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Introdução
• O transporte aéreo no Brasil se encontra sob o regime de livre
concorrência, e possui grande relevância para o País: desde 2010
superou o modal terrestre, e em 2016 representou 65,4% dos
passageiros de longa distância.
• Passageiros pagos transportados:
Passageiros Pagos em milhões (*2018: jan-ago)
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Introdução
• Número de regulados em operação:
• 25 Outorgas Gerais (novo modelo); 338 SAE; 119 Táxi-Aéreo – 5 operam LAS;
• 13 Nacionais Transporte Regular; 1 Nacional Transporte Não-Regular;
• 59 Estrangeiras Transporte Regular; 61 Estrangeiras Transporte Não-Regular.

• Participação de Mercado – Set.2018

Objetivos Estratégicos

Temas em execução
da Agenda Regulatória 2017-2018
Tema

O que é o tema

Produto

Status

Monitoramento dos serviços
de transporte aéreo

Estudo sobre o
acompanhamento de
serviços aéreos com
base em desempenho

-

Em andamento

Revisão das normas de envio
de dados referentes ao VRA e
dos índices de pontualidade,
regularidade e eficiência
operacional

Estudo para avaliar a
necessidade de
revisão das IAC 1504 e
IAC 1502

-

Em andamento

Estudo sobre os
critérios para
divulgação pela ANAC
dos dados de tarifas
aéreas
comercializadas, nos
termos da
Res.140/2010

Res. ANAC
nº.
437/2017

Concluído

Regulamentação dos critérios
para a divulgação pela ANAC
dos dados de tarifas aéreas
comercializadas

Temas em execução
da Agenda Regulatória 2017-2018
Tema

O que é o tema

Produto

Status

Estudo para simplificar os
procedimentos de alocação
Revisão das resoluções
de frequências internacionais
nº 57 e 154, que
e aperfeiçoar os critérios de
tratam de alocação de
seleção nos casos em que a
frequências
capacidade disponível é
internacionais
inferior à demanda das
empresas

Res. ANAC
nº.
491/2018

Concluído

Regulamentação do
processo de
autorização da
prestação de serviço
de transporte aéreo
público

Res. ANAC
nº.
440/2017

Concluído

Estudo sobre regulamentação
dos processos de autorização
e registro prévios à prestação
de serviço de transporte
aéreo público

Temas propostos para
a Agenda Regulatória 2019-2020
Tema proposto
Revisão das condições para
operações em Código
Compartilhado

Descrição do tema

Problema Identificado

Pretende-se avaliar a
Revisão de normativos do
necessidade de revisão da
DAC.
regulamentação referente às
solicitações de
compartilhamento de códigos
entre empresas – Portaria
DGAC nº. 70/1999

Revisão da regulamentação
Estudo sobre necessidade de
de outorga de serviços aéreos revisão da Res. ANAC nº.
públicos para empresas
377/2016.
brasileiras

Possibilidade de melhorar,
simplificar e agilizar o
processo de outorga de
serviços aéreos.

Obrigado!
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