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Em 2016, vamos alçar 
voos muito mais altos!

2015 foi um ano desafiador, mas muito importante para nós da 
Abesata e para o segmento de ground handling como um todo. 

Ao refletirmos o ano que se vai, vamos deparar com inúmeros 
frutos que colhemos, graças ao esforço de todos os que fazem 
da Abesata uma convergência de boa-fé e sinergia para um 
transporte aéreo eficiente. Que venha o ano novo! Aproveitem 
as festas e entrem em 2016 com o pé direito! Que estejamos 

juntos mais uma vez no ano que se inicia!



Os preparativos para os Jogos Olímpicos Rio 
2016 começaram já em setembro deste ano. 
Tal como aconteceu na Copa do Mundo em 
2014, as companhias aéreas e as empresas de 
serviços auxiliares ao transporte aéreo - Esatas - 
trabalharão em união para garantir a segurança. 
Os números estimados para a Rio 2016 são 
surpreendentes, especialmente no que diz 
respeito aos volumes de carga e bagagem 
processados. Serão mais de 500 mil só nos 
Jogos Olímpicos, pois nos Paraolímpicos há 
uma característica especial: usualmente atletas 
cadeirantes trazem três cadeiras cada, uma para 
uso diário, outra para competir e uma terceira 
reserva.

As estimativas da Secretaria de Aviação 
Civil (SAC) dão conta de um público superior 
a 2,3 milhões de pessoas durante os Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, sendo que 
deste total, 1,2 milhão deve chegar à Cidade 
Maravilhosa de avião. 

Para Ricardo Aparecido Miguel, presidente da 
Abesata (Associação Brasileira das Empresas 
de Serviços Auxiliares do Transporte Aéreo), 
o planejamento das operações começou com 
a antecedência necessária e isso faz toda a 
diferença. “Um dos maiores diferenciais está 
sendo a presença de um representante da 
Abesata em tempo integral no CGNA (Centro 
de Gerenciamento de Navegação Aérea) para 
as tomadas de decisão de última hora com 
velocidade e competência”, disse Miguel. Na 
Copa de 2014, diversas situações emergenciais 
– tais como voos fretados que precisavam de 
um aeroporto e serviços em solo – tiveram 
que ser resolvidas por telefone com a Abesata, 
quando a solução poderia sair em tempo real. 

Miguel também destaca uma preocupação 
das empresas auxiliares, a segurança das 
operações. É preciso dar suporte a todos os 
voos que chegam no tempo certo, mas cada 
Esata só vai operar os próprios equipamentos, 
mesmo atuando em pool e atendendo a todas 
as companhias aéreas indistintamente. 

À frente de todo o planejamento para 
a Rio 2016, a Abesata destacou André 
Lima, o consultor técnico da entidade. “Há 
peculiarides neste evento que não podem 
ser desconsideradas, o altíssimo fluxo de 

Empresas vão conjugar esforços 
para o sucesso da Rio 2016

Operação vai de 5 de julho a 28 de setembro; 1,2 milhão de passageiros são esperados

passageiros para o Rio de Janeiro em um 
espaço curto de tempo, o grande número de 
passageiros com mobilidade reduzida e ainda 
o enorme volume de bagagens e cargas – 
equipamentos esportivos, malas e cadeiras de 
rodas – que desembarcarão no Rio de Janeiro”, 
disse Lima. 

A princípio, os aeroportos afetados durante o 
período dos jogos  - Galeão e Santos Dumont 
no Rio de Janeiro, obviamente, Guarulhos 
e Congonhas em São Paulo, Viracopos em 
Campinas, e ainda os aeroportos de Salvador, 
Manaus, Brasília e Confins. Mas ainda serão 

definidos os aeroportos para voos alternados, que 
também serão incluídos nas operações especiais. 

O início das operações de coordenação 
aeroportuária para os Jogos Olímpicos 
começa dia 5 de julho do próximo ano, um 
mês antes da abertura justamente por causa 
dos eventos preparatórios. E só se encerra em 
28 de setembro, quando terminam os jogos 
Paraolímpicos.

Novos simulados para avaliar os riscos e 
demandas das operações para os Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 serão 
realizados a partir de março do próximo ano. 

AEROPORTO LOTADO:  
1,2 milhão de pessoas 

deve chegar de avião ao 
Brasil para acompanhar 

as Olimpíadas
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Pesquisa revela 252 cidades 
brasileiras com potencial para voos
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Em um ano marcado pela crise econômica, o 
resultado de uma pesquisa apresentada pela 
Secretaria da Aviação Civil em outubro trouxe 
otimismo para o segmento de ground handling. 
O estudo batizado de “O Brasil que voa” revelou 
que existem 252 cidades com potencial para 
rotas aéreas regulares bem sucedidas em 
termos de ocupação, chegando a 85%.

Os dados surgiram do levantamento de 
origem e destino dos passageiros entrevistados. 
Entre as rotas desejadas para que haja conexão 
aérea, Rio de Janeiro (RJ) – Vila Velha (ES), em 
primeiro lugar, Blumenau (SC) – São Paulo (SP), 
em segundo, e Campo Grande (MT) – Rio de 
Janeiro, em terceiro lugar. O estudo mostrou 
que quando os passageiros não viajam de 
avião, seguem em carro próprio (58,3%).

“Isso caiu como um alento para um setor 
como o nosso que só cresce quando a aviação 
também cresce”, disse Ricardo Aparecido Miguel, 
presidente da Abesata. O executivo acompanhou 
o anúncio do resultados da pesquisa em Brasília 
e ouviu o discurso do ministro Eliseu Padilha. 

Pesquisa revela 252 cidades 
brasileiras com potencial para voos

Dados da SAC foram recebidos com otimismo pelas esatas

Para Miguel, as estimativas de chegar a 600 
milhões de passageiros transportados ao ano 
em 2034 também sinalizam um crescimento 
constante para o qual toda a comunidade 
aeroportuária vai precisar se preparar.

“O Brasil que voa” traça um perfil do 

Ao longo de 2015, duas empresas brasileiras 
do segmento de serviços auxiliares mudaram 
de mãos, revelando o interesse de estrangeiros 
no mercado nacional. Em maio, a Worldwide 
Flight Services (WFS) ingressou no mercado 
latino americano ao adquirir o controle da 
Orbital. A empresa de serviços auxiliares havia 
sido fundada em 2002 e está presente em 19 
aeroportos pelo país, atendendo 23 mil voos 
ao ano e tendo mais de 30 companhias aéreas 
como clientes. Dona de um faturamento de 40 
milhões de dólares ao ano, a Orbital emprega 
1.700 pessoas. 

A WFS por sua vez foi fundada em 1971, 
na França, e se define como líder global em 
prestação de serviços técnicos, ground handling 
e cargo handling. Está presente hoje em mais de 
120 aeroportos, em 20 países, atendendo nada 
menos que 300 companhias aéreas. “Estávamos 

Estrangeiras chegam ao Brasil com aquisições
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Worldwide Flight Services (WFS) e dnata fazem aquisições na América Latina

de olho em uma entrada para o mercado latino 
americano já há alguns anos”, disse Olivier 
Bijaoui, presidente e CEO da WFS.  A empresa 
tem 10 mil colaboradores em todo o mundo. 

Seis meses depois foi a vez da RM 
anunciar que estava sendo adquirida pela 

setor a partir de entrevistas com mais de 
150 mil passageiros ao longo de 2014, em 
65 aeroportos responsáveis por 98% da 
movimentação aérea do país. Para conhecer o 
estudo em detalhes e fazer o download, acesse: 
www.aviacao.gov.br/obrasilquevoa. 

dnata, uma empresa dos Emirados Árabes. 
Ricardo Morrison, fundador da empresa, 
permaneceu como CEO, no comando dos 
2.200 colaboradores e à frente das 24 bases da 
empresa. O valor da transação não foi revelado, 
mas a dnata aposta no país como sendo a 
quinta maior operação global da empresa, que 
já tem presença forte no Reino Unido, Suíça, 
Cingapura e Austrália. Desde 2004, a dnata vive 
um intenso processo de expansão global e o 
Brasil é também o primeiro país na América 
Latina. Atualmente, com 27 mil colaboradores, a 
dnata está em 79 aeroportos em 74 países. 

Uma terceira, a Swissport foi comprada pelo 
poderoso grupo econômico chinês HNA em 
nível global. O mesmo que também adquiriu 
23,7% das ações da Azul Linhas Aéreas 
Brasileiras e já é dono de um portfólio de 14 
compahias aéreas. 
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Depois de se consolidar como uma 
entidade do segmento de ground handling 
profundamente ligada à aviação comercial, 
especialmente em função dos fundadores e 
primeiros associados, a Abesata agora abre os 
olhos para outros elos da cadeia de serviços 
auxiliares. Em especial, a aviação executiva, o 
catering e a carga aérea. 

“Entendemos que a aproximação com a 
aviação executiva é parte do processo de 
maturação da entidade, começamos forte e 
estamos colhendo os frutos das ações junto 
à aviação comercial, agora é o momento de 
ampliarmos o olhar para os demais setores 
que compõem a cadeia de serviços auxiliares”, 
disse Ricardo Aparecido Miguel, presidente 
da Abesata, por ocasião da visita ao FBO 
da Embraer em Sorocaba, em outubro. Na 

De olho em novos mercados
oportunidade, Miguel esteve com André 
Góes de Camargo, presidente da Universal 
Aviation do Brasil, uma das maiores empresas 
prestadoras de serviços auxiliares para o 
segmento de aviação executiva. 

A aviação geral, que inclui a executiva e todas 
as outras não-comerciais, conta com uma frota 
no Brasil de 15.120 aeronaves, tendo registrado 
quase 700 mil pousos e decolagens em 2014 
(veja quadro acima). Operações que precisam 
de suporte em solo, assim como todas as 
demais modalidades da atividade de Esata: 
transporte de passageiros, catering, limpeza, 
segurança e proteção e outras. 

As próprias empresas de catering são 
objetivos da Abesata neste processo de 
representatividade.  Não há registros oficiais 
do número de refeições preparadas ao ano, 

mas sabe-se que uma das líderes do setor 
ultrapassa a marca de 30 mil por dia. Em 
conjunto, todas precisam trabalhar para 
atender o número de brasileiros que viaja: mais 
de 100 milhões em 2014. Neste montante, não 
estão incluídos os passageiros e tripulantes 
que utilizaram a aviação geral e nem os voos 
de cargueiros, sendo que ambos precisam de 
catering, ainda que em menor escala.

“Os serviços auxiliares para carga aérea 
também estão no nosso radar, não apenas 
para que possamos atrair mais empresa, mas 
também apresentar as oportunidades para as 
Esatas. Algumas já sinalizaram interesse pelo 
segmento de handling para carga aérea. O 
objetivo é aprimorar o que está indo bem, criar 
novas oportunidades e atender à demanda”, 
resumiu o presidente. 

Catering e serviços auxiliares para carga aérea são alguns dos focos da Abesata nesta expansão
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FONTES: Abag, Abear, Anac e CGNA

OPORTUNIDADES À VISTA

Aviação geral 
Carga aérea e correios

Aviação comercial 
Catering
Não existem dados consolidados 
de refeições servidas, mas devem 
atender ao número de passageiros.

Dados de 2014

frota 
brasileira 
de 
aeronaves

15.120
pousos e 
decolagens 
nos 33 
principais 
aeródromos

686.000

milhões de 
passageiros 
transportados 
nos voos 
domésticos

95,1
milhões de 
passageiros 
transportados 
nos voos 
internacionais

6,4

Aeroporto 
com maior 
movimentação: 
Campo de 
Marte

112.283
Pousos e 
decolagens 
domésticos 
por ano

469.165
Pousos e 
decolagens 
Internacionais 
por ano

69.187
Exportações e 
importações via 
aérea

US$ 54 bilhões

Pousos e 
decolagens 
domésticos 
por ano

1.027.096
Pousos e 
decolagens 
Internacionais 
por ano

19.318
pousos e 
decolagens no 
aeroporto mais 
movimentado: 
Guarulhos

310.690
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No fim de setembro, empresários brasileiros 
estiveram em Miami, nos Estados Unidos, para 
participar da 1.ª Conferência Internacional de 
Ground Handling das Américas. Especialistas de 
todo o mundo se reuniram ao longo de três dias 
para tratar de temas como o desenvolvimento 
dos aeroportos regionais, segurança em rampa, 
desafios e oportunidades no manuseio de carga, 
entre outros. A Conferência de Ground Handling 
das Américas contou com o apoio da Abesata 
e a presença de representantes das associadas 
ProAir, Orbital, VitSolo, Swissport e TriStar.

A 1.ª Conferência das Américas foi realizada 
pela Ground Handling International, publicação 
líder da indústria e responsável por eventos 
em todo o mundo ao longo dos últimos 20 
anos.  A próxima Conferência da equipe Ground 
Handling International ocorrerá em Bali - 
Indonésia, no período de 01 a 04 de março de 
2016, e a Abesata deve estar presente.

Para o presidente da Abesata, um evento que 
já vem sendo realizado em diversos continentes, 
como Ásia e Europa, chegar às Américas e à 
África revela a importância que a indústria de 
ground handling vem ganhando em todas 
as regiões do planeta. “Para nós, representa 
oportunidade única de ficar atualizados, fazer 
networking e aprender com países e mercados 
que estão à nossa frente nesta trajetória”, 
resumiu Miguel.

Para 2016, já estão programadas a segunda 
edição da Conferência das Américas, de 27 a 
29 de setembro, em Miami, novamente, e o 
evento anual, que será em Copenhagen, entre 
os dias 28 de novembro e 1 de dezembro. Mais 
informações: www.groundhandling.com .

Conferência das 
Américas mostra 
força da região

Seminário Luggage, Handling e Catering 
reúne mais de 200 participantes

Com o objetivo de discutir o papel das 
empresas auxiliares do transporte aéreo, a 
Abesata, em parceria com a Sator, na plataforma 
Airport Infra Expo, promoveu em julho o 
seminário Luggage, Handling e Catering. Ao 
longo de um dia inteiro, mais de 200 pessoas, 
entre empresários, fabricantes, autoridades 
e representantes de companhias aéreas e 
Esatas debateram questões como formação de 
mão-de-obra, competitividade, certificações, 
equipamentos, regulação, eficiência no 
turnaround das aeronaves, automação e outros.

“Foi importante ver que o ground handling 
não só já é considerado fundamental para a 
aviação como atrai o interesse da comunidade 
aeroportuária quando se colocam em pauta os 
desafios para o futuro”, resumiu o presidente da 
Abesata, Ricardo Aparecido Miguel. 

A parte da tarde foi reservada para debater um 
tema importantíssimo para o setor, as perdas 
pelo manuseio incorreto de bagagem, levando 
em conta os danos de imagem e os danos 
materiais.  Até a questão do furto entrou em 
pauta, com uma análise do Departamento de 
Polícia Federal: “Onde há furtos de bagagem, 
também haverá tráfico de drogas”, ressalta o 
delegado Kendi Tsuchida.

O seminário foi realizado no Hotel Marriot em 
Guarulhos e contou também com uma área 

de exposição, além do auditório para debate. 
“O networking é fundamental para a nossa 
indústria, por isso decidimos abrir o espaço para 
que as empresas pudessem mostrar o que tem 
de novo para as áreas de luggage, handling, 
catering e protection”, disse Ricardo Miguel. 

A partir do evento, algumas importantes 
parcerias foram firmadas. Um dos destaques foi 
a assinatura do memorando de compromisso 
entre a Abesata e o IPT (Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas) de São Paulo para a criação de 
uma cerficação para as bagagens despachadas. 
A ideia é adequar o transporte aéreo brasileiro a 
uma rubrica primeiramente nacional e, depois, 
internacional, minimizando os litígios e custos 
relacionados aos danos no manuseio durante o 
transporte aéreo. 

Além do memorando assinado com o IPT, a 
Abesata também firmou compromisso com o 
IESI (Instituto de Ensino Superior de Indaiatuba),  
objetivando formar instrutores para os 
programas de formação de ground handling no 
Brasil:  “Colocamos 90 salas de aulas, bibliotecas 
e laboratórios à disposição da aviação civil, a seis 
quilômetros do aeroporto de Viracopos. O IESI 
também quer respirar o querosene da aviação”, 
completou o professor doutor Ricardo Tannus, 
diretor geral do Instituto, no momento da 
assinatura do acordo
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PONTO ALTO: 
manuseio incorreto de 
bagagem foi  um dos 

pontos mais debatidos 
no evento
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Com mais de 20 anos de experiência na área de operações, André Lima é o 
novo consultor técnico da Abesata. Ele esteve nos últimos três anos na Gol, onde 
ocupava o cargo de Diretor de Operações Aeroportuárias, mas passou também 
pela Webjet, TAM e Vasp, empresa em que começou a carreira. Graduado em 
Administração pela Fundação Getúlio Vargas, André vai atuar em duas frentes, 
basicamente: coordenação das operações para as Olimpíadas Rio 2016 e na busca 
do papel de certificadora para a entidade.

André Lima é o novo consultor 
técnico da Abesata

Uma proposta que nasceu despretensiosa acabou se tornando 
um dos mais importantes eventos realizados pela Abesata em 
2015. O Fórum Tributário, realizado no dia 1.° de setembro, reuniu 
diversos especialistas em Direito Tributário com o objetivo de 
tirar dúvidas dos associados e ajudar a entidade a tomar novos 
posicionamentos diante de algumas questões.

Estiveram presentes os advogados Breno Ferreira Martins 
Vasconcelos, Thais Romero Veiga e Maria Raphaela Dadona 
Matthiesen e os representantes das esatas participaram com 
perguntas, tirando algumas dúvidas relacionadas ao dia a dia das 
empresas.

José Eduardo Soares de Melo, autor de livros como 
“Contribuição Social no Sistema Tributário” e “Curso de Direito 
Tributário”, tratou da possibilidade de redução de alíquota da 
contribuição aos Riscos Ambientais ao Trabalho (RAT) e exclusão 
de verbas não salariais na base de cálculo das contribuições.

Fórum da Abesata reúne diversos 
especialistas em sistema tributário

RADAR | RESUMO DO SEGUNDO SEMESTRE

SETEMBRO 2015

SETEMBRO 2015

FO
TO

: A
G

ÊN
CI

A
 B

EA
R

Anuário 2016
A coleta de dados já começou e uma 

segunda edição do Anuário Brasileiro de 
Serviços Auxiliares de Transportes Aéreos deve 
sair no primeiro semestre de 2016, com dados 
relativos a 2015. Na primeira edição, lançada 
em 2014, a Abesata revelou, por exemplo, 
dados até então desconhecidos da comunidade 
aeroportuária. Sete em cada dez pousos ou 
decolagens realizadas nos aeroportos brasileiros 
contavam com a interferência de uma empresa 
de ground handling em 2013. Ou seja, as esatas 
estavam presentes em 70% das operações da 
aviação comercial, seja na realização de serviços 
operacionais (abastecimento de água, catering, 
carregamento de bagagem etc), serviços de 
proteção, serviços de emergência e serviços 
comerciais. Uma das novidades da edição 2016 
é a realização e publicação de uma pesquisa 

A Abear (Associação Brasileira das 
Empresas Aéreas) divulgou em outubro 
dados bastante positivos sobre o 
extravio de bagagens no país. Segundo 
a associação, que representa as quatro 
maiores companhias brasileiras – TAM, Gol, 
Avianca e Azul –, o índice de extravio no 
ano passado foi de 3,1 ocorrências para 
cada mil passageiros embarcados, bem 
abaixo das médias mundial (7,3), americana 
(3,2) e europeia (9). Só a média asiática (2) é 
melhor que a brasileira, segundo a Abear. 

Os dados não surpreenderam as 
associadas da Abesata que, nos últimos 
meses, vêm investindo em treinamento e 
em tecnologia a fim de reduzir as perdas 
com manuseio de bagagem. 

O QUE VEM POR AÍ
OUTUBRO 2015

Perda de malas diminui
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inédita sobre a visão que os colaboradores 
das Esatas e empresas aéreas têm de cada 
administração aeroportuária. Tanto a Anac como 
a SAC têm incentivado a edição do Anuário 
da Abesata, única publicação que oferece um 
panorama dos Serviços Auxiliares no país.
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Terceirização ou
especialização?

OPINIÃO | RICARDO APARECIDO MIGUEL, PRESIDENTE DA ABESATA

Além de acompanhar alguns dos debates e reuniões a respeito 
do novo Código Brasileiro de Aeronáutica, o CBA,  o presidente da 
Abesata, Ricardo Aparecido Miguel, também foi ao Senado Federal 
fazer uma apresentação a respeito dos desafios dos Serviços Auxiliares 
e das empresas especializadas em ground handling para a comissão de 
especialistas encarregada de atualizar o documento. 

“As considerações do segmento de ground handling se baseiam 
na Constituição Federal e na Convenção de Chicago. Em linhas gerais, 
defendemos o respeito à igualdade com os demais elos do sistema de 
aviação civil e o princípio econômico da livre concorrência na execução 
das atividades dos serviços auxiliares no Brasil”, disse Miguel. Para ele, é 
preciso que fique claro que as esatas exercem um serviço público sob 
autorização da União, como outro qualquer.  

Participam da comissão de especialistas Maria Helena Fonseca de 
Souza Rolim, relatora da comissão e ex-professora de Direito Espacial 
nos Estados Unidos, Ricardo Catanan, da ANAC (Agência Nacional 
de Aviação Civil), o professor Georges Ferreira, que é presidente da 

Segmento contribui para o novo 
código de aeronáutica
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comissão e professor de Direito Aeronáutico da Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás (PUC/GO), Silvia Cavalcante, procuradora da Infraero, 
Geraldo Vieira, advogado da Abear, entre outros. Eles têm um ano para 
finalizar o trabalho e propor mudanças no documento. 

OUTUBRO 2015

No Brasil e no mundo afora, os exemplos 
de terceirização muitas vezes se confundem 
com precarização. Notamos isso facilmente em 
determinados serviços públicos, na utilização 
de mão de obra de certas indústrias asiáticas 
ou países em desenvolvimento, nos serviços 
executados em alguns condomínios, e até 
mesmo em parte da agricultura extrativista.

As modalidades de serviços auxiliares ao 
transporte aéreo, quando exercido por uma 
Esata, é exemplo de especialização. Portanto 
vejamos o porquê: É regulado por uma norma 
específica (Resolução 116/2009/Anac), prevista 
em lei (Código Brasileiro de Aeronáutica e Lei 
11.182/2005) e na Convenção de Chicago, a 
qual o Brasil é signatário, além de possuir uma 
autarquia (Anac) com fim específico de fiscalizar 
sua atividade. Possui cursos e treinamentos 
pré-definidos para formação de seus recursos 
humanos.

O termo “terceirização” é genérico, quando não 
pejorativo. Assim sendo, não é apropriado para se 
referir a uma relação contratual de prestação de 
serviços especializados de uma Esata.

Muito meritório, o Ministério do Trabalho 

e Emprego – MTE – vem fiscalizando sítios de 
trabalho na busca do equilíbrio na relação entre 
tomador e prestador de serviços. E o transporte 
aéreo é uma indústria que converge a atenção 
de todos. E quando envolve empresa aérea 
estrangeira a vitrine costuma ser maior. É um erro.

As atividades do segmento aeronáutico 
são extremamente reguladas. E as empresas 
internacionais que aqui pousam, o fazem com a 
nítida intenção de cumprir as regras brasileiras.  
Ocorre que as leis brasileiras podem não ser tão 
claras assim, na medida em que as empresas 
aéreas estrangeiras voam de um ponto a outro, 
devendo lidar com inúmeras legislações e 
acordos bilaterais.

Um aspecto atualmente em voga é o 
relacionado à subordinação: Uma empresa 
aérea toma serviço de uma Esata e esta presta 
um determinado serviço o qual é especializado. 
Neste exemplo, a empresa aérea pode exigir os 
resultados pactuados nessa relação contratual 
mas não pode, literalmente, comandar os 
colaboradores da Esata. Se assim o fizer, estará 
descumprindo princípio trabalhista brasileiro e 
dando deixa para atuação do MTE.

Vejam que o requisito da “subordinação”, 
presente numa relação de emprego, pode 
conviver numa linha tênue e interpretação 
subjetiva, porquanto as empresas 
internacionais necessitam colher os resultados 
do serviço prestado além de conviver com a 
cultura do país de origem.

As empresas associadas à Abesata têm 
participado de fóruns sobre este tema com as 
presenças das empresas aéreas e de Inspetores 
e Procuradores da Anac. Isso tem pacificado 
entendimento.

Quando os representantes do MTE e 
Ministério Público do Trabalho aceitarem o 
nosso convite e vierem a se sentar à mesa 
conosco certamente compreenderão as 
peculiaridades do transporte aéreo. Sentir-se-
ão seguros e poderão utilizar seus preciosos 
tempos na proteção de trabalhadores de 
segmentos menos protegidos.
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Ativado em 2007 para harmonizar o uso do espaço 

aéreo, ou seja, balancear a capacidade versus demanda, 

o CGNA - Centro de Gerenciamento da Navegação 

Aérea, vem fazendo um trabalho diferenciado pela 

aviação brasileira e, até certo ponto, pouco conhecido. 

Para falar sobre o CGNA e a importância da parceria 

e proximidade com a comunidade aeronáutica, o Em 

Solo conversou com o chefe do CGNA, Luiz Paulo 

Barbosa Medeiros, o Coronel Medeiros, um piloto de 

helicóptero apaixonado por voar e agora por controlar 

o espaço aéreo. 

Qual é o papel do CGNA?

O CGNA é uma organização militar, concebida em 

1998, mas ativada por uma portaria de 2007, como 

uma das unidades do DECEA (Departamento de 

Controle do Espaço Aéreo). Foi só quando o CGNA  

começou a operar, que deu início o novo conceito de 

gerenciamento do fluxo no espaço aéreo brasileiro, 

modernizando o tráfego, facilitando o trabalho dos 

pilotos, controladores de voo e aumentando as 

segurança das operações aéreas.

Como o Brasil está na linha de frente deste trabalho?

Estamos alinhados aqui com a chamada Tomada 

Colaborativa de Decisão (Colaborative Decision 

Making), um processo que envolve fisicamente a 

presença de representantes das companhias aéreas, 

aeroportos, central de transplante de órgãos e outros 

Espaço aéreo brasileiro tem 
gerenciamento colaborativo 

NO COMANDO: 
Coronel Medeiros,

chefe do CGNA

segmentos da aviação na sala de gerenciamento tátil 

do CGNA em tempo integral. Assim, a tomada de 

decisão diante de fatos atípicos ou inesperados é feita 

em conjunto.

Mas não é assim no mundo todo?

Não. Na América do Sul, o conceito está presente 

apenas na Colômbia, além do Brasil. Na América do 

Norte, Estados Unidos e Canadá, na Europa como 

um todo e ainda na África do Sul, Austrália e Japão, 

apenas. Estamos tão bem posicionados nesta questão 

que fomos chamados para colaborar na elaboração 

do primeiro documento escrito sobre o tema, pelo 

ICAO (International Civil Aviation Organization). 

Como foi que chegamos a esta posição de vanguarda?

O CGNA é uma organização nova, nasceu com este 

conceito moderno, e não quis copiar o que estava 

sendo feito em nenhum lugar, mas sim desenvolver 

um sistema próprio, adequado à realidade e às 

necessidades brasileiras. Enviamos especialistas aos 

Estados Unidos e Europa, ambos com tamanhos 

parecidos com o do Brasil, mas características 

diferentes. Os EUA são grande como o nosso país 

e com a característica de ser uma única nação, mas 

com um sistema aeroportuário complexo. Já a Europa 

parecida em tamanho, mas fragmentada pelas nações. 

E o que os especialistas trouxeram destas visitas?

Vimos que cada um tinha seu software de 

gerenciamento, mas decidimos fazer o nosso. Agora, 

temos outros países aderindo ao conceito e adotando 

o nosso software como base, que é o caso da Índia. 

Isso mostra que estamos no caminho certo.

E o CGNA está preparado para a Rio 2016?

Já estivemos atuantes em grandes eventos como 

a Rio+20, Copa das Confederações, Copa do Mundo 

e agora estamos diante do maior evento esportivo 

do mundo, os Jogos Olímpicos. Consideramos este 

mais complexo por causa da concentração dos jogos 

em uma cidade só. Tudo vai impactar, o relevo, a 

meteorologia, a demanda, o volume de bagagem, o 

embarque e desembarque. 

Entendemos que o trabalho do CGNA tem que ser 

em conjunto para dar certo. O alinhamento dos 

serviços de solo é importante para este sucesso? 

Sim, claro. Vamos ter situações que nada tem a ver 

com o uso do espaço aéreo, mas que vão impactar 

no gerenciamento. Imagina se normalmente o 

procedimento de desembarque de uma aeronave 

leva 40 minutos, em uma determinada dinâmica, se 

por conta do elevado número de atletas portadores 

de deficiências físicas ou do volume de bagagem 

levar 1h30 ou 2 horas, isso pode provocar atrasos 

nos demais pousos previstos. Daí a necessidade 

de trabalhar em conjunto em busca das melhores 

alternativas, sempre.
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