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RESUMO 

 

BRIGHENTI, Gustavo Machado. Aeroportos e Desenvolvimento Regional: uma análise 

para as microrregiões brasileiras de 2004 a 2017. 114f. Dissertação (Mestrado) - Escola 

Paulista de Política, Economia e Negócios, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 

2021. 

 

O transporte aéreo regional passou por grande expansão entre 2004 e 2017 no Brasil. Esse 

crescimento expressivo levantou uma série de questionamentos sobre a relação e os efeitos 

causais entre os aeroportos e o desenvolvimento socioeconômico em países de dimensões 

continentais, para resultados de desenvolvimento regional. Esta pesquisa visa preencher essa 

lacuna na literatura empírica. O objetivo geral deste estudo é verificar o impacto econômico 

nas microrregiões gerado pelas atividades típicas de aeroportos regionais. Essa análise 

empírica foi estruturada para um painel de dados no nível microrregional, sobre transporte 

aéreo e desempenho econômico para os anos de 2004 a 2017. Os resultados dos testes de 

causalidade de Granger corroboraram a noção de uma relação bidirecional entre as variáveis, 

que vai do ar transporte para o crescimento econômico e vice-versa. Embora as relações 

teóricas e empíricas entre os dois indicadores tenham sido assumidas em estudos anteriores, 

pouco se sabe sobre a dinâmica dessas relações no contexto regional e remoto dos aeroportos, 

especialmente em países de dimensões continentais como o Brasil. Os resultados dos efeitos 

fixos e estimativas do sistema GMM para modelos de aviação regional indicam que o 

crescimento do transporte aéreo estimularia o crescimento econômico. Por outro lado, os 

resultados refletem a noção de que o crescimento econômico, no nível microrregional, é um 

indicador do volume de atividade no setor de transporte aéreo. A densidade populacional, o 

mercado de trabalho e a abertura econômica também estão relacionados em maior ou menor 

grau para este conjunto de modelos analisados. Dessa forma, o transporte aéreo desempenha 

um papel importante na promoção do desempenho econômico microrregional, no contexto 

regional e remoto dos aeroportos no Brasil. 

 

Palavras-chave: Transporte Aéreo. Crescimento Econômico. Impacto Microrregional. 

.



 

 

ABSTRACT 

 

BRIGHENTI, Gustavo Machado. Airports and Regional Development: an analysis for 

Brazilian micro-regions from 2004 to 2017. 114f. Dissertation (Master's) - Paulista School of 

Politics, Economics and Business, Federal University of São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

Regional air transport underwent great expansion between 2004 and 2017 in Brazil. This 

expressive growth raised a series of questions about the relationship and the causal effects 

between these airports and the socioeconomic development in countries of continental 

dimensions. This research aims to fill this gap in the literature. The general objective of this 

study is to verify the economic impact in the microregions generated by the typical activities 

of regional airports. This empirical analysis was structured for a panel data at the micro-

regional level, on air transport and economic performance for the years 2004 to 2017. The 

results of Granger's causality tests corroborated the notion of a bidirectional relationship 

between the variables, which goes from air transport to economic growth, and vice versa. 

Although the theoretical and empirical relations between the two indicators have been 

assumed in previous studies, little is known about the dynamics of these relations in the 

regional and remote context of airports, especially in countries of continental dimensions such 

as Brazil. The results of the Fixed Effects and GMM-system estimates for regional aviation 

models indicate that the growth of air transport would stimulate economic growth. Conversely, 

the results reflect the notion that economic growth, at the micro-regional level, is an indicator 

of the amount of activity in the air transport sector. Population density, the labor market and 

economic openness are also related to a greater or lesser extent for this set of models analyzed. 

In this way, air transport plays an important role in promoting micro-regional economic 

performance, in the regional and remote context of airports in Brazil. 

 

Keywords: Air Transport. Economic Growth. Micro-regional Impact. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 No período recente, a acessibilidade das regiões tem se tornado fator crítico para a 

concorrência econômica, a interação social e o desenvolvimento regional. Portanto, o papel da 

infraestrutura em geral, e do transporte aéreo, em particular, são considerados estratégicos e 

estão associados ao crescimento e desenvolvimento de regiões e países (BAKER et al., 2015; 

MARQUES JUNIOR; OLIVEIRA; ELLER, 2016). 

 Se os serviços aéreos têm um papel singular na promoção dessa acessibilidade e 

capilaridade econômica e social, um elemento proeminente é a infraestrutura aeroportuária 

regional. Em países com dimensões continentais, como o Brasil, esse equipamento “[...] 

representa não apenas importantes pontos de acesso a locais remotos e partes do país com 

acesso terrestre limitado ou atrasado, mas também tem um impacto econômico significativo 

na região circundante” (KAZDA et al., 2017, p. 59). 

 Nesse contexto, o setor de transporte aéreo no Brasil passou por uma grande 

expansão no último período. Entre 2004 e 2017, houve um aumento de 206% no número de 

passageiros transportados. Os fatores que explicam esse crescimento do setor, segundo 

Marazzo et al. (2010), são atribuídos ao crescimento econômico, à estabilidade monetária e à 

liberalização das políticas regulatórias. 

 A expansão nesse período também pode ser observada pelo aumento dos passageiros 

transportados no segmento regional, que passou de 4,4 milhões em 2004 para 15,8 milhões 

em 2017. Isso representa um crescimento médio anual de 18%, totalizando 254% no período. 

O mesmo crescimento expressivo foi observado no movimento da carga aérea regional, ainda 

que em menor magnitude, saltou de 11,99 mil toneladas para 27,41 mil toneladas no mesmo 

período, representando um aumento de 128%. Essa expansão da demanda dos aeroportos 

regionais está em linha com os indicadores de demanda no mercado nacional de aviação 

(MARQUES JUNIOR; ELLER; OLIVEIRA, 2018). 

 Nesse contexto, levanta-se uma série de questões a respeito dos efeitos dessa rápida e 

expressiva expansão da aviação regional sobre a economia destas localidades. Em concreto, a 

literatura internacional sobre desenvolvimento e transporte aéreo regional aponta que esses 

impactos nas regiões podem ser agrupados em diretos, indiretos, induzidos e catalíticos, a 

depender de os efeitos serem analisados apenas sobre as atividades diretamente ou 

indiretamente relacionadas as operações desses aeroportos ou sobre as demais atividades 

econômicas e da abrangência geográfica sob investigação. 
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 Ainda que esta relação esteja bem estabelecida na literatura, alguns trabalhos 

também tentam avaliar qual é o tipo e o sentido dessa causalidade, se das atividades dos 

aeroportos para o desenvolvimento, ou vice-versa. Portanto, é possível verificar se há ou não 

essas associações, o tipo apresentado (uni, ou bidirecional) e o respectivo sentido observado 

da causalidade. 

 Inseridos nesse contexto, foram elaboradas um conjunto de hipóteses, com o objetivo 

de antecipar algumas inferências a respeito das interações e causalidades entre infraestrutura 

de transporte, de um lado, e o desempenho econômico, do outro. 

 Inicialmente, i) acredita-se que haja uma relação positiva entre o nível de 

desenvolvimento econômico representado pelo PIB e a demanda por transporte aéreo; ii) a 

demanda por transporte aéreo depende das atividades econômicas, ou seja, do PIB; iii) o 

transporte aéreo possui relação positiva com a densidade populacional; iv) a relação entre o 

transporte aéreo e terrestre é de substituição, em perspectiva geral, e complementar, 

dependendo dos custos e benefícios relativos dos meios de transporte; v) a demanda pelos 

serviços de transporte aéreo é maior se a microrregião se tornar mais aberta em termos de 

comércio exterior e, por fim, vi) a estrutura econômica possui impacto em relação aos 

negócios aeroportuários. 

 Esse conjunto de hipóteses serão melhor fundamentadas e trabalhadas na seção 4.1 

do capítulo 4, mais a frente. A seguir, são apresentados os argumentos que fundamentam a 

relevância em pesquisas sobre essa temática, os objetivos principais dessa pesquisa e a 

estrutura do trabalho. 

 

1.1. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

 A realização de pesquisas sobre transporte aéreo regional e desempenho econômico é 

pertinente por um conjunto de fatores associados à capacidade de promoção ao 

desenvolvimento das regiões (melhoria da qualidade de vida, turismo e negócios), estímulo a 

uma maior generalização dos serviços de transporte aéreo e por sua atuação como agente de 

fixação populacional, pois esses equipamentos prestam suporte às atividades econômicas que 

podem ser realizadas localmente (SALGADO; OLIVEIRA, 2008; BAKER et al., 2015; 

MARQUES JUNIOR; ELLER; OLIVEIRA, 2018). 

As dimensões territoriais do Brasil de mais de 8 milhões de km
2
 tornam os serviços de 

transporte aéreo regionais um dos setores estratégicos à integração territorial e 

desenvolvimento econômico equânime e sustentável das regiões. Em específico, a prestação 
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desses serviços em regiões remotas e de fronteira, como no caso dos estados da Amazônia 

Legal é imperativa à promoção da acessibilidade aos sistemas de transportes e 

desenvolvimento do ramo do turismo (SALGADO; OLIVEIRA, 2008; RIBEIRO, 2011). 

 Entretanto, apesar de um número considerável de pesquisas sobre a relação causal 

entre transporte aéreo e crescimento ter sido desenvolvidas para cidades e regiões 

metropolitanas, “[...] houve menos atenção à contribuição dos serviços aéreos regionais para 

resultados de desenvolvimento regional” (BAKER et al., 2015, p. 140). Além disso, estudos 

específicos que relacionam esses impactos às microrregiões brasileiras são, em grande medida, 

inexplorados na literatura nacional (SILVA et al., 2018). 

 Ao mesmo tempo que são observadas correlações positivas entre as atividades dos 

aeroportos e o crescimento econômico, essa direção ainda não é totalmente clara, a dinâmica 

desses efeitos tanto pelo lado da oferta, quanto da demanda ainda permanece pouco explorada 

e tal causalidade é dinâmica, difere a depender do recorte geográfico sob investigação. Isso se 

torna ainda mais evidente, quando dos questionamentos a respeito dessas correlações no 

contexto regional e remoto dos aeroportos, onde, em grande medida, a densidade demográfica 

e a exploração desses serviços é menor, como nas localidades interioranas e remotas do Brasil 

(MUKKALA; TERVO, 2013; MARQUES JUNIOR; ELLER; OLIVEIRA, 2018). 

 Nesta pesquisa, portanto, postula-se que os efeitos das atividades realizadas pelos 

aeroportos são positivos para o crescimento econômico local e o desenvolvimento 

microrregional brasileiro. As avaliações desses efeitos podem apoiar os formuladores de 

políticas públicas tanto no contexto aeroportuário, quanto no contexto dos arranjos públicos 

locais, nas políticas regionais de desenvolvimento e na regulação desses serviços. Permite, 

inclusive, compreender o peso relativo das operações aeroportuárias na dinâmica sócio-

territorial da localidade onde está inserido, como também, os efeitos longitudinais, ou seja, na 

própria cidade e na microrregião como um todo. 

 

1.2. OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

 O objetivo geral desta pesquisa é verificar o impacto econômico nas microrregiões 

gerado pelas atividades dos aeroportos, com foco no segmento regional, durante os anos de 

2004 a 2017. 

 Os objetivos específicos podem ser assim identificados: 

a) Contextualizar descritivamente as características do setor de aviação 

vinculadas ao transporte aéreo regional no contexto das microrregiões; 
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b) Revisar a discussão teórica sobre as interações e causalidades entre as 

atividades do transporte aéreo e o desenvolvimento regional, pela análise do tipo e 

sentido dessa causalidade, obtidos por meio dos resultados empíricos da literatura 

empírica recente para países continentais; 

c) Estudar empiricamente as dinâmicas de relacionamento e interações para 

ambos os sentidos de causalidade, de forma a averiguar qual a conexão entre a 

demanda por transporte aéreo e o crescimento econômico microrregional brasileiro. 

 

 Esta dissertação é composta por seis capítulos, incluindo esta introdução. O segundo 

capítulo introduz o tema da aviação regional no Brasil e o seu histórico, contextualizando a 

infraestrutura aeroportuária e apresentando os indicadores do mercado em âmbito nacional e 

um breve panorama da Azul Linhas Aéreas nesse segmento. O terceiro capítulo, por sua vez, 

fornece uma ampla visão geral da literatura sobre o papel dos aeroportos no desempenho 

econômico, com especial foco para resultados em geografias comerciais em países de 

dimensões continantais e para o caso brasileiro, buscando qualificar esses impactos e o seu 

sentido causal. 

 O quarto capítulo apresenta os aspectos e escolhas metodológicas da pesquisa, a 

natureza dos dados, a descrição das variáveis e as análises decritivas e espaciais de parâmetros 

selecionados. O capítulo cinco apresenta os resultados dos testes de causalidade de Granger e 

os resultados dos modelos econométricos para o painel de dados para ambos os sentidos da 

causalidade entre o transporte aéreo e o crescimento econômico. Por fim, o capítulo seis 

descreve a conclusão deste trabalho e apresenta um conjunto de recomendações envoltas 

nessa temática de pesquisa. 

 



21 

 

 

 2 VISÃO GERAL DA AVIAÇÃO REGIONAL NO BRASIL 

 

Durante os anos 2000, o transporte aéreo civil brasileiro experimentou grande 

expansão no mercado de passageiros como um todo. Se, historicamente, a acessibilidade e a 

movimentação de passageiros eram restritos a nichos de consumidores mais abastados e de 

cargas muito limitadas, na atualidade “[...] o transporte aéreo, [...], passou a operar aeronaves 

com extraordinária oferta, tanto de assentos, quanto de espaço para uma ampla diversidade de 

cargas” (BARAT, 2012, p. 129). 

 Em particular, nesse passado recente, o mercado doméstico amplificou o número de 

passageiros a taxas de crescimento mais que duas vezes superiores à do PIB brasileiro, 

inclusive no segmento regional (SALGADO; OLIVEIRA, 2008). Entre 2004 e 2017, o 

número de passageiros transportados nos aeroportos regionais registrou um crescimento 

médio annual de 18%, totalizando 254% no período. 

 Como exposto mais adiante, a obtenção desses patamares mais elevados de 

produtividade são baseados em fatores como: a “[...] utilização mais intensiva de aeronaves, 

na concentração em poucos aeroportos hubs, e nas linhas mais rentáveis entre regiões mais 

prósperas” (SALGADO; OLIVEIRA, p. 174). Ao longo da última década, esse conjunto de 

fatores, aliado com uma política regulatória mais flexível foram responsáveis, em especial, 

pela configuração atual e da dinâmica concorrencial do mercado doméstico de aviação 

(FERNANDES; PACHECO, 2016). 

 Neste ensejo, o presente capítulo expõe de maneira geral o mercado de transporte 

aéreo e, o regional, de modo específico. Ele se propõe a ser um roteiro para o entendimento 

das características do setor de aviação vinculadas ao transporte aéreo regional no contexto das 

microrregiões. O foco não reside apenas em representar o objeto de estudo, mas também de 

apresentá-lo como componente de interesse e preocupação para o desenvolvimento 

econômico regional. 

O capítulo possui a seguinte estrutura: a seção 2.1 descreve o histórico das políticas 

públicas (1975-2017) e o panorama atual da configuração do mercado regional de passageiros 

para os anos de 2000-2017. A seção 2.2 apresenta um breve contexto da posição desse modal 

na economia nacional, a configuração atual da infraestutura dos aeroportos, o reflexo disso 

nos principais indicadores de mercado para os anos de 2004 a 2017 e a atuação da Azul 

Linhas Aéreas, no contexto da aviação regional no Brasil. 
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2.1. HISTÓRICO DAS POLÍTICAS DE AVIAÇÃO REGIONAL NO BRASIL 

 

No final da Segunda Guerra Mundial (1945), a utilização do modal aéreo começou a 

estabelecer-se como meio efetivo no transporte de passageiros e cargas. O Brasil se 

beneficiou de legados tecnológicos – notadamente aeronaves e equipamentos, que 

proporcionaram significativa expansão das operações aeroportuárias no país. Em sua maioria, 

essas operações abrangiam o litoral e, em alguma medida, o interior (FERNANDES; 

PACHECO, 2016; SENADO FEDERAL, 2016)
1
. 

O poder público se tornou protagonista da evolução nessa fase, pois esses serviços 

eram organizados e regulados pelo Estado, como atividades de infraestrutura aeroportuária, 

aeronáutica e as empresas aéreas (FERNANDES; PACHECO, 2016)
2
.  

O início das operações com aviões a jato e o novo enfoque de políticas públicas 

setoriais (1964-1985), como a interiorização do país focado na abertura de rodovias 

pavimentadas promoveu uma concorrência das viagens nos modais aéreo e rodoviário. Com 

isso “[...] houve uma redução da demanda por viagens aéreas de curtas distâncias - as mais 

disputadas pelas companhias aéreas - gerando uma grave crise na aviação comercial brasileira” 

(SALGADO; OLIVEIRA, 2008, p. 100)
3
. 

Para reorganizar os serviços de transporte aéreo em relação à cobertura geográfica das 

linhas regionais de reduzida viabilidade econômica, deixadas pela Rede de Integração 

Nacional (RIN)
4
 e da queda significativa no quadro de localidades servidas por transporte 

                                                 

1
 Parte desses legados tecnológicos proporcionaram a expansão no volume de aeronaves em operação e de 

infraestrutura pela abertura de pistas de pousos em um número maior de localidades herdados do período de 

expansão econômica em que o país viveu a partir da década de 1930 (RIBEIRO, 2011). Além disso, aponta-se 

que “[...] no século XX, tanto a expansão quanto a evolução tecnológica foram mais proeminentes nos 

transportes rodoviário e aéreo” (FERNANDES; PACHECO, 2016, p. n.p). 
2
 Como uma das instituições representativas dessa atuação do poder público no setor aéreo, em 1972, foi criada a 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) para gerir a infraestrutura aeroportuária nacional 

(AMAZONAS, 1989). 
3
 Conforme explica Ribeiro (2011  p. 16) “[...] este fenômeno pode ser atribuído às características operacionais 

da maioria das linhas aéreas domésticas deste período que em sua grande maioria constituíam-se de ligações de 

baixa densidade de tráfego, realizadas entre etapas curtas ou médias, e concentravam-se em sua grande maioria 

na Região Sudeste ou no litoral. Assim, a existência de ampla rede de transporte de superfície, a um custo 

bastante inferior, reprimiu ainda mais a demanda pelo transporte aéreo, agravando a crise econômica que já se 

instalava sobre o mercado de aviação comercial do País”. À época outros fatores também contribuíram para essa 

crise no setor, como “[...] a baixa rentabilidade do transporte aéreo, [...]; a necessidade de novos investimentos 

para a renovação da frota, [...]; e as alterações na política econômica do país, que retirou das empresas aéreas o 

benefício do uso do dólar preferencial para as importações” (SALGADO; OLIVEIRA, 2008, p. 100-101). 
4
 A RIN, conforme argumenta Ribeiro (2011, p. 23-24), foi “[...] uma breve tentativa de fomento oficial ao 

transporte aéreo regional. Através da RIN, [...], o Governo Federal passou a conceder subsídios às empresas que 

operassem aeronaves, [...], em rotas de médio e baixo potencial de tráfego não viáveis economicamente, porém, 

em decorrência de cortes orçamentários, o Projeto foi gradativamente perdendo sua continuidade até ser 

abandonado em 1968 e  oficialmente extinto no ano de 1977”. 
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aéreo à época, o governo brasileiro instituiu a modalidade da aviação regional (SALGADO; 

OLIVEIRA, 2008). Dessa maneira, em 1975, o Governo Federal lançou o Sistema Integrado de 

Transporte Aéreo Regional (SITAR), por meio do Decreto nº 76.590, “[...] constituídos de 

linhas e serviços aéreos de uma Região, para atender a localidades de médio e baixo potencial 

de tráfego”
5
. 

O SITAR estruturava-se na constituição de monopólios de mercado de atuação 

específica das empresas aéreas para cada uma das cinco regiões geográficas, dessas recém-

criadas operações aéreas regionais. Essas empresas tinham por finalidade operacional “[...] 

servir o interior do País com linhas aéreas regulares e alimentar de demanda as linhas-tronco 

operadas pelas empresas major (feeder traffic)” (RIBEIRO, 2011, p. 141). 

Os objetivos do SITAR eram interiorizar (econômica e geograficamente) a cobertura 

de malha aérea regional, promover distinções de serviços entre operações comerciais e 

regionais e integrar por acordos comerciais as empresas aéreas nacionais. No entanto, o 

programa foi paulatinamente abandonado até sua extinção em 1999 (SALGADO; OLIVEIRA, 

2008; FERNANDES; PACHECO, 2016). 

Durante sua vigência, com mecanismos financeiros de indução, custeio e operação das 

linhas deficitárias, Fernandes e Pacheco (2016, p. n.p) argumentam que “[...] a aviação aérea 

regional trouxe resultados positivos como oferta de serviço, quadruplicando o número de 

cidades atendidas, com crescimento de 3% ao ano no período de 1976 a 1992”
6
. 

De acordo com Salgado e Oliveira (2008), a partir de 1992 também se deu início à 

reestruturação e flexibilização regulatória do setor que, além de possibilitar a entrada de novas 

companhias aéreas, reestruturou as regras do regime de suplementação tarifária, criando 

incentivos à abertura de novas rotas
7
. Nesse sentido, nos anos finais de vigência do SITAR 

“[...] os critérios adotados permitiam que as empresas maiores, com aviões de grande 

capacidade, levassem vantagem sobre as menores, com frotas mais adequadas à aviação 

regional” (SENADO FEDERAL, 2016, p. 6). 

                                                 

5
 Obtido deste endereço eletrônico: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D76590.htm>. 

Acesso em: 19/12/2019. 
6
 Um dos objetivos prioritários do programa era reativar as ligações aéreas regionais por meio da integração de 

áreas remotas do país, através de estímulos às empresas aéreas regionais nesse mercado, financiados por um 

adicional tarifário de 3% sobre o valor dos bilhetes emitidos nas rotas domésticas (CNT, 2015; FERNANDES; 

PACHECO, 2016). 
7
 Nessa temática, como explica Salgado e Oliveira (2008, p. 150-151) “[...] no final dos anos 1990, as 

autoridades de aviação decidiram remover dois importantes dispositivos de controle da competição que ainda 

perduravam no setor: as bandas tarifárias e a exclusividade do direito dê as regionais operarem as Linhas Aéreas 

Especiais. Isso gerou a Segunda Rodada de Liberalização, SRL, (final de 1997 e início de 1998), que visava dar 

mais liberdade às companhias aéreas e que, em última instância, estimulou o primeiro grande surto de 

competitividade desde o início da desregulamentação”. 
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Durante os períodos de liberalização e desregulações parciais do setor, no final dos 

anos 1990 e começo dos 2000, destaca-se o início das operações de empresas Low Cost, da 

liberdade tarifária e a livre escolha de gerencimento de networking planning por parte das 

companhias aéreas. Isto provocou uma concentração da malha aérea em grandes hubs, como 

também o aumento da ocupação e horas voadas pelas aeronaves (BARAT, 2012; MARQUES 

JUNIOR; ELLER; OLIVEIRA, 2018)
8
. 

Como argumenta Barat (2012, p. 180), a amplificação do mercado de transporte aéreo 

nesse período esteve atrelada a “[...] a existência de uma demanda reprimida, ao lado de uma 

regulação mais flexível, [...], yields decrescentes e tarifas mais acessíveis”. Esse conjunto de 

elementos proporcionou a adequação da oferta e sua respectiva demanda e ganhos tanto para 

os usuários quanto para as próprias companhias. 

Diante desse cenário, a aviação regional sofreu constantes modificações, das quais é 

oportuno destacar o papel da infraestrutura aeroportuária e a participação das companhias 

aéreas, que alteraram significativamente o cenário a partir dos anos 2000 em diante, conforme 

pode ser observado pelos gráficos 1 e 2. A partir da constituição desses novos arranjos, “[...] o 

setor passou por constantes mudanças com entradas e saídas de empresas modificando 

completamente o seu cenário, sua proposta inicial e a característica das empresas que operam 

este setor” (RIBEIRO, 2011, p. 141). 

 Nesse contexto, a demanda aérea doméstica na sua totalidade, assim como o 

segmento regional passou por uma rápida expansão no país, mais que triplicando o número de 

passageiros/ano, que era 60 milhões em 2000 para cerca de 184 milhões em 2017, ou um 

crescimento de 206% no período, o que corresponde a 6,4% a.a. 

 Contudo, tal expansão ocorreu sem aumento de infraestrutura. Inclusive, houve 

queda no número de aeroportos operados pelas companhias aéreas entre 2000 a 2017, que se 

concentraram nos principais hubs, conforme pode ser observado na série histórica do gráfico 

1. Como argumenta Salgado e Oliveira (2008, p. 120) “[...] de fato, houve encerramento de 

operações em todas as regiões do país, e em número superior ao número de operações 

                                                 

8
 Na atualidade, a configuração regulatória do setor de transporte aéreo no Brasil, como expõe Anac (2017, p. 10) 

“[...] encontra-se sob o regime de livre concorrência cujos principais pilares são a liberdade tarifária – vigente 

desde 2001 para voos domésticos e desde 2010 para todos os destinos de voos internacionais com origem no 

Brasil – e a liberdade de oferta, que foi instituída em 2005. Esse avanço dos processos de desregulamentação no 

arcabouço jurídico-regulatório ocorridos no setor de transporte aéreo, [...], evidencia que o ambiente de livre 

concorrência tende a estimular a inovação, a otimização de custos, a melhoria da eficiência, a modicidade 

tarifária e a manutenção da oferta em níveis compatíveis com o crescimento da demanda”. 
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iniciadas”
9
. Em síntese, a partir desse arranjo histórico, essa queda do número de aeroportos 

surge como consequência da desregulação, aumento da concorrência, preços mais baixos e 

eliminação das rotas não lucrativas. 

 

Gráfico 1: Evolução da movimentação de passageiros domésticos embarcados e 

desembarcados nos aeroportos em operação (2000 a 2017) 

Fonte: Elaboração própria. Atualização do autor. Fernandes e Pacheco (2016). 

 

Gráfico 2: Evolução do share de passageiros pagos (embarque e desembarque) do mercado 

de aviação regional no Brasil (2004-2017) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da ANAC. 

 

                                                 

9
 Apesar de a análise corresponder aos anos de 1998 a 2008, a queda do número de aeroportos operados não 

possuiu grandes oscilações até o ano de 2017. Ver Fernandes e Pacheco (2016). 
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 No que lhe concerne, o gráfico 2 expõe a evolução do market share regional de 

passageiros no período de 2004 a 2017. Apesar de compor uma parcela historicamente 

reduzida do setor, em um período reduzido ocorreram mudanças relevantes na configuração 

concorrencial das empresas atuantes nesse segmento (SALGADO; OLIVEIRA, 2008). 

 Na série histórica do gráfico 2, nota-se que a Latam manteve participação expressiva, 

apesar de uma perda relativa. A Avianca teve participação marginal com 7% em 2017, e a Gol 

teve um aumento de sua relevância (14% em 2004, para 31% em 2017). Primeiro, destaca-se 

o surgimento da Azul, com modelo de negócios voltado para esse segmento. Com a aquisição 

da TRIP em 2012, passou a dominar o mercado no período atingindo 36% em 2017, um 

crescimento de 343% entre 2009 e 2017, como será exposto mais adiante (seção 2.2.3). 

Além disso, o transporte aéreo regional também foi afetado pela dinâmica 

concorrencial na composição das empresas aéreas no setor. Houve o estabelecimento de 

alianças, formação de acordos comerciais entre as companhias e também a fusão/aquisição e 

destituição de algumas empresas no mercado regional (CADE, 2017). 

Desta forma, esse segmento concentrou-se em um número menor de companhias 

aéreas. Em 2004, a distribuição das empresas era mais heterogênea, com 21 companhias. Em 

2017, das 12 companhias existentes no país, às quatro maiores (Gol; Azul; Latam e Avianca) 

concentraram 97% do mercado regional de passageiros (SALGADO; OLIVEIRA, 2008; 

FERNANDES; PACHECO, 2016)
10

. 

Paralelo ao aumento da demanda de passageiros transportados ter triplicado entre 

2000-2017, políticas públicas específicas de fomento ao transporte aéreo regional caminharam 

em sentido contrário no período (FERNANDES; PACHECO, 2016). 

Conforme apontado por TCU (2014), o relacionamento entre a demanda e a 

infraestrutura aeroportuária regional caminharam em sentidos opostos: 

A condição dos aeródromos regionais é, em geral, bastante pior, pois sofrem não 

apenas com a saturação, mas, sobretudo com a falta de condições minimamente 

adequadas para receber voos regulares e aeronaves de maior porte. [...]. Os 

aeródromos regionais – que, apesar de movimentarem menos passageiros, 

desempenham papel fundamental na promoção da integração nacional – têm sofrido 

com a falta de políticas públicas, recursos e capacidade de gestão (TCU, 2014, p. 8). 

 

Diante desse cenário, Barat (2012, p. 181) argumenta que o estado brasileiro é carente 

de recursos “[...] para prover uma infraestrutura básica e sua manutenção. A infraestrutura 

                                                 

10
 A utilização dos dados de movimentação de passageiros como variável proxy para as análises e inferências do 

mercado regional têm em vista que a participação total da movimentação de carga aérea nos aeroportos regionais 

é praticamente inexistente (em torno de 1%), segundo consulta prévia à plataforma interativa da ANAC, o que 

torna secundária essas análises, a partir do uso desse vetor. Por isso, de sua exclusão. 
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aeroportuária e aeronáutica voltada para a aviação regional é precária em cidades que 

polarizam economias regionais”. 

A maioria dos equipamentos é gerida por estados, ou por municípios. Apesar da 

variedade significativa de estrutura e capacidade de gerenciamento, apenas SP, MG, RJ e RS 

possuem órgãos específicos para aeroportos regionais (TCU, 2014). Nessa avaliação, “[...] a 

maioria dos estados não está bem aparelhada para essa missão. O mesmo se observa em 

relação aos municípios” (ibid. p. 7). 

Aliado a isso, outros aspectos também devem ser considerados ao longo desse período, 

como a gradativa redução da cobertura geográfica em relação às localidades atendidas, como 

no caso amazônico
11

, o aumento dos custos operacionais das empresas, afetados pelo preço do 

Querosene de Aviação (QAV) e pelo câmbio, acesso ao crédito e ao mercado de capitais 

(SALGADO; OLIVEIRA, 2008; TCU, 2014). 

Desde o fim do SITAR, houve um lapso de tempo sem políticas públicas específicas 

e de maior alcance para a aviação regional. Fernandes e Pacheco (2016) apontam que após 

este programa, apenas o Plano de Desenvolvimento da Aviação Regional (PDAR), absorvido 

pelo Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) foi uma política pública mais expressiva 

para o desenvolvimento econômico e de transporte aéreo no país. 

O programa lançado em 2012 tinha em sua versão original (nominal e de escopo), o 

intuito de aprimorar “[...] a qualidade dos serviços e da infraestrutura aeroportuária e ampliar 

a oferta de transporte aéreo à população brasileira, [...], em três eixos: investimentos em 

infraestrutura, melhoria da gestão dos aeroportos e incentivos aos serviços aéreos.” (TCU, 

2014, p. 9). 

Os objetivos do programa visavam expandir a cobertura geográfica da rede aeroviária 

regional (aeroportos estaduais e municipais), ampliando as localidades atendidas (integração 

nacional); fortalecendo os polos regionais de desenvolvimento (econômico e de turismo) e 

provendo subsídios para fornecer sustentabilidade financeira e econômica às rotas deficitárias 

(TCU, 2014; FERNANDES; PACHECO, 2016; SENADO FEDERAL, 2016)
12

. 

                                                 

11
 Como aponta Senado Federal (2016, p.  35), nesta região “[...] os aeroportos não apenas são um equipamento 

de grande importância econômica, como também um meio de salvar vidas, permitindo o acesso em tempo hábil a 

hospitais de maior complexidade em caso de emergência e a chegada de produtos perecíveis, como vacinas”. 
12

 Faziam também parte do escopo de diretrizes de engenharia, a prestação desses serviços (reforma, expansão e 

melhorias) e elaboração de estudos (técnicos e de viabilidade) desses aeródromos, além de medidas de gestão e 

capacitação técnica dos atores envolvidos (TCU, 2014; SENADO FEDERAL, 2016; FERNANDES; PACHECO, 

2016). 
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Na primeira versão do plano (2012-2016)
13

 foram elencados alguns critérios para a 

escolha dos 270 aeródromos: socioeconômico; turístico; integração nacional e cobertura 

espacial. A maioria desses (228, ou 84%) era de gestão pública (estatal ou em parceria); 29 

eram geridos pela Infraero e 13 eram localidades sem instalações aeroportuárias. Além disso, 

apenas 33,5% recebiam voos regulares, sendo que parte dessa malha estava em operação em 

2014. A previsão inicial do programa era incorporar a rede aeroviária nacional 180 aeroportos 

regionais com potencial de oferta de voos regulares (TCU, 2014; NOVAES; SOUZA, 2017). 

A tabela 1 sintetiza as informações referentes ao programa (número de aeródromos, 

investimentos por região e as participações proporcionais) nas versões de 2012 a 2016, e pós-

corte. 

 

Tabela 1: Investimentos do Programa de Investimento e Logística: Aeroportos (2012-2016 e 

pós-corte, em 2016) 

 
 Fonte: Elaboração própria com base nos dados de TCU (2014) e Novaes; Souza (2017). 

 

 O plano previa um investimento de R$ 7,3 bilhões, concentrando-se em aeroportos 

do norte (24,8%); sudeste (24,1%) e nordeste (23,7%)
14

. No que diz respeito aos 

investimentos, as maiores parcelas se concentravam nos estados do Amazonas (R$ 838,4 mi), 

Minas Gerais (R$ 815,5 mi), Bahia (R$ 548 mi) e Pará (R$ 442,1 mi) (FERNANDES; 

PACHECO, 2016; NOVAES; SOUZA, 2017). 

 Apesar da abrangência e expressividade (escopo e de recursos), o programa foi 

remodelado em relação à distribuição orçamentária e de aeroportos (Tabela 1). Dos 270 

aeroportos inicialmente selecionados, 94 projetos foram considerados inviáveis, e outros 123 

receberiam recursos a posteriori, porém, dependentes de fatores macroeconômicos e do 

                                                 

13
 Conforme explica Senado Federal (2016, p. 11), o primeiro diz respeito aos “[...] localizados em polos de 

desenvolvimento regional”. O segundo são os “[...] localizados próximos a atrações naturais, históricas, etc.”; o 

terceiro corresponde aos “[...] aeroportos localizados em municípios que não dispõem de outros modos de 

transporte” e por fim, o quarto é relativo aqueles “[...] distribuídos de forma, que 96% da população esteja 

localizada a 100 km ou menos de um aeroporto”. Além disso, por esses critérios, as regiões Norte e a faixa norte 
do Centro-Oeste, os aeródromos foram selecionados pelos critérios de integração nacional e de cobertura 

geográfica, em sua grande maioria. Nas demais regiões, outros aspectos se destacam, como o socioeconômico e 

de turismo, principalmente, na faixa litorânea do país. 
14

 Para mais informações ver em Fernandes e Pacheco (2016). 
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interesse de estados e municípios para dar andamento nesses empreendimentos (TCU, 2014; 

NOVAES; SOUZA, 2017)
15

. 

 A previsão inicial de repasse imediato de recursos da União de R$ 2,4 bilhões iria 

contemplar apenas 53 unidades do programa, na versão “pós-corte”, o que significa uma 

redução de 80% do total de aeródromos, e em torno de 67% do total inicialmente investido 

(TCU, 2014; NOVAES; SOUZA, 2017). A figura 1 mostra a relação de aeroportos 

considerados prioritários nessa versão pós-corte, em 2016. 

 

Figura 1: Aeródromos do programa de fomento à aviação - versão pós-corte, em 2016 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Novaes e Souza (2017). 

Notas: Elaborado no Great Circle Mapper. Exclui dessa contagem, os aeroportos ainda inexistentes. 

 

Cabe salientar que a revisão do escopo original do programa se deu por conta das 

auditorias técnicas realizadas no seu curso. A escolha dos aeroportos beneficiados não foi 

antecedida de verificações técnicas substanciais, como apontam as auditorias dos órgãos de 

controle (TCU, 2014; FERNADES; PACHECO, 2016)
16

. 

A inviabilidade dos empreendimentos decorre da sobreposição de áreas de influência 

entre os pares de aeroportos e das projeções de demanda por unidade. O TCU (2014, p. 58) 

argumenta que “[...] esses aeródromos não possuíam uma justificativa técnica/econômica 

condizentes com as diretrizes e objetivos da política pública”. O desenho original do plano 

                                                 

15
 Essas informações foram retiradas da entrevista virtual realizada com os gestores do programa no dia 

05/03/2020, do M.Infra. 
16

 Os processos de auditoria feitos pelo TCU referentes políticas no âmbito da aviação regional são: TC 

003.678/2014-8 e TC 006.941/2013-3. 
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apresentava a geração de riscos de ociosidades das instalações e impactos na demanda 

potencial dos aeroportos. 

 Os tópicos que balizaram a seleção dos 53 aeroportos e dos demais que se 

mantiveram nessa versão pós-corte foram estruturados tendo em vista o interesse por parte das 

companhias aéreas na exploração dessas rotas; a acessibilidade em localidades isolados ou de 

difícil acesso; adequação de recursos humanos à operação dos aeródromos; o interesse de 

estados e municípios em explorar comercialmente esses equipamentos e de readequação 

desses aeroportos em relação à saturação e infraestrutura aeroportuária existente (TCU, 2014; 

FERNANDES; PACHECO, 2016). 

Para qualificar os motivos dessas alterações, foram realizadas entrevistas com gestores 

do programa no Ministério da Infraestrutura (M.Infra). Apesar dos objetivos iniciais do plano 

não terem sido atingidos, os estudos elaborados no processo de confecção da política 

(viabilidade técnica, econômica e os projetos de engenharia) para os aeródromos constituiu 

um avanço significativo para o conhecimento e entendimento do setor aéreo regional. Outro 

ganho foi o aprendizado da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e da Secretaria de 

Aviação Civil da Presidência da República (SAC/PR) no apoio técnico e de regulação aos 

estados e municípios na execução desses projetos
17

. 

 Em resumo, conforme argumenta Ribeiro (2011, p. 141), “desde a oficialização de 

sua implementação em meados da década de 1970 até agora, o cenário da aviação regional 

brasileira se viu bastante modificado, influenciado principalmente pela variação das políticas 

públicas adotadas para o setor”. 

 Como visto, a aviação regional no Brasil passou por uma série de mudanças estruturais 

no período recente, inclusive do ponto de vista de mercado e de políticas públicas. No entanto, 

para uma adequada compreensão do segmento aéreo regional, é necessário analisar a 

configuração e evolução do mercado doméstico aéreo na totalidade. 

2.2 INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA E MERCADO DE TRANSPORTE AÉREO 

NO BRASIL 

 

O mercado de transporte aéreo de passageiros e cargas no Brasil sofreu mudanças 

significativas ao longo dos anos 2000. Neste curto período, houve a reformulação da 

regulação econômica e de gerenciamento público, a entrada de administradores aeroportuários 

privados e modificações concorrências desse setor (TCU, 2014). 

                                                 

17
 Por entender que se trata de pessoal técnico especializado desse segmento da aviação, essas respostas podem 

ser consideradas opiniões representativas e abalizadas do setor. 
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Houve também considerável investimento em organização e realização de políticas 

de eficiência no setor (criação e ampliação de terminais aeroportuários, ampliação de pistas, 

reforma e ampliação de terminais de cargas), considerando os megaeventos como a Copa do 

Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Em síntese, tanto a oferta como a demanda por 

transporte aéreo de passageiros e cargas foram bastante afetadas (TCU, 2014; FERNANDES; 

PACHECO, 2016; CADE, 2017). 

 A presente seção busca apresentar um panorama da infraestrutura aeroportuária no 

Brasil, sua relação com o cenário macroeconômico e aspectos concorrenciais, considerando 

seus respectivos indicadores de mercado. 

 

2.2.1.  Contextualização da infraestrutura aeroportuária no Brasil 

 

 O Brasil é o quinto maior país em extensão territorial, com 8,5 milhões de km
2
, 

comparável apenas a outras nações de dimensões continentais, como Rússia, Canadá, EUA, 

China, Austrália e Índia, respectivamente. Possui a quinta maior população, com 210 milhões 

de habitantes em 2018
18

 e a sétima economia com um PIB de U$$ 3.192 (trilhões) p.p.p 

(IBGE, 2020)
19

. 

O país está dividido em cinco macrorregiões geográficas e 5.570 municípios. Mais 

da metade da população, 57,4% ou cerca de 121 milhões, se concentram em 324 cidades com 

população superior a 100 mil habitantes (IBGE, 2020). Fernandes et al. (2019, p. 1) 

argumentam que “[...] esse tamanho pode ser considerado atraente para operações de 

transporte aéreo, especialmente quando a cidade fica a mais de uma certa distância de outras 

cidades”. 

A aviação no Brasil corresponde a 3% do tráfego aéreo mundial e é o terceiro maior 

mercado doméstico do mundo, correspondendo a 3% do PIB. Ainda assim, há grande 

potencial de crescimento, visto que os brasileiros realizam apenas 0,47 viagens/hab., pouco 

acima da média mundial, de 0,28 viagens/hab., porém, abaixo de países desenvolvidos com 

dimensões continentais como Austrália (2,41), EUA (2,08) e Canadá (1,27) (ABEAR, 2016; 

ANAC, 2019). 

                                                 

18
 Obtida do endereço eletrônico: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/panorama>. Acesso em: 01/12/2019. 

19
 A estimativa é para o ano de 2015 por Paridade de Poder de Compra (PPP/$), em dólares internacionais. O 

conceito “[...] possibilita comparar os tamanhos relativos das economias e a renda per capita e o consumo da 

população, controlando as diferenças nos níveis de preços entre os países”. Este trecho foi retirado deste site: 

<https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33623/9781464815300.pdf>. Acesso em: 

03/06/2021. 
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No contexto internacional, sua posição no globo não facilita a viabilidade do 

transporte aéreo brasileiro se configurar como um hub de trânsito internacional relevante. 

Deste modo, a evolução do mercado internacional está sujeita ao interesse do país, como 

origem, ou destino dos viajantes a negócios, ou turismo. Contudo, a estabilidade da evolução 

desse mercado em anos mais recentes está relacionada, principalmente, as viagens de 

brasileiros ao exterior (FERNADES; PACHECO, 2016). 

Apesar disso, o Brasil é o principal mercado de transporte aéreo na América Latina, 

pela expressiva demanda doméstica e pelo interesse do Brasil na interação comercial, 

sobretudo com o resto do mundo (FERNANDES; PACHECO, 2016). Como argumenta Barat 

(2012, p. 168) o que torna o mercado aéreo brasileiro atrativo é a pujança em todos os níveis 

do setor “[...] internacional, doméstico, regional, táxi aéreo, assim como as aviações de cunho 

geral e executiva”. 

Segundo Fernandes e Pacheco (2016), a infraestrutura aeroportuária nacional contava 

com 2.741 aeródromos, sendo 711 públicos
20

. Entre os públicos, estavam os principais 

terminais geridos por Sociedade de Propósito Específico (SPE) (10) e pela Infraero (43), mas 

boa parte (521) era de gestão pública nas esferas estadual e municipal. Apenas 124 aeroportos 

recebiam voos regulares e não regulares e 28 possuíam registros de movimentação 

internacional
21

. 

Outra característica do setor aéreo brasileiro é a concentração e centralidade, dos voos 

(pelas companhias aéreas domésticas, principalmente) e da infraestrutura, em hubs 

aeroportuários grandes e médios pelo país
22

. Entre 2004 a 2017, 99% da movimentação de 

passageiros pagos (embarques e desembarques) em voos domésticos e internacionais 

concentraram-se em 68 aeroportos. Entre aqueles com participação maior que 1% na 

movimentação de passageiros pagos no período, em torno de 84,1% ou 18 aeroportos, todos 

localizados nas capitais e regiões metropolitanas
23

. 

                                                 

20
 Esses dados foram atualizados, quando da disponibilidade dessas informações, como os aeródromos militares 

e as concessões federais realizadas até o ano de 2017. Os aeródromos privados, como aponta Fernandes e 

Pacheco (2016, p. n.p.) “[...] só podem ser utilizados por aeronaves da aviação geral, desde que haja 

concordância do proprietário do aeródromo”. 
21

 As participações em cada segmento são referentes ao ano de 2017. Apesar das evoluções nesse mercado, 

ocorridas após o ano de 2017 (concessões/privatizações), o número de localidades atendidas por transporte aéreo 

regular e não regular não se alterou de modo significativo desde então. 
22

 Como argumenta Salgado e Oliveira (2008, p. 8) [...] “as justificativas para isso foram que, com a liberalização 

do setor, as empresas passaram a competir de intensamente, e passaram a explorar de forma mais eficiente as 

operações ao longo de suas malhas aéreas, em detrimento da cobertura ao longo do território nacional”.  
23

 Obtido deste endereço eletrônico: <https://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/mercado-de-

transporte-aereo/consulta-interativa/demanda-e-oferta-origem-destino>. Acesso em: 01/06/2020. 
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De maneira semelhante entre 2004 a 2017, o transporte de cargas doméstico e 

internacional esteve concentrado em 14 terminais (92,1%), todos localizados nas capitais e 

regiões metropolitanas também
24

. Apesar de o Brasil ser o segundo país em número de 

aeroportos no mundo, a movimentação de passageiros e carga pelo país é concentrada quase 

totalmente nas grandes cidades (ABEAR, 2016). 

Compreende-se, portanto, que parte significativa desse fluxo se concentre nos 

terminais do eixo geográfico SP-MG-RJ-DF (FERNANDES; PACHECO, 2016). Entre 2004 

a 2017, do total de movimentação doméstica e internacional de transporte, ambos os terminais 

localizados nessas regiões representaram, aproximadamente, 49% do total de passageiros 

pagos e 66,3% do total de carga aérea
25

. 

Nestes estados concentram-se 50% da população, 65% do PIB, 65% do poder de 

compra, 60-65% da produção industrial, a 5º maior base industrial da América Latina e o 

segundo maior mercado exportador brasileiro
26

. Esse arranjo “[...] constitui forte indicador de 

que a grande maioria dos passageiros no Brasil passam por São Paulo ou Rio de Janeiro – 

estes se encontram em trânsito ou estão embarcando/desembarcando nas cidades destes 

aeroportos” (FERNANDES; PACHECO, 2016, p. n.p). 

 

2.2.2 Configuração do mercado de transporte aéreo brasileiro 

 

Entre os anos 2000, a economia brasileira e o setor de transporte aéreo passaram por 

transformações notórias, que viabilizaram uma expansão expressiva do uso do modal aéreo 

sem precedentes na história recente do setor (YOSIMOTO et al., 2016). 

Sobre as transformações sofridas pelo setor aéreo nacional, Yosimoto et al. (2016) 

argumentam que o marco inicial foi a desregulamentação do setor que aumentou a competição 

e o popularizou. Segundo argumentam os autores “[...] as rodadas de liberalização, ao 

engendrarem a redução das barreiras à entrada de novas companhias aéreas e a liberdade 

tarifária, impuseram às passagens aéreas uma tendência persistente de queda” (p. 245). 

                                                 

24
 Conforme definição da ANAC, o indicador pesquisado é composto pela somatória do volume de carga aérea 

paga e correios, considerando os envios mais os recebimentos. Os dados do período histórico em questão  foram 

retirados deste endereço eletrônico: <https://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/mercado-de-

transporte-aereo/consulta-interativa/demanda-e-oferta-ranking-de-aeroportos>. Acesso em: 20/04/2020. 
25

 As estimativas para ambos os indicadores (passageiros pagos e carga paga e correios: envio mais recebimentos) 

foram calculadas para os seguintes aeroportos: SBGR; SBGL; SBBH; SBCF; SBKP; SBRJ; SBSP e SBBR. 

Disponível em: <https://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/mercado-de-transporte-aereo/consulta-

interativa>. Acesso em: 20/04/2020. 
26

 Obtidos do endereço eletrônico:                          

<http://www.bh-airport.com.br/br/p/78/estatisticas.aspx>. Acesso em: 13/09/2019. 

https://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/mercado-de-transporte-aereo/consulta-interativa/demanda-e-oferta-ranking-de-aeroportos
https://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/mercado-de-transporte-aereo/consulta-interativa/demanda-e-oferta-ranking-de-aeroportos
https://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/mercado-de-transporte-aereo/consulta-interativa
https://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/mercado-de-transporte-aereo/consulta-interativa
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Um sinal evidente da mudança no setor foi à queda dos preços das passagens aéreas. 

Como aponta Anac (2017, p. 8), nos dez anos anteriores,“[...] este indicador caiu mais da 

metade, passando de R$ 0,888 por km (em 2008) para R$ 0,351, com redução real de 60,5% 

nas 52 rotas que são monitoradas desde o início da série histórica”, em 2017. Nesse contexto, 

a McKinsey (2010) aponta que o mercado aéreo de passageiros se expandiu “para as classes B 

e C trazendo novos consumidores para o mercado de aviação civil” (ibid, p. 118). 

Até meados de 2011, a economia brasileira cresceu em média 4% a.a., apoiada pelos 

recorrentes superávits comerciais a partir de 2003, que segundo Bielschowsky e Custódio 

(2011, p. 9) “[...] permitiram a queda gradual da taxa de juros, provocando a retomada do 

crescimento”. A partir desse momento, o PIB brasileiro apresentou uma tendência de queda 

ao longo do processo de arrefecimento da economia internacional e crise econômica interna 

intensificada a partir de 2015 (BOLLE, 2016). 

Entretanto, no ano de 2017, o PIB brasileiro apresentou aumento de 1,0% quando 

comparado a 2016, retomando o crescimento após dois anos contínuos de queda
27

. Além disso, 

o crescimento populacional brasileiro tem ocorrido de maneira constante ao longo do tempo, 

cerca de um por cento ao ano, desde 2004 (ANAC, 2017). 

O gráfico 3 ilustra a relação entre o efeito renda (muito associado ao PIB) e o setor 

de transporte aéreo
28

. Apesar do incremento significativo de 206% de crescimento ocorrido na 

movimentação de passageiros transportados entre 2004-2017, a taxa de variação percentual de 

crescimento do setor expõe essa relação de sensibilidade, principalmente, em períodos 

específicos da história recente da economia brasileira, como os efeitos da crise internacional 

ocorridos a partir de 2008 e a retomada do desempenho econômico a partir de 2017, por 

exemplo (CADE, 2017). 

 

 

 

 

 

                                                 

27
 O crescimento econômico registrado foi impulsionado, sobretudo, pelo setor agropecuário e o setor de serviços, 

que corresponderam pela maior parte do crescimento observado na econômica brasileira, em 2017 Essas 

informações foram obtidas do endereço eletrônico: <https://veja.abril.com.br/economia/ibge-revisa-crescimento-

do-pib-de-2017-de-11-para-13/>. Acesso em: 17/12/2019. 
28

 Isso porque, das variáveis macroeconômicas, o “[...] PIB é uma das mais importantes variáveis para mensurar 

o crescimento de uma economia. Nesse sentido, o efeito renda, associado ao preço dos serviços, constitui um dos 

principais fatores que explicam o crescimento do transporte aéreo” (ANAC, 2019, p. 16). 
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Gráfico 3: Variação do PIB brasileiro e da quantidade de passageiros pagos transportados – 

mercados doméstico e internacional (2004 a 2017) 

 
Fonte: ANAC (2013; 2017); atualização do autor. 

 

A oferta por assentos em aeronaves para o mercado de passageiros e cargas pode ser 

melhor explorada pela análise das respectivas variáveis Available Seat-Kilometer (ASK) e 

Available Tonne-Kilometer (ATK), que mensuram a dinâmica de comportamento em ambos 

os mercados
29

. O gráfico 4 apresenta, de forma detalhada, as tendências de crescimento no 

mercado doméstico para ambos os indicadores (ASK e ATK). 

Gráfico 4: Evolução do ASK e ATK do mercado doméstico brasileiro (2004-2017) 

 
Fonte: CADE (2017); atualização do autor. 

                                                 

29
 Por critérios de objetividade e escopo dessa pesquisa, apesar de o quantitativo de voos ser um indicador global 

da oferta por transporte aéreo adotou-se ambos os indicadores (ASK; ATK) como variáveis proxy para este 

estudo. Por essa definição, considera-se o ASK, “[...] o volume de Assentos Quilômetros Oferecidos, ou seja, a 

soma do produto entre o número de assentos oferecido e a distância das etapas”; e ATK, “[...] a soma do produto 

entre o payload, que é a capacidade total de peso disponível na aeronave, expressa em quilogramas, disponível 

para efetuar o transporte de passageiros, carga e correio, e a distância das etapas”. Estas informações foram 

obtidas deste endereço eletrônico: <https://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/descricao-de-

variaveis>. Acesso em: 17/12/2019. 
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Durante o período de 2004 a 2012 se percebe uma tendência de crescimento nas 

séries históricas e relativa estagnação, nos anos subsequentes, nas séries históricas em estudo 

no gráfico 4. No segmento de passageiros, o indicador registrou crescimento de 151,6%; 

enquanto na oferta de carga transportada houve um aumento de 131% (CADE, 2017). 

A variação no ASK em relação ao ano anterior, ambos têm se mantidos estáveis. Em 

2017 houve um pequeno crescimento na oferta interna, 1,4%, e uma redução de 1% na oferta 

de cargas, em comparação a 2016. Conforme argumenta CADE (2017, p. 17), essa 

estabilidade nos comparativos anuais do mercado nos anos mais recentes é reflexo “[...] da 

crise econômica generalizada experimentada pelo país, sobretudo, em 2016”
 30

. 

 De maneira semelhante, o gráfico 5 apresenta as tendências de crescimento para 

ambos os indicadores de demanda, Revenue Passenger-Kilometer (RPK) e o Revenue Tonne-

Kilometer (RTK), no mercado doméstico de 2004 a 2017. 

 

Gráfico 5: Evolução do RPK e RTK do mercado doméstico brasileiro (2004-2017)

 
Fonte: CADE (2017); atualização do autor. 

 

 Em relação aos indicadores de demanda em estudo no gráfico 5 percebem-se 

comportamentos distintos em relação às tendências das séries históricas de oferta. Porém, são 

observadas maiores oscilações nos indicadores de oferta em relação ao mercado de cargas, 

quando da comparação entre ATK e RTK no período. Esses resultados estão fortemente 

associados a crise internacional de 2008, e dos reflexos ocorridos no mercado interno. 

                                                 

30
 Isso porque, o ATK considera, em sua base de cálculo, não somente o volume de carga aérea, mas também a 

demanda de passageiros (OLIVEIRA, 2009). 
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Entretanto, houve aumento da demanda após o ano de 2008, como observado no gráfico 

(FERNANDES; PACHECO, 2016; CADE, 2017)
 31

. 

 O crescimento registrado entre 2004 a 2017 do RPK foi maior em relação aos níveis 

de RTK, 218% e 169%, respectivamente. Os resultados em 2017, quando comparados ao ano 

anterior, também registraram comportamentos semelhantes. O RPK registrou um avanço de 

3%, ligeiramente maior dos níveis de RTK, de 2% (CADE, 2017). 

Ambos os resultados dos indicadores de oferta e demanda do mercado interno são 

oriundos do perfil do transporte aéreo brasileiro, predominantemente doméstico e com 

relevância maior da participação do transporte de passageiros (FERNANDES; PACHECO, 

2016; CADE, 2017)
32

. 

 A participação das empresas aéreas no mercado doméstico de passageiros sofreu 

alterações relevantes entre os anos 2000, porém com permanência de altos níveis de 

concentração, indicado pelo valor do Herfindahl-Hirschman Index (HHI) registrado no 

período entre 2004-2017, média de (0,31) (FERNANDES; PACHECO, 2016; CADE, 2017)
33

. 

O gráfico 6 apresenta as informações do market share das companhias no setor para o 

mercado nacional de passageiros. 

Gráfico 6: Market Share do mercado doméstico de passageiros pagos transportados 

Fonte: Elaboração própria. 

                                                 

31
 Por critérios de objetividade e escopo dessa pesquisa, adotou-se ambos os indicadores como variáveis proxy 

para estudo e compreensão da demanda de serviços aéreos no Brasil. Assim, por definição, considera-se RPK 

“[...] o volume de Passageiros Quilômetros Transportados, ou seja, a soma do produto entre o número de 

passageiros pagos e a distâncias das etapas” e RTK “[...] o volume de Toneladas Quilômetros Transportadas, ou 

seja, a soma do produto entre a distância das etapas e os objetos pagos transportados expressos em quilogramas 

(carga, correio, passageiro e bagagem)”. Estas informações foram obtidas deste endereço eletrônico: 

<https://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/descricao-de-variaveis>. Acesso em: 11/12/2019. 
32

 Como explica Fernandes e Pacheco (2016, p. n.p) “[...] a maior parte da frota de aeronaves das empresas 

brasileiras está entre 101 e 200 assentos. As aeronaves acima de 200 assentos em geral são alocadas aos voos 

internacionais de médio e longo alcance”. 
33

 Refere-se às operações com passageiros (CADE, 2017). 
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Nesse período, a dinâmica concorrencial no mercado de transporte aéreo brasileiro 

possuía uma maior regulação do que no atual regime, e a concentração de mercado estava 

configurada com seis players principais (Varig, TAM, Transbrasil, Rio Sul, Gol e Vasp). As 

empresas aéreas se fortaleceram com o passar do tempo (SALGADO; OLIVEIRA, 2008). 

Como discute Barat (2012, p. 169), os processos de fusões, aquisições, falências e a entrada 

de novos operadores (Azul Linhas Aéreas, por exemplo) “[...] reforçaram a competitividade 

do mercado, abrindo ainda mais o transporte aéreo para a absorção de novos usuários”. 

Essa configuração histórica é observada pela dinâmica comercial ao longo desse 

período. Ao todo, mais de 40 companhias aéreas registraram, para ambas as atividades 

(passageiros e carga), operações em mais de 300 aeroportos/aeródromos, entre voos regulares 

e não regulares, em todo o território nacional
34

. 

Entretanto, em 2017, doze empresas brasileiras prestaram serviços de transporte aéreo 

público (regular e não regular), excluindo-se táxi-aéreo e cinco empresas realizaram 

particularmente operações com carga em 124 aeroportos (metropolitanos e regionais). Entre 

essas companhias, Gol; Azul; Latam e Avianca registraram participação maior, acima de 1% 

(em RPK), e 99% de participação no transporte de passageiros pagos em voos domésticos no 

país. Nas atividades essencialmente cargueiras, Sideral e Absa transportaram, respectivamente, 

13,4% e 9,2% da movimentação total de carga e correios nas operações domésticas no país 

(ANAC, 2017). 

 

2.2.3. A Azul Linhas Aéreas no contexto da aviação regional no Brasil 

 

Entre 2004 e 2008, o segmento de aviação comercial brasileiro esteve caracterizado 

por entradas e saídas de empresas e suas consequentes modificações. O setor não se manteve 

imune à relativa instabilidade gerencial, nem isento de transformações estruturais e 

caracterizou-se por ser um mercado profundamente concentrado (BETTINI; OLIVEIRA, 

2010; VALENT et al., 2014). 

Com algumas companhias regionais e poucas nacionais, o mercado doméstico vinha 

operando em uma estrutura de mercado de natureza duopolista, dominado por duas grandes 

                                                 

34
Obtidos do endereço eletrônico: <https://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/mercado-de-

transporte-aereo/consulta-interativa/demanda-e-oferta-origem-destino>. Acesso em: 24/06/2020. 

https://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/mercado-de-transporte-aereo/consulta-interativa/demanda-e-oferta-origem-destino
https://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/mercado-de-transporte-aereo/consulta-interativa/demanda-e-oferta-origem-destino
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companhias, TAM e GOL, ambas suprindo 88,7% da demanda de serviços aéreos 

(passageiros), entre 2004 a 2008 (BETTINI; OLIVEIRA, 2010; VALENT et al., 2014)
35

. 

À época da criação da Azul Linhas Aéreas (Azul), o setor de transporte aéreo estava 

marcado pela presença de várias barreiras à entrada, altos custos operacionais, 

regulamentação protecionista, que de certa forma limitava o capital estrangeiro, infraestrutura 

aeroportuária deficiente em alguns aeroportos e, em especial, o fato de haver duas empresas, 

TAM e GOL, já bem estruturadas (BETTINI; OLIVEIRA, 2010; VALENT et al., 2014). 

A Azul nasceu do interesse do empresário David Neeleman em investir no Brasil
36

. O 

mercado possuía uma parcela disputável um pouco acima de 10%, e à época também era 

presente uma demanda aquecida por serviços de viagens aéreas, em virtude do crescimento 

econômico notável e de um contexto tarifário competitivo (BETTINI; OLIVEIRA, 2010; 

VALENT et al., 2014). 

No âmbito de sua fundação fora uma das empresas mais bem capitalizadas, 

disponibilizados mais de R$ 200 milhões, que seriam investidos inicialmente. Em amplitude, 

o modelo de negócios da companhia pautava-se por duas estratégias principais, a 

diferenciação de produto e vantagem de custo - no modelo de negócios (Low-Cost; Low-Fare) 

(BETTINI; OLIVEIRA, 2010; VALENT et al., 2014). 

Outros detalhes operacionais que constituíram o plano de negócios da empresa são 

elencados: i) fornecimento de voos com altas frequências e sem escala em pares de cidades 

não diretamente conectados, no regime non-stop; ii) operações no modelo hubnetwork e 

airport dominance (Campinas, SP – base principal); iii) prática de preços não predatórios; e iv) 

foco comercial em clientes com alta propensão a substituidade entre o modal rodoviário 

(ônibus interestaduais) pelo avião (BETTINI; OLIVEIRA, 2010; VALENT et al., 2014). 

Além destes princípios gerais de conduta de mercado, Valent et al. (2014) argumentam 

que a empresa no início de suas operações concorria de maneira geral com os outros players 

principais via preço, uso de grandes aeroportos, refeições e porte das aeronaves, contudo, se 

                                                 

35
 Inclui a participação do market share da Varig (10,8% - para passageiros). A fusão com a GOL Linhas Aéreas 

ocorreu em 2007. Os dados foram extraídos da plataforma de consulta interativa da ANAC. 
36

 O empresário ficou mundialmente conhecido por fundar duas das maiores e mais lucrativas companhias aéreas 

seguidoras do conceito “Low Cost, Low Fare” – Jet Blue e Westjet. Neeleman nasceu no Brasil, embora tenha 

vivido a maior parte da vida nos Estados Unidos. A dupla cidadania o favoreceu, pois, assim, ele pode utilizar 

seu capital para fundar a empresa, já que o capital estrangeiro era limitado no setor aéreo à época (BETTINI; 

OLIVEIRA 2010; VALENT et al., 2014). 
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destacava de maneira singular em atendimento, conforto, pontualidade e uso de pequenos 

aeroportos
37

. 

A companhia ao longo dos anos foi ganhando notoriedade e espaço no mercado. Como 

argumentam Bettini et al. (2018, p. 194) “[...] em dezembro de 2008, a nova companhia aérea 

LCC, Azul, iniciou suas operações em todo o país. [...]. Desde então, a operadora se expandiu 

muito rapidamente de sua base operacional e hub principal”. Em seu primeiro ano de 

operações, a empresa alcançou a marca de 4,75% no total do RPK transportado e 6% de 

participação de mercado, em 2009. Em perspectiva comparada, a Azul foi forte nessa entrada 

no mercado doméstico
38

 (BETTINI; OLIVEIRA, 2010; BETTINI et al., 2018). 

Também como parte do plano de negócios, a expansão da companhia previa uma forte 

presença no segmento de aviação regional. Característica que a marcaria como principal 

operadora nesse segmento, em 2017. O marco fundamental para isso deu-se a partir do 

processo de fusão com a TRIP, em 2012 (BETTINI et al., 2018). 

A fusão fora aprovada pelo órgão antitruste brasileiro, formando assim a Azul TRIP 

S/A
39

. Como argumentam Bettini et al. (2018) a maior parte das rotas criadas pela empresa a 

partir dos aeroportos metropolitanos e nas demais localidades aconteceram entre 2012 e 2013. 

A tabela 2 e a figura 2 complementam as análises do gráfico 2, exposto anteriormente, e 

apresentam algumas informações do desenvolvimento da empresa nos mercados nacional e 

regional para anos selecionados. 

 

Tabela 2: Resumo, números descritivos para a Azul – anos selecionados 

Indicadores 2009 2014 2017 

Frota 14 151 124 

Aeroportos (Total) 

Metropolitanos 

Regionais 

16 

14 

2 

113 

28 

85 

102 

28 

74 

Domínio do 

aeroporto* 

SBKP 

SBCF 

SBCY 

SBRF 

 

 

55,9% 

1,72% 

- 

2% 

 

 

88,87% 

36,55% 

41,0% 

16% 

 

 

94,45% 

50,91% 

50,0% 

37,0% 

Voos semanais* 916 10.742 9.654 

RPK de    

                                                 

37
 São analisados oito variáveis que qualificam a proposta de operações da empresa, em comparação com as 

demais companhias aéreas (VALENT et al., 2014). 
38

 Para mais informações sobre o desempenho operacional dessas companhias aéreas, ver em Bettini e Oliveira 

(2010, p. 11). 
39

 A marca fora descontinuada ao longo do tempo. Após a fusão estar completa, a Azul passou a operar com 

marca própria. 
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participação de 

Mercado 

(doméstico) 

4,75% 16,6% 17,8% 

* Campinas (SBKP); Belo Horizonte (SBCF); Cuiabá (SBCY) e Recife (SBRF). 

* O cálculo refere-se à média semanal anual de pousos e decolagens registrados. 

Fonte: Elaboração própria. Anuários estatísticos da ANAC; Relatórios da empresa; Bettini; Oliveira 

(2010). 

 

Em sete anos de operação, a empresa se tornou a um relevante player no mercado 

brasileiro de aviação (nacional e regional). Como demonstrado pela tabela 2 e ilustrado pela 

figura 2, a empresa foi crescendo sua frequência e participação nas rotas atendidas nas 

capitais do país, e de maneira exponencial cresceu sua participação nas rotas atendidas em 

localidades interioranas, principalmente a partir de seus centros de distribuição operacionais 

espalhados pelo país, como Campinas, Belo Horizonte (Confins), Cuiabá e Recife
40

. 

Como exposto na figura 2, através de uma malha aérea abrangente, a Azul possui 

monopólio na maioria das rotas regionais. Valent et al. (2014, p. 141), argumentam que essa 

“[...] visão empreendedora, resultante da estratégia de ocupação do nicho de mercado 

disponível, supriu uma lacuna existente na malha aeroviária brasileira”. 

 

                                                 

40
 Estas informações foram retiradas deste endereço eletrônico: <https://www.voeazul.com.br/conheca-a-

azul/mapa-rotas>. Acesso em: 11/11/2020. 
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Figura 2: Mapa de rotas da Azul (2020) 

 
Fonte: webpage da Azul. 

 

 Além disso, a frota da empresa é composta principalmente por aviões de 50 a 150 

assentos (92% da frota operacional, em 2017), que trafegam não só entre os grandes 

aeroportos, mas também entre aeroportos regionais e locais, os quais atendem a uma faixa de 

demanda pouco explorada, ligando destinos sem utilizar conexões (BETTINI; OLIVEIRA, 

2010; VALENT et al., 2014, ANAC, 2017). 

 A entrada da Azul gerou um efeito positivo no mercado e significou um conjunto de 

inovações ao setor. Houve redução da concentração e poder de mercado no setor aéreo 

doméstico, assim como a criação de um conjunto de novas rotas e mais opções de voos
41

. 

                                                 

41 Valent et al. (2014, p. 146) cita o caso da rota Campinas à Salvador. “[...] A Azul inaugurou um trecho 

importante ligando Campinas/SP a Salvador/BA, atendendo uma necessidade potencial identificada no nordeste 

do país. [...], antes da entrada da Azul no mercado, voavam em média 35 passageiros por dia entre essas duas 

cidades. A falta de um voo direto exigia escala em Brasília ou no Rio de Janeiro. [...], o tempo médio era de 
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Esse conjunto ações estratégicas da empresa promoveu no setor como um todo, melhorias dos 

serviços, uma maior cobertura geográfica dos serviços aéreos e uma redução nos preços gerais 

(BETTINI; OLIVEIRA, 2010; VALENT et al., 2014; BETTINI et al., 2018). 

 Como visto, ao longo da história da aviação regional no Brasil, o transporte aéreo 

desempenhou claro papel no desempenho econômico. Aspectos como acessibilidade, 

integração nacional, promoção do comércio e turismo, conectividade em escala nacional 

foram e ainda são profundamente dependentes e interligados a esse setor, na dinâmica 

socioeconômica ao longo do território brasileiro. Como explica Tolcha (2017, p 14), “[...] o 

transporte aéreo é uma indústria importante por si só e também fornece insumos importantes 

para processos econômicos, políticos e sociais mais amplos”. 

Inserido nessa discussão, o capítulo 3, a seguir, fornece uma ampla visão geral da 

literatura sobre o papel dos aeroportos no desempenho econômico, com especial foco para 

resultados em geografias comerciais em países de dimensões continentais e para o caso 

brasileiro, buscando qualificar esses impactos e o seu sentido causal. 

 

 

                                                                                                                                                         

4h50min. Com os cinco voos diários diretos criados pela Azul e mais um voo diário da TAM, o tempo de 

viagem não chega à 2 horas. A Azul já transportou cerca de 600 passageiros diários entre estas duas cidades”. 
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3. TRANSPORTE AÉREO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

CRESCIMENTO REGIONAL 

 

O aumento dos níveis de produtividade do capital e do trabalho nas economias 

nacionais, no contexto atual da globalização, pode ser amplificado pela interação entre as 

infraestruturas e serviços de transporte, como no caso da aviação (ALLROGGEN; MALINA, 

2014). Nas duas últimas décadas, observa-se na literatura internacional um aumento do 

interesse em estudos que relacionem transporte aéreo e crescimento econômico (GREEN, 

2007; MARAZZO et al., 2010; MUKKALA; TERVO, 2013; BAKER et al., 2015; FU et al., 

2018). 

Entretanto, como explicam Allroggen e Malina (2014, p. 1) “[...] embora tenham 

sido identificados impactos agregados substanciais do transporte aéreo sobre a atividade 

econômica, sua escala e direção podem diferir entre os aeroportos”. No mesmo sentido, 

argumentam Mukkala e Tervo (2013), que o tipo, o sentido da causalidade e as diferenças 

temporais são discrepantes entre as regiões, pois alterações nos aspectos geográficos, 

econômicos, culturais e sociais dessas áreas precisam ser consideradas. 

Inserido nessa discussão, a indagação que norteia este capítulo é: quais são os 

achados fundamentais na literatura internacional sobre a relação causal entre atividade de 

transporte aéreo e desenvolvimento regional para países e geografias comerciais continentais? 

Para tanto, analisa-se o tipo e o sentido dessa causalidade, obtido nos resultados empíricos da 

literatura recente, apontando quando o mesmo é uni ou bidirecional, de curto ou de longo 

prazo. Por fim, busca-se também apontar algumas especificidades, como as diferenças dessas 

análises para países continentais em relação à segmentação comercial da aviação, como para o 

caso da aviação regional. Quando possível, distinguir esses efeitos em relação à natureza de 

voo
42

 e o tipo de operação
43

. 

 O capítulo possui a seguinte estrutura: a seção a seguir fornece uma ampla visão 

geral do papel dos aeroportos no desempenho econômico, e uma breve revisão da literatura 

sobre a qualificação desses impactos é apresentada. A Seção 3.2 analisa a literatura 

internacional (escopo, modelos e resultados) dos principais trabalhos sobre esses impactos e, 

de maneira particular, sobre o caso brasileiro. A seção 3.3 descreve as principais inferências 

                                                 

42
 O conceito “[...] refere-se à natureza das etapas, e possui o valor “Doméstico”, [...], ou possuem o valor 

“Internacional” caso contrário”. Obtido do endereço eletrônico:  <https://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-

estatisticas/descricao-de-variaveis>. Acesso em: 27/09/2019. 
43

 Refere-se à diferenciação das operações realizadas nos aeroportos: transporte de passageiros e/ou de carga 

aérea. 
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das fronteiras de pesquisas nesse campo de estudo e possíveis desdobramentos futuros em 

investigação para análises nesse tema. 

 

3.1 IMPACTOS, INTERAÇÕES E CAUSALIDADES: TRANSPORTE AÉREO E 

DESEMPENHO ECONÔMICO 

 

 O advento da globalização implicou em aumento expressivo dos fluxos comerciais e 

de passageiros, o que nas últimas décadas contribuiu para o aprofundamento dos estudos 

relacionados à infraestrutura, logística e transportes para diferentes países ou grupos de países. 

O interesse pelo tema está intimamente associado à necessidade de maior rapidez, fluidez e 

planejamento das ações de distribuição, controle, fluxo de passageiros, cargas e tarefas de 

apoio físico, técnico e organizacional. Além disso, a melhoria das condições e padrões de vida 

dos consumidores levou à demanda por uma infraestrutura de transportes adequada (BARAT, 

2012; SAWADA, 2015). 

 Nesse contexto, o setor de transporte aéreo pode ser considerado crítico e estratégico 

das economias nacionais, mas também facilitador à obtenção do crescimento e 

desenvolvimento econômico e social das sociedades modernas (TOLCHA, 2017). Como 

argumenta Silva (1990, p. 93) “[...] um Estado em desenvolvimento precisa ter os meios 

essenciais de comunicação com todas as regiões e comunidades”. 

 O crescimento econômico não é alcançado sem haver uma infraestrutura de 

transportes eficaz, pois, esta permite alcançar o produto potencial, além de ser um importante 

elo das cadeias globais de valor, ampliando oportunidades de negócios entre os entes privados 

e públicos, como a criação de novas cadeias produtivas e a consolidação das já existentes 

(BARAT, 2012). 

 O transporte aéreo possibilita que recursos humanos e naturais sejam empregados de 

maneira eficiente, pois possui impacto direto na alocação dos recursos econômicos, no valor 

agregado desses setores e na renda nacional (BRÅTHEN; HALPERN, 2012). Além disso, 

“[...] contribuem como catalisadores no desenvolvimento industrial, particularmente em 

relação à exploração de recursos naturais e humanos específicos da localização” (p. 3), e são 

catalisadores na geração de atividades comerciais, turísticas e geração de emprego, em 

concepções mais amplas (TOLCHA, 2017). 

  Adicionalmente, o modal aéreo possibilita viagens intercontinentais de quantidades 

expressivas de passageiros e cargas em tempo relativamente curto e a conexão a áreas remotas 

e periféricas ao redor do globo (BRÅTHEN; HALPERN, 2012). Entretanto, “[...] isso é 
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especialmente verdadeiro se as alternativas forem fracas, devido a longas distâncias ou à falta 

de modos de transporte alternativos” (p. 8). 

 Nesse contexto, a aviação regional também costuma ser fator crítico nos sistemas de 

transportes em regiões rurais e remotas (BRÅTHEN; HALPERN, 2012)
44

. Como argumenta 

Baker et al. (2015), em localidades geográficas regionais, rurais ou remotas (RRR)
45

, os 

aeroportos geralmente servem populações com densidades demográficas menores, que 

crescem paulatinamente, porém, que se atomizam por distâncias maiores, como, por exemplo, 

em regiões interioranas. Essa demanda por voos regionais é mais significativa, quanto mais 

retirados esses equipamentos estão das médias e grandes cidades, hubs e modais substitutos 

(KAEMMERLE, 1991; HU et al., 2015). 

 A função dos aeroportos regionais, como equipamentos simplificadores ao 

desenvolvimento econômico e ao crescimento regional, ampara-se em sua capacidade de ser 

elo à atenuação das disparidades e desigualdades regionais (redes de transporte, 

principalmente), elemento critico no acesso a essas localidades (RRR) de forma rápida, 

integração nacional, cobertura geográfica, além do fator socioeconômico, como ator à  

notoriedade das vocações regionais e locacionais nesses territórios (turismo, negócios, 

empreendedorismo, etc.) (BRÅTHEN; HALPERN, 2012; HU et al., 2015; TOLCHA, 2017). 

Inseridos nessa discussão, diversos autores e organizações ao longo do tempo se 

debruçaram para qualificar os impactos econômicos do transporte aéreo (SILVA, 1990; 

ATAG, 2005; GREEN, 2007; BRÅTHEN; HALPERN, 2012; BAKER et al., 2015; TOLCHA, 

2017). É comum entre eles apontar que esses impactos podem ser agrupados em quatro 

categorias medulares: diretos; indiretos; induzidos e catalíticos. 

 As principais características que diferenciam as categorias teoricamente postuladas é o 

grau de envolvimento que essas atividades possuem com o próprio setor de transporte aéreo, 

como também o próprio aeroporto e os seus entornos. Apesar das diferenças existentes entre 

os aeroportos em relação à adequação de cada uma dessas categorias à realidade local desses 

equipamentos, pelo mundo é comum entre os autores apontar esse padrão teórico qualitativo 

(BRÅTHEN; HALPERN, 2012; TOLCHA, 2017). A figura 3 a seguir mostra um esquema-

síntese dessas relações. 

                                                 

44
 Como apontam Salgado e Oliveira (2008) a definição de aviação regional pode variar bastante de acordo com 

as opções metodológicas e indicadores utilizados, e não há uma caracterização universalmente aceita deste setor. 
45

 A nomenclatura RRR é utilizada pelos autores para a referência desses três catergorias de classificações: 

regionais, rurais ou remotas. 
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Figura 3: A indústria de transporte aéreo e seus impactos econômicos 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Tolcha (2017). 
 

3.1.1. Impactos diretos 

 

Esses impactos dizem respeito às atividades diretas de produção dos serviços 

aeroportuários. Enquadram-se nelas, as atividades realizadas pelas companhias aéreas e os 

próprios aeroportos. Dentre elas, o check-in, suporte e manuseio técnico das operações 

aeroportuárias, despacho de bagagem, catering, reabastecimento de aeronaves, tráfego aéreo, 

segurança e limpeza de todas as instalações, etc. (BRÅTHEN; HALPERN, 2012; TOLCHA, 

2017; KAZDA et al., 2017)
46

. 

Além disso, os autores também apontam outras atividades. Dentre elas, são 

mencionadas as comerciais, compras em lojas, locação de automóveis, parking-lot, 

movimentação de transporte terrestre e de carga aérea, pelas instalações do aeroporto, etc. 

 

 

 

                                                 

46
 Bråthen e Halpern (2012, p. 9) salientam que “[...] em alguns aeroportos, os serviços estão localizados no 

aeroporto, enquanto em outros aeroportos os mesmos serviços podem muito bem ser localizados fora da área do 

aeroporto, fornecendo uma base menor para cálculos de multiplicadores. É claro que esta escolha deve ser 

apresentada e discutida”. 
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3.1.2. Impactos Indiretos e Induzidos 

 

De maneira geral, referem-se a “sub-suprimentos”
47

 como bens e serviços para 

realização das atividades diretas, porém, que são cobertas na região próxima e circundante dos 

aeroportos
48

. Outros parâmetros são também considerados, como receitas oriundas dos 

empregos e atividades de fornecedores da indústria do próprio setor, como QAV, construtoras 

e empresas especializadas na edificação dessas instalações, etc (BRÅTHEN; HALPERN, 

2012; TOLCHA, 2017; KAZDA et al., 2017). 

Além disso, esses mesmos autores também mencionam outras atividades. São listados 

alguns setores impactados, como fornecedores de peças e componentes em geral, os 

fabricantes de mercadorias que são comercializadas nos aeroportos, serviços especializados 

em negócios do transporte aéreo entre outras atividades, em um campo mais amplo dessas 

atividades que compõe o setor, como Tecnologia da Informação (TI), contabilidade e serviços 

administrativos.Os efeitos induzidos, por sua vez, são oriundos das atividades econômicas 

geradas pelos trabalhadores de estabelecimentos comerciais, em geral, direta ou indiretamente 

atrelados ao aeroporto(direto e indireto) (KAZDA et al., 2017). No âmbito do setor de 

transporte aéreo, Tolcha (2017, p. 18) explica que esses gastos, “[...] apoiam empregos em 

indústrias como pontos de venda, empresas que produzem bens de consumo e uma variedade 

de indústrias de serviços, como bancos e restaurantes”. 

 

3.1.3. Impactos Catalíticos 

 

Por fim, na categoria dos impactos catalíticos estão inclusos os efeitos econômicos no 

setor de turismo, meio ambiente, emprego agregado, desenvolvimento econômico e social, 

pobreza, comércio de maneira geral, investimento agregado da economia em concepções e 

transbordamentos mais amplos, como em outras indústrias, que não sejam necessariamente 

relacionadas com as atividades do transporte aéreo. Além disso, esses impactos dizem 

respeito a ambos os lados da economia (oferta e demanda) (BRÅTHEN; HALPERN, 2012; 

TOLCHA, 2017; KAZDA et al., 2017). 
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 Notação utilizada por Bråthen e Halpern (2012). 

48
 Nesse sentido, os autores pontuam que na mensuração desses efeitos, “[...] uma região aeroportuária relevante 

deve, portanto, ser definida. Medições diretas de efeitos indiretos perguntando aos entrevistados geralmente são 

muito exigentes” (BRÅTHEN; HALPERN, 2012, p. 9). 
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Os impactos catalíticos podem ser divididos em três grupos: i) impactos locacionais 

(empresas e mão-de-obra); ii) turístico e comercial agregado, pelo lado da demanda; e iii) 

produtividade e nível agregado de investimentos, pelo lado da oferta. A partir dessa 

qualificação pormenorizada, esses efeitos mensuram o grau de relacionamento entre o 

transporte aéreo e a atividade econômica (renda, emprego, turismo, etc) (BRÅTHEN; 

HALPERN, 2012; TOLCHA, 2017)
49

. 

 

3.1.4. Transporte Aéreo e Desempenho Econômico – Interações e Causalidades 

 

 Nessa área de estudo, o relacionamento entre transporte aéreo e desempenho 

econômico ocorre entre ambos os sentidos desses dois vetores, sejam por ciclos de feedback e 

interações mútuas (oferta e demanda), e entre as atividades típicas do setor (passageiros e 

cargas), conforme observado no esquema ilustrativo da figura 4 (TOLCHA, 2017; ZHANG; 

GRAHAM, 2020 ). 

 

Figura 4: Interação baseada em feedback entre o transporte aéreo e a atividade econômica 

Fonte: Tolcha (2017). Atualização do autor. 

 

                                                 

49
 Contudo, os autores levantam outras questões relacionadas a esses impactos: “[...] quando se trata de turismo e 

comércio, é questionado se o transporte aéreo acarreta efeitos positivos ou negativos. A balança comercial e 

turística pode muito bem ser afetada negativamente ao nível regional. Por exemplo, se as atividades de transporte 

aéreo aumentarem, o fluxo de saída líquida de turistas poderá aumentar. Além disso, efeitos de localização 

podem ocorrer em benefício de algumas regiões, mas à custa de outras regiões. Da mesma forma, efeitos 

positivos de crescimento cumulativo em algumas regiões podem levar a efeitos negativos de retro lavagem em 

outras” (BRÅTHEN; HALPERN, 2012, p. 9). 
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As atividades que englobam o setor de transporte aéreo compreendem a oferta de 

infraestrutura, estruturas de governança, arcabouço jurídico-regulatório, e capacidade de 

processamento das operações (passageiros e cargas), pelas companhias aéreas. Além disso, 

esse sistema interno do transporte aéreo é caracterizado por outro elemento das companhias 

aéreas: com base em setups específicos (receita e lucratividade de rotas selecionadas), as 

companhias aéreas ofertam suprimentos, como os serviços de transporte aéreo (frequências de 

voos), estabelecendo um determinado preço (TOLCHA, 2017; ZHANG; GRAHAM, 2020). 

 Os ciclos de feedback ocorrem, porque “[...] o transporte aéreo afeta a economia 

fornecendo emprego e possibilitando efeitos, incluindo o acesso: aos mercados, às pessoas, ao 

capital, às ideias e conhecimentos, à oferta de trabalho, às habilidades, às oportunidades e aos 

recursos” (TOLCHA, 2017, p. 20-21).  

Do outro lado, a economia “[...] fornece capital e gera demanda para viagens de 

passageiros e mercadorias” (ibid., p. 21). Ademais, a demanda por transporte (passageiros e 

cargas) ocorre pela atração relativa entre os negócios em geral e o lazer de um país para outro, 

entre regiões, com o resto do mundo, etc. 

 Essas interações ocorrem em ambos os sentidos de causalidade, de maneira uni e 

bidirecional. Nos resultados sumarizados apresentados no Quadro 1 e no Apêndice B, os 

estudos empíricos que se debruçaram a estudar essas relações ao longo do tempo 

apresentaram resultados heterogêneos para os difrentes tipos de causalidade nas áreas 

geográficas sob investigação. 

Entretanto, Bråthen e Halpern (2012, p. 8) salientam que, ex-ante, o sentido da 

causalidade sobre o tema não possui vetor específico: 

“[...] a medição desses impactos na esfera global da sociedade não é trivial. [...], o 

sentido da causalidade não é claro. O rápido crescimento do transporte aéreo em 

muitas economias pode ser visto como um indicador da importância do transporte 

aéreo para o crescimento econômico, mas, inversamente, o crescimento rápido pode 

refletir o aumento das oportunidades de viagens à medida que a prosperidade 

econômica ocorre”. 

 

 Empiricamente, estudos recentes procuraram qualificar melhor esses tipos e sentidos 

de causalidades nas interações entre transporte aéreo e a economia (GREEN, 2007; BUTTON 

et al., 2010; MARAZZO et al., 2010; MUKKALA; TERVO, 2013; VIJVER et al., 2014; 

BAKER et al., 2015;  TOLCHA, 2017; ZHANG; GRAHAM, 2020). 

É comum indicar que essas relações ocorrem de 4 formas distintas, porém, 

complementares entre si: i) ocorrem sem correlação definida, ou seja, acontecem de maneira 

independente nessas geografias comerciais; ii) verificação de um vetor co-integrado entre 
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essas geografias, enquanto há interação mútua e a ocorrência de ciclos de feedback; iii) a 

causalidade que vai do crescimento/desenvolvimento econômico ao transporte aéreo e, por 

fim; iv) a causalidade que vai do transporte aéreo ao crescimento/desenvolvimento econômico 

(VIJVER et al., 2014; BAKER et al., 2015; TOLCHA, 2017). 

 Esse relacionamento é verificado nos estudos que compõe essa área de estudo em 

países selecionados, por blocos econômicos globais, por continentes, regiões específicas, 

dentre outros arranjos pré-estabelecidos. Por fim, devido a esses atributos singulares, a 

natureza desses fluxos do transporte aéreo variam entre as economias, conforme pode ser 

observado nos resultados dos estudos empíricos do Quadro 1, para geografias comerciais 

continentais, tema da próxima seção. 

 

3.2 SUMÁRIO DA LITERATURA INTERNACIONAL E O CASO BRASILEIRO 

 

3.2.1. Literatura Internacional 

 

O Quadro 1, a seguir apresenta um resumo das evidências empíricas dos principais 

trabalhos internacionais que mensuram os impactos econômicos entre transporte aéreo, 

desenvolvimento econômico e crescimento regional para países e geografias comerciais 

continentais. 

A partir dessa revisão de literatura foi possível sintetizar os principais achados teóricos 

dos trabalhos empíricos analisados. Para oferecer uma perspectiva global sobre o tema, a 

seguir são sumarizadas as questões mais relevantes acerca dos resultados destes estudos, 

assim como as opiniões dos autores sobre o impacto econômico do transporte 

aéreo/aeroportos no desenvolvimento e crescimento regionais
50

. 

Em linhas gerais, os estudos sugerem relações heterogêneas entre o tipo e o sentido de 

causalidade (ZHANG; GRAHAM, 2020)
51

. Os elementos e os fatores críticos considerados 

fundamentais nessas relações são diversos, como (escopo-modelo), área geográfica analisada, 

especificações locacionais (econômico-produtivas), aspectos regulatórios (acordos de céus 

abertos, políticas de tráfego aéreo, etc.), além de outros fatores, como a presença de hubs 

                                                 

50
 O apêndice B apresenta o quadro generalizado de todos os trabalhos analisados. Estão contidas informações a 

respeito dos resultados da literatura empírica internacional para todos os diferentes escopos geográficos, como 

no caso de países menores ao redor do globo. 
51

 Um conjunto amplo e extenso de estudos empíricos e análises sobre essa temática podem ser melhor 

explorados em Zhang e Graham (2020). 
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(domésticos e internacionais), a distância entre aeroportos (metropolitano-centrais e regionais), 

e fatores populacionais, como no caso chinês, indiano e americano. 
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Quadro 1: Resumo da literatura internacional sobre os impactos econômicos do transporte aéreo 

Autor (es) 
Área/ 

Período 
Contexto de Pesquisa 

Tipo de 

Causalid

ade 

Sentido da 

Causalidade 
Principais Conclusões 

Brueckner 

(2003) 

EUA:  

1996 

Mensuração da ligação entre 

o tráfego de companhias 

aéreas e emprego (trabalho 

formal) em uma área 

metropolitana. 

Unidireci

onal 

Traer → 

Desenvolvimen

to Econômico 

Urbano 

Resultados empíricos revelaram que um aumento de 10% nos embarques 

em uma área metropolitana leva a aumento de aproximadamente 1% no 

emprego nos serviços. 

Green 

(2007) 

EUA: 

1990-

2000- 

Testar se a atividade em 100 

aeroportos (passageiros e 

cargas) das regiões 

metropolitanas dos EUA 

prevê o crescimento da 

população e do emprego. 

Unidireci

onal(Pass

ageiros) 

Traer → 

Desenvolvimen

to Econômico 

Com diferentes especificações (escopo-modelos) conclui que o total de 

passageiros é um poderoso preditor do crescimento econômico e do 

emprego. Sugere que políticas aeroportuárias podem ser melhores 

elaboradas regionalmente e não localmente. Não significativo para 

atividade de carga aérea. 

Yao; Yang 

(2008) 

China: 

1995-

2006 

Investigação dos 

determinantes do 

desenvolvimento dos 

aeroportos em 31 províncias 

chinesas
52

. 

Unidireci

onal 

Traer → 

Crescimento 

Econômico 

Resultados empíricos sugerem que o desenvolvimento do aeroporto está 

positivamente relacionado ao crescimento econômico, estrutura industrial, 

densidade populacional e abertura econômica, em relação aos demais 

modais analisados. 

Button et al. 

(2010) 

Virginia-  

EUA:   

1990-

2007 

Mensuração de impacto 

econômico dos aeroportos 

(regionais/locais) da 

Virginia no desenvolvimento 

econômico regional. 

Unidireci

onal 

Traer → 

Crescimento 

Econômico 

Regional 

Principais conclusões: i) a análise para renda per capita regional é 

sensível à especificação do modelo; ii) um aumento em 100%  na 

movimentação depassageiros produz até 4% de aumento na renda per 

capita no condado circundante. 

i) Marazzo 

et al. (2010); 

 

ii) 

Fernandes; 

Pacheco 

(2010) 

Brasil: 

i) 1996-

2006; 

ii)1966-

2007 

i) Investigação da relação de 

causalidade entre demanda 

de transporte aéreo e 

crescimento econômico no 

Brasil. 

Bidirecio

nal 

Ambos os 

sentidos: Traer 

↔ Crescimento 

Econômico 

Principais conclusões: i) o PIB e o PAX são co-integrados; ii) indicação 

de forte reação positiva do PAX devido a uma mudança positiva no PIB; 

iii) o PIB reage a uma mudança no PAX de maneira mais lenta e 

moderada. 

ii) Testar a hipótese sobre o 

tipo de causalidade entre 

PIB e RPK no Brasil. 

Unidireci

onal - 

Traer 

nacional 

Crescimento 

Econômico → 

Traer. 

Resultados revelaram uma relação causal unidirecional de Granger do 

crescimento econômico para a demanda de transporte aéreo doméstico no 

Brasil. Esse relacionamento é percebido tanto no curto, quanto no longo 

prazo. 
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 O estudo de Yao e Yang (2008) considera todos os aeroportos que operavam voos regulares (passageiros) na China durante o período analisado. 
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Hong et al. 

(2011) 

China: 

1998 - 

2007 

Medição multidimensional 

da infraestrutura de 

transporte, e exame da 

ligação entre traer e 

crescimento econômico em 

31 províncias. 

Unidireci

onal 

Traer 

(passageiros e 

carga) → 

Desenvolvimen

to Econômico 

i) Resultados sugerem que os impactos do transporte aéreo são menos 

significativos (regionalmente) que os dos demais modais (terrestre e 

marítimo), porém tão relevantes quanto para integração e cobertura 

geográfica; ii) a participação de mercado do transporte aéreo foi bastante 

baixa no mercado de passageiros e carga em todas as regiões no período. 

Chi; Baek 

(2013) 

EUA - 

Mensal: 

Jan/1996 

–

Mar/2011 

Realização de análises 

simultâneas das relações de 

curto e de longo prazo entre 

crescimento econômico e 

demanda de transporte aéreo 

(passageiros e carga) nos 

EUA. 

Unidireci

onal 

Crescimento 

Econômico → 

Traer 

Resultados revelam que, no longo prazo, os serviços de transporte aéreo 

de passageiros e cargas tendem a aumentar com o crescimento 

econômico. Contudo, no curto prazo, somente o transporte aéreo de 

passageiros responde ao crescimento econômico. 

Vijver et al. 

(2014) 

Sudeste e 

Sul da 

Ásia
53

: 

1980-

2010  

Analisar o impacto entre a 

implantação de 

infraestruturas de transporte 

aéreo (passageiros) e o 

desenvolvimento econômico 

em 33 pares de países - 

interação regional entre 

esses países. 

Uni e 

Bidirecio

nal 

Ambos os 

sentidos: Traer 

↔ Crescimento 

Econômico 

Verificaram quatro padrões de causalidades: i) não há co-evolução, ambos 

os padrões se desenvolvam independentemente (Japão e Austrália); ii) 

existe uma co-evolução "real", ambos os padrões se influenciam através 

de ciclos de feedback (Coréia do Sul e Filipinas); iii) o transporte aéreo de 

passageiros é facilitado pelo comércio (Coréia do Sul  e Filipinas); iv) o 

comércio é facilitado pelo transporte aéreo de passageiros (Austrália e 

Malásia). 

Ryerson; Ge 

(2014) 

China: 

2013 

Mensuração dos impactos do 

uso de turboélices (70 

modelos em 655 voos) na 

aviação regional e remota 

(135 aeroportos). 

Unidireci

onal 

Traer → 

Crescimento 

Econômico 

Regional 

Os impactos de ordem econômica (modelos logit), nessas regiões pelo uso 

desse tipo de aeronaves possuem um impacto positivo sobre o nível de 

investimento; turismo e comércio, medidas de desenvolvimento 

econômico e crescimento regional. 

Baker et al. 

(2015) 

Austrália: 

1985-

2013 

Estabelecer evidências 

empíricas para determinar as 

relações causais de uma 

amostra de 88 aeroportos 

regionais (passageiros) e 

medidas de crescimento 

econômico (PIB). 

Bidirecio

nal 

Crescimento 

Econômico ↔ 

Traer 

Resultados demonstram significancia entre as relações e as comunidades 

regionais, rurais ou remotas. Além disso: i) a causalidade do transporte 

aéreo para o crescimento econômico indica que a aviação regional afeta a 

economia local; ii) a relação causal bidirecional sugere que o tráfego 

aéreo e o crescimento econômico são determinados em conjunto e 

impactados ao mesmo tempo; iii) há forte causalidades de curto e longo 

prazo entre o transporte aéreo regional e a economia local. Em todos os 

casos, houve impactos positivos e significativos em relação ao 

desenvolvimento econômico. 
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 Os países que compõe o estudo são: Austrália; Nova Zelândia; China; Coréia do Sul; Malásia; Indonésia; Tailândia; Filipinas e Cingapura. 
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Hu et al.  

(2015) 

China- 

Trimestral

: 2006.T1-

2013.T3 

Examinar a dinâmica de 

curto prazo, as relações de 

longo prazo e a relação 

causal de Granger entre 

crescimento econômico e 

tráfego doméstico de 

passageiros aéreos em 29 

províncias. 

Uni e 

Bidirecio

nal 

Ambos os 

sentidos: Traer 

↔ Crescimento 

Econômico 

Há evidências de uma co-integração de longo prazo entre o tráfego 

doméstico de passageiros aéreos e crescimento econômico na China a 

nível provincial. Os testes de causalidade de Granger indicam causalidade 

bidirecional de Granger de longo prazo entre o PIB real e o tráfego 

doméstico de passageiros aéreos. No curto prazo, a causalidade de 

Granger existe desde o tráfego aéreo doméstico de passageiros até o PIB, 

mas não existe para o PIB até o tráfego aéreo doméstico de passageiros. 

Hakim; 

Merkert 

(2016) 

Sul da 

Ásia
54

: 

1973-

2014 

Verificação de relações 

causais entre transporte 

aéreo (passageiros e carga) e 

crescimento econômico 

(PIB) - curto e longo prazo. 

Unidireci

onal 

Crescimento 

Econômico → 

Traer 

A principal conclusão é que há evidências de causalidade unidirecional de 

longo prazo, que vai do PIB para o transporte aéreo. 

Küçükönal; 

Sedefoğlu 

(2017) 

OCDE  - 

28 países 

(2000-

2013) 

Verificação das relações 

causais entre o transporte 

aéreo e os fatores 

socioeconômicos 

Unidireci

onal 

Crescimento 

Econômico → 

Traer 

Os resultados econométricos indicam que existe uma relação causal 

unidirecional de curto prazo entre crescimento econômico, turismo, 

emprego e transporte aéreo e que esses fatores desempenham um papel 

importante no crescimento do transporte aéreo. 

Silva et al. 

(2018) 

Brasil - 

1995-

2015 

Investigação da co-

integração e as relações 

causais entre crescimento 

econômico e transporte 

aéreo doméstico e 

internacional regular de 

passageiros - curto e longo 

prazo. 

Bidirecio

nal: Traer 

doméstic

o; 

Unidireci

onal - 

Traer 

Internacio

nal 

Bidirecional: 

Traer ↔ 

Crescimento 

Econômico;                        

Unidirecional 

→ Crescimento 

Econômico - 

Traer. 

Resultados sugerem a ocorrência de co-integração entre transporte aéreo 

de passageiros e desenvolvimento econômico, mostrando uma relação 

causal bidirecional de Granger entre o tráfego doméstico e 

desenvolvimento econômico; ii)  influência unidirecional do crescimento 

econômico na demanda internacional de transporte aéreo de passageiros. 

A decomposição por variância mostrou que o transporte aéreo doméstico 

era mais importante que o internacional para o desenvolvimento 

econômico no Brasil. 

 Fonte: Elaboração própria com base nos compilados dos textos analisados.
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 Os países selecionados pelo estudo são: Afeganistão; Bangladesh, Butão, Índia, Maldivas, Nepal, Paquistão e Sri Lanka. 



56 

 

 

Inicialmente, são analisados os resultados gerais ou voltados para os aeroportos 

metropolitanos em países continentais, foco principal desta pesquisa. Resultados para esses 

países, como China e EUA, costumam apresentar causalidade unidirecional, como 

predominante entre transporte aéreo e crescimento econômico (renda; população e emprego), 

apesar de em alguns casos pontuais apresentarem causalidade bidirecional. Estes estudos 

envolvem principalmente avaliações dos impactos diretos, indiretos e induzidos e, 

recentemente, alguns trabalhos apresentaram resultados dos efeitos catalíticos, como Vijver et 

al. (2014); Baker et al. (2015) e Silva et al. (2018). 

Também é importante destacar que as especificações metodológicas dos estudos 

empíricos evoluíram bastante ao longo dos anos (escopo-modelos) (RYERSON; GE, 2014; 

HU et al., 2015). Baker et al. (2015, p. 140) argumentam que apenas com esta evolução dos 

modelos fora possível ter segurança dos resultados. Por isso, em muitos trabalhos anteriores, a 

direção da causalidade não era clara e diferia a depender “[...] das características da região sob 

investigação”. Desta forma, “[...] é certamente razoável postular a observação geral de que os 

aeroportos geralmente levam ao crescimento econômico”. 

 Entretanto, em grande parte desses estudos, o efeito possui maior significância no 

curto prazo para o sentido que vai do tráfego doméstico de passageiros para o crescimento 

econômico. O argumento usado pelos autores é que há uma resposta rápida do incremento 

econômico, quando da oferta desses serviços, em relação ao tráfego internacional, que é mais 

sensível aos ciclos econômicos de crescimento, por exemplo. No entanto, a resposta desses 

indicadores também são positivas e significantes no longo prazo. 

Para os resultados para o longo prazo, para os casos analisados, o transporte de 

passageiros costuma ser mais significativo, do que o de cargas, com maior predominância em 

países em desenvolvimento. Nesses estudos que incluem a análise de longo prazo, a 

significância dos impactos econômicos do transporte aéreo sobre o PIB e o emprego 

demonstrou ser relevante em estudos que analisam países continentais, como no caso chinês e 

americano, por exemplo. Além disso, fatores como economias de escala e de aglomeração são 

preponderantes nos padrões observados. 

No caso americano, por exemplo, Chi e Baek (2013) realizaram um conjunto de 

análises simultâneas das relações de curto e de longo prazo entre o crescimento econômico e a 

demanda por transporte aéreo nos Estados Unidos. Os autores identificaram que, a longo 

prazo, os serviços de transporte aéreo de passageiros e de cargas apresentam tendências 

positivas e convergentes em relação ao crescimento econômico. No curto prazo, no entanto, 

apenas o mercado de passageiros respondem ao crescimento econômico. 
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Para o caso chinês, além do caráter socioeconômico diverso que cada província 

chinesa possui as relações entre ambos os categorias de aeroportos (metropolitano-centrais e 

regionais) difere muito em relação às economias de escala; aglomeração e densidade, como 

também os fatores populacionais e econômicos locacionais dessa região (YAO; YANG, 2008; 

HONG et al., 2011; RYERSON; GE, 2014; HU et al., 2015). 

 Nesses estudos, a intensidade da causalidade se modifica enquanto a análise das 

relações geográficas e entre os pares de países muda (escopo-modelos). Há também fatores 

históricos, mudanças na estrutura e ordem econômico-produtiva dos países ao longo do 

tempo; fluxos comerciais intra-regionais, além de fatores populacionais – emigração – por 

exemplo, que impactam fortemente os resultados (tipo e sentido da causalidade). 

 No trabalho de Yao e Yang (2012), os autores analisaram os determinantes do 

transporte aéreo nas regiões chinesas, durante o período de 1995–2006, através da realização 

de modelos empíricos, baseado em uma função de produção tipo Cobb Douglas aumentada. 

Os resultados do estudo indicaram que o “[...] transporte aéreo está positivamente relacionado 

ao crescimento econômico, estrutura industrial, densidade populacional e a abertura 

econômica, mas negativamente relacionado ao transporte terrestre” (p. 318). 

 Em trabalhos mais recentes, Baker et al. (2015) investigaram as evidências empíricas 

da causalidade de curto e de longo prazo entre aviação regional e o crescimento econômico. 

Uma amostra de 88 aeroportos regionais na Austrália (regionais; rurais e remotos) foi 

utilizada, entre os anos de 1985–86 a 2010–11, para determinar os impactos catalíticos do 

transporte aéreo regional no crescimento econômico regional. Entre os principais achados, os 

autores observaram uma relação bidirecional significativa: os aeroportos têm um impacto no 

crescimento econômico regional e o fator econômico impacta diretamente a aviação regional. 

A importância econômica do transporte aéreo regional confirma a importância desses 

equipamentos como infraestruturas importantes no desenvolvimento dessas localidades. 

 Os padrões estatísticos modificam-se, quando observadas à natureza de voo 

(doméstico e internacional) e as dinâmicas de curto e longo prazo. Em estudos como o de 

Hakim e Merkert (2016) que incluem o fator temporal, o sentido da causalidade 

(unidirecional) é verificado no longo prazo, do PIB ao transporte aéreo (passageiros e cargas). 

Apesar de contraditórios, os resultados em relação ao curto prazo são inconclusivos, segundo 

esses mesmos autores. 

 No entanto, apesar de a literatura corroborar com as relações entre variáveis 

econômicas e do transporte aéreo, os padrões estatísticos modificam-se, a depender da região 

sob investigação. O trabalho de Küçükönal e Sedefoğlu (2017) que estudam essas relações de 
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forma global, com uma amostra de 28 países da OCDE, o sentido da causalidade 

(unidirecional) é observado no curto prazo na direção que vai do PIB; do Emprego e do setor 

de Turismo para o transporte aéreo de passageiros. 

 Apesar de todos os achados prévios para a aviação civil, estudos que relacionam 

transporte aéreo regional e crescimento econômico regional são escassos na literatura 

internacional para ambas as categorias de geografias comerciais (MUKKALA; TERVO, 2013; 

BAKER et al., 2015; TODOROVA, 2018). 

Nos estudos analisados em países continentais, a aviação regional possui um padrão 

unidirecional predominante, que vai do transporte aéreo ao crescimento econômico. As 

principais pesquisas sobre o tema, em nações como China, EUA, Austrália, Canadá e Índia, o 

impacto econômico da aviação regional é significativo (BRÅTHEN; HALPERN, 2012; FU et 

al., 2018)
55

. Isso porque, os autores concordam que há impactos positivos desses aeroportos 

em relação ao crescimento econômico, principalmente, quanto mais afastados estejam dos 

grandes centros (KAEMMERLE, 1991; BAKER et al., 2015). 

Também o fato da maior facilidade de conexões entre as regiões remotas e rurais às 

cidades médias; integração territorial, a facilitação do fluxo e intercâmbio comercial e 

humano, o aumento no nível dos investimentos (capital e humano), turismo, impactos na 

alocação de recursos, valor agregado e renda (PIB) dessas regiões e localidades (BUTTON et 

al., 2010; BRÅTHEN; HALPERN, 2012; RYERSON; GE, 2014; BAKER et al., 2015). 

 

3.2.2. O caso brasileiro de estudos selecionados 

 

Para o caso brasileiro, estudos anteriores como ABEAR (2016) realizaram cálculos 

econômicos dos impactos diretos, indiretos, induzidos e catalíticos do turismo no crescimento 

econômico nacional, e de maneira regionalizada por estado da federação. O problema em 

específico da causalidade (tipo e sentido) para o caso brasileiro é escasso na literatura 

nacional (SILVA et al., 2018). 

No entanto, na literatura internacional, os estudos que trabalham essas relações tem 

utilizado metodologias de cálculo característicos, como causalidade de Granger e co-

integração de Johansen em séries macroeconômicas e para dados em painel de variáveis do 

transporte aéreo, por exemplo. 

                                                 

55
 Vale destacar a exceção do estudo australiano realizado por Baker et al. (2015). 
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Marazzo et al. (2010) investigaram esse relacionamento para o caso do Brasil. Eles 

utilizaram séries temporais de Passageiros por Quilômetro Transportado (PAX) e do PIB 

nacional, para um período de 40 anos (1966 a 2006). O objetivo principal do estudo foi 

compreender como esses parâmetros estruturantes do setor interagem entre si, e como se 

distribuem essas interações ao longo do tempo. 

Para tanto, os autores utilizaram metodologias específicas, como análises de co-

integração de Johansen, reação a choques (econômicos, por exemplo), relações de causalidade 

de Granger e modelos de correção vetorial (VEC), de primeira ordem, para estimar essas 

relações entre ambas as séries históricas. As principais conclusões dos autores corroboram os 

achados em estudos característicos de países com dimensões continentais, como o Brasil: o 

mercado doméstico pode ser considerado como fator crítico ao crescimento econômico de 

longo prazo. 

Para as séries estudadas, (PIB e PAX) verificou-se a existência de co-integração entre 

ambas as séries. Pela abordagem de reações e resposta a impulsos, os autores observaram a 

presença de forte reação positiva do PIB em direção ao (PAX). Isso porque, a análise de 

causalidade de Granger também corroborou esses resultados: ocorrem modificações na série 

de PAX devido a modificações positivas no PIB. 

Contudo, os autores explicam que há uma resposta de curto prazo do (PAX) em 

direção ao PIB, porém, ocorre uma dinâmica de longo prazo no sentido inverso, ou seja, “[...] 

o PIB reage a uma mudança no (PAX) de maneira mais lenta e moderada” (p. 261). Os 

autores atribuem essa resposta aos efeitos multiplicadores do transporte aéreo na economia 

nacional. 

 De maneira semelhante, outro estudo que também investigou essas relações para o 

mercado doméstico no Brasil, Fernandes e Pacheco (2010) realizaram testes causais entre PIB 

e movimentação doméstica de passageiros, utilizando a metodologia de causalidade de 

Granger. A principal conclusão, segundo os autores, “[...] levam à aceitação da hipótese de 

que existe uma relação causal unidirecional de Granger, do crescimento econômico à 

demanda de transporte aéreo doméstico no Brasil, apresentando alta elasticidade no curto 

prazo” (FERNANDES; PACHECO, 2010, p. 561). 

Além desses trabalhos, Silva et al. (2018) contemporâneo dos estudos de Marazzo et al. 

(2010a; 2010b) investigaram essas relações, porém houve a integração dos dados do mercado 

internacional de passageiros nas análises. Os autores examinaram a co-integração e as 

possíveis relações causais entre séries históricas do PIB e da movimentação de passageiros 
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domésticos e internacionais do Brasil, no período de 1995-2015. Os resultados principais 

obtidos pelos autores corroboram as teses anteriormente reveladas pelos estudos de 2010. 

De maneira geral, segundo Silva et al. (2018, p. 6) “[...] os resultados indicam que o 

desenvolvimento econômico é precedente ao desenvolvimento do transporte aéreo e que, em 

certa medida, o movimento doméstico de passageiros alimenta o crescimento econômico”. 

Também se verificou a existência de co-integração entre as séries de PIB e o mercado 

doméstico, e a presença de relação bidirecional, pelo teste de Granger “[...] entre tráfego 

doméstico e desenvolvimento econômico e influência unidirecional do crescimento 

econômico na demanda internacional de transporte aéreo de passageiros” (p. 561). 

Contudo, os autores chamam a atenção para o fato de “[...] o investimento para 

desenvolver a rede de transporte aéreo doméstico parece prometer melhores retornos do que 

quando direcionado para estimular o tráfego internacional de passageiros” (p. 6), dada a 

predominância desse mercado em países continentais, como no caso brasileiro (VIJVER et al, 

2014; SILVA et al., 2018). 

Nesse contexto, como argumenta Tolcha (2017), um aspecto considerável é que “[...] 

não há literatura sobre uma análise causal entre transporte aéreo e crescimento econômico 

para países de baixa renda, [...], lacuna fundamental, que nesse contexto parece importar para 

esses relacionamentos”, como os casos africanos, por exemplo, (p. 25). 

Em síntese, no período analisado (1990-2018), os principais estudos concentraram-se 

em países/regiões de alta renda, com transporte aéreo maduro. Entretanto, em países de renda 

média, onde os mercados do transporte aéreo ainda estão em desenvolvimento, com 

concentrações populacionais significativas, propensão reduzida em viajar de avião, 

predominantemente, os estudos indicam a causalidade que vai do crescimento econômico ao 

transporte aéreo (TOLCHA, 2017). 

 Além disso, nos estudos específicos que trabalharam de maneira particular 

aeroportos regionais, como em Baker et al. (2015); Aunurrofik (2018); Fu et al. (2018); 

Todorova (2018) observa-se a interdependência econômica e da própria infraestrutura desses 

equipamentos em relação ao desenvolvimento econômico local, seja pela implantação dos 

aeroportos, como acesso e integração aeroviária dessas localidades rurais ou distantes dos 

centros metropolitanos, seja pelos retornos e contribuições macroeconômicas (renda; emprego; 

impostos) gerados pela continuidade dos serviços aéreos prestados nesses locais. 
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3.3 FRONTEIRA DE ESTUDO E CONTRIBUIÇÕES DE TESE 

 

Ao longo do tempo, os principais estudos que analisaram essas relações procuraram 

mensurar e qualificar principalmente os impactos diretos, indiretos e induzidos. Atualmente, 

pesquisas relacionadas aos impactos catalíticos tem sido melhor exploradas, sobretudo, na 

literatura internacional e em países desenvolvidos (BUTTON et al., 2010; BAKER et al., 

2015; TOLCHA, 2017; BRIDA et al., (2016; 2018). 

Boa parte da fronteira, no entanto, tem procurado qualificar esses efeitos sob 

diferentes formas de especificação - econômica e operacional do transporte aéreo – 

considerando parâmetros como movimentação de passageiros e de cargas, a trajetória 

temporal, de curto e de longo prazo dessas relações, o tipo operacional dos aeroportos 

(metropolitano-centrais e regionais) e também por natureza de voo (GREEN, 2007; 

MARAZZO et al., 2010; HU et al., 2015; BAKER et al., 2015; TOLCHA, 2017; 

TODOROVA, 2018). 

Além disso, outros aspectos também têm sido avaliados em trabalhos e estudos 

recentes. Os autores utilizam-se de abordagens metodológicas, por meio do emprego de testes 

de co-integração para dados em painel, ou também apresentam esse conjunto de resultados 

utilizando testes de causalidade de Granger e outros métodos para a verificação se o tipo de 

causalidade é uni ou bidirecional. 

Esses trabalhos têm procurado demonstrar, em quais circunstâncias esses resultados 

apresentam esses tipos de causalidades, e quais evidências demonstram que, sob determinadas 

regiões (escopo-modelos), são observados a presença dessas relações uni ou bidirecionais. 

Os principais resultados demonstram causalidades heterogêneas, principalmente, 

quando observados o tráfego doméstico de passageiros em países continentais, como Brasil, 

EUA, China e Austrália. Essas relações são observadas tanto no curto, quanto no longo prazo, 

quando comparado com o transporte de cargas, como em Chi e Baek (2013); Tolcha (2017) e 

Silva et al. (2018). 

Com base nos resultados dos trabalhos analisados, algumas áreas importantes e 

relacionadas podem ser recomendadas para a pesquisa neste campo. De maneira geral, a 

qualificação desses impactos com especificações e configurações distintas (econômicas e do 

transporte aéreo) é sugerido para estudos futuros na maioria desses trabalhos. 

A maior parte dos estudos considerou, principalmente, o tráfego de passageiros na 

realização das análises estatísticas. Porém, os efeitos da demanda do transporte aéreo no 

desempenho econômico podem agregar outras características do tráfego aeroportuário, como 
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“tráfego de transferência”, além de outras configurações do transporte de carga 

(ALLROGGEN; MALINA, 2014, p. 4). 

Alguns trabalhos sugerem o emprego de dados de origem e destino (BUTTON et al. 

2010; VIJVER et al., 2014; TOLCHA, 2017; SILVA et al., 2018; TODOROVA, 2018). Isso 

porque, consideraram apenas o total da movimentação de passageiros e cargas, sem examinar 

outras especificações como o número e os tipos de rotas, se domésticas ou internacionais, a 

malha aérea e outros elementos que compõe os sistemas do transporte aéreo. Como 

argumentam Vijver et al. (2014), o emprego desses dados promovem resultados com menores 

distorções, dado que consideram o tipo do aeroporto na análise, além de fornecer informações 

mais detalhadas desses efeitos nas regiões sob investigação. 

Além disso, vários dos estudos sugerem a inclusão de outras categorias de variáveis, 

que possuiriam potenciais explicativos para as variáveis do transporte aéreo, como também, 

outras covariáveis no tempo, como o Investimento Estrangeiro Direto (IED), informações 

sobre industrialização, etc., para extrair resultados mais robustos desses efeitos (VIJVER et al., 

2014; HAKIM; MERKERT, 2016; TOLCHA, 2017). 

Outras áreas em potencial para linhas de pesquisa relacionam-se aos métodos (escopo, 

modelos e resultados) empregados nesses trabalhos. Alguns autores, como Baker et al. (2015); 

Vijver et al. (2014) e Fu et al. (2018) sugerem o emprego de outras variáveis explicativas, 

como dados sobre as preferências dos indivíduos por viagens (turismo, business e outros 

motivos), em geografias comerciais intra-regionais, ou em mercados específicos, como no 

caso australiano. 

Para determinados conjuntos de países, o transporte aéreo é um dos principais modais 

de transporte de entrada / saída. Em relação ao caso europeu, por exemplo, nas regiões 

periféricas e remotas, o transporte aéreo possui significativa importância no deslocamento 

intrapaís. Além disso, o emprego de outros tipos de variáveis econômicas, como medidas de 

emprego, densidade populacional, dados sobre estoque de capital também são sugeridos (HU 

et al., 2015; TOLCHA, 2017; FU et al., 2018). 

Outro campo de pesquisa que segue uma tendência recente diz respeito a 

sustentabilidade ambiental do transporte aéreo e os impactos econômicos correlatos (BRIDA 

et al., 2018). Tolcha (2017, p. 84) argumenta nesse sentido, “[...] os futuros pesquisadores 

dessa relação podem moldar os desenvolvimentos atuais sem comprometer o crescimento 

futuro, analisando as ligações entre expansão do transporte aéreo, crescimento econômico e 

sustentabilidade ambiental”. 
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Finalmente, em pesquisas específicas, que tratam do transporte aéreo regional, apesar 

de serem escassos na literatura, os estudos sugerem algumas áreas importantes para 

recomendações de trabalhos futuros. Baker et al. (2015); Fu et al. (2018) e Todorova (2018), 

sugerem o desenvolvimento de novos estudos, onde as análises dos impactos da aviação 

regional ocorre de maneira conjugada, além da observação de como os ciclos econômicos, 

sazonalidades, subsídios e Demand Peaking podem interferir na movimentação e, 

consequentemente, no nível de atividade econômica. Além disso, são considerados outros 

elementos importantes dos efeitos catalíticos do transporte aéreo, como comerciais; turísticos 

e em outras indústrias, ao nível regional. 

Diante desse conjunto maior de estudos analisados, dos efeitos teoricamente 

postulados entre os fatores econômicos e do transporte aéreo – impactos, interações e 

causalidades – com foco em geografias comerciais continentais e para o caso brasileiro – são 

discutidos a seguir as principais contribuições de tese dessa pesquisa. 

Como pode ser observado, grande parte da literatura sobre a análise de causalidade 

entre transporte aéreo e crescimento econômico tem se dedicado ao conjunto de países 

desenvolvidos, caracterizados por mercados de aviação maduros (FERNANDES; PACHECO, 

2016; TOLCHA, 2017). Mais importante ainda, conforme discutido na Tabela 1 e apresentado 

no Apêndice B, em mercados emergentes como Brasil e o Sudeste Asiático, por exemplo, 

essas relações demonstram um maior nível de causalidade, na direção que vai do crescimento 

econômico para o transporte aéreo, no entanto , mostram uma relação fraca na direção oposta 

da causalidade que segue o transporte aéreo para o crescimento econômico. 

Para estudos específicos sobre causalidade entre transporte aéreo regional e 

crescimento econômico regional em países emergentes de dimensões continentais, como o 

mercado brasileiro de aviação, uma lacuna relevante é considerada no contexto de estudos 

sobre infraestrutura de transporte aéreo e causalidades econômicas. Além disso, poucos 

estudos foram desenvolvidos para o caso brasileiro, que apresenta enorme potencial de 

crescimento da aviação, e grandes lacunas em termos de cobertura e acessibilidade desses 

serviços aéreos ao longo do território nacional. 

Inseridos nesse contexto, este estudo tenta verificar o impacto econômico nas 

microrregiões gerado pelas atividades dos aeroportos, com foco nos aeroportos regionais. É 

postulado, como visto nas de hipóteses apresentadas no próximo capítulo, que há “[...] uma 

relação positiva entre o crescimento econômico e a demanda por transporte aéreo. Devido às 

diferentes características econômicas herdadas de vários países / regiões, as sensibilidades de 

mudança dessas variáveis entre si também podem variar” (TOLCHA, 2017, p. 25). 
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Para esta pesquisa são analisadas as seguintes questões de pesquisa: 

1. Qual é a relação causal entre transporte aéreo e crescimento econômico para as 

microrregiões brasileiras? 

2. Qual é a direção causal observada entre transporte aéreo e crescimento econômico 

microrregional? 

3. Quais são os principais parâmetros nas dinâmicas de causalidade encontrados, os quais 

refletem de maneira maior esse relacionamento entre o transporte aéreo e o 

crescimento econômico ao nível microrregional? 

 

 A partir desses aspectos, os estudos empíricos desenvolvidos e apresentados nos 

próximos capítulos abordam essas questões com base no conjunto de dados disponíveis. Além 

disso, as principais descobertas são comparadas com estudos conduzidos em diferentes 

escopos geográficos e estudos de caso. Por fim, além da literatura empírica disponível para 

economias em desenvolvimento, as evidências de economias desenvolvidas também são 

utilizadas no cruzamento das conclusões deste trabalho. 
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4. MÉTODOS E ANÁLISE 

 

Os objetivos deste capítulo consistem em apresentar a estrutura teórica das 

estratégias empíricas empregadas nesta pesquisa, as variáveis utilizadas, descrever as fontes 

dos dados e a análise descritiva do relacionamento entre essas variáveis para anos 

selecionados. Este passo mostra-se muito importante para trabalhos de natureza empírica, 

visto que o levantamento de dados e a seleção de variáveis relevantes são consideradas etapas 

críticas na elaboração de trabalhos científicos, e esse material-fonte traz um conjunto de 

informações que servem como background e suporte empírico no campo em estudo 

(MARCONI; LAKATOS, 2018). 

As operações aeroportuárias e das companhias aéreas possuem como objetivo final 

“[...] levar pessoas, carga e correio de uma localidade para outra, da forma mais rápida e 

segura possível” (FERNANDES; PACHECO, 2016, p. n.p). A escolha de variáveis para 

mensurar estas operações passam, portanto, pela obtenção de indicadores que reflitam o 

melhor possível dessas dimensões do transporte aéreo regional. 

Outra importante definição é sobre o que deve ser considerado como transporte aéreo 

regional. Para dirimir possíveis arbitrariedades, os princípios que norteiam a utilização dessas 

variáveis como proxys na identificação para o mercado regional, esta pesquisa parte do 

pressuposto da “demarcação do mercado regional com base em aeroportos”. Como argumenta 

Salgado e Oliveira (2008, p. 48): 

“[...] utiliza-se a definição prévia de aeroportos locais, ou aeroportos “regionais”,que, 

em geral, são aqueles não qualificados como “hubs” (pontos de conexão na malha 

aérea) e que apresentam pequeno e médio portes em termos de movimento 

depassageiros. Em geral, utiliza-se um ponto de corte relacionado com o tamanho 

dacidade a que pertence o aeroporto”. 

 

Desta maneira, este capítulo foi dividido em três tópicos interligados com focos 

distintos: na seção 4.1 são apresentadas as estratégias de estimação para o conjunto de dados 

em painel (Efeitos Fixos) e a metodologia GMM, assim como as hipóteses em relação as 

variáveis dos modelos de regressão. Na seção 4.2 são identificadas às variáveis em estudo e a 

seleção que compõe a amostra de aeroportos. Também, são descritas as fontes, a natureza dos 

dados com suas respectivas definições conceituais e unidades de medida. Na seção 4.3 é 

realizada uma análise descritiva, com o intuito de verificar os padrões de relacionamento entre 

as atividades típicas do transporte aéreo e os indicadores socioeconômicos em anos 

selecionados. 
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4.1. ESTRUTURA DO MODELO ECONOMÉTRICO 

 

Para verificar o conjunto de relações causais entre transporte aéreo e crescimento 

econômico ao nível microrregional brasileiro durante o período de 2004 a 2017 é realizada, 

além da análise descritiva, uma regressão de modelo econométrico com dados em painel com 

diferentes especificações e amostras. 

O emprego do modelo em painel justifica-se pela disponibilidade de dados regionais 

para vários anos. Tendo em vista a ponderação entre as vantagens e as desvantagens para cada 

abordagem econométrica possível, optou-se pela análise dos dados em painel com Efeitos 

Fixos e também pela abordagem GMM com correção de endogeneidade por Arellano e Bond 

(1991) para a realização do estudo econométrico, dado que se trata de um modelo dinâmico. 

Por um lado, têm-se uma dimensão transversal, representado por 558 microrregiões; por outro, 

os dados são analisados no decurso de 14 anos, o que configura também uma dimensão 

longitudinal
56

. 

Os modelos de regressão para dados em painel possuem como objetivo primordial o 

estudo do comportamento definido de “[...] uma variável dependente (Y), que representa o 

fenômeno de interesse, com base no comportamento de variáveis explicativas, cujas 

alterações podem ocorrer tanto entre indivíduos num mesmo instante de tempo (cross-section), 

quanto ao longo do tempo” (FAVERO 2015, p. 246). 

A descrição geral do modelo é feita a seguir, seguindo a representação e notação de 

Favero (2015). O parâmetro a significa o termo do intercepto, os parâmetros correspondentes 

βj (j = 1, 2, ..., k) significam os coeficientes para cada variável explicativa a serem estimados 

e o vetor Xj são as variáveis explanatórias, sejam elas métricas ou dummies, que variam entre 

os indivíduos, como também ao longo do tempo. Dessa forma, os subscritos i representam 

cada um dos indivíduos da amostra (i = 1, 2, ..., n, em que n é o tamanho da amostra) e t, o 

período correspondente. 

 

                         

               (1) 

  

                                                 

56
 Ainda que o painel disponha de 558 microrregiões, só é possível estimar o modelo com dados onde há 

aeroportos (voos regulares), reduzindo significativamente a cobertura do número de microrregiões cobertas, de 

138. 
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 As vantagens do emprego dessa modelagem econométrica consistem em possibilitar 

ao pesquisador, o estudo das diferenças existentes de um determinado fenômeno entre 

indivíduos para cada cross-section, além de viabilizar o estudo da evolução temporal deste 

mesmo fenômeno em cada indivíduo. Adiciona-se a isso, o fato de possibilitarem o emprego 

de um número maior de observações, incrementanto o número de graus de liberdade, e 

reduzindo, assim, eventuais problemas de colinearidade entre as variáveis explanatórias 

(FAVERO, 2015). 

 A estrutura em painel de dados também pode identificar possíveis efeitos, quando da 

análise de dados em corte transversal, ou em séries de tempo de maneira isolada. Entretanto, 

essa estrutura de dados possuem algumas limitações. Ou seja, requerem um conjunto elevado 

de observações. Para essa pesquisa, este tipo de modelagem se torna a mais indicada para a 

análise de relações dinâmicas temporais com dados espaciais (FAVERO, 2015). 

 Comparado aos métodos OLS simples, Hong et al. (2011) argumentam que o modelo 

de dados em painel reduz os efeitos do viés de variável omitido que pode surgir em regressões 

de seção cruzada. Isso é particularmente importante quando foram utilizados dados regionais, 

uma vez que muitas características regionais não podem ser devidamente identificadas. 

 Os métodos convencionais de estimação de regressões para dados em painel são: 

Efeitos Fixos (EF) e Efeitos Aleatórios (EA)
57

. Em perspectiva comparada, a maior diferença 

entre ambos os procedimentos é que o primeiro pressupõe que a heterogeneidade não 

observada é correlacionada com os regressores, enquanto o outro não (FAVERO, 2015). 

 Em perspectiva geral, sendo o número de indivíduos, ou grupos for menor, é preferível 

usar o método de estimação com efeitos fixos. Além disso, se houverem razões para acreditar 

que os efeitos individuais guardam alguma correlação com as variáveis explanatórias, o 

método de efeitos fixos se torna mais adequado (os estimadores dos efeitos aleatórios são, 

nesse caso, inconsistentes) (FAVERO, 2015). 

 Diante da análise dos modelos gerais para dados em painel apresentados no capítulo 5 

é possível observar que o coeficiente linear e os parâmetros de resposta diferem entre os 

indivíduos, para cada ano da amostra de dados. Nesta pesquisa, serão considerados somente 

os métodos de estimação pooled OLS (Mínimos Quadrados Ordinais “agrupados”), com 

efeitos fixos (Capítulo 5). 

                                                 

57
 Entre os testes realizados ex-ante nesta pesquisa, o Teste de Hausman fora feito para confrontar os modelos de 

efeitos aleatórios e efeitos fixos. Na comparação entre os resultados, o modelo de Efeitos Fixos fora o mais 

indicado. Para esse conjunto de modelos, os coeficientes estimados são robustos e estão na forma log-log. 
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 O uso de dados em painel dinâmico através do emprego de metodologias como do 

Método dos Momentos Generalizados (GMM) associam-se aos trabalhos seminais de 

Arellano e Bond (1991), Arellano e Bover (1995) e Blundell e Bover (1998). 

 No que diz respeito ao método de Arellano e Bond (1991) e Baltagi (2005), a 

estimação das elasticidades tende a gerar resultados mais eficientes a partir do esforço em 

estabelecer uma estimação em dois estágios para construir condições de momento a partir dos 

níveis defasados da variável dependente. 

 Justifca-se o uso dessa metodologia, pois muitas séries de tempo econômicas 

possuem estrito relacionamento umas com as outras, e com a presença de efeitos temporais, 

ou seja, de seus valores passados. Por esse aspecto, a consideração de modelos em que a 

variável dependente é defasada também esta especificada como uma variável explicativa, o 

uso das estimações por GMM-sistema podem produzir estimadores não viesados, para esse 

conjunto de estimações. (VIEIRA et al., 2013). 

 Nesse contexto, a investigação empírica será desenvolvida através da estimação de 

modelos com dados em painel utilizando OLS e GMM com a especificação de Arellano e 

Bond (1991) que incorpora a presença da variável dependente defasada dentre as variáveis 

explicativas. 

 Assim, com base nas discussões elaboradas até aqui, é útil apresentar um conjunto de 

hipóteses a serem testadas nestes modelos empíricos. Essas hipóteses são baseadas em uma 

revisão abrangente da literatura voltadas ao desenvolvimento de aeroportos para países com 

dimensões continentais, como no caso brasileiro. Eles também se baseiam em estudos 

anteriores sobre a situação econômica real do Brasil em perspectiva histórica. A seguir são 

explicitadas as hipóteses para esta pesquisa dos resultados esperados da modelagem 

econométrica: 

 

Hipótese 1: Existe uma relação positiva entre o nível de desenvolvimento econômico 

representado pelo PIB e a demanda por transporte aéreo.  

 

Hipótese 2: A demanda por transporte aéreo depende das atividades econômicas, ou seja, do 

PIB. 

 

Hipótese 3: O transporte aéreo possui relação positiva com a densidade populacional.  
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Hipótese 4: A relação entre o transporte aéreo e terrestre é de substituição, em perspectiva 

geral, e complementar, dependendo dos custos e benefícios relativos dos meios de transporte. 

 

Hipótese 5: A demanda pelos serviços de transporte aéreo é maior se a microrregião se tornar 

mais aberta em termos de comércio exterior. 

 

Hipótese 6: A estrutura econômica possui impacto em relação aos negócios aeroportuários. 

Por isso, se uma determinada microrregião possui prevalência do emprego no setor de 

serviços, a demanda pelos serviços aéreos será maior. 

 

 Apresentado o contexto metodológico geral e as hipóteses que serão analisadas no 

modelo, são detalhados a seguir as variáveis em estudo e a seleção que compõe a amostra de 

aeroportos. Também, são descritas as fontes, a natureza dos dados com suas respectivas 

definições conceituais e unidades de medida. 

 

4.2. DADOS E VARIÁVEIS 

 

 As informações extraídas para este trabalho correspondem a dados operacionais de 

aeroportos selecionados (passageiros e carga) e de elementos socioeconômicos, agrupados por  

microrregião de todo o Brasil para um período de 14 anos, de 2004 a 2017. 

 A seleção das variáveis do sistema de valor do transporte aéreo referem-se às 

informações dos aeroportos e do volume total de RTK registrado (doméstico e internacional, 

em voos regulares)
58

. Os dados socioeconômicos correspondem ao PIB municipal, a 

participação do emprego no setor de serviços sobre o emprego total, a densidade populacional, 

o volume de transporte de passageiros rodoviários e o volume de exportação dos municípios 

brasileiros. Para o uso em modelos, todas as variáveis contínuas serão expressas em 

logaritmos naturais e interpretadas de acordo
59

. 

                                                 

58
 Justifica-se a seleção das variáveis comumente utilizadas nesses estudos, porque “[...] envolvem os diversos 

agentes do sistema de valor do transporte aéreo, que se baseiam em três variáveis que definem toda a 

infraestrutura de prestação de serviços, que é indicada pelos passageiros, pela carga e pelo correio” 

(FERNANDES; PACHECO, 2016, p. n.p). 
59

 Cabe destacar que os dados do PIB, densidade populacional e emprego no setor de serviços foram 

selecionados por município, porém, agregados e extraídos por microrregião. As demais informações foram 

apenas agrupadas por microrregião, quando dessa indisponibilidade preliminar de coletar os dados diretamente 

pelo recorte microrregional. 
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 Os dados operacionais dos aeroportos foram extraídos da base de dados do Hórus e 

da ANAC. A plataforma Hórus (M.Infra) disponibilizam essas informações, por meio da 

disposição de dados de infraestrutura, operação e desempenho de aeroportos selecionados do 

Brasil
60

. Esse conjunto de dados permitem verificarem os aeródromos por sentido, grupo de 

voo, tipo de aeródromo e operador, além do relacionamento, sobe diferentes formas, como 

desempenho, ranking e comparativo das operações de passageiros, carga aérea, aeronaves e 

mala postal. 

 Para alguns aeroportos, os dados foram coletados das bases de dados estatísticos da 

ANAC. Destaca-se que os dados elaborados pela agência possuem uma quantidade 

abrangente de estatísticas e de parâmetros do setor, com razoabilidade no detalhamento dessas 

informações, os quais serviram como suporte empírico para este estudo
61

. 

 A amostra de seleção dos aeroportos analisados é referente aos aeródromos 

cadastrados e homologados junto ao governo brasileiro, e inclusos na “[...] rede de referência 

para desenvolvimento da aviação civil e rede complementar” do Plano Aeroviário Nacional 

(PAN) (BRASIL, 2018, p. 85)
62

. Além disso, em virtude das dificuldades geográficas, dado os 

limitantes da pesquisa de campo, a escolha dos aeroportos também foi formulada, tendo em 

conta a disponibilidade de dados. 

 A análise empregada parte do pressuposto, já mencionado, da demarcação de 

mercado com base em aeroportos. Por isso, considera de forma diferente a classificação dos 

aeroportos, entre metropolitanos, regionais e de rede complementar (os demais), presentes nas 

microrregiões analisadas. 

 Essa metodologia de classificação, segundo Brasil (2018) é formulada tendo em vista 

os objetivos a longo prazo do setor nessa rede de referência, questões geográficas 

(REGIC/IBGE)
63

, o dimensionamento da infraestrutura aeronáutica e de apoio à navegação 

                                                 

60
 Disponível em: <https://horus.labtrans.ufsc.br/gerencial/>. Acesso em: 15/07/2020. 

61
 Disponível em: <https://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/mercado-de-transporte-aereo/consulta-

interativa>. Acesso em: 15/07/2020. 
62

 O PAN faz parte de um “[...] conjunto de relatórios que divulgam os resultados de trabalhos realizados no 

âmbito do desenvolvimento e aperfeiçoamento do Planejamento Aeroviário Nacional, consolidando a atividade 

de planejamento do setor aéreo e da infraestrutura aeroportuária como ação contínua do Ministério dos 

Transportes, Portos e Aviação Civil”. Obtido em:  <https://www.infraestrutura.gov.br/conteudo/52-sistema-

de-transportes/8110-plano-aeroviario-nacional.html>. Acesso em: 20/07/2020. 
63

 A pesquisa Regiões de Influência das Cidades (REGIC) “[...] define a hierarquia dos centros urbanos 

brasileiros e delimita as regiões de influência a eles associados. É nessa pesquisa em que se identificam, por 

exemplo, as metrópoles e capitais regionais brasileiras e qual o alcance espacial da influência delas”. Obtido 

deste endereço: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/redes-geograficas/15798-regioes-de-

influencia-das-cidades.html?=&t=o-que-e>. Acesso em: 14/08/2020. 

https://horus.labtrans.ufsc.br/gerencial/
https://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/mercado-de-transporte-aereo/consulta-interativa
https://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/mercado-de-transporte-aereo/consulta-interativa
https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/redes-geograficas/15798-regioes-de-influencia-das-cidades.html?=&t=o-que-e
https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/redes-geograficas/15798-regioes-de-influencia-das-cidades.html?=&t=o-que-e
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aérea, as projeções de demanda desses equipamentos e a matriz (O/D) de ligações em 

potencial da aviação civil
64

. 

 Nesse contexto, o apêndice A apresenta o conjunto das informações qualitativas da 

amostra dos 157 aeroportos selecionados. Como pode ser observado, um conjunto de 

informações representativas são destacadas, como sigla, nome, UF, tipo e natureza das 

operações e classe dos aeródromos. 

 De maneira semelhante, os demais dados microrregionais foram extraídos das 

plataformas da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT); IBGE; DATASUS, do 

Ministério da Saúde (Min.Saúde), Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos 

Internacionais (SECEX) e do Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS), da Secretaria 

de Trabalho, ambos do Ministério da Economia (M.E). 

Isso porque os dados elaborados por estas instituições agrupam uma quantidade 

abrangente de informações sobre a infraestrutura de transporte terrestre, demográficos, sociais, 

econômicos, geográficos e de multidomínio, que podem ser extraídas por microrregião, por 

estado ou por município, servindo também como suporte empírico para essa pesquisa. 

 A classificação aqui adotada considera o processo de regionalização a partir das 

cidades polo e dos municípios a ela vinculados. Para fins metodológicos, o recorte para as 558 

microrregiões está fundamentado em dois conceitos: Regiões Econômicas Imediatas e 

Regiões Econômicas Intermediárias. O IBGE considera que é a partir do espaço urbano, ou 

seja, do município que as Regiões Econômicas Imediatas são constituídas (BRASIL, 2017). 

 As Regiões Econômicas Imediatas “[...] têm na rede urbana o seu principal elemento 

de referência” (BRASIL, 2017, p. 20). Por sua vez, as Regiões Econômicas Intermediárias são 

compostas por uma escala intermediária entre os estados e essas Regiões Geográficas 

Imediatas, incluindo, para fins de referência municipal, as Metrópoles ou capitais regionais. O 

referido conceito de Região Econômica Intermediária “[...] organizam o território, articulando 

as Regiões Geográficas Imediatas por meio de um polo de hierarquia superior diferenciado a 

partir dos fluxos de gestão privado e público e da existência de funções urbanas de maior 

complexidade” (ibid., p. 20)
65

. 

 O quadro 2 e a figura 5 a seguir apresentam o resumo descritivo das variáveis 

incluídas na análise e a amostra de aeroportos selecionados. 

                                                 

64
 Matriz de Origem e Destino (O/D). 

65
 Como exemplo ilustrativo dessa base de classificação microrregional definida pelo IBGE, considera-se como 

Região Econômica Intermediária a cidade de Joinville (SC), e como Região Econômica Imediata, os municípios 

de Joinville, São Bento do Sul - Rio Negrinho e Mafra. Essa forma de especificação dos municípios de 

referência e dos municípios componentes da microrregião se estende para todas as 5570 cidades brasileiras. 
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Quadro 2: Resumo das variáveis utilizadas no modelo econométrico 
Variável Descrição Fonte 

AEROPORTUÁRIO 

i) Revenue 

Tonne Killometer 

– RTK 

i) Refere-se ao volume de Toneladas Quilômetros 

Transportadas, ou seja, a soma do produto entre os 

quilogramas carregados pagos, onde cada passageiro possui o 

peso estimado de 75 Kg, e a distância das etapas, dividido por 

1.00066. 

ANAC 

SOCOIECONÔMICO 

Densidade 

Populacional – 

DENSPOP 

Calculado pela divisão da população residente na 

microrregião dividida pela área em km2. 
IBGE 

PIB 

Estimativa do PIB a preços correntes, impostos, líquidos de 

subsídios, sobre produtos a preços correntes e valor 

adicionado bruto a preços correntes total e por atividade 

econômica, e respectivas participações. Ano de referência: 

2010. 

Deflacionado pelo IPCA. 

IBGE/ DATA SUS 

(Min.Saúde) 

Share do 

emprego do 

setor de serviços 

(SHAREMP) 

Razão entre o número de vínculos ativos do setor de serviços 

sobre o total de vincluos por microrregião. Obs.: considera os 

vínculos ativos até 31/12. 

Extração do conteúdo por frequência. 

RAIS 

Transporte 

Terrestre (Rod) 

Soma do número de passageiros (IDA) em linhas regulares de 

ônibus Do transporte interestadual de passageiros. 

Inclui a soma: Pagantes; Passe Livre; Gratuidade de Idosos e 

Desconto Idosos. 

ANTT 

Comércio 

Internacional 

(EXP) 

Valor FOB (US$) das exportações municipais. SECEX-M.E. 

 Fonte: Elaboração própria. 

                                                 

66
 Obtido deste endereço eletrônico:      

<https://www.anac.gov.br/acesso-a-informacao/dados-abertos/areas-de-atuacao/voos-e-operacoes-aereas/dados-

estatisticos-do-transporte-aereo/48-dados-estatisticos-do-transporte-

aereo#:~:text=RTK%20(Revenue%20tonne%20kilometer)%3A,das%20etapas%2C%20dividido%20por%201.0

00.>. Acesso em: 15/03/2021. 
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Figura 5: Amostra de seleção dos aeroportos utilizados no modelo econométrico 

 
Fonte: Elaboração própria. Dados ANAC. 

Notas: Em vermelho, são indicados os aeroportos metropolitanos; Verde: regionais; Preto: rede 

complementar. 

 

Nesse contexto, as variáveis econômicas utilizadas nesta pesquisa são as que 

comumente estão associadas a essa demanda. A análise descritiva a seguir apresenta os 

resultados dessas relações e sugestões de direcionamento para a análise dos resultados das 

regressões econométricas. 

 

4.3. ANÁLISES DESCRITIVAS E ESPACIAIS 

 

 Esta seção tem por objetivo descrever o padrão espacial das variáveis de maior 

interesse, especialmente as associadas ao comportamento das atividades típicas do transporte 

aéreo (RTK) e dos dados socioeconômicos nas microrregiões. Esta análise ajuda a trazer uma 

compreensão das relações causais das variáveis, como também servem como estatísticas 

preliminares para as relações e efeitos observados nos modelos econométricos desenvolvidos 

no capítulo a seguir. 
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4.3.1. Estatisticas descritivas 

 

 As tabelas 3 e 4 apresentam o resumo descritivo estatístico das principais variáveis 

para os anos em estudo
67

. 

 

Tabela 3: Estatísticas descritivas das variáveis (14 anos, 558 microrregiões, 2004-2017) 

Variáveis Observações Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

RTK 1.599 2,21e+08 9,94e+08 103,23 1,25e+10 

PIB 7.812 4,977,130 2,05e+07 27,449,01 4,33e+08 

DENSPOP 7.812 102,542,9 364,876 0,2373 6,291.139 

ROD 7.812 91,262,26 796,161,1 0 2,00e+10 

EXP 5.580 3,36e+08 1,10e+09 0 1,63e+10 

Share/Serv. 7.812 0,5161 0,1692 0,1780 0,9776 

Fonte: Dados amostrais. Elaboração própria. 

 

 A partir das estatísticas descritivas da tabela 3, observa-se um panorama das 

principais variáveis considerando todas as microrregiões brasileiras de 2004 a 2017. Por 

inferência inicial, a tabela 3 apresenta um número menor de observações para a variável de 

operações aeroportuárias (RTK), em relação às demais variáveis do painel. Como apresentado 

anteriormente, isso ocorre, pois, apenas 138 microrregiões dispõem de aeroportos 

operacionais com registro de voos regulares, ou, em média, 24,7% das microrregiões do 

Brasil. 

 Nesse sentido, é apresentado o sumário das observações para o conjunto de variáveis 

do painel de dados. As análises para a variável proxy das operações aeroportuárias (RTK) 

indicam que, em média, a produção de RTK em bilhões, é de 2.210 por microrregião. 

Entretanto, por haver microrregiões com oferta diminuta de serviços aéreos, ou pela 

realização de etapas curtas de voo entre os pares de cidadades atendidos, e demanda menor 

em alguns aeroportos, é verificada disparidades maiores entre os valores mínimos e máximos 

dessa variável (SALGADO; OLIVEIRA, 2008; FERNANDES; PACHECO, 2016; CADE, 

2017). 

De maneira semelhante, para o conjunto de parâmetros socioeconômicos estudados 

aqui, obtiveram as seguintes médias: PIB de 4,98 bilhões, densidade populacional, média de 

102 mil hab por km
2
, mercado de trabalho no setor de serviços (51,6%) para cada 

                                                 

67
 A adoção deste método complementar de análise para um ano em específico da amostra do painel de dados é 

justificado, tendo como objetivo dirimir possíveis distorções nessas aproximações preliminares das análises 

descritivas do transporte aéreo nas microrregiões em relação as principais variáveis. 
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microrregião. Além disso, a abertura econômica nas microrregiões corresponde, em média, a 

336 milhões de reais. No recorte para o ano de 2017, as variáveis socioeconômicas mantém 

padrão de comportamento semelhante. As médias aumentam para o PIB e para as exportações 

desses municípios.  

 Para ilustrar ainda melhor a concentração destas atividades em algumas 

microrregiões, das 108 microrregiões em análise foram selecionadas as 10 maiores no ranking 

de concentração dessas atividades dentre as 108 que apresentaram operação, ilustradas na 

tabela 4 abaixo. 

 

Tabela 4: Distribuição aeroportuária microrregional de PAX e KG em 2017 

Ranking Nome PAX Ranking Nome KG 

1 Guarulhos 37.447.080 1 Guarulhos 506.466.641 

2 Rio de Janeiro 25.500.927 2 Campinas 234.871.620 

3 São Paulo 21.716.732 3 Manaus 117.969.917 

4 Brasília 16.709.345 4 Rio de Janeiro 107.599.194 

5 Belo Horizonte 10.149.693 5 Brasília 66.001.943 

6 Campinas 9.247.063 6 São Paulo 55.654.507 

7 Porto Alegre 7.927.868 7 Recife 43.859.997 

8 Recife 7.717.698 8 Fortaleza 37.264.664 

9 Salvador 7.641.175 9 Salvador 31.756.616 

10 Curitiba 6.729.542 10 Belo Horizonte 30.140.831 

Fonte: Elaboração própria. Dados ANAC. 

 

 Tendo em vista o caráter operacional e de mercado no Brasil, predominantemente 

doméstico e metropolitano da movimentação de passageiros, em 2017, dessas 108 

microrregiões, apenas 8 concentraram 90% dessas operações
68

. Esses resultados corroboram 

os estudos do setor, como Abear (2016); Fernandes e Pacheco (2016) e Fernandes et al. 

(2019), a respeito da concentração e centralidade dessas atividades nas grandes cidades 

brasileiras. 

 No mercado de cargas, esse indicador é ainda mais notório. Dentre as 108 

microrregiões com algum registro dessa atividade operacional, 6 microrregiões concentram 93% 

da movimentação de cargas, todas em regiões metropolitanas, principalmente, no eixo 

geográfico do sudeste (SP; RJ e ES). Além disso, somente o terminal de Cumbica (SBGR), na 

microrregião de Guarulhos, concentra metade (54,7%) desse fluxo de cargas doméstico. Nota-

se que a respeito das variáveis de emprego do setor são observadas modificações 

representativas
69

. 

                                                 

68
Obtidos do endereço eletrônico: <https://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/mercado-de-

transporte-aereo/consulta-interativa/demanda-e-oferta-origem-destino>. Acesso em 23/07/2020. 
69

 As informações correspondem aos indicadores da ANAC. 
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4.3.2. Distribuição espacial 

 

 As variáveis econômicas associadas ao transporte aéreo possuem relação com as 

diferenças históricas de cada região, país ou arranjo geográfico em estudo, essas interações 

modificam-se consideralvemente dada a dinâmica geoespacial.  

 Os efeitos marginais dessas variáveis para cada um dos diferentes segmentos dessas 

economias, como países, estados, ou como neste caso, nas microrregiões, podem modificar-se 

consideravelmente. Por isso, é importante para uma análise regional, apresentar a distribuição 

espacial dessas variáveis para além das estatísticas comumente estudadas. 

 As figuras 6, 7, 8 e 9 complementam as análises, por meio de uma abordagem 

espacial e de correlação das principais variáveis em estudo
70

. 

 

Figura 6: Distribuição espacial por quintil da densidade populacional microrregional (2017) 

 
Fonte: Elaboração própria. Dados IBGE. GeoDa versão 1.14.0. 

 

 A atual configuração microrregional da população brasileira apresentada na figura 6 

expõe um caráter histórico, de um desenvolvimento expresso no forte crescimento da 

população, na expansão urbana e industrial. Como observado, as microrregiões com maior 

                                                 

70
 Foram utilizadas para as análises espaciais, o shapefile do Núcleo de Economia Regional e Urbana (NEREUS) 

da Universidade de São Paulo (USP). 
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densidade populacional são as localizadas segundo o processo histórico de desenvolvimento 

nacional (VIGNOLI et al., 2011). 

 Primeiramente, destaca-se a grande participação de localidades no litoral, para o 

quartil superior. Destaca-se também a interiorização no estado de São Paulo e nos arredores 

do eixo Brasília-Goiânia, assim como outras capitais como Manaus. De modo complementar, 

as microrregiões do quartil inferior estão predominantemente localizadas na área amazônica, 

do centro-oeste e no interior do nordeste. 

 De maneira semelhante, a figura 7 expõe essa ilustração em relação ao PIB. Nos 

últimos anos, o Brasil passou por diferentes experiências relativas ao seu dinamismo 

econômico. Na atualidade, a riqueza gerada pelas atividades econômicas mostram que assim 

como em outras economias modernas, o setor de serviços constitui-se como principal 

atividade na geração da atividade econômica (BOLLE, 2016). 

 Contudo, observa-se que a concentração espacial do PIB é ainda mais notória que da 

população, estando a atividade econômica distribuída na faixa Centro-Sul do país, ou o grosso 

modo, na faixa ao sul de Brasília. As microrregiões com participação maior que 1% no total 

do PIB detêm 56% da parcela da atividade econômica, isso representa 5%, todas localizadas 

nos grandes centros urbanos. 

 

Figura 7: Distribuição espacial por quintil do PIB brasileiro por microrregião (2017) 

 
Fonte: Elaboração prória. Dados IBGE. GeoDa versão 1.14.0. 
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Esses elementos (densidade populacional e PIB) constituem-se como importantes 

fatores indutivos da demanda do setor. A figura 8 apresenta a distribuição de mercado, 

analisada por meio da variável RTK. Como já apresentado antes, a cobertura geográfica do 

transporte aéreo é ainda pouco presente em muitas microrregiões do país. Verifica-se que 449 

das 558 microrregiões não possuem registro de movimentação de carga ou passageiros no ano 

de 2017. No total, apenas 124 aeroportos receberam voos regulares e não regulares no ano 

(ANAC, 2019).  

A cobertura aérea regional ao longo das microrregiões do país evidencia a não 

homogeneidade na distribuição dessas operações no país, pois apenas 28 microrregiões 

concentram a maior parcela do total de passageiros transportados (metropolitanas e capitais 

regionais). Isto ajuda a explicar porque apenas 11 microrregiões possuem RTK superior a 500 

milhões de t/kg. Verifica-se que são as localidades mais densamente povoadas e com maior 

dinamismo econômico. 

Além das microrregiões de São Paulo, Guarulhos, Campinas, Rio de Janeiro e 

Brasília, estão neste grupo Manaus, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte e Porto 

Alegre. Após os períodos de maior flexibilização regulatória, a partir dos anos 2000, houve 

notória redução na cobertura do setor. Como argumenta Salgado; Oliveira (2008, p. 20), entre 

os anos de 1998 a 2008, “[...] foram menos quarenta e quatro aeroportos operados em todo o 

Brasil (queda de 22%)”. 
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Figura 8: Distribuição espacial de RTK por microrregião (2017) 

 
Fonte: Elaboração prória. Dados IBGE. GeoDa versão 1.14.0. 

 

Como é possível verificar, a atividade econômica, a densidade da população e o 

transporte aéreo estão distribuídos de maneira desigual no país. Entretanto, há uma forte 

relação entre essas variáveis, que pode ser observada no gráfico de dispersão da figura 9 

abaixo, à titulo de ilustração. Como esperado, há uma correlação positiva, com tendência 

significante para todas as combinações possíveis entre as principais variáveis selecionadas 

(densidade populacional, PIB e RTK), indicando associação entre essas variáveis. 
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Figura 9: Gráfico de Dispersão das principais variáveis (2017) 

 
Fonte: Elaboração própria. Dados IBGE. GeoDa versão 1.14.0. 

 

 Isso também é corroborado pela grande maioria dos trabalhos desta área, já revisados 

no Capítulo 3. As descobertas destes diferentes pesquisadores fornecem evidências empíricas 

a respeito da relação de longo prazo entre PIB e transporte aéreo. Elas estão relacionadas a 

interesses econômicos domésticos, como emprego, fluxo de renda que as operações dos 

aeroportos proporcionam na economia interna de um país. Adicionalmente, em países de 

dimensões continentais, como o Brasil, com um contingente populacional expressivo, e com 

proporcionalidade (urbana e regional) possibilitam maior demanda de transporte aéreo, como 

no caso da aviação regional, ceteris paribus. 
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5. ANÁLISES ECONOMÉTRICAS 

 

 A dinâmica socioeconômica do crescimento ao nível microrregional brasileiro 

analisada nesta pesquisa sob a ótica do transporte aéreo guarda suas especificidades de tal 

maneira que um conjunto distinto de elementos tem papel relevante em explicar a sua 

variação, dentre eles, o conjunto maior de relações econômicas e de interação entre os setores 

industrial, agropecuário e do próprio setor de serviços que impactam fortemente a dinâmica 

de oferta e demanda pelos serviços de transporte aéreo (FERNANDES; PACHECO, 2016; 

ABEAR, 2016). 

 Este capítulo tem por objetivo a apresentação e a análise dos resultados obtidos por 

meio da aplicação das estratégias de estimação dos parâmetros dos modelos com dados em 

painel. De maneira particular é fundamental analisar o resultado que melhor lida com a 

potencial endogeneidade e simultaneidade dos regressores (FAVERO, 2015; ANDRADE; 

TIRYAKI, 2017). 

 Cabe destacar, que amostras em painel de dados são amplamente utilizadas em 

temáticas para investigar a relação entre dois ou mais parâmetros, e, normalmente, a variável 

proxy para o crescimento econômico é selecionada como uma das variáveis nas ciências 

sociais, pelo fato de o crescimento ser efetuado por um conjunto maior de fatores 

(KÜÇÜKÖNAL; SEDEFOǦLU, 2017). 

 Nesse sentido, utilizaram-se diferentes arranjos para o modelo de regressão linear 

múltipla, com o objetivo de quantificar o impacto das variáveis operacionais do transporte 

aéreo sobre o desempenho socioeconômico microrregional, e vice-versa. Os modelos foram 

estimados por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), por Efeitos Fixos, com defasagem de 

um ano para os diferentes conjuntos de especificações e também pela especificação GMM-

sistema. Durante a análise, todas as variáveis foram transformadas em sua forma logarítmica 

para se favorecer do efeito de, após este procedimento, todos os coeficientes resultantes 

possam ser interpretados como elasticidades. 

 Nas tabelas da seção de resultados serão reportados os erros padrão e os testes 

Arellano-Bond (AR1 e AR2), correspondentes ao teste de autocorrelação de Arellano-Bond 

para correlação de primeira ordem, em relação aos erros dos quatro conjuntos de modelos de 

regressão estimados, e de segunda ordem em relação aos erros (ARELLANO; BOND, 1991). 

Os índices relatados dos testes de Arellano-Bond (AR1) e Arellano-Bond (AR2) e também do 

teste de Hansen (contenção de sobreidentificação) são referentes aos (p-valores) das 

estatísticas dos testes. Para essas estimativas, fora empregado o comando xtabond2 do 
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software STATA desenvolvido por Roodman (2006), para mitigar a quantidade de 

instrumentos, distanciando situações de proliferação de instrumentos, o que poderia debilitar 

os resultados dos testes. 

 Tendo em vista os objetivos desta pesquisa, as relações do transporte aéreo no 

desempenho socioeconômico microrregional estão inicialmente especificados pelos seguintes 

modelos para dados em painel. São aqui representados pelos quatro conjuntos de 

especificações, dos oito modelos estimados por Efeitos Fixos e GMM-sistema com correção 

de endogeneidade por Arellano; Bond (1991). 

Foram consideradas duas variáveis independetes distintas como apontadas a seguir
71

: 

 

                                                              

                               

 

                                                              

                               

 

 Desta maneira, este capítulo foi dividido em três seções com focos interligados. Na 

seção 5.1 são analisados os resultados do teste de Granger para causalidade bidirecional entre 

as variáveis RTK e PIB, para o painel de dados. A seção 5.2 apresenta o conjunto das 

estimações dos modelos de regressão para o mercado de aviação (nacional e regional) e 

discute os resultados em relação à literatura empírica para países continentais. De forma 

semelhante, apresenta o conjunto das estimações dos modelos de regressão para o crescimento 

econômico microrregional. Os resultados também são discutidos em relação à literatura 

empírica. Por fim, a seção 5.3 apresenta uma revisão dos tópicos deste capítulo sob a 

perspectiva do transporte aéreo. 

 

5.1 O TESTE DE CAUSALIDADE DE GRANGER 

 

Apresentado originalmente em Granger (1969), a análise de causalidade de Granger 

desenvolveu-se sob um conjunto maior de técnicas que atualmente permitem a análise de 

                                                 

71
 Como apontado anteriormente, cabe destacar que a estimação em GMM-AB difere das estimações feitas por 

OLS por Efeitos Fixos, na medida em que considera a autocorrelação e usa as primeiras diferenças. Como estas 

diferenças não são o foco deste trabalho, representamos apenas a formulação em OLS por Efeitos Fixos. 

(1) 

(2) 
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dados que possuam componentes espaciais, temporais e heterogêneos em aplicações para um 

conjunto diverso de dados. Esses testes exploram o fato de não haver ordenação temporal em 

uma série de tempo e assumem que os efeitos não podem ocorrer antes das causas 

(MUKKALA; TERVO, 2013; VIJVER et al., 2014). 

Os testes de Granger são amplamente usados para verificar empiricamente as 

relações causais entre variáveis. O teste de causalidade de Granger é um teste de hipótese 

estatística, que determina se uma série temporal é útil na previsão de outra. Apesar da 

amplitude do conceito de causalidade, a análise de Granger basicamente adiciona ao 

entendimento empírico, o fornecimento de uma indicação estatística da precedência de 

modificações cronológicas na mudança que ocorrem entre as variáveis (VIJVER et al., 2014; 

HU et al., 2015). 

Contudo, o conceito de causalidade é aqui expresso como uma abreviação reduzida 

para situações em que se consideram valores passados de uma variável X que conduzem a 

melhores previsões para uma variável Y, do que simplesmente tendo em conta o passado dos 

valores dessa variável Y. A base intuitiva para a aplicação desses testes é que o futuro não 

pode impactar o passado, ou o presente, enquanto o passado pode ser à base do presente como 

também do futuro (VIJVER et al., 2014; BAKER et al., 2015)
72

. 

A intuição teórica por detrás do teste de Granger observa que as modificações 

ocorridas ex ante em X contribui na predição dos valores de Y. Esse resultado, portanto, é 

tomado pelo sinal estatístico de que a mudança em X “causa” mudança em Y. A equação 3 a 

seguir expressa essa relação, a partir de Dimitrescu e Hurlin (2012)
73

: 

 

                   
 
                

 
         , com i = 1,...,N e t = 1,...,T 

 

onde, o termo   expressa os efeitos fixos; os parâmetros    e     são os coeficientes 

autoregressivos e também da regressão; os coeficientes      e       são denominados como os 

parâmetros dos valores defasados das variáveis dependentes e explanatórias. São 

denominadas também como as observações de duas variáveis estacionárias para um 

determinado indivíduo i no período t. Os coeficientes podem diferir entre os indivíduos 

                                                 

72
 Para aplicações da metodologia de Granger em escopo amostral maior, ver Küçükönal and Sedefoǧlu (2017). 

73
 É importante ter em conta que a implementação de Dimistrecu e Huriln (2012) para o teste de Causalidade 

Granger em Painel de Dados exige que os dados estejam em painel balanceado. Para tanto, foi necessário excluir 

regiões com observações faltantes no período. Dessa forma, os testes apresentados incluem os cerca de 60% da 

amostra após este balanceamento. Além disso, é preciso ter em conta que o teste de causalidade assume a 

causalidade para várias observações, mas não todas as observações da amostra o que implica que é possível que 

para algumas poucas observações não haja envolvimento dessa relação causal. 

(3)

) 
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(observe os índices i indexados aos coeficientes), mas são considerados invariantes no tempo; 

  apresenta a ordem de defasagem, considerada idêntica para todos os indivíduos e, em sua 

aplicação, requer um painel equilibrado; por fim,    é o termo de erro associado e,    , 

expressa a quantidade de defasagens no tempo (DIMITRESCU; HURLIN, 2012). 

Dentre as qualificações teóricas do teste, considera-se a hipótese nula para os teses de 

causalidade de Granger, na qual a varíavel X não causa Y. Entretanto, sendo um ou mais 

valroes defasados de X forem significantes, então rejeita-se a hiótese nula, o que infere que a 

causalidade de Granger é realizada de X para Y. A partir de Dimitrescu e Hurlin (2012), as 

equações 4, 5 e 6 complementam a apresentação do teste para o painel de dados desenvolvido 

nessa pesquisa, por meio do teste de causalidade de Granger, como segue: 

 

                       ∀ i = 1,...,N 

                        ∀ i = 1,...,    

                              ∀ i =     + 1,...,N 

 

onde, em    a hipótese nula corresponde à ausência de causalidade para o conjunto de 

todos os indivíduos do painel de dados. Ou seja, a hipótese nula em testes Granger é que X 

não causa Y. Se um ou mais valores defasados de X são significantes, então a hipótese nula 

pode ser rejeitada, o que implica que a causalidade de Granger é executada a partir de X para 

Y. Em    ∈ [0, N - 1] não é conhecido. Se    = 0, há causalidade para todos os indivíduos do 

painel de dados. O parâmetro    precisa ser estritamente menor que N; caso contrário, não há 

causalidade para todos os indivíduos e   se torna    (DIMITRESCU; HURLIN, 2012). 

Para esse conjunto de dados, cada microrregião i ∈ [1, N], a variável      causa       se 

for possível de prever     , ao utilizar todos os conjuntos de informações disponíveis do que 

ao utilizar apenas algumas dessas observações. Nesta pesquisa, a aplicação dos testes de 

Granger é adequada para analisar as ligações entre infraestruturas e serviços de transporte 

aéreo, por um lado, e o crescimento econômico, do outro. A observação de que mudanças 

passadas em X ajudam a prever a evolução em Y é, portanto, tomada como um sinal 

estatístico de que a mudança em X “causa” mudança em Y (VIJVER et al., 2014; BAKER et 

al., 2015). 

 A Tabela 5 sintetiza os resultados do teste de causalidade de Granger e apresenta a 

direção dessas relações causais realizados no painel de dados utilizando o software Stata com 

o pacote xtgcause para painéis, desenvolvido por Lopez e Weber (2017) que implementam a 

(4)

) 

(6)

) 

(5)

) 
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proposta de Dumitrescu e Hurlin (2012). Os resultados da causalidade de Granger rejeitaram a 

hipótese nula. Tem-se: (i) RTK não causa PIB por Granger, e (ii) PIB não causa RTK por 

Granger, conforme detalhado na tabela 5. Assim, os resultados sugerem que há uma direção 

causal bidirecional que vai do transporte aéreo (RTK) ao crescimento econômico (PIB), e 

vice-versa. 

 As estatísticas significativas Qui-quadrado foram obtidas por meio da realização de 

testes padrão de Wald, e os resultados corroboram a noção de uma relação causal 

unidirecional que vai do transporte aéreo ao crescimento econômico. Os resultados 

confirmam ainda uma relação causal unidirecional que vai do transporte aéreo de passageiros 

e de carga aérea ao PIB, com defasagens de um ano. 

 

Tabela 5: Teste de Causalidade de Granger Dumitrescu e Hurlin (2012) – (Stata Output) 

Hipótese Nula Estat. χ
2
 Prob > χ

2
 

LNPIB causa LNRTK por Granger 11.7484 0.0000 

LNRTK causa LNPIB por Granger 8.1424 0.0000 

Fonte: Elaboração própria. Resultados da pesquisa 

 

 Os resultados do Teste de causalidade de Granger fornecem evidências então de uma 

relação bidirecional entre as variáveis do painel de dados, que vai do transporte aéreo ao 

crescimento econômico, e vice-versa. 

 Dessa forma, a relação de causalidade que vai do transporte aéreo para o crescimento 

econômico aponta que o crescimento do transporte aéreo estimularia o crescimento 

econômico. Esse achado revela que modificações nas taxas de crescimento do transporte 

aéreo brasileiro afetariam o crescimento econômico com o nível de confiança especificado. 

Ao mesmo tempo, a relação de causalidade no sentido inverso aponta que o crescimento 

econômico implica em aumento na demanda por transporte aéreo. Demonstram também, que 

o crescimento econômico ao nível microrregional é um indicador da quantidade de atividade 

no setor de transporte aéreo. 

 Em perspectiva comparada, os resultados apresentados nessa pesquisa para o teste de 

causalidade de Granger são corroborados por outros estudos em geografias comerciais de 

países continentais. Primeiramente, as evidências para essa pesquisa (Tabela 5) também são 

corroborados pelos resultados para o caso brasiieiro, encontrados em Fernandes e Pacheco 

(2010). Os autores encontraram uma relação causal unidirecional de Granger, que vai do 

crescimento econômico à demanda doméstica de transporte aéreo. 
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 Outros estudos para o continente americano, como em Button e Yuan (2013) e Chi e 

Baek (2013), também estão em linha com os resultados desta pesquisa (Tabela 5). Os autores 

examinaram a relação causal entre transporte aéreo de passageiros e de mercadorias e o 

desenvolvimento econômico para os EUA. Suas descobertas indicam que para ambos os 

conjuntos de dados amostrais, os serviços de transporte aéreo de passageiros e mercadorias 

aumentam com o crescimento econômico e também são fatores decisivos no processo de 

desenvolvimento econômico locacional. 

 O estudo australiano, em Baker et al. (2015) encontra forte causalidade bidirecional 

entre pequenos aeroportos regionais (aeroportos locais) e o desenvolvimento econômico 

regional. Esse caso em particular, por se tratar de um estudo específico para a aviação 

regional, reforçam as evidências empíricas encontradas nessa pesquisa para o caso brasileiro, 

devido às semelhanças entre ambos os estudos. 

 De forma semelhante, para o caso asiático, Hu et al. (2015) encontraram uma relação 

de equilíbrio de longo prazo entre transporte aéreo e crescimento econômico. Os autores 

utilizaram o tráfego doméstico de passageiros aéreos e o crescimento econômico como uma 

variável para determinar o nexo de causalidade entre às duas variáveis. A relação de equilíbrio 

a longo prazo é vista em seu trabalho entre o tráfego doméstico de passageiros aéreos e o 

crescimento econômico. Por fim, Hakim e Merket (2016), por exemplo, utilizaram a 

metodologia de Granger para estudar a relação causal entre transporte aéreo e crescimento 

econômico no sul da Ásia. Os autores descobriram uma relação causal unidirecional de longo 

prazo é encontrada desde o PIB até o transporte aéreo. 

 No entanto, é necessário apontar que os resultados da causalidade de Granger 

apresentam apenas indicações preliminares, e que a relação mais estrita entre crescimento 

econômico e transporte aéreo precisam serem analisados em maior profundidade por meio da 

estimação de metodologias econométricas, como apresentado na sessão a seguir. 

 

5.2 ESTIMAÇÃO DOS MODELOS POR EFEITOS FIXOS E GMM 

 

Esta sessão apresenta os resultados das estimações por Efeitos Fixos e pelo método 

de Arellano-Bond para os dois sentidos da causalidade bidirecional. Portanto, ela é composta 

por duas sessões. Uma que analisa o efeito sobre o transporte aéreo (RTK) e outro sobre o 

crescimento econômico (PIB). 

Os resultados estão sumarizados nas tabelas 6 e 7. As estimações (1 a 4) da tabela 6 

dizem respeito à análise para o mercado de transporte aéreo. Os resultados das estimações (5 a 
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8) da tabela 7 são referentes aos modelos de crescimento econômico microrregional. No 

processo de construção das estimativas, os resultados foram segmentados por operação 

aeroportuária para distinguir os efeitos em relação ao comportamento da variável dependente 

para ambas as estratégias de estimação. 

Assim, o conjunto de regressões (1); (3); (5) e (7) são referentes ao conjunto de todos 

os dados aeroportuários (metropolitanos e regionais). Entretanto, tendo em vista os objetivos 

desta pesquisa, os modelos (2); (4); (6) e (8) são referentes apenas à amostra de dados do 

segmento de aviação regional. 

 

5.2.1. Discussão para o RTK e PIB 

 

 A tabela 6 apresenta os resultados das estimações dos modelos de regressão para a 

relação entre o transporte aéreo (nacional e regional) e o crescimento econômico ao nível 

microrregional. As estimações por Efeitos Fixos (E.F.) estão apresentadas no painel A, 

enquanto os resultados por GMM Arellano-Bond (GMM-AB) encontram-se no painel B. Nos 

dois casos são realizadas duas estimações. Uma para todas as microrregiões com transporte 

aéreo (modelos 1 e 3), e outra apenas para estas mesmas microrregiões, com exclusão das 

microrregiões com aeroportos metropolitanos (modelos 2 e 4). Portanto, esse segundo 

conjunto de estimações visa analisar com maior detalhamento as especificidades do transporte 

aéreo regional, foco deste trabalho. Os testes de Hansen e Arellano-Bond de autocorrelação de 

primeira e segunda ordem dos resultados atestam a qualidade da estimação em GMM. 

 Nota-se que os sinais e magnitudes dos coeficientes estimados estão de acordo com o 

esperado, a partir dos resultados empíricos da literatura para países continentais (GREEN, 

2007; MARAZZO et al., 2010, YAO; YANG, 2012; BAKER et al. 2015; HU et al. 2015; 

SILVA et al., 2018), segundo a qual são observados impactos positivos e significantes dos 

efeitos catalíticos do transporte aéreo sobre o crescimento econômico. 

 De maneira geral, os resultados das estimações dos dois conjuntos de metodologias 

(E.F. e GMM-AB) apresentaram comportamento conforme as evidências para o caso do 

transporte aéreo, como exposto ex ante (Hipótese 1). Ou seja, os efeitos das atividades 

realizadas pelos aeroportos contidos nesse sentido de causalidade são positivos para o 

crescimento econômico microrregional. Esses resultados possuem implicações políticas 

importantes no desenvolvimento dos aeroportos (metropolitanos e regionais) no Brasil. 
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Tabela 6: Resultados dos modelos para o transporte aéreo (Y=LNRTK) 

Regressores 

Efeitos Fixos 

(A) 

GMM-AB 

(B) 
(1)  (2) (3) (4) 

         0,292*** 

(0,027) 

0,282*** 

(0,031) 

0,293*** 

(0,072) 

0,299*** 

(0.068) 

         
0,773*** 

(0,111) 

0,702*** 

(0,134) 

0,618*** 

(0,193) 

0,529* 

(0,205) 

        
0,000 

(0,000) 

0,000 

(0,002) 

0,000 

(0,000) 

0,000** 

(0,000) 

      
0,051 

(0,037) 

0,051 

(0,042) 

0,054 

(0,043) 

0,038 

(0,036) 

         
0,019 

(0,015) 

0,022 

(0,175) 

-0,020* 

(0,010) 

-0,013 

(0,009) 

        
0,538 

(0,772) 

0,856 

(0,900) 

4,133*** 

(0,867) 

3,531*** 

(0,838) 

          
-1,995 

(1,685) 

-1,202 

(1,980) 

-0,781 

(2,614) 

0,498 

(2,991) 

Número de obs 1.101 850 1.101 850 

R
2
 Overall 0,691 0,453 - - 

Teste F 6,77*** 5,65*** 38,38*** 59,34*** 

Hansen Test - - 
23,32 

(0,501) 

23,58 

(0,486) 

Arellano-Bond (AR1) - - 
-2,15 

(0,032) 

-2,20 

(0,028) 

Arellano-Bond (AR2) - - 
0,69 

(0,493) 

0,69 

(0,489) 

Notas: Os erros-padrão robustos estão entre parênteses e os símbolos ***; ** e * denotam a 

significância estatística das estimativas nos níveis 1%; 5% e 10%, respectivamente. Para os testes de 

Hansen e Arellano-Bond (AR 1 e AR 2) reporta-se a estatística do teste e, entre parênteses o seu nível 

descritivo (p-value), respectivamente. 

Fonte: Elaboração própria. Resultados da pesquisa. 

 

 Além disso, outros conjuntos de hipóteses apresentados anteriormente são 

corroborados pelos resultados desse conjunto de modelos de crescimento do transporte aéreo, 

com exceção da Hipótese 4 (transporte terrestre). 

 Os resultados apresentados na tabela 6, em relação à dinâmica de crescimento do 

transporte aéreo também confirmam e corroboram, de maneira geral, os resultados do teste de 

causalidade de Granger apresentados anteriormente. Os parâmetros defasados do próprio RTK 

e do PIB são significantes do ponto de vista estatístico para explicar a dinâmica de 

crescimento do mercado de aviação (nacional e regional), todos com sinal positivo, para 

ambos os modelos dinâmicos estimados. Os resultados estão em linha com a ampla maioria de 

estudos para países continentais, e para o caso brasileiro, como em Green (2007), Yao e Yang 

(2012), Kazda et al. (2017) e Silva et al. (2018). 

 Esses resultados possibilitam a observação de que o emprego das estimativas por 

GMM colaboraram na diminuição do viés de estimação em relação a ambos os modelos, por 

meio da inserção da variável dependente defasada em um período, e da presença dos efeitos 
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fixos não observáveis entre as variáveis explanatórias. Além disso, também permitem 

observar que o próprio RTK, como também o PIB do período presente tende a influenciar 

estas mesmas variáveis no futuro, indicando uma persistência no tempo. 

 Como argumenta Yao e Yang (2008; 2012), o transporte aéreo e o PIB expõem uma 

relação interativa pela dinâmica de oferta e/ou demanda de serviços de transporte de 

passageiros e cargas em relação à escala e nível da atividade econômica. Isto significa que em 

microrregiões com maiores níveis de desenvolvimento regional há maiores níveis de renda, 

razão determinante da demanda por serviços aéreos. Como argumentam os autores, “[...] 

mudanças na estrutura econômica regional pode aumentar o nível de demanda por transporte 

aéreo. [...]. Isso, por sua vez, promoverá o desenvolvimento do aeroporto, uma vez que a 

demanda por viagens aéreas provavelmente aumentará.” (ibid, p. 14). 

 Entretanto, para os efeitos observados para as demais variáveis explanatórias, para 

explicar o desenvolvimento do transporte aéreo ao nível microrregional, o cenário é distinto. 

Um dos resultados empíricos para países continentais mais frequentes encontrados na 

literatura são a contribuição de variáveis como comércio internacional, população e os 

sistemas de transportes terrestres na determinação da movimentação de passageiros aéreos. 

(BUTTON et al., 2010; YAO; YANG, 2012; VIJVER et al., 2014; HU et al. 2015). 

 Os resultados para a densidade populacional nesta pesquisa são menos robustos. 

Apesar de indícios que corroboram os pressupostos teóricos, os resultados empíricos e a 

hipótese apresentada anteriormente, ou seja, de que em microrregiões servidas por serviços 

aéreos apresentam maior densidade populacional (Hipótese 3), evidencia-se um 

relacionamento positivo e significante apenas para as estimativas para o segmento regional de 

aviação, modelo (4), estimado por GMM. Esses resultados, apesar de diferirem em escala 

(magnitude dos efeitos) são corroborados por trabalhos que controlaram o fator populacional, 

como em Green (2007); Button et al. (2010) e Yao e Yang (2012). 

No Brasil, conforme explicam Abear (2016) e Anac (2017), os serviços de transporte 

interestadual de passageiros por ônibus é considerado como modal alternativo em relação ao 

próprio transporte aéreo para algumas regiões do Brasil. Entretanto, para esse conjunto de 

dados, o transporte rodoviário de passageiros não apresentou significância estatística em sua 

contribuição para o aumento ou diminuição do RTK. Porém, isto não significa que não haja 

uma relação entre os dois modais, mas na especificação do modelo atual, e com a amostra de 

dados aplicadas neste estudo, o transporte terrestre não possui significância estatística em sua 

contribuição para o aumento do RPK, e também a hipótese para essa variável não é 

corroborada (Hipótese 4). 
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 Portanto, os resultados empíricos alcançados não permitem inferir uma relação entre 

transporte rodoviário e aéreo. Uma das possíveis explicações para esta ausência, possa ser a 

diferença de perfil de consumidores, uma vez que no setor aéreo “[...] há a exacerbação da 

segmentação de consumidores time-sensitive, de perfil executivo (passageiros que viajam 

preponderantemente a trabalho), no qual, o tempo de deslocamento é considerado fator crítico” 

(SALGADO; OLIVEIRA, 2008, p. 42). 

 Em estudos onde se utilizaram controles para o transporte terrestre, como no caso 

asiático, como em Hong et al. (2011) e Yao e Yang (2012), os resultados dessa pesquisa são 

corroborados em alguma medida, ou seja, o transporte terrestre pode não possuir impacto 

significativo na movimentação do transporte aéreo
74

. 

 Os resultados para as exportações para essa pesquisa foram, em geral, não 

significantes. Entretanto, o único resultado com significância estatística aponta um resultado 

contraintuitivo. Nos resultados das estimações por GMM-AB há influência negativa e 

estatisticamente significante para todas as microrregiões em estudo, modelo (3). Isto vai 

contra alguns resultados para países continentais, onde demonstram que uma maior 

intensidade de comércio exterior promove uma maior demanda por transporte aéreo, como 

observado por Yao e Yang (2012). 

No entanto, esta diferença pode estar associada ao fato deste trabalho lidar 

empiricamente com regiões menores (microrregiões), pois as regiões exportadoras no Brasil 

são tipicamente concentradas em atividades primárias (extrativas minerais e agropecuárias), 

que costumam distar dos aeroportos mais movimentados. Portanto, seria explicado por uma 

dinâmica própria da economia brasileira. 

 Além disso, também permitem observar que o próprio RPK, como também a variável 

de exportação (EXP), o presente tendem a influenciar estas mesmas variáveis no futuro, 

indicando uma persistência no tempo, para os resultados do modelo 3. Nesse sentido, apesar 

de se esperar que a demanda pelos serviços de transporte aéreo sejam maiores, se a 

microrregião se tornar mais aberta ao comércio exterior, a relação inversa encontrada é difícil 

de explicar. 

 Apesar de não se confirmarem as hipóteses estabelecidas ex-ante (Hipótese 5), outros 

resultados para países continentais demonstram que uma maior intensidade de comércio 

exterior promovem uma maior demanda por transporte aéreo, em transbordamentos mais 

amplos, como em Yao e Yang (2012) e Vijver et al. (2014). 

                                                 

74
 Entretanto, os resultados diferem como discutido anteriormente no capítulo 3, em relação ao conjunto e 

natureza dos dados amostrais e metodologia empregada. 



91 

 De forma semelhante, a participação do emprego no setor de serviços exerce 

influência positiva em ambos os modelos, contudo, apenas se torna significante nos modelos 

estimados por GMM-AB. Os resultados estão em linha com os achados para países 

continentais e com as hipóteses pré-estabelecidas para essa pesquisa (Hipótese 6). Ou seja, em 

localidades com maior índice de movimentação de passageiros aéreos há maiores taxas de 

crescimento de emprego (GREEN, 2007; YAO; YANG, 2012; ZHANG; GRAHAM, 2020). 

Nota-se, além disso, que o serviço de transporte aéreo (nacional e regional), 

especificados pelos (modelos 3 e 4) parecem ser mais responsivos às mudanças no mercado 

de trabalho, ilustrada pelo setor de serviços do que os serviços aéreos regionais, em relação à 

magnitude dos efeitos, pelos resultados apresentados no painel B, da tabela 6. 

  Cabe destacar que os testes de Hansen e Arellano-Bond de autocorrelação de 

primeira e segunda ordem dos resíduos atestam a qualidade da estimação em GMM. Ademais, 

como argumenta Baker et al. (2015), o nexo causal dos impactos entre transporte aéreo e 

crescimento econômico podem ser de natureza bidirecional. 

 Mukkala e Tervo (2013) explicam que essa questão se torna crítica porque “[...] o 

fornecimento de transporte não conduz automaticamente ao desenvolvimento econômico. 

Também pode funcionar ao contrário: o desenvolvimento econômico pode estimular uma 

região a fornecer mais e melhores meios de transporte” (MUKKALA; TERVO, 2013, p. 2). A 

partir dessas considerações, são apresentados os resultados dos modelos de crescimento da 

econômica microrregional na seção a seguir. 

 

5.2.2. Discussão para o PIB e RTK 

 

 A tabela 7 apresenta os resultados dos modelos de regressão da relação vetorial entre 

crescimento econômico e o transporte aéreo (nacional e regional) para as microrregiões. 

Novamente, as estimações por Efeitos Fixos estão no painel A, enquanto os resultados por 

GMM-AB estão no painel B, organizados em dois conjuntos de estimações, um para todas as 

microrregiões com transporte aéreo (modelos 5 e 7), e outro sem as microrregiões com 

aeroportos metropolitanos (modelos 6 e 8). Outra vez, os testes de Hansen e Arellano-Bond 

confirmam a qualidade da estimação em GMM. 

 De maneira geral, os sinais e as magnitudes dos coeficientes correspondem ao 

esperado, a partir de resultados empíricos da literatura para países continentais, segundo a 

qual, também são observados impactos positivos e significantes dos efeitos catalíticos do 
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crescimento econômico sobre o transporte aéreo (MARAZZO et al. 2010; HONG et al., 2011; 

HU et al., 2015; KÜÇÜKÖNAL; SEDEFOǦLU, 2017; SILVA et al., 2018). 

 

Tabela 7: Resultados dos modelos para o crescimento econômico (Y=LNPIB) 

Regressores 

Efeitos Fixos 

(A) 

GMM-AB 

(B) 

(5) (6) (7) (8) 

         
0,006** 

(0,002) 

0,006** 

(0,003) 

0,039 

(0,024) 

0,050* 

(0,024) 

         
0,894*** 

(0,013) 

0,892*** 

(0,015) 

0,771*** 

(0,064) 

0,734*** 

(0,067) 

        
0,000 

(0,000) 

0,000 

(0,000) 

0,000 

(0,000) 

-0,000 

(0,000) 

      
-0,007 

(0,004) 

-0,007 

(0,005) 

-0,006 

(0,005) 

-0,006 

(0,005) 

         
-0,000 

(0,001) 

-0,000 

(0,002) 

0,000 

(0,002) 

0,001 

(0,002) 

        
-0,350*** 

(0,093) 

-0,325** 

(0,105) 

0,657*** 

(0,156) 

-0,553** 

(0,157) 

          
1,826*** 

(0,000) 

1,791*** 

(0,231) 
- - 

Número de obs 1.160 909 994 769 

R
2
 Overall 0,998 0,991 - - 

Teste F 1.15 1,03 108,53*** 79,95*** 

Hansen Test - - 
14,38 

(0,497) 

16,19 

(0,370) 

Arellano-Bond (AR1) - - 
-3,15 

(0,002) 

-2,96 

(0,03) 

Arellano-Bond (AR2) - - 
0,10 

(0,924) 

-0,08 

(0,937) 

Notas: Os erros-padrão robustos estão entre parênteses e os símbolos ***; ** e * denotam a 

significância estatística das estimativas nos níveis 1%; 5% e 10%, respectivamente, 

Para os testes de Hausmann e Arellano-Bond reporta-se a estatística do teste e, entre parênteses o seu 

nível descritivo (p-value), respectivamente. 

Fonte: Elaboração própria. Resultados da pesquisa. 

 

 A expansão econômica, ou o PIB nacional é considerado um dos critérios críticos do 

nível de bem-estar, por isso modificações nessa variável podem causar efeitos positivos em 

um conjunto amplo de setores da economia, como no próprio setor de transporte aéreo, para o 

caso em particular. Como explica Küçükönal e Sedefoǧlu (2017), o PIB envolve de forma 

direta ou indireta praticamente quase todos os indicadores econômicos. Por isso, é 

considerado o principal indicador empregado na grande maioria dos estudos que analisam 

relações causais. 

 As estimações (E.F. e GMM-AB) para os resultados do crescimento na economia das 

microrregiões também apresentaram evidências conforme a literatura internacional, e para o 

caso brasileiro. Ou seja, os efeitos da atividade econômica microrregional são positivos para o 

crescimento do transporte aéreo. Entretanto, são confirmadas apenas duas hipóteses: i) a 
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demanda por transporte aéreo depende da atividade econômica, ou seja, do PIB (Hipótese 2) e; 

ii) a estrutura econômica possui impacto em relação aos negócios aeroportuários (Hipótese 6). 

 Os resultados dos modelos de crescimento da economia regional corroboram de 

maneira geral os resultados do teste de causalidade de Granger também apresentados 

anteriormente (Tabela 5). Os parâmetros defasados do próprio RTK e do PIB também são 

significantes do ponto de vista estatístico para explicar a dinâmica de crescimento da 

economia regional, com exceção do modelo (7) – para o RTK defasado. 

 Além disso, os resultados demonstram persistência no tempo em relação à variável 

dependente. Para esse conjunto de dados, também se observou que a estimação por GMM-AB 

permitiu uma redução do viés de estimação, pela inclusão da variável dependente defasada 

entre as variáveis explanatórias do modelo. Pode-se constatar essa conclusão por meio da 

significância estatística e também pelo próprio valor da variável, que está entre os valores 

estimados por Efeitos Fixos, o que indica que o PIB no período t tende a influenciar 

positivamente o PIB no período t + 1. 

 As evidências apresentadas na tabela 7 também ilustram uma dinâmica de 

convergência entre PIB e transporte aéreo. Ou seja, indicam que a demanda por serviços 

aéreos para o caso brasileiro (RTK) tende a aumentar com o crescimento econômico. De 

forma similar, permite apontar que o transporte aéreo no Brasil pode ser tratado, como tendo 

uma demanda para bens normais, como esperado. Ou seja, um aumento na renda (via aumento 

do PIB) também conduz a um crescimento na demanda por transporte aéreo (RTK). Nota-se, 

além disso, que o serviço de transporte aéreo regional (modelo 8) parece ser mais responsivo 

às mudanças da renda nacional (PIB) do que o serviço aéreos nacionais no longo prazo. 

 Em concordância a esse respeito, Kazda et al. (2017, p. 66), argumentam: “[...] os 

impactos do crescimento econômico sobre o transporte aéreo funciona como um catalisador, 

para ambos os sentidos. O transporte aéreo não está apenas seguindo o crescimento 

econômico, mas também atuando como um catalisador do crescimento”. A abertura de rotas 

aéreas em aeroportos regionais, por exemplo, facilita a promoção do turismo, negócios e lazer 

na esfera local ou microrregional, por exemplo, mas também em escalas maiores, como 

regiões e países (SALGADO; OLIVEIRA, 2008; KAZDA et al., 2017; KÜÇÜKÖNAL; 

SEDEFOǦLU, 2017). 

 Se essa oferta de serviços diretos e altamente frequentes não existirem, os viajantes 

terão menores opções, ou opções muito limitadas para viajar de / para essas localidades e 

microrregiões, dependendo de deslocamentos por centros urbanos maiores, como capitais e 

regiões metropolitanas. Diante desse cenário, a própria acessibilidade para essas localidades 
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seria diminuto, e o volume total de comércio e geração de renda (PIB) seriam 

substancialmente menores (KAZDA et al., 2017). 

 De forma semelhante ao observado na tabela 6 (RTK—PIB), os resultados para o 

crescimento da economia regional, a participação do emprego no setor de serviços exerce 

influência contraditória para alguns dos modelos gerados. Entretanto, apresenta relação 

positiva esperada, observada no modelo 7. Os resultados estão em linha com os achados para 

países continentais e com as hipóteses pré-estabelecidas para essa pesquisa (Hipótese 6). Ou 

seja, em localidades com maior participação do emprego no setor de serviços há maiores taxas 

de crescimento da renda agregada, ou seja, do PIB (GREEN, 2007; YAO; YANG, 2012; HU 

et al., 2015; SILVA et al., 2018). Nota-se, além disso, que a participação do emprego no setor 

de serviços em relação ao total de empregos (modelo 7) parece ser mais responsivo às 

mudanças da renda nacional (PIB), em comparação aos demais resultados. 

 A partir desse resultado é possível inferir que, para um crescimento econômico 

microrregional inclusivo e sustentável, o crescimento do emprego é consideravelmente 

importante e possui lugar destacado no hall de políticas públicas. Em estudos semelhantes, 

como o de Küçükönal e Sedefoǧlu (2017) para uma amostra de países da OCDE, os autores 

argumentam que o emprego é importante, pois esse setor é considerado como uma maneira de 

entender melhor a economia, o próprio mercado de trabalho e desenvolver políticas de longo 

prazo, que nesse caso, se designam a esfera microrregional dos mais de 5.570 municípios 

brasileiros. 

 Apesar de ser esperado que a participação do emprego no setor de serviços sobre o 

total de vínculos ativos fosse positiva para ambos os painéis apresentados, se a microrregião 

possuir maior participação desse setor no número de vínculos de trabalho, a relação inversa 

encontrada é difícil de explicar. No entanto, um motivo possível é que a localização de parte 

do emprego na cadeia do setor aéreo é escolhida por motivos internos à firma (como menores 

despesas tributárias) e podem não estarem associadas ao tráfego aéreo e nem sempre 

associados ao local onde o serviço é prestado. 

 Como no caso anterior, o conjunto maior dos demais indicadores que impactam 

direta ou indiretamente a economia dessas microrregiões precisariam serem melhor 

modelados para resultados nesse vetor de causalidade. Por fim, cabe também destacar que os 

testes de Hansen e Arellano-Bond de autocorrelação de primeira e segunda ordem dos 

resíduos atestam a qualidade da estimação em GMM. 
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5.3 REVISÃO DOS TÓPICOS APRESENTADOS 

 

A discussão proposta pelo conjunto de análises acerca dos processos de interações e 

causalidades entre transporte aéreo e desempenho econômico envolveu a elaboração de dois 

estudos nesta problemática, os testes de causalidade de Granger e o conjunto de modelos em 

painel estimados por Efeitos Fixos e GMM-sistema com defasagem de um ano para o 

conjunto de dados em painel, amplamente utilizados nessas categorias de investigações pela 

literatura empírica. 

 A partir dos testes iniciais de Granger no painel de dados puderam-se atestar as 

relações causais entre os parâmetros analisados (PIB e RTK). Dois resultados principais são 

elencados: i) RTK causa PIB por Granger, e (ii) PIB causa RTK por Granger, conforme 

detalhado na tabela 5. Os resultados corroboraram a noção então de uma relação bidirecional 

entre as variáveis, que vai do transporte aéreo ao crescimento econômico, e vice-versa. 

Através da construção desse conjunto de testes de hipótese buscou-se traduzir essa dinâmica 

de relacionamento causal realizados no painel de dados. 

 Outros dois resultados atestam em conjunto às análises econométricas apresentadas 

anteriormente. A relação de causalidade que vai do transporte aéreo para o crescimento 

econômico aponta que o crescimento do transporte aéreo estimularia o crescimento 

econômico. Para o sentido inverso, os resultados traduzem a noção de o crescimento 

econômico como um todo, ao nível microrregional, estimula a atividade do setor de transporte 

aéreo. 

 Através da construção dos oito modelos empíricos estimados para ambos os sentidos 

de causalidade (RTK—PIB) buscou-se traduzir a variação do RTK e do PIB como uma 

função dependente de vários conjuntos de variáveis pré-estabelecidas que, de maneira mais ou 

menos direta, tinham por finalidade explicar como sua variação afetava o crescimento 

econômico, e também ao próprio sistema de valor do transporte aéreo ao nível microrregional. 

 Para o conjunto de modelos da aviação regional, foco principal dessa pesquisa, 

parece importante destacar os resultados do modelo 4, na discussão para o RTK e PIB. 

Atende-se aos resultados obtidos, nomeadamente, pela observação das estatísticas de testes e 

maior número de variáveis explicativas estatísticamente significantes. 

 Para o caso brasileiro, a partir do conjunto de dados disponível para esse painel de 

dados é possível considerar que os principais determinantes no crescimento do transporte 

aéreo microrregional brasileiro, todos com impacto positivo, são: RTK; PIB; Densidade 

Populacional e a participação do emprego no setor de serviços sobre o total de vínculos 
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formais de trabalho. Através da análise dos resultados expostos aqui, cabe destacar que os 

testes de Hansen e Arellano-Bond de autocorrelação de primeira e segunda ordem dos 

resíduos atestaram a qualidade da estimação em GMM. 

 Para os resultados para o sentido inverso da causalidade, na discussão para o PIB e 

RTK, os resultados são distintos. Como explica Kazda et al. (2017), a interação dos impactos 

do crescimento econômico sobre o transporte aéreo atua como um catalisador, para ambos os 

sentidos de causalidade. Ou seja, o transporte aéreo pode ser tanto uma “causa” quanto um 

“efeito” do desempenho econômico (ZHANG; GRAHAM, 2020). Contudo, cabe destacar os 

resultados do modelo 6, entre o conjunto de modelos da aviação regional. De forma similiar, 

nomeadamente, atende-se aos resultados obtidos, pela observação das estatísticas de testes e 

maior número de variáveis explicativas estatisticamente significantes. 

 Para o caso brasileiro, a partir do conjunto de dados disponível para esse painel de 

dados é possível considerar que os principais determinantes no crescimento do PIB ao nível 

microrregional brasileiro são: RTK (impacto positivo); PIB (impacto positivo), e a 

participação do emprego no setor de serviços sobre o total de vínculos formais de trabalho 

(impacto negativo). 

 Embora os resultados expressos acima entre o crescimento econômico da demanda 

por transporte aéreo e o crescimento econômico microrregional sejam semelhantes na análise 

para os modelos da aviação regional, os resultados da discussão entre RTK e PIB vão além do 

mero sentido causal (Tabelas 6 e 7). Isso dá mais força à evidência que, de maneira mais ou 

menos direta, a expansão do transporte aéreo tem um efeito multiplicador nas economias das 

microrregiões, o que fora evidenciado empiricamente nos resultados acima. 

 É importante não esquecer que, apesar de o conjunto de variáveis terem sido 

escolhidas com base na literatura, e no nível de importância delas, na economia e no 

transporte aéreo (síntese da literatura empírica internacional), a dinâmica socioeconômica do 

crescimento ao nível microrregional brasileiro analisada nesta pesquisa sob a ótica do 

transporte aéreo guarda suas especificidades, onde um conjunto distinto de elementos tem 

papel relevante em explicar a sua variação, nessa interrelação entre os demais setores da 

economia (industrial, agropecuário e do próprio setor de serviços). 

 Destaca-se, ademais que, a demanda por transporte aéreo e o crescimento econômico 

ao nível microrregional brasileiro possuem fortes vínculos de interações e causalidades. 

Principalmente, os resultados da análise desta pesquisa são consistentes com as conclusões 

dos estudos de caso para países continentais. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 Ao longo das últimas décadas, diversos estudos apontaram impactos (diretos, 

indiretos, induzidos e catalíticos) da aviação na economia local, e um conjunto de trabalhos 

tentou avaliar a existência de causalidade, uni ou bidirecional, entre transporte aéreo e 

crescimento econômico. No entanto, estes estudos que avaliam esse relacionamento causal no 

âmbito regional são escassos na literatura empírica, e essa lacuna é especialmente expressiva 

quando se considera os efeitos teoricamente postulados dos fatores econômicos e do próprio 

transporte aéreo – impactos, interações e causalidades – em geografias comerciais 

continentais para resultados de desenvolvimento regional (BAKER et al., 2015; ZHANG; 

GRAHAM, 2020).  

 Ao mesmo tempo, houve um expressivo crescimento do setor de transporte aéreo no 

Brasil entre 2004 a 2017, o que fornece um campo vasto de pesquisas sobre  infraestrutura e 

atividade de transportes aéreos e causalidades econômicas. Nesse contexto, esta pesquisa teve 

por objetivo verificar o impacto econômico nas microrregiões gerado pela atividade dos 

aeroportos, com foco no segmento regional, durante estes anos com foco quantitativo e ao 

nível microrregional.  

 O estudo se baseou nos métodos estatísticos, nomeadamente, a estimação de 

regressões econométricas para dados em painel (modelos MQO com Efeitos Fixos, GMM-

sistema) e análises estatísticas (testes de causalidade de Granger e estatística descritiva e 

espaciais). Os modelos visavam avaliar relações causais por meio do uso de painel de dados, e 

têm tido aplicações crescentes em estudos das causalidades econômicas e infraestrutura de 

transportes. Neles foram consideradas várias variáveis que mensuram relações no contexto 

aeroportuário e econômico microrregional brasileiro, em especial, os registros regulares das 

operações dos aeroportos, por meio do RTK, que mensura de maneira única, as atividades fins 

das operações aeroportuárias (passageiros e cargas) (FERNANDES; PACHECO, 2016). 

 As análises descritivas envolveram as variáveis socioeconômicas (PIB; Densidade 

Populacional; Mercado de trabalho; Abertura econômica e transporte terrestre) e a variável 

global do transporte aéreo (RTK). O teste de causalidade de Granger serviu para analisar as 

ligações entre infraestrutura de transportes e serviços de transporte aéreo, por um lado, e o 

desempenho econômico do outro. Os resultados indicaram uma relação de causalidade 

bidirecional, que vai do transporte aéreo para o desempenho econômico, de um lado, e 

também que o crescimento econômico ao nível microrregional é um indicador da quantidade 

da atividade no setor de transporte aéreo, do outro. 
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 Esses primeiros resultados obtidos podem ser considerados, de maneira mais ou 

menos indiretas, úteis para reforçar o entendimento da associação entre transporte aéreo e 

desenvolvimento regional, pois para ambos os tipos de operações aeroportuárias avaliadas por 

esta pesquisa (nacional e regional) fornecem suporte para essa conclusão bidirecional. Ajuda, 

portanto a subsidiar novos estudos para políticas regionais de desenvolvimento, sejam para 

agentes políticos e governamentais, tomadores de decisão de políticas de desenvolvimento 

territorial, econômico, do turismo, bem como por parte de políticas empresariais, tanto no 

contexto aeroportuário, quanto no local (microrregional).  

 Já no que diz respeito aos modelos econométricos, as evidências dessas relações para 

o caso brasileiro foram estruturadas a partir de um conjunto bidirecional de análise: i) 

RTK˗˗˗PIB; ii) PIB˗˗˗RTK. Entre as discussões globais desses resultados, as evidências 

sugerem diferenciações nos impactos e magnitudes dos efeitos. Isso porque para os modelos 

ao nível nacional (todas as microrregiões aeroportuárias), as variáveis mais importantes na 

determinação da relação entre transporte aéreo e PIB, são: o próprio PIB defasado; RTK 

defasado; abertura econômica e o mercado de trabalho. Nomeadamente, pela observação das 

estatísticas de testes e maior número de variáveis explicativas significantes. Além disso, 

comparados aos resultados já analisados para a aviação regional em outros trabalhos, esses 

resultados são bastante similares. 

 Os resultados das estimações para o mercado regional da aviação para ambos os 

sentidos de causalidade estudados, apontam relação causal predominantemente bidirecional 

entre transporte aéreo e crescimento econômico ao nível microrregional. A direção causal 

entre transporte aéreo e crescimento econômico microrregional possui uma relação que vai do 

transporte aéreo para o crescimento econômico, e aponta que o crescimento do transporte 

aéreo estimularia o crescimento econômico, nomeadamente, no âmbito dos dados utilizados. 

Esse achado revela então, que mudanças nas taxas de crescimento do RTK afetam o 

desempenho econômico ao nível microrregional. De forma inversa, os resultados também 

revelam que há relacionamento causal no sentido inverso, onde o crescimento econômico 

implica em aumento nas taxas de crescimento do RTK. Quanto às demais relações, nota-se 

que as principais variáveis determinísticas nessa investigação empírica são: RTK (impacto 

positivo); PIB (impacto positivo); Densidade Populacional (modelo 4, impacto positivo); e 

mercado de trabalho (impactos distintos entre os modelos). Esse conjunto de resultados 

corrobora em boa medida as hipóteses estabelecidas.  

Em um contexto mais amplo, os resultados desta pesquisa indicam que o 

desenvolvimento do transporte aéreo é um catalisador para o crescimento econômico nas 
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microrregiões brasileiras, em seu particular contexto regional e remoto dos aeroportos. O 

Brasil é um país em desenvolvimento econômico, e a expansão do transporte aéreo 

(passageiros e cargas) desempenha papel relevante na promoção do desempenho econômico 

nacional (ABEAR, 2016). Assim, é possível apontar que, para o caso brasileiro, o 

desempenho econômico das regiões pode ser aprimorado aproveitando a contribuição do 

transporte aéreo regional, principalmente, pela prevalência de um mercado doméstico pujante. 

Como explica Zhang e Graham (2020), o crescimento econômico no longo prazo em 

uma região geram um conjunto de recursos para investimentos em infraestrutura que podem 

desencadear transbordamentos e efeitos de estímulo em todas as indústrias relevantes na 

economia local, incluindo a do próprio transporte aéreo. Portanto, espera-se que os vazios de 

cobertura nacional dos serviços aéreos possam ser solucionados com o crescimento do tráfego 

nessas localidades e regiões por meio da expansão e atualização da infraestrutura 

aeroportuária e aeronáutica regional ao longo do território. Portanto, políticas como a 

projetada pelo PDAR até 2017 seriam de especial relevância para esta expansão e poderiam 

promover o desenvolvimento regional. 

Vale destacar que, como em qualquer trabalho de natureza empírica, os resultados e 

conclusões apresentadas são limitadas pelo âmbito dos dados e informações utilizadas. No 

entanto, o presente trabalho pôde servir de ponto de partida para o aprofundamento de futuras 

pesquisas no campo sobre infraestrutura aeroportuária e causalidades econômicas. Em 

concreto, é possível considerar a inclusão de variáveis relevantes, mas que estão fora do 

escopo deste trabalho como o turismo, as companhias aéreas, a sustentabilidade ambiental e 

as interações entre os setores industrial, agropecuário e de serviços. Mostra-se importante 

avaliar como estas dimensões podem impactar a dinâmica de oferta e demanda pelos serviços 

aéreos regionais no Brasil. 
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APÊNDICE A 

  

Quadro A. 1: Lista de aeroportos utilizados no modelo econométrico 
NUM CÓD. ICAO NOME DO AEROPORTO MUNICÍPIO ATENDIDO UF OPERAÇÃO NATUREZA DE VOO CLASSE DO AERÓDROMO 

1 SBCZ Aeroporto de Cruzeiro do Sul Cruzeiro do Sul AC Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

2 SBRB Aeroporto Plácido de Castro Rio Branco AC Passageiros e Carga Doméstico e Internacional Regional Primário (A) 

3 SBTK Aeroporto de Tarauacá Tarauacá AC Passageiros e Carga Doméstico Regional Secundário (B) 

4 SBMO Aeroporto Zumbi dos Palmares Maceió AL Passageiros e Carga Doméstico e Internacional Metropolitano Capital Regional 

5 SWBC Aeroporto de Barcelos Barcelos AM Passageiros e Carga Doméstico Regional Secundário (B) 

6 SWCA Aeroporto de Carauari Carauari AM Passageiros e Carga Doméstico Regional Secundário (B) 

7 SWKO Aeroporto Coari Coari AM Passageiros e Carga Doméstico Regional Secundário (B) 

8 SBUY Aeroporto de Porto Urucu Coari AM Passageiros e Carga Doméstico Rede Complementar 

9 SWEI Aeroporto de Eirunepé Eirunepé AM Passageiros e Carga Doméstico Regional Secundário (B) 

10 SWLB Aeroporto de Lábrea Lábrea AM Passageiros e Carga Doméstico Regional Secundário (B) 

11 SBEG Aeroporto Eduardo Gomes Manaus AM Passageiros e Carga Doméstico e Internacional Metropolitano Primário 

12 SBMY Aeroporto de Manicoré Manicoré AM Passageiros e Carga Doméstico Regional Secundário (B) 

13 SWMW Aeroporto de Maués Maués AM Passageiros e Carga Doméstico Regional Secundário (B) 

14 SWPI Aeroporto de Parintins Parintins AM Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

15 SBUA Aeroporto de São Gabriel da Cachoeira São Gabriel da Cachoeira AM Passageiros e Carga Doméstico Regional Secundário (B) 

16 SBTT Aeroporto de Tabatinga Tabatinga AM Passageiros e Carga Doméstico Regional Secundário (B) 

17 SBTF Aeroporto de Tefé Tefé AM Passageiros e Carga Doméstico Regional Secundário (B) 

18 SBOI Aeroporto de Oiapoque Oiapoque AP Passageiros Doméstico Rede Complementar 

19 SBMQ Aeroporto Alberto Alcolumbre Macapá AP Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

20 SNBR Aeroporto de Barreiras Barreiras BA Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

21 SBLP Aeroporto de Bom Jesus da Lapa Bom Jesus da Lapa BA Passageiros Doméstico Regional Secundário (B) 

22 SDIY Aeroporto João Durval Carneiro Feira de Santana BA Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

23 SBIL Aeroporto Jorge Amado Ilhéus BA Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

24 SBLE Aeroporto Horácio de Mattos Lençóis BA Passageiros e Carga Doméstico Regional Secundário (B) 

25 SBUF Aeroporto de Paulo Afonso Paulo Afonso BA Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

26 SBPS Aeroporto de Porto Seguro Porto Seguro BA Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

27 SBSV Aeroporto Deputado Luís Eduardo Magalhães Salvador BA Passageiros e Carga Doméstico e Internacional Metropolitano Primário 

28 SNTF Aeroporto de Teixeira de Freitas Teixeira de Freitas BA Passageiros e Carga Doméstico Regional Secundário (B) 

29 SBTC Aeroporto Ilha de Comandatuba Uma BA Passageiros e Carga Doméstico Rede Complementar 

30 SNVB Aeroporto de Valença Valença BA Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

31 SBQV Aeroporto Pedro Otacílio Figueiredo Vitória da Conquista BA Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

32 SBJE Aeroporto de Jijoca de Jericoacoara Cruz CE Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

33 SBFZ Aeroporto Pinto Martins Fortaleza CE Passageiros e Carga Doméstico e Internacional Metropolitano Primário 

34 SBJU Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes Juazeiro do Norte CE Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

35 SBBR Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek Brasília DF Passageiros e Carga Doméstico e Internacional Metropolitano Primário 

36 SBVT Aeroporto Eurico de Aguiar Salles Vitória ES Passageiros e Carga Doméstico e Internacional Metropolitano Capital Regional 

37 SBCN Aeroporto Nelson Rodrigues Guimarães Caldas Novas GO Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

38 SBGO Aeroporto Santa Genoveva Goiânia GO Passageiros e Carga Doméstico Metropolitano Primário 

39 SWLC Aeroporto General Leite de Castro Rio Verde GO Passageiros e Carga Doméstico Regional Secundário (B) 

40 SNBS Aeroporto de Balsas Balsas MA Passageiros e Carga Doméstico Regional Secundário (B) 
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41 SBIZ Aeroporto Prefeito Renato Moreira Imperatriz MA Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

42 SBSL Aeroporto Marechal Cunha Machado São Luís MA Passageiros e Carga Doméstico e Internacional Metropolitano Primário 

43 SBAX Aeroporto Romeu Zema Araxá MG Passageiros e Carga Doméstico Regional Secundário (B) 

44 SBBH Aeroporto Carlos Drummond de Andrade Belo Horizonte MG Passageiros e Carga Doméstico Metropolitano Capital Regional 

45 SBPR Aeroporto Carlos Prates Belo Horizonte MG Passageiros Doméstico Rede Complementar 

46 SBCF Aeroporto Tancredo Neves Confins MG Passageiros e Carga Doméstico e Internacional Metropolitano Primário 

47 SNDT Aeroporto de Diamantina Diamantina MG Passageiros Doméstico Regional Secundário (B) 

48 SNDV Aeroporto Brigadeiro Cabral Divinópolis MG Passageiros Doméstico Regional Primário (A) 

49 SBZM Aeroporto Regional da Zona da Mata Goianá MG Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

50 SBGV Aeroporto Coronel Altino Machado Governador Valadares MG Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

51 SBJF Aeroporto Francisco de Assis Juiz de Fora MG Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

52 SBMK Aeroporto Mário Ribeiro Montes Claros MG Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

53 SNPD Aeroporto de Patos de Minas Patos de Minas MG Passageiros e Carga Doméstico Regional Secundário (B) 

54 SBPC Aeroporto Embaixador Walther Moreira Salles Poços de Caldas MG Passageiros e Carga Doméstico Rede Complementar 

55 SBIP Aeroporto Usiminas Santana do Paraíso MG Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

56 SNJR Aeroporto Prefeito Octávio de Almeida Neves São João Del Rei MG Passageiros Doméstico Rede Complementar 

57 SBUR Aeroporto Mario de Almeida Franco Uberaba MG Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

58 SBUL Aeroporto Ten Cel Aviador César Bombonato Uberlândia MG Passageiros e Carga Doméstico Metropolitano Capital Regional 

59 SBVG Aeroporto Major Brigadeiro Trompowsky Varginha MG Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

60 SBDB Aeroporto de Bonito Bonito MS Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

61 SBCG Aeroporto Campo Grande Campo Grande MS Passageiros e Carga Doméstico Metropolitano Capital Regional 

62 SBCR Aeroporto de Corumbá Corumbá MS Passageiros e Carga Doméstico Regional Secundário (B) 

63 SBDO Aeroporto de Dourados Dourados MS Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

64 SBPP Aeroporto de Ponta Porã Ponta Porã MS Passageiros Doméstico Rede Complementar 

65 SBTG Aeroporto de Três Lagoas Três Lagoas MS Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

66 SBAT Aeroporto Piloto Osvaldo Marques Dias Alta Floresta MT Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

67 SBBW Aeroporto de Barra do Garças Barra do Garças MT Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

68 SJHG Aeroporto de Confresa Confresa MT Passageiros e Carga Doméstico Rede Complementar 

69 SIZX Aeroporto de Juara Juara MT Passageiros e Carga Doméstico Rede Complementar 

70 SWJN Aeroporto de Juína Juína MT Passageiros e Carga Doméstico Regional Secundário (B) 

71 SBRD Aeroporto de Rondonópolis Rondonópolis MT Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

72 SWFX Aeroporto de São Félix do Araguaia São Félix do Araguaia MT Passageiros e Carga Doméstico Rede Complementar 

73 SBSI Aeroporto Presidente João Batista Figueiredo Sinop MT Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

74 SBSO Aeroporto Regional de Sorriso Sorriso MT Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

75 SBCY Aeroporto Marechal Rondon Várzea Grande MT Passageiros e Carga Doméstico e Internacional Metropolitano Capital Regional 

76 SBMD Aeroporto Monte Dourado Almeirim PA Passageiros e Carga Doméstico Rede Complementar 

77 SBHT Aeroporto de Altamira Altamira PA Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

78 SBBE Aeroporto Júlio Cezar Ribeiro (Val de Cans) Belém PA Passageiros e Carga Doméstico e Internacional Metropolitano Primário 

79 SBJC Aeroporto Brigadeiro Protásio de Oliveira Belém PA Passageiros e Carga Doméstico Rede Complementar 

80 SNVS Aeroporto de Breves Breves PA Passageiros Doméstico Regional Secundário (B) 

81 SBIH Aeroporto de Itaituba Itaituba PA Passageiros e Carga Doméstico Regional Secundário (B) 

82 SBMA Aeroporto João Correa da Rocha Marabá PA Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

83 SNMA Aeroporto de Monte Alegre Monte Alegre PA Passageiros Doméstico Rede Complementar 

84 SJNP Aeroporto de Novo Progresso Novo Progresso PA Passageiros e Carga Doméstico Regional Secundário (B) 

85 SBTB Aeroporto de Oriximiná (Trombetas) Oriximiná PA Passageiros e Carga Doméstico Regional Secundário (B) 

86 SBCJ Aeroporto Carajás Parauapebas PA Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 
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87 SNMZ Aeroporto de Porto de Moz Porto de Moz PA Passageiros e Carga Doméstico Rede Complementar 

88 SBSN Aeroporto Maestro Wilson Fonseca Santarém PA Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

89 SNFX Aeroporto de São Félix do Xingu São Félix do Xingu PA Passageiros e Carga Doméstico Regional Secundário (B) 

90 SBTU Aeroporto de Tucuruí Tucuruí PA Passageiros e Carga Doméstico Regional Secundário (B) 

91 SBKG Aeroporto Presidente João Suassuna Campina Grande PB Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

92 SBJP Aeroporto Presidente Castro Pinto João Pessoa PB Passageiros e Carga Doméstico e Internacional Metropolitano Capital Regional 

93 SNRU Aeroporto Oscar Laranjeiras Caruaru PE Passageiros e Carga Doméstico Rede Complementar 

94 SBFN Aeroporto Fernando de Noronha Fernando de Noronha PE Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

95 SBPL Aeroporto Senador Nilo Coelho Petrolina PE Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

96 SBRF Aeroporto Guararapes - Gilberto Freyre Recife PE Passageiros e Carga Doméstico e Internacional Metropolitano Primário 

97 SBPB Aeroporto Prefeito Doutor João Silva Filho Parnaíba PI Passageiros e Carga Doméstico Regional Secundário (B) 

98 SBTE Aeroporto Senador Petrônio Portella Teresina PI Passageiros e Carga Doméstico e Internacional Metropolitano Capital Regional 

99 SBCA Aeroporto Coronel Adalberto Mendes da Silva Cascavel PR Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

100 SBBI Aeroporto Bacacheri Curitiba PR Passageiros e Carga Doméstico Rede Complementar 

101 SBCT Aeroporto Afonso Pena São José dos Pinhais PR Passageiros e Carga Doméstico e Internacional Metropolitano Primário 

102 SBFI Aeroporto Cataratas Foz do Iguaçu PR Passageiros e Carga Doméstico e Internacional Regional Primário (A) 

103 SBLO Aeroporto Governador José Richa Londrina PR Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

104 SBMG Aeroporto Sílvio Name Júnior Maringá PR Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

105 SBPG Aeroporto Comandante Antônio Amilton Beraldo Ponta Grossa PR Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

106 SBCB Aeroporto de Cabo Frio Cabo Frio RJ Passageiros e Carga Doméstico e Internacional Regional Primário (A) 

107 SBCP Aeroporto Bartolomeu Lisandro Campos dos Goytacazes RJ Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

108 SBME Aeroporto de Macaé Macaé RJ Passageiros e Carga Doméstico Rede Complementar 

109 SDRS Aeroporto de Resende Resende RJ Passageiros Doméstico Regional Primário (A) 

110 SBGL Aeroporto Antônio Carlos Jobim Rio de Janeiro RJ Passageiros e Carga Doméstico e Internacional Metropolitano Primário 

111 SBJR Aeroporto Jacarepaguá - Roberto Marinho Rio de Janeiro RJ Passageiros  Doméstico Rede Complementar 

112 SBRJ Aeroporto Santos Dumont Rio de Janeiro RJ Passageiros e Carga Doméstico Metropolitano Primário 

113 SBMS Aeroporto Dix-Sept Rosado Mossoró RN Passageiros e Carga Doméstico Regional Secundário (B) 

114 SBNT Aeroporto Augusto Severo Parnamirim RN Passageiros e Carga Doméstico Rede Complementar 

115 SBSG Aeroporto Governador Aluízio Alves São Gonçalo do Amarante RN Passageiros e Carga Doméstico e Internacional Metropolitano Capital Regional 

116 SSKW Aeroporto de Cacoal Cacoal RO Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

117 SBJI Aeroporto de Ji-Paraná Ji-Paraná RO Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

118 SBPV Aeroporto Governador Jorge Teixeira de Oliveira Porto Velho RO Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

119 SWRD Aeroporto de São Miguel do Guaporé São Miguel do Guaporé RO Passageiros e Carga Doméstico Rede Complementar 

120 SBVH Aeroporto de Vilhena Vilhena RO Passageiros e Carga Doméstico Regional Secundário (B) 

121 SBBV Atlas Brasil Cantanhede Boa vista RR Passageiros e Carga Doméstico e Internacional Regional Primário (A) 

122 SBBG Aeroporto Comandante Gustavo Kraemer Bagé RS Passageiros e Carga Doméstico Rede Complementar 

123 SBCX Aeroporto Hugo Cantergiani Caxias do Sul RS Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

124 SBPF Aeroporto Lauro Kurtz Passo Fundo RS Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

125 SBPK Aeroporto de Pelotas Pelotas RS Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

126 SBPA Aeroporto Salgado Filho Porto Alegre RS Passageiros e Carga Doméstico e Internacional Metropolitano Primário 

127 SJRG Aeroporto Regional de Rio Grande Rio Grande RS Passageiros e Carga Doméstico Rede Complementar 

128 SBSM Aeroporto de Santa Maria Santa Maria RS Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

129 SSZR Aeroporto de Santa Rosa Santa rosa  RS Passageiros e Carga Doméstico Rede Complementar 

130 SBNM Aeroporto de Santo Ângelo Santo Ângelo RS Passageiros e Carga Doméstico Regional Secundário (B) 

131 SBUG Aeroporto Rubem Berta Uruguaiana RS Passageiros e Carga Doméstico Regional Secundário (B) 

132 SBCD Aeroporto de Caçador Caçador SC Passageiros Doméstico Regional Secundário (B) 
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133 SBCH Aeroporto Serafin Enoss Bertaso Chapecó SC Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

134 SBFL Aeroporto Hercílio Luz Florianópolis SC Passageiros e Carga Doméstico e Internacional Metropolitano Capital Regional 

135 SBCM Aeroporto de Forquilinha Forquilinha SC Passageiros Doméstico Rede Complementar 

136 SBJA Aeroporto Regional Sul Jaguaruna SC Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

137 SBJV Aeroporto Lauro Carneiro De Loyola Joinville SC Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

138 SBLJ Aeroporto Correia Pinto Lages SC Passageiros e Carga Doméstico Regional Secundário (B) 

139 SBNF Aeroporto Ministro Victor Konder Navegantes SC Passageiros e Carga Doméstico e Internacional Regional Primário (A) 

140 SBAR Aeroporto Santa Maria Aracaju SE Passageiros e Carga Doméstico Metropolitano Capital Regional 

141 SBAU Aeroporto Estadual Dario Guarita Araçatuba SP Passageiros e Carga Doméstico Regional Secundário (B) 

142 SBAQ Aeroporto Bartolomeu de Gusmão Araraquara SP Passageiros e Carga Doméstico Rede Complementar 

143 SBAE Aeroporto Bauru/Arealva Bauru SP Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

144 SBKP Aeroporto de Viracopos Campinas SP Passageiros e Carga Doméstico e Internacional Metropolitano Primário 

145 SIMK Aeroporto Tenente Lund Presetto Franca SP Passageiros e Carga Doméstico Rede Complementar 

146 SBGR Aeroporto Governador André Franco Montoro Guarulhos SP Passageiros e Carga Doméstico e Internacional Metropolitano Primário 

147 SBML Aerporto Frank Miloye Milenkovich Marília SP Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

148 SBDN Presidente Prudente Presidente Prudente SP Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

149 SBRP Aeroporto Leite Lopes Ribeirão Preto SP Passageiros e Carga Doméstico Metropolitano Capital Regional 

150 SDSC Aeroporto Mário Pereira Lopes São Carlos SP Passageiros Doméstico Rede Complementar 

151 SBSR Aeroporto Professor Eriberto Manoel Reino São José do Rio Preto SP Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

152 SBSJ Professor Urbano Ernesto Stumpf São José dos Campos SP Passageiros e Carga Doméstico Rede Complementar 

153 SBMT Aeroporto Campo de Marte São Paulo SP Passageiros e Carga Doméstico Metropolitano Complementar 

154 SBSP Aeroporto Congonhas (Deputado Freitas Nobre) São Paulo SP Passageiros e Carga Doméstico Metropolitano Primário 

155 SWGN Aeroporto de Araguaína Araguaína TO Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

156 SWGI Aeroporto de Gurupi Gurupi TO Passageiros Doméstico Rede Complementar 

157 SBPJ Aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues Palmas TO Passageiros e Carga Doméstico Regional Primário (A) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

APÊNDICE B 

 

Quadro B. 1: Quadro resumo da literatura empírica internacional 

Autor (es) 
Área/ 

Período 
Contexto de Pesquisa 

Tipo de 

Causalidade 

Sentido da 

Causalidade 
Principais Conclusões 

Kaemmerle 

(1991) 

EUA:  

1985 

Estimação de demanda por 
serviços de passageiros comerciais 

(aéreos) em 260 pequenas 

comunidades. 

Unidirecional 

Traer → 

Crescimento 
Econômico 

Tamanho do aeroporto impacta diretamente na demanda regional (52 das 260 comunidades 
analisadas). Isso por que: i) a demanda por voos regionais é maior, quanto mais afastados 

das grandes cidades, hubs e modais substitutos; ii) esses aeroportos possuem grande 

relevância nas ligações entre regiões remotas e cidades médias. 

Crockatt; 

Ogston (1999) 

EUA: 
Década de 

1990 

Analise qualitativa dos efeitos de 4 
aeroportos em relação ao 

desenvolvimento econômico. 

Unidirecional 
Traer → 

Desenvolvimento 

Econômico 

Apesar de não serem conclusivos, os resultados sugerem que o desenvolvimento nas 

localidades analisadas seguiu pelo fornecimento da infraestrutura aeroportuária. 

Brueckner 

(2003) 

EUA:  

1996 

Mensuração da ligação entre o 
tráfego de companhias aéreas e 

emprego (trabalho formal) em uma 

área metropolitana. 

Unidirecional 

Traer → 

Desenvolvimento 
Econômico Urbano 

Resultados empíricos revelaram que um aumento de 10% nos embarques em uma área 

metropolitana leva a aumento de aproximadamente 1% no emprego nos serviços. 

Green (2007) 
EUA: 1990-

2000- 

Testar se a atividade em 100 

aeroportos (passageiros e cargas) 

das regiões metropolitanas dos 
EUA prevê o crescimento da 

população e do emprego. 

Unidirecional

(Passageiros) 

Traer → 

Desenvolvimento 
Econômico 

Com diferentes especificações (escopo-modelos) conclui que o total de passageiros é um 
poderoso preditor do crescimento econômico e do emprego. Sugere que políticas 

aeroportuárias podem ser melhores elaboradas regionalmente e não localmente. Não 

significativo para atividade de carga aérea. 

Yao; Yang 

(2008) 

China: 1995-

2006 

Investigação dos determinantes do 

desenvolvimento dos aeroportos 
em 31 províncias chinesas75. 

Unidirecional 

Traer → 

Crescimento 
Econômico 

Resultados empíricos sugerem que o desenvolvimento do aeroporto está positivamente 

relacionado ao crescimento econômico, estrutura industrial, densidade populacional e 
abertura econômica, em relação aos demais modais analisados. 

Button et al. 
(2010) 

Virginia-  

EUA:   

1990-2007 

Mensuração de impacto econômico 

dos aeroportos (regionais/locais) 
da Virginia no desenvolvimento 

econômico regional. 

Unidirecional 

Traer → 

Crescimento 
Econômico 

Regional 

Principais conclusões: i) a análise para renda per capita regional é sensível à especificação 

do modelo; ii) um aumento em 100%  na movimentação depassageiros produz até 4% de 

aumento na renda per capita no condado circundante. 

i) Marazzo et 
al. (2010); 

 

ii) Fernandes; 
Pacheco (2010) 

Brasil: 

i) 1996-
2006; 

ii)1966-2007 

i) Investigação da relação de 

causalidade entre demanda de 
transporte aéreo e crescimento 

econômico no Brasil. 

Bidirecional 

Ambos os sentidos: 

Traer ↔ 
Crescimento 

Econômico 

Principais conclusões: i) o PIB e o PAX são co-integrados; ii) indicação de forte reação 

positiva do PAX devido a uma mudança positiva no PIB; iii) o PIB reage a uma mudança no 

PAX de maneira mais lenta e moderada. 

ii) Testar a hipótese sobre o tipo de 
causalidade entre PIB e RPK no 

Brasil. 

Unidirecional 
- Traer 

Doméstico 

Crescimento 
Econômico → 

Traer. 

Resultados revelaram uma relação causal unidirecional de Granger do crescimento 
econômico para a demanda de transporte aéreo doméstico no Brasil. Esse relacionamento é 

percebido tanto no curto, quanto no longo prazo. 

Hong et al. 
(2011) 

China: 1998 
– 2007 

Medição multidimensional da 

infraestrutura de transporte, e 
exame da ligação entre traer e 

crescimento econômico em 31 

províncias. 

Unidirecional 

Traer (passageiros 

e carga) → 
Desenvolvimento 

Econômico 

i) Resultados sugerem que os impactos do transporte aéreo são menos significativos 

(regionalmente) que os dos demais modais (terrestre e marítimo), porém tão relevantes 
quanto para integração e cobertura geográfica; ii) a participação de mercado do transporte 

aéreo foi bastante baixa no mercado de passageiros e carga em todas as regiões no período. 

                                                 

75
 O estudo de Yao; Yang (2008) considera todos os aeroportos que operavam voos regulares (passageiros) na China durante o período analisado. 
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Mukkala; Tervo 

(2013) 
Europa

76
: 

1990-2010 

Relação entre tráfego aéreo 

(passageiros) e desempenho 
econômico em 86 diferentes 

regiões de 13 países, incluindo 

regiões remotas atendidas por 
pequenos aeroportos. 

Bidirecional 

Crescimento 

Econômico ↔ 
Traer 

Resultados sugerem que os processos de causalidade são homogêneos do crescimento 

regional para o transporte aéreo. Entretanto, também se observou causalidade do transporte 

aéreo para o crescimento nas regiões periféricas, porém, essa causalidade é menos evidente 
nas regiões centrais. Portanto, o transporte aéreo desempenha papel crucial no 

desenvolvimento em regiões remotas na Europa. 

Chi; Baek 

(2013) 

EUA - 

Mensal: 

Jan/1996 –

Mar/2011 

Realização de análises simultâneas 

das relações de curto e de longo 

prazo entre crescimento econômico 
e demanda de transporte aéreo 

(passageiros e carga) nos EUA. 

Unidirecional 

Crescimento 

Econômico → 
Traer 

Resultados revelam que, no longo prazo, os serviços de transporte aéreo de passageiros e 

cargas tendem a aumentar com o crescimento econômico. Contudo, no curto prazo, somente 
o transporte aéreo de passageiros responde ao crescimento econômico. 

Allroggen; 

Malina (2014) 

Alemanha: 

1997-2006 

Verificação empírica da 

contribuição do transporte aéreo 
(passageiros) em 19 aeroportos 

para o desenvolvimento econômico 

regional na Alemanha. 

Unidirecional 
Traer-

Desenvolvimento 

Econômico 

Resultados: i) a escala e a direção dos efeitos de saída dos serviços aéreos e da infraestrutura 

aeroportuária diferem entre os aeroportos; ii) a contribuição dos aeroportos para o 

desenvolvimento econômico depende principalmente da oferta de serviços aéreos para os 
viajantes de negócios. 

Vijver et al. 

(2014) 

Sudeste e 
Sul da 

Ásia
77

: 

1980-2010  

Analisar o impacto entre transporte 

aéreo (passageiros) e o 

desenvolvimento econômico em 33 

pares de países - interação regional 

entre esses países. 

Uni e 

Bidirecional 

Ambos os sentidos: 
Traer ↔ 

Crescimento 

Econômico 

Verificaram quatro padrões de causalidades: i) não há co-evolução, ambos os padrões se 

desenvolvam independentemente (Japão e Austrália); ii) existe uma co-evolução "real", 

ambos os padrões se influenciam através de ciclos de feedback (Coréia do Sul e Filipinas); 

iii) o transporte aéreo de passageiros é facilitado pelo comércio (Coréia do Sul  e Filipinas); 

iv) o comércio é facilitado pelo transporte aéreo de passageiros (Austrália e Malásia). 

Ryerson; Ge 

(2014) 
China: 2013 

Mensuração dos impactos do uso 
de turboélices (70 modelos em 655 

voos) na aviação regional e remota 

(135 aeroportos). 

Unidirecional 

Traer → 
Crescimento 

Econômico 

Regional 

Os impactos de ordem econômica (modelos logit), nessas regiões pelo uso desse tipo de 

aeronaves possuem um impacto positivo sobre o nível de investimento; turismo e comércio, 
medidas de desenvolvimento econômico e crescimento regional. 

Douglas Baker; 

Rico Merkert; 

Md. 
Kamruzzaman 

(2015) 

Austrália: 

1985-2013 

Estabelecer evidências empíricas 

para determinar as relações causais 

de uma amostra de 88 aeroportos 
regionais (passageiros) e medidas 

de crescimento econômico (PIB). 

Bidirecional 

Crescimento 

Econômico ↔ 
Traer 

Resultados demonstram significancia entre as relações e as comunidades regionais, rurais ou 
remotas. Tem-se: i) a causalidade do transporte aéreo para o crescimento econômico indica 

que a aviação regional afeta a economia local; ii) a relação causal bidirecional sugere que o 

tráfego aéreo e o crescimento econômico são determinados em conjunto e impactados ao 
mesmo tempo; iii) há forte causalidades de curto e longo prazo entre o transporte aéreo 

regional e a economia local. Em todos os casos, houve impactos positivos e significativos 

em relação ao desenvolvimento econômico. 

Yi Hu; Jin 

Xiao; Ying 
Deng; Yi Xiao; 

Shouyang 

Wang (2015) 

China- 
Trimestral: 

2006.T1-
2013.T3 

Examinar a dinâmica de curto 

prazo, as relações de longo prazo e 
a relação causal de Granger entre 

crescimento econômico e tráfego 
doméstico de passageiros aéreos 

em 29 províncias. 

Uni e 

Bidirecional 

Ambos os sentidos: 
Traer ↔ 

Crescimento 
Econômico 

Há evidências de uma co-integração de longo prazo entre o tráfego doméstico de passageiros 

aéreos e crescimento econômico na China a nível provincial. Os testes de causalidade de 
Granger indicam causalidade bidirecional de Granger de longo prazo entre o PIB real e o 

tráfego doméstico de passageiros aéreos. No curto prazo, a causalidade de Granger existe 
desde o tráfego aéreo doméstico de passageiros até o PIB, mas não existe para o PIB até o 

tráfego aéreo doméstico de passageiros. 

-Md Mahbubul  

Hakim; Rico 

Merkert (2016) 

Sul da 

Ásia78: 1973-

2014 

Verificação de relações causais 

entre transporte aéreo (passageiros 

e carga) e crescimento econômico 

Unidirecional 

Crescimento 

Econômico → 

Traer 

A principal conclusão é que há evidências de causalidade unidirecional de longo prazo, que 
vai do PIB para o transporte aéreo. 

                                                 

76
 Os países estudados são: Áustria; Suíça; Alemanha; Dinamarca; Espanha; França; Irlanda; Itália; Luxemburgo; Holanda; Bélgica; Noruega; Portugal e Reino Unido. 

77
 Os países que compõe o estudo são: Austrália; Nova Zelândia; China; Coréia do Sul; Malásia; Indonésia; Tailândia; Filipinas e Cingapura. 

78
 Os países selecionados pelo estudo são: Afeganistão; Bangladesh, Butão, Índia, Maldivas, Nepal, Paquistão e Sri Lanka. 
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(PIB) - curto e longo prazo. 

-Daniel 
Bukstein;  

-Juan Brida;  

-Martín 
Rodríguez-

Brindis;  

-Pablo 
Danielubbianesi 

-Sandra Zapata-

Aguirre (2016a; 
2016b; 2018) 

i) México - 
Trimestral: 

1995.T3-

2013.T4 
 

ii) Itália: 

1971-2012; 
 

iii)Uruguai e 

Argentina: 
1970-2011. 

i) Analisa os efeitos em longo 
prazo entre a demanda de 

transporte aéreo (passageiros) e o 

crescimento econômico no 
México. 

Bidirecional 

Traer ↔ 

Crescimento 

Econômico 

O estudo mostra que a relação de causalidade é positiva e bidirecional. A análise da resposta 

ao impulso mostra que um aumento na magnitude da expansão do transporte aéreo no 

México produz um efeito positivo no crescimento econômico do país. 

ii) Análise da relação causal entre 

demanda de transporte aéreo 

(passageiros; carga) e crescimento 
econômico (PIB). 

Unidirecional 

Traer → 

Crescimento 

Econômico 

A análise de co-integração de Johansen mostra a existência de um vetor co-integrado entre o 

PIB e o transporte aéreo (representado pelos movimentos das aeronaves). 

iii) Investigação dos efeitos em 

longo prazo entre o traer aéreo 
(passageiros) e cresc. econômico 

no Uruguai e na Argentina. 

Unidirecional 

Crescimento 

Econômico → 

Traer 

Resultados mostram que para ambos os países considerados o teste de causalidade de 

Granger mostra evidências que vai uni direcionalmente do PIB para o transporte aéreo nos 

dois países. 

Küçükönal and 
Sedefoğlu 

(2017) 

OCDE  - 28 
países 

(2000-2013) 

Verificação das relações causais 
entre o transporte aéreo e os 

fatores socioeconômicos 

Unidirecional 
Crescimento 

Econômico → 

Traer 

Os resultados econométricos indicam que existe uma relação causal unidirecional de curto 
prazo entre crescimento econômico, turismo, emprego e transporte aéreo e que esses fatores 

desempenham um papel importante no crescimento do transporte aéreo. 

Tolcha (2017) 
Etiópia: 

1981 a 2015. 

Identificação de relações causais 

de entre transporte aéreo 

(passageiros e carga - doméstico e 

internacional) e a economia da 

Etiópia - no curto e longo prazo. 

Unidirecional 

Traer → 

Crescimento 

Econômico 

(passageiros e 

carga aérea) 

i) Há vetor co-integrado entre as séries econômicas e transporte aéreo; ii) causalidades de 

longo prazo, que vai do transporte aéreo (passageiros e carga) para o crescimento 

econômico; iii) causalidade (curto e longo prazo e causalidade de Granger) mostraram que 

há causalidade unidirecional indo em uma direção positiva, do transporte aéreo (passageiros 

e carga) até o crescimento econômico local; iv) tráfego domésticos tem significância maior. 

Fu et al. (2018) 

Nova 

Zelândia - 
1996-2016 

Análise dos impactos do transporte 
aéreo nas economias regionais, 

usando dados anuais de 22 regiões 

e dos aeroportos da Nova Zelândia. 

Unidirecional 

Traer → 

Crescimento 
Econômico 

De maneira geral, o estudo sugere um efeito positivo do transporte aéreo nas economias 

regionais, com impactos econômicos positivos do transporte aéreo a economia do país. 

Aunurrofik 
(2018) 

Indonésia: 
1990-2015 

Examina a importância do 

transporte aéreo (passageiros e 
carga) no desenvolvimento 

regional da Indonésia. 

Unidirecional 

Traer → 

Crescimento 

Econômico 

Sugere que o número de voos, passageiros aéreos e carga aérea geram impactos positivos e 
significativos na renda regional per capita. O efeito da carga aérea é o mais forte, o que 

implica que o aeroporto proporcionará um impacto mais substancial no crescimento 

econômico regional se esse aeroporto se destinar a ser utilizado em atividades comerciais e 
empresariais. 

Silva et al. 

(2018) 

Brasil - 

1995-2015 

Investigação da co-integração e as 

relações causais entre crescimento 
econômico e transporte aéreo 

doméstico e internacional regular 

de passageiros - curto e longo 
prazo. 

Bidirecional: 

Traer 
doméstico; 

Unidirecional 

- Traer 
Internacional 

Bidirecional: Traer 

↔ Crescimento 
Econômico;                        

Unidirecional → 

Crescimento 
Econômico - Traer. 

Resultados sugerem a ocorrência de co-integração entre transporte aéreo de passageiros e 

desenvolvimento econômico, mostrando uma relação causal bidirecional de Granger entre o 
tráfego doméstico e desenvolvimento econômico; ii)  influência unidirecional do 

crescimento econômico na demanda internacional de transporte aéreo de passageiros. A 

decomposição por variância mostrou que o transporte aéreo doméstico era mais importante 
que o internacional para o desenvolvimento econômico no Brasil. 

Todorova 

(2018) 

Bulgária: 

1995-2015 

Mensurar os impactos catalítico do 

mercado de (passageiros) no 

crescimento econômico regional na 
Bulgária. 

Unidirecional 
Crescimento 

Econômico → 

Traer 

Resultados empíricos revelaram que as causalidades de longo prazo entre o transporte aéreo 
regional e a economia local são apenas em uma direção - o crescimento do PIB causa o 

crescimento do transporte aéreo de passageiros. 

 Fonte: Elaboração prória. Resultados da pesquisa. 
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APÊNDICE C 

 

 A proposta original desta dissertação envolvia analisar o transporte aéreo regional 

entre os anos de 2004 e 2017. No entanto, partia do pressuposto de obter todas as variáveis 

necessárias neste período. De todas variáveis, a única que não atendeu este requisito foi o 

transporte rodoviário (LNROD), que ficou disponível apenas entre 2005 e 2015
79

. Diante da 

disjuntiva de não controlar o transporte rodoviário, e obter 3 anos a mais na análise ou reduzir 

o período e controlar o transporte rodoviário, preferiu-se pela segunda opção. Portanto, as 

análises a seguir, foram realizadas para o período de 2005 a 2015. Porém, para assegurar a 

estabilidade dos resultados aqui apresentados, foram estimados os modelos de Efeitos Fixos 

para as duas direções, e os seus resultados estão reportados no apêndice C
80

 (Tabelas C.1 e 

C.2). Nota-se que grande parte dos resultados são semelhantes. De todas as formas, será 

necessário reavaliar futuramente este ponto com os dados completos de LNROD.  

 

Tabela C. 1: Resultados E.F. para (Y=LNRTK) com e sem (Xij=LNROD) 

Regressores 

Efeitos Fixos com LNROD 

Original 

(A) 

Efeitos Fixos sem LNROD 

(B) 

(1)  (2) (3) (4) 

         
0,292*** 

(0,027) 

0,282*** 

(0,031) 

0,422*** 

(0,024) 

0,398*** 

(0.028) 

         
0,773*** 

(0,111) 

0,702*** 

(0,134) 

0,532*** 

(0,099) 

0,582*** 

(0,118) 

        
0,000 

(0,000) 

0,000 

(0,002) 

-0,021*** 

(0,001) 

-0,010** 

(0,001) 

      
0,051 

(0,037) 

0,051 

(0,042) 
  

         
0,019 

(0,015) 

0,022 

(0,175) 

-0,007 

(0,014) 

-0,061 

(0,016) 

        
0,538 

(0,772) 

0,856 

(0,900) 

0,063 

(0,867) 

3,817 

(0,813) 

          -1,995 -1,202 1,672 0,904 

                                                 

79
 Os microdados foram solicitados diretamente do M.Infra para todo o período 2004 e 2017. No entanto, apenas 

entre 2005 e 2015 havia uma mesma estrutura de dados. Foi necessário processá-los para adequar à identificação 

do IBGE de municípios, e foi possível obter os dados necessário para estes anos. Os dados para 2004, 2016 e 

2017 apresentavam especificidades no tratamento da base que exigiram deixar estes dados para uso futuro. 
80

 Cabe destacar que as regressões foram apenas de Efeitos Fixo, porquea variável (LNROD) é importante 

variável instrumental nas estimações por GMM-AB. De modo geral, se verificou que os resultados são muito 

similares. No caso das estimações, pela variável dependene (Y=LNRTK), a única mudança expressiva que 

ocorrera foi no coeficiente da variável (DENSPOP), que apresenta sinal negativo e significante. No caso das 

estimações pela variável dependente (Y=LNPIB), a única diferença é que LNRTK defasado, se torna não mais 

significante. Ambas as diferenças merecem análise posterior, mas a mais expressiva é a segunda. De fato, entre 

as relações de causalidade encontradas, a de menor significância é esta e compreende-se que com a redução de 

controles pela exclusão de (LNROD) é possível que este resultado tenha perdido significância. É possível que 

com a inclusão futura dos demais anos haverá significância estatística. De todas as formas, isto ressalta que se 

trata da relação causal menos expressiva. Posteriormente, com a amostra completa, pode-se verificar se este 

resultado se mantém para as estimações GMM-AB. 
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(1,685) (1,980) (1,419) (1,658) 

Número de obs 1.101 850 1.415 1.086 

R
2
 Overall 0,691 0,453 0,3512 - 

Teste F 6,77*** 5,65*** 95.68*** 75,87*** 

Notas: Os erros-padrão robustos estão entre parênteses e os símbolos ***; ** e * denotam a 

significância estatística das estimativas nos níveis 1%; 5% e 10%, respectivamente, 

Para os testes de Hausmann e Arellano-Bond reporta-se a estatística do teste e, entre parênteses o seu 

nível descritivo (p-value), respectivamente. 

Fonte: Elaboração própria. Resultados da pesquisa. 

 

Tabela C. 2: Resultados EF para (Y=LNPIB)  com e sem (Xij=LNROD) 

Regressores 

Efeitos Fixos com LNROD 

Original 

 (A) 

Efeitos Fixos sem LNROD 

(B) 

(1)  (2) (3) (4) 

         
0,006** 

(0,002) 

0,006** 

(0,003) 

-0.000 

(0,024) 

0,000 

(0.027) 

         
0,894*** 

(0,013) 

0,892*** 

(0,015) 

0,875*** 

(0,011) 

0,875*** 

(0,127) 

        
0,000 

(0,000) 

0,000 

(0,000) 

-0,000 

(0,000) 

-0,000 

(0,000) 

      
-0,007 

(0,004) 

-0,007 

(0,005) 
  

         
-0,000 

(0,001) 

-0,000 

(0,002) 

-0,001 

(0,001) 

-0,001 

(0,001) 

        
-0,350*** 

(0,093) 

-0,325** 

(0,105) 

-0,411*** 

(0,077) 

-0,370*** 

(0,088) 

          
1,826*** 

(0,000) 

1,791*** 

(0,231) 

2,220*** 

(0,157) 

2,120*** 

(0,181) 

Número de obs 1.160 909 1,490 1,161 

R
2
 Overall 0,998 0,991 0,992 0,990 

Teste F 1.15 1,03 95.68*** 75,87*** 

Notas: Os erros-padrão robustos estão entre parênteses e os símbolos ***; ** e * denotam a 

significância estatística das estimativas nos níveis 1%; 5% e 10%, respectivamente, 

Para os testes de Hausmann e Arellano-Bond reporta-se a estatística do teste e, entre parênteses o seu 

nível descritivo (p-value), respectivamente. 

Fonte: Elaboração própria. Resultados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


