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RESUMO 
 
O presente projeto propõe um novo processo às empresas aéreas para gestão 
da prestação do direito material devido aos passageiros face as contingências 
operacionais, visando a redução de custos. Com base no arcabouço regulatório 
em vigor, dados públicos da ANAC e processos de contingência da AZUL, 
LATAM e GOL, bem como avaliação de número de passageiros impactados e 
custos envolvidos, um diagnóstico do procedimento atual foi feito. Utilizando uma 
metodologia de processos (SIPOC) foi possível identificar oportunidades de 
melhoria e um novo fluxo é proposto, gerando economia e melhorando a 
percepção de serviço prestado ao cliente. 
 
 
 
Palavras-chave: Transporte Aéreo, Contingência, Revisão de Processos, 
Redução de Custos, Empresas Aéreas. 
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ABSTRACT 
 
With the objective of reducing costs the present Applied Project proposes a new 
process to manage material rights due to passengers in disruption situations. 
Based on the current regulatory framework of Brazil, public data, contingency 
plans of AZUL, LATAM and GOL, the potential number of impacted passengers 
and associated costs are estimated and a diagnosis of the current procedure is 
presented. Using a process management methodology (SIPOC) a new flow is 
proposed for better control, reducing costs and improving the perception of quality 
from the passengers. 
 
 
Keywords: Air Transportation, Disruptions, Contingency, Process 
Revision, Cost Reduction, Airlines. 
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Glossário 

 
ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil; 
 
ABEAR – Associação Brasileira das Empresas Aéreas; 
 
Assistência Material – Obrigações impostas às empresas aéreas que têm por 
objetivo evitar ou mitigar um dano sofrido por um passageiro em uma situação 
de contingência; 
 
Caso Fortuito – Situação decorrente de fato alheio, diverso e/ou imprevisível à 
vontade das partes; 
 
Contingências operacionais – são situações de possível interrupção na 
prestação de um serviço, decorrentes de casos que não estão sob o controle da 
empresa aérea, e.g., condições climáticas extremas, operações aeroportuárias 
e controle de tráfego aéreo 
  
Dolo – Consciência e vontade de se produzir um determinado resultado 
 
Preterição de embarque - situação em que o passageiro teve o seu embarque 
negado, mesmo tendo cumprido todos os requisitos para o embarque; 
 
HOST – Sistema de vendas e atendimento de passageiros utilizados pelas 
companhias aéreas. É o sistema que contém a relação de todas os tíquetes 
vendidos pelas empresas, os voos a que estes documentos estão relacionados 
e que também é utilizado no momento do atendimento do check in e do 
embarque dos passageiros. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A aviação comercial no Brasil teve início em 1927 e desde então teve uma 

expansão considerável: com uma geografia continental e limitada capilaridade 

dos demais modais, o transporte aéreo passou a ser um elo regional relevante.  

 

Após o início da desregulamentação do setor no Brasil a partir de 1990 (com 

base no Programa Nacional de Desregulamentação) a demanda pelo transporte 

aéreo vem subindo consideravelmente. Hoje o modal aéreo substituiu o modal 

rodoviário na liderança de transporte comercial de passageiros no segmento de 

média e longa distância, tendo transportado mais de 100 milhões de passageiros 

em 2015 (contra 30 milhões em 2002). 

 

O mercado desregulamentado permitiu a entrada de empresas mais eficientes 

em custo e, com a liberdade tarifária implantada pelo Governo Federal após 

2000, a demanda foi estimulada devido às tarifas menores. Dados da ANAC 

mostram que a tarifa média caiu mais de 200% entre 2002 e 2015, levando o 

modal aéreo a um patamar de transporte de massa.  

 

Com empresas mais competitivas, tarifas menores e as oscilações do cenário 

econômico, as transportadoras aéreas no Brasil passaram por consolidações e 

falências. Entre 2000 e 2015 podemos citar diversos casos de insolvência, como 

a Transbrasil, VASP, Varig, Rico, Webjet, Pantanal, Trip, entre outras. Somente 

em 2015 as perdas financeiras das empresas aéreas ultrapassaram R$ 5,9 

bilhões.  

 

Os principais agressores de custos das empresas aéreas são o combustível de 

aviação e os custos atrelados ao câmbio, como o próprio combustível, aluguel 

das aeronaves e peças de manutenção, por exemplo. Por meio de informações 

obtidas na ABEAR1 (Associação Brasileira das Empresas Aéreas), é possível 

perceber distorções de representatividade dos principais custos das empresas 

aéreas brasileiras com relação ao resto do mundo. 

                                                           
1 http://www.abear.com.br/imprensa/artigos/mostrar/custos-ruins-resultados-piores 
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Entre os principais custos atrelados à prestação do serviço de transporte aéreo 

no Brasil está a assistência material, tema que será abordado no presente 

trabalho. Com relação a este último tópico, nota-se sua importância no momento 

em que, diferente do que ocorre em outros países, a legislação que rege o direito 

material aos passageiros, no caso de contingências operacionais (Resolução 

141 da ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil), é extremamente rígida com 

o setor, não diferenciando fatos ou eventos imprevisíveis ou de difícil previsão 

(caso fortuito ou força maior), que não podem ser evitados, mas que provocam 

consequências ou efeitos aos passageiros e, em decorrência, às empresas 

aéreas. 

 

Ademais, com o aumento de demandas no Judiciário, tendo em vista a maior 

acessibilidade aquele Poder, faz-se necessário um maior controle das 

assistências materiais realizadas aos passageiros, a fim de inibir, ou mesmo 

eliminar, o pagamento em duplicidade. 

 

O presente trabalho está diretamente relacionado ao controle dos custos 

dispendidos na assistência material face às contingências operacionais das 

empresas aéreas. Será apresentado um novo Sistema de Gestão desses custos, 

demostrando, através de benchmarking, as deficiências do mercado e a real 

necessidade das empresas atuantes neste setor, a fim de contribuir para que 

tenham um maior controle sobre suas despesas, e, por consequência, se tornem 

mais competitivas. 
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2. PROBLEMAS DE PESQUISA 

 

Face aos argumentos acima descritos, o trabalho tem como principal foco 

responder a duas perguntas: 

 

a) Quais as principais necessidades e problemas existentes hoje nas empresas? 

 

b) Por que é essencial a criação de um processo para gestão da prestação do 

direito material aos passageiros, face às contingências operacionais de 

empresas aéreas? 

 

 

  



16 
 

3. OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral do presente trabalho é desenvolver um processo de gestão da 

prestação do direito material aos passageiros, nos moldes estipulados pela 

ANAC, por meio da Resolução 141, publicada em 15 de janeiro de 2010, face às 

contingências operacionais, no que condiz aos atrasos e cancelamentos de voos 

e nas hipóteses de preterição de embarque de passageiros, trazendo uma 

melhoria no gerenciamento e, por fim, uma redução nos custos dispendidos com 

tais ocorrências. 

 

 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

O objetivo específico, por consequência lógica, do presente trabalho é obter um 

controle preciso das despesas incorridas em cada fase do serviço de transporte 

prestado, com ênfase nos valores oferecidos aos passageiros em situações de 

atrasos, cancelamentos e preterição de embarque. 

 

Ainda, com referido controle, será possível atuar na causa real dos problemas e, 

eventualmente, atuar de forma preventiva planejando ações concretas que 

reduzam a incidência dos eventos causadores, bem com reduzam os valores de 

indenização devidos a cada passageiro. 
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4. JUSTIFICATIVA  

 

A criação deste sistema demonstra-se relevante e imprescindível após a análise 

da legislação em referência, bem como análise dos gastos e a realização de 

benchmarking junto às empresas nacionais e estrangeiras que operam no setor 

aéreo. 

 

Isso porque que não há um sistema integrado de controle dos gastos ocorrendo, 

em muitos casos, fraudes realizadas pelos próprios funcionários das empresas, 

o que as tornam vulneráveis num eventual questionamento por parte do poder 

regulador (ANAC) ou mesmo judiciário, o que as levam, em muitos casos, à 

condenações altíssimas, tendo que pagar multas por falta de comprovação do 

cumprimento da legislação. 

 

Em razão disso, surgiu o interesse em pesquisar e desenvolver um processo 

mitigatório desses custos extras, de forma a tornar as empresas mais lucrativas 

e competitivas. 
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5. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

O presente trabalho procura apresentar metodologia e processos aplicáveis em 

sua elaboração, demonstrando a realidade atual do mercado e um cenário da 

legislação aplicável ao setor. Após, iremos explorar os fluxos atuais, propondo 

novos que reflitam um sistema integrado de gestão. Para isso, se divide em seis 

capítulos. 

 

Inicialmente serão demonstradas a metodologia e os processos para a 

consecução da pesquisa, bem como os instrumentos teóricos e mercadológicos, 

que visam demonstrar a real necessidade da criação desse sistema, 

descrevendo a condução e os mecanismos utilizados, a fim de detalhar a criação 

e elaboração do presente trabalho. 

 

Em sequência, no Capitulo 7, é explorada a realidade do mercado brasileiro, a 

fim de demonstrar a real necessidade de criação de um novo modelo de gestão 

face as dificuldades enfrentadas, bem como questões relacionadas ao custo 

envolvido no pagamento dos direitos materiais nas contingências operacionais.  

 

No Capítulo 8 são trazidas as Bases Conceituais, elemento fundamental que 

trará a sustentação e compreensão da criação desse novo modelo de gestão, 

demonstrando a evolução do sistema regulatório no País, bem como da 

legislação que rege o assunto. Ainda, serão abordadas questões de suma 

importância, relacionadas aos órgãos de defesa do consumidor, trazendo, 

também, o porquê da necessidade de novas estratégias, em vista da fiscalização 

desses órgãos. 

 

Adotando uma abordagem jurídico-econômica, no Capítulo 9 são exploradas 

diferentes realidades, por meio de benchmarking realizado com empresas do 

setor aéreo no Brasil (não somente as que fazem parte do presente trabalho, 

GOL e LATAM, mas também outras concorrentes, como AZUL e AVIANCA), bem 

como de um estudo comparativo de outras legislações, em todo o mundo, a fim 

de proporcionar uma visão global sobre o assunto. 
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Como será demonstrado, após as pesquisas quantitativas, foram apurados os 

processos atuais de contingências e indenizações, assim como quantificado o 

total de eventos que causaram impactos ao longo de 2015, com base em dados 

publicados pela ANAC. Também foram realizadas entrevistas com importantes 

stakeholders (gestores de Aeroportos, executivos dos setores Jurídico, 

Financeiro, entre outros), trazendo uma visão do negócio mais detalhada, 

destacando com maior clareza os pontos de melhoria a serem tratados.  

 

As mesmas pesquisas foram efetuadas em empresas de outros países, como 

Estados Unidos e Europa, que, naturalmente, possuem legislações distintas e 

demonstram as desproporcionalidades com indenizações detectadas no Brasil.  

 

No Capítulo 10 é discutido um Modelo Conceitual, definindo as estratégias do 

processo que estruturará o novo modelo de controle das contingências 

operacionais das empresas aéreas, expondo de forma aprofundada os ganhos 

tangíveis e intangíveis do negócio. 

 

Por fim, o penúltimo capítulo, trata da proposta de solução para o melhor 

gerenciamento do pagamento dos direitos materiais aos passageiros, face às 

contingências operacionais, dissertando sobre o desenho do processo, os 

controles necessários, a integração com outros sistemas das companhias, a 

proposta de estruturação de operação e a proposta de estrutura de gestão, 

trazendo, ainda, a necessidade de negociação com os fornecedores, ajustando-

a com as realidades de cada localidade e aos cenários futuros.    
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6. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Para o presente trabalho realizamos uma pesquisa explicativa uma vez que nos 

valemos de registros de fatos, sua análise, interpretação e a correta identificação 

de suas causas. Esta pesquisa, em termos de estratégia, pode ser classificada 

como Quantitativa, uma vez que foi focada em na mensuração dos valores 

envolvidos no processo analisado (através de dados públicos do setor) e também 

na identificação e conhecimento dos cenários presentes nas companhias aéreas 

estabelecidas no Brasil (pesquisa documental das legislações de outros 

mercados em relação ao mesmo tema), em comparação com as demais 

empresas. Entretanto, como algumas informações eram muitos restritas, para 

não avançarmos em dados sigilosos de cada companhia analisada, também 

utilizou-se de uma abordagem Qualitativa, em que foi utilizado um questionário 

encaminhado às empresas e, com base na análise das respostas obtidas, foi 

estruturada uma proposta teórica, aplicável aos casos reais, que visa aprimorar 

o cenário atual do setor em relação à necessidade de prestação do direito 

material aos passageiros. 

 

Desta forma, efetuamos um diagnóstico da situação da indústria aérea brasileira, 

no que diz respeito aos custos dispendidos com assistência material em 

contingências operacionais,. Foram efetuados levantamentos de dados públicos 

junto à ANAC e à ABEAR, no que diz respeito à quantidade total de operações, 

quantidade de atrasos e cancelamentos de voo e total de passageiros afetados. 

Essas informações foram utilizadas para mensurar a real exposição financeira 

enfrentada pelas empresas aéreas, em especial quanto à redução dos custos 

operacionais demandados nestas situações. Abaixo a figura 1 demonstra a 

metodologia utilizada para aferição da exposição: 

 

 

  



21 
 

Figura 1- Medolologia de aferição da exposição financeira 

 

Fonte: Elaborada pelos autores do presente Projeto 

 

Em seguida, foram realizados benchmarkings relativos aos processos de 

prestação da assistência material em outras empresas aéreas, bem como uma 

comparação da legislação de outros países, como por exemplo, Estados Unidos, 

Chile, Colômbia, Equador, Espanha, México, Paraguai, Peru, Uruguai, Argentina 

e Bolívia, em face da brasileira (Resolução 141 da ANAC), a fim de analisar a 

competitividade das empresas aéreas brasileiras frente às internacionais. 

 

Para a análise dos processos relacionados com a tratativa das contingências, 

foram realizadas pesquisas com os executivos das principais empresas 

brasileiras, LATAM, GOL e AZUL, envolvendo um questionário com perguntas 

diretamente relacionadas ao processo realizado em cada empresa. Pela análise 

destes dados foi possível identificar oportunidades na melhoria desta gestão, 

com consequente impacto em custos e na percepção de atendimento do 

passageiro. 

 

Por fim, para a mensuração dos impactos em custos, bem como de sua potencial 

redução, foram feitas pesquisas de dados de fraude com cartão de crédito que 

foram somados aos dados e informações de custos gerais adquiridos por 

levantamentos da ABEAR.   
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7. REALIDADE ATUAL DA EMPRESA  

 

A possibilidade e a facilidade na locomoção dos consumidores podem ser 

verificadas como um grande benefício para a sociedade moderna, ainda mais 

num país em que as distâncias são tão grandiosas. 

 

Ao longo de 2015 foram transportados no Brasil mais de 101 milhões de 

passageiros, entre voos nacionais e internacionais, de acordo com os dados 

apresentados pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas – ABEAR2, 

representando um aumento de 2% (dois por cento) em relação a 2014. Ainda, 

nesse mesmo estudo, foi demonstrado que o nível de pontualidade cresceu de 

84% (oitenta e quatro por cento) em 2014 para 87% (oitenta e sete por cento) 

em 2015. Verifica-se com isso, que a aviação brasileira vem se desenvolvendo 

ano a ano, a fim de trazer uma maior competitividade com as empresas 

internacionais, bem como obter um número crescente de clientes satisfeitos. 

 

Ocorre, entretanto, que mesmo com o desenvolvimento das empresas e o 

aumento de passageiros, ainda persistem alguns entreveros no setor 

denominados “contingências operacionais”, decorrentes de atrasos e 

cancelamentos, situações estas intrínsecas ao setor, sendo muitas vezes 

decorrentes de circunstâncias que fogem ao controle das companhias, tais 

como: condições climáticas extremas, operações aeroportuárias, volume pesado 

de tráfego e controle de tráfego aéreo. 

 

A fim de regular os direitos dos passageiros, a ANAC publicou, em 15 de março 

de 2010, a Resolução 141, a qual “dispõe sobre as Condições Gerais de 

Transporte aplicáveis aos atrasos e cancelamentos de voos e às hipóteses de 

preterição de passageiros e dá outras providências”. Tais regras foram 

elaboradas face ao famoso “apagão aéreo” que prejudicou milhares de 

passageiros e gerou inúmeras ações por parte de órgãos de defesa do 

consumidor contra a própria ANAC, o Governo e as empresas aéreas. O referido 

                                                           
2 http://www.abear.com.br/uploads/arquivos/dados_e_fatos_arquivos_ptbr/Panorama_2015.PDF 
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“apagão aéreo”, também conhecido como “caos aéreo”, teve início após o 

acidente entre o Boeing 737 da Gol e o jato Legacy, de fabricação da Embraer, 

em 26 de setembro de 2006, em que 154 (cento e cinquenta e quatro) pessoas, 

entre passageiros e tripulantes, faleceram após o choque dessas duas 

aeronaves. Aquela tragédia se fez como um marco, uma vez que, a partir desse 

momento, houve um apontamento pela impressa da precariedade das 

infraestruturas aeroportuárias no Brasil, cujos investimentos não acompanharam 

o crescimento do transporte aéreo, bem como das péssimas condições de 

trabalho dos controladores de voo, pelo excesso de jornada de trabalho, falha 

nos equipamentos e problemas nos radares que não cobriam todo o país. A partir 

desse momento, viu-se o caos tomar conta do cenário Brasileiro quando, em 30 

de março de 2007, houve a paralização por 03 (três) horas dos controladores de 

voo em Brasília, o que acarretou atrasos e cancelamento de voos, causando 

prejuízos imensuráveis aos passageiros. 

 

Assim, é dever das companhias aéreas prestarem assistência material aos 

passageiros no caso de atrasos, cancelamentos ou preterição de embarque3, 

independentemente de culpa ou dolo, ou mesmo em condições de caso fortuito 

ou força maior. 

 

Após estudos realizados pela ABEAR, publicado pela Folha de São Paulo4, 

verificou-se que em 2011 foram gastos pelas empresas aéreas nacionais cerca 

de R$ 70 milhões de reais com assistência material a passageiros impactados 

por contingências operacionais, incluindo nesses gastos, reacomodação em 

empresas terceiras, hospedagem, alimentação e transporte. Ainda, verifica-se 

que além desses gastos, as empresas devem arcar com despesas relacionadas 

às ações judiciais, baseadas no Código de Defesa do Consumidor5 e Código 

Civil6, face ao dano moral ou mesmo material decorrente do fato7. 

                                                           
3 É considerado preterição de embarque na situação em que o passageiro teve o seu embarque negado, mesmo tendo cumprido 

todos os requisitos para o embarque. 
4 http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/65341-aereas-dizem-gastar-r-70-mi-por-ano-em-auxilio-
a-passageiros.shtml 
5 LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990. “Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências” 
6 LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002 “Institui o Código Civil”.  
7 Art. 927 do Código Civil – “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo 

único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/65341-aereas-dizem-gastar-r-70-mi-por-ano-em-auxilio-a-passageiros.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/65341-aereas-dizem-gastar-r-70-mi-por-ano-em-auxilio-a-passageiros.shtml
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.078-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.406-2002?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art186
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Em virtude de todos esses gastos, foi apurado que a realidade atual das 

empresas aéreas brasileiras na gestão da prestação do direito material aos 

passageiros, face às contingências operacionais, se mostrou totalmente 

ineficiente. 

 

Primeiramente é demonstrado que o controle dos gastos nas empresas, em 

alguns casos, é manual, o que gera uma incerteza nos números e uma falha na 

apresentação a posteriori de valores já indenizados. No que tange à incerteza 

dos números, gerou-se um problema relativo às fraudes realizadas pelos 

próprios colaboradores. Isso porque, em muitos aeroportos em que a 

infraestrutura é precária, há a necessidade de reembolsar valores relativos ao 

transporte entre os aeroportos e hotéis, bem como alimentação, o que nem 

sempre é realidade pela precariedade da infraestrutura aeroportuária. 

 

Após estudos, notou-se que, em muitos casos, os colaboradores das empresas 

informavam que haviam realizado pagamentos de alimentação ou mesmo 

transporte aos passageiros, mas na verdade estavam realizando fraudes e 

furtando referidas quantias. Em outros casos, mesmo sendo realizada a 

assistência material, a falta de controle, ou mesmo informação no sistema, gerou 

uma duplicidade de indenização aos passageiros, face a impossibilidade de 

prova robusta nos processos. 

  

A esse respeito, o art. 6º do Código de Defesa do Consumidor prevê que: "a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, 

a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação 

ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências". 

Assim, temos que, caso o juiz entenda que as alegações do consumidor, num 

primeiro momento aparentem serem verdadeiras, bem como a capacidade 

técnica e informativa do consumidor seja precária em relação a empresa, poderá 

determinar que a prova alegada seja comprovada pela empresa, aplicando-se, 

assim, a inversão do ônus da prova. Ademais, não há um sistema integrado que 

trata especificamente sobre as causas-efeitos que podem ser melhoradas e 

aperfeiçoadas. 
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Note-se que, esta falta de processos ocorre devido à baixa quantidade de 

pessoas alocadas para tratar este procedimento dentro das empresas e a falta 

de uma estrutura que consiga compilar todas as informações dos aeroportos 

num custo baixo e com eficiência. Portanto, torna-se extremamente necessário 

o controle dos atendimentos envolvendo os passageiros nos casos de 

contingências operacionais, cujos processos ainda se apresentam precários, 

gerando, assim, gastos desnecessários, podendo, entretanto, ser evitado 

através de uma metodologia de gerenciamento de baixo custo. 
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8. BASES CONCEITUAIS 

 

8.1. ASPECTO REGULATÓRIO 

 

Para que uma empresa aérea seja considerada propriamente constituída é 

essencial que existam, cumulativamente, os 4 elementos descritos pelo 

legislador, os quais estão intrinsicamente conexos:  

 

Figura 2- Elementos regulatórios necessários para uma empresa aérea  

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores do presente Projeto 

 

Portanto, a correta interpretação do dispositivo legal mencionado demanda a 

conceituação de cada um desses elementos, conforme detalhado a seguir.  

 

8.1.1 “Serviço de transporte” 

De acordo com o artigo 730 do Código Civil Brasileiro8, o serviço de transporte é 

aquele em que alguém se obriga a transportar, de um lugar para outro, pessoas 

ou coisas.  

 

                                                           
8 “Art. 730. Pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar 
para outro, pessoas ou coisas.” 

Serviço de 
transporte

Coletivo

De 
passageiros

Empresa 
regular
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Por sua vez, a prestação de transporte aéreo é definida como aquele serviço em 

que o transportador se obriga a deslocar, por meio de aeronave, mediante 

pagamento, passageiro, bagagem, carga ou mala postal9. 

 

8.1.2 “Coletivo” 

Originário do latim cellectivus, significa “que abrange ou compreende muitas 

coisas ou pessoas10”.  

 

Por sua vez, “transporte coletivo” é todo “aquele em que empresas públicas ou 

privadas transportam muitas pessoas, contra pagamento de uma quantia fixa, 

seguindo determinado itinerário11”. 

 

8.1.3 “De passageiros” 

O Código Civil Brasileiro trata do transporte de pessoas nos artigos 734 a 742, 

tendo a Professora Maria Helena Diniz o definido como “aquele em que o 

transportador se obriga a remover uma pessoa e sua bagagem de um lugar para 

outro mediante remuneração12”. 

 

Assim, sempre que determinada pessoa jurídica for remunerada pelo 

deslocamento de pessoas de um local para outro, essa receita será decorrente 

da prestação de serviços de transporte coletivo de pessoas/passageiros.  

 

8.1.4 “Empresa regular” 

Muito embora o Código Civil Brasileiro discipline o serviço de transporte em 

geral, é importante notar que o transporte aéreo, espécie de transporte que nos 

convém no presente estudo, é regulado pelo Direito Aeronáutico, o qual é 

definido pela doutrina como “o complexo de normas disciplinadoras do transporte 

aéreo, aplicável às aeronaves, às suas tripulações, aos aeroportos e ao espaço 

aéreo13”.  

                                                           
9 Pacheco, José da Silva. Comentários ao Código Brasileiro de Aeronáutica. 4ª Ed. 2006, Editora Forense. 
10 Holanda, Aurélio Buarque. Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa - 8ª Ed. 2010, Editora Nova 
Ortografia. 
11 Dicionário jurídico, vol. 4, Ed. Saraiva, 1998.  
12 Diniz, Maria Helena. Curso de Direito Civil – 3º Volume – 21ª Ed. 2005, Editora Saraiva. 
13 Gusmão, Paulo Dourado de. Introdução à ciência do direito – 48ª Ed. 2015, Editora Forense. 
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A Constituição Federal de 1988 (“CF/88”) conferiu privativamente à União 

Federal a competência para legislar sobre Direito Aeronáutico, bem como 

atribuiu a esta, exclusivamente, a exploração, direta ou mediante autorização, 

concessão e permissão, da navegação aérea, bem como da infraestrutura 

aeroportuária14. 

 

No Brasil, o Direito Aeronáutico é regulado pelos Tratados, Convenções e Atos 

Internacionais de que o Brasil seja parte, além da Lei nº 7.565/86 (que instituiu o 

Código Brasileiro de Aeronáutica – “CBA”)15 16.  

 

Também compõem o Direito Aeronáutico Brasileiro as regulamentações infra 

legais publicadas pelo Ministério da Defesa, por meio da Agência Nacional de 

Aviação Civil (“ANAC”), autarquia federal criada pela Lei nº 11.182/0517, e do 

Comando da Aeronáutica. 

                                                           
14 Artigo 21 – Compete à União: 
[...]XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: 
[...] c) a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. 
15 Conforme definição dada por Marcos Fábio Morsello no livro “Responsabilidade civil no transporte aéreo”, 
1ª Ed. 2006, Editora Atlas. 
16 O CBA considera contrato de transporte aéreo aquele em que o empresário se obriga a transportar 

passageiro, bagagem, carga, encomenda ou mala postal, por meio de aeronave, mediante certo 
pagamento, podendo o empresário, como transportador, ser pessoa física ou jurídica, proprietário ou 
explorador da aeronave, conforme artigo 222. 
17 Art. 3º - A ANAC, no exercício de suas competências, deverá observar e implementar as orientações, 
diretrizes e políticas estabelecidas pelo governo federal, especialmente no que se refere a: 
I – a representação do Brasil em convenções, acordos, tratados e atos de transporte aéreo internacional 
com outros países ou organizações internacionais de aviação civil; 
II – o estabelecimento do modelo de concessão de infraestrutura aeroportuária, a ser submetido ao 
Presidente da República; 
III – a outorga de serviços aéreos; 
IV – a suplementação de recursos para aeroportos de interesse estratégico, econômico ou turístico; e 
V – a aplicabilidade do instituto da concessão ou da permissão na exploração comercial de serviços aéreos. 
[...] 
Art. 8º - Cabe à ANAC adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o 
desenvolvimento e fomento da aviação civil, da infraestrutura aeronáutica e aeroportuária do País, atuando 
com independência, legalidade, impessoalidade e publicidade, competindo-lhe: 
I – implementar, em sua esfera de atuação, a política de aviação civil; [...] 
IV – realizar estudos, estabelecer normas, promover a implementação das normas e recomendações 
internacionais de aviação civil, observados os acordos, tratados e convenções internacionais de que seja 
parte a República Federativa do Brasil; [...] 
VIII – promover, junto aos órgãos competentes, o cumprimento dos atos internacionais sobre aviação civil 
ratificados pela República Federativa do Brasil; [...] 
X – regular e fiscalizar os serviços aéreos, os produtos e processos aeronáuticos, a formação e o 
treinamento de pessoal especializado, os serviços auxiliares, a segurança da aviação civil, a facilitação do 
transporte aéreo, a habilitação de tripulantes, as emissões de poluentes e o ruído aeronáutico, os sistemas 
de reservas, a movimentação de passageiros e carga e as demais atividades de aviação civil; [...] 
XII – regular e fiscalizar as medidas a serem adotadas pelas empresas prestadoras de serviços aéreos, e 
exploradoras de infraestrutura aeroportuária, para prevenção quanto ao uso por seus tripulantes ou 
pessoal técnico de manutenção e operação que tenha acesso às aeronaves, de substâncias entorpecentes 
ou psicotrópicas, que possam determinar dependência física ou psíquica, permanente ou transitória; 
XIII – regular e fiscalizar a outorga de serviços aéreos; 
XIV – conceder, permitir ou autorizar a exploração de serviços aéreos. 
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Entre as atribuições da ANAC está a outorga e fiscalização dos serviços aéreos 

prestados por empresas de serviços dessa natureza, conforme se verifica nos 

dispositivos da Lei nº 11.182/05 destacados abaixo: 

 

Art. 3º - A ANAC, no exercício de suas competências, deverá observar e implementar as 

orientações, diretrizes e políticas estabelecidas pelo governo federal, especialmente no 

que se refere a: 

[...] 

III – a outorga de serviços aéreos; 

[...] 

Art. 8º - Cabe à ANAC adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse 

público e para o desenvolvimento e fomento da aviação civil, da infraestrutura aeronáutica 

e aeroportuária do País, atuando com independência, legalidade, impessoalidade e 

publicidade, competindo-lhe: 

XIII – regular e fiscalizar a outorga de serviços aéreos; 

XIV – conceder, permitir ou autorizar a exploração de serviços aéreos. 

 

Uma primeira forma de compreender a expressão “empresa regular” seria aquela 

designação conferida à empresa que possui as autorizações descritas na 

legislação especial acima transcrita, por exemplo, uma forma de definir as 

empresas prestadoras de serviços de transportes regidos pelo Direito 

Aeronáutico e, consequentemente, pelos Tratados, Convenções e Atos 

Internacionais de que o Brasil seja parte, além do CBA e das normas publicadas 

pela ANAC. Não obstante, a legislação especial ora analisada traz definição 

própria para essa expressão, conforme detalhado a seguir. 

 

Uma das primeiras publicações sobre Direito Aeronáutico, a Convenção sobre 

Aviação Civil Internacional, também conhecida como Convenção de Chicago, foi 

concluída em 07/12/44 e promulgada pelo Brasil por meio do Decreto-Lei nº 

21.713/46.  

 

No tocante ao transporte aéreo regular (ainda que internacional), a Convenção 

de Chicago o definiu como aquele que só poderá funcionar “com a permissão 

especial ou outra autorização do mesmo Estado e de conformidade com as 

condições de tal permissão ou autorização18”.  

                                                           
18 Artigo 6º do Decreto-Lei nº 21.713/46, que promulga a Convenção sobre Aviação Civil Internacional. 
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8.2 ASPECTO CONSUMERISTA 

 

A legislação brasileira possui, por tradição, proteger o elo mais fraco de uma 

relação. Tanto nos casos trabalhistas, onde empregado e empregador discutem 

direitos e deveres de parte a parte, quanto nas relações de consumo, o Estado 

brasileiro intitula o consumidor como parte hipossuficiente. 

 

Em outras palavras, em demandas relacionadas à relação de consumo as 

empresas, no caso do presente projeto, empresas aéreas, são obrigadas a 

prestar assistência material por situações que vão além de seu controle. 

 

A norma específica que trata do tema é a Resolução 141 da ANAC. Nos casos 

de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem como de preterição de 

passageiro, a empresa aérea deverá assegurar aos passageiros afetados o 

direito ao recebimento de assistência material. 

 

Vale ressaltar que a assistência material tem por objetivo satisfazer as 

necessidades imediatas dos passageiros afetados, gratuitamente e de modo 

proporcional com a estimativa de tempo de espera. 

 

Desta forma, tem-se o seguinte escalonamento:  

a. superior a 1 (uma) hora – facilidades de comunicação tais como ligação 

telefônica, acesso a internet, entre outros;  

b. superior a duas horas – alimentação adequada; e  

c. superior a 4 horas – acomodação em local adequado, traslado e, quando 

necessário, serviços de hospedagem. 

 

Neste ponto, a referida Resolução não deixa margem para interpretações, em 

especial quando nivela situações em que a empresa aérea se deparou com 

situações alheias a seu controle. 

 

Verifica-se, portanto, o caráter assistencialista da legislação, pois protege o 

consumidor ao colocar um rótulo de hipossuficiente e, em algumas situações 
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prejudica, de forma injusta, a outra parte da relação. Vale aqui uma breve 

explicação:  o Código Civil Brasileiro é claro ao dispor que o transportador está 

sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e 

danos, salvo por motivo de força maior. Ou seja, determinados fatos, cujos 

efeitos não são possíveis de se evitar ou impedir, excluem a responsabilidade e, 

por consequência, o dever de indenizar. Da mesma forma, perante o Código 

Brasileiro da Aeronáutica, a responsabilidade do transportador é excluída se 

ocorrer motivo de força maior. 

 

Somente para a ANAC, atrasos ou cancelamentos de voos decorrentes de 

aeroportos fechados por falhas técnicas ou mau tempo, greve de funcionários e 

até mesmo erupções vulcânicas são indenizáveis e passíveis de 

responsabilização das empresas aéreas.   

 

Excludentes de responsabilidade existem em todo o Mundo. Outros sistemas 

jurídicos mais evoluídos, em uma tradução livre, chamam atos não passíveis de 

indenização como “Atos de Deus” ou, no original “Acts of God”. 

 

Assim, em situações de atraso ou cancelamento de voos, a primeira pergunta 

que deve ser feita é: Qual foi a causa? Se a resposta vier ao encontro do conceito 

acima, não há o que se falar em indenização ou assistência material de qualquer 

natureza. Da mesma forma, atrasos ou cancelamentos decorrentes de falhas no 

serviço prestado pela concessionária do aeroporto, condições meteorológicas 

severas ou quaisquer outras decorrentes de caso fortuito ou força maior, não são 

passíveis de indenização. 

 

Analisando o mercado, foram mapeados os tipos de assistências materiais 

existentes – e quais os seus limites – nos seguintes países: Chile, Colômbia, 

Equador, Espanha, México, Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia e Estados 

Unidos.  

 

Como primeira conclusão, somente no Brasil há obrigatoriedade de assistência 

material independente da causa geradora, ou seja, todos os outros países 
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possuem e cumprem as excludentes de responsabilidade previstas em sua 

legislação. 

 

Especialmente por esse motivo é que se julga que o teor do presente trabalho 

seja tão importante: não apenas pelo péssimo momento econômico que se 

atravessa, mas também porque as empresas aéreas possuem custos elevados 

por conta de uma responsabilização que contraria, como se não bastasse a 

própria legislação, noções básicas de bom senso.  
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9. BENCHMARKING 

 

Para que fosse verificada a existência de processo de gestão da prestação 

material, além da sua análise de eficiência e efetividade, foi efetuado 

benchmarking por meio de questionário padronizado e objetivo (anexo 1) com 

perguntas direcionadas a o propósito exposto acima, respondido pelos 

principais executivos das companhias aéreas brasileiras Latam, Gol e Azul. 

 

Da análise das respostas, foi possível diagnosticar que todas as empresas 

possuem processos para o gerenciamento do fornecimento de prestação 

material, com diferentes maneiras de atuação. Porém, todos são processos 

precários e, em grande parte, feitos de forma manual ou com baixo índice de 

automação. Não há integração com outros sistemas corporativos como o 

financeiro e fornecimento se restringindo apenas à integração com sistemas 

operacionais como o de gestão da malha aérea e de vendas, que permitem 

apenas a identificação de voos e passageiros afetados. 

 

A falta de um processo robusto, suportado por um sistema integrado, expõe a 

falta de controle e registro de dados e informação. Isso permite o pagamento 

indevido ou o não pagamento das prestações devidas, além de permitir a 

existência de fraudes, pois não há registros ou processos de conferência. 

 

Outros efeitos desta falta de controle ocorrem na interação com os fornecedores 

que têm seu pagamento atrasado ou feito de maneira incorreta.  

 

Também há prejuízos com processos de indenização que são requeridos em 

processos judiciais pela inexistência da prestação do serviço e mesmo quando 

os passageiros recebem, é comum que as empresas não consigam comprovar 

aquela, prestação pois não há registros ou documentos que a comprovem.  

 

Por fim, há impactos negativos no relacionamento com o cliente, na medida em 

que o processo deixa de atender, ou atende aquém das suas expectativas. 
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Assim, há prejuízos à imagem e a reputação da empresa, gerando, 

consequentemente, prejuízos que poderiam ser evitados. 
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10. MODELO CONCEITUAL 

 

Diante desse cenário legislativo único, a base para o modelo ideal do problema 

identificado direciona para o controle sistêmico padronizado de informações, 

sendo necessário identificar e contatar o passageiro afetado de forma proativa, 

na medida em que existam possibilidades de uma contingência. 

 

Contatos proativos ficariam registrados em um sistema único, bem como as 

propostas feitas e aceitas (ou não) pelos passageiros afetados.  

 

Do ponto de vista institucional, em especial quanto às condições de infraestrutura 

nas empresas para implantação de um sistema deste porte, é necessário 

implantar uma cultura propensa à inovação, com projetos de redução de custo 

em andamento, pessoas engajadas, processos claramente determinados e 

sistemas de informação interligados. 

 

Ainda, as áreas internas como Controladoria, Receitas, Controles internos, 

Operações e Jurídico devem atuar de forma coordenada, pois serão 

personagens fundamentais para implantação e controle de um sistema 

transversal. 

 

Nota-se, portanto, que estes são os fatores chaves para a implantação bem 

sucedida deste projeto. 

 

Na solução será apresentado um desenho do processo proposto, contendo 

pontos que poderão/deverão ser customizados de acordo com o modelo de 

operação de cada companhia aérea e também de cada aeroporto envolvido no 

atendimento das contingências operacionais. Isto porque, dada a realidade de 

infraestrutura dos aeroportos e cidades brasileiras, algumas soluções, em 

alguns aeroportos, não são viáveis de serem implementadas. Entretanto, a 

ferramenta proposta, deve ser parametrizável o suficiente para atender às 

principais demandas das empresas. Também será apresentado um esboço de 

estruturas das áreas, aderentes ao processo, de modo a atender às demandas 
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do processo operacional proposto sem gerar mais custos para a companhia e 

sem prejudicar os demais processos operacionais dos aeroportos que não estão 

envolvidos na contingência operacional. 

 

Os usuários da nova ferramenta sistêmica seriam, de maneira direta, os 

funcionários dos aeroportos responsáveis pela gestão das atividades de 

prestação de direito material e, de maneira indireta, os funcionários das demais 

áreas que necessitem obter alguma informação (consulta) relacionada aos 

processos de contingência operacional, como por exemplo: Financeira e 

Jurídica. 

 

Desta forma, para início do desenvolvimento do processo, foi realizada uma 

análise prévia dos processos existentes nas companhias aéreas, que em sua 

maioria não são tão divergentes, além de elaborado um formulário SIPOC de 

alto nível do macro processo. O resultado deste levantamento pode ser 

verificado através do Quadro 1, a seguir: 

 

 Quadro 1 – SIPOC – Processo Assistência Material – Resolução 141 ANAC 

Fornecedores Entradas Processos Saídas Clientes 

CCO 
Registro do atraso 

/ cancelamento 
Identificar contingência 

Relatório voos com 
contingência 

Gestores ATO 

Gestores ATO N° voo + data 
Confirmar lista de pessoas 

impactadas 
Relatório de PAX 

impactados 
Gestores ATO 

Gestores ATO Tipo contingência Liberar ações 
Definidas no 

sistema, conforme 
parametrização 

Equipes ATO e 
Auto-

atendimento 

Sistema 
SGCO 

Voos com 
contingência 

Executar ações 
Emissão do voucher 
e/ou reembolso de 

gastos 
PAX 

Sistema 
SGCO 

Dados do sistema Acompanhar resultados 
Relatórios do 

sistema 
Gestores ATO 

Gestores ATO Inputs manuais Registrar conclusões 
Relatórios de 
contingências 

concluídas 

Gestores Ato, 
Jurídico, 

Auditoria e 
Controles 
Internos 

 

Fonte: Elaborado pelos autores do presente Projeto 

 

Neste levantamento, além da identificação das principais etapas do processo, 

também foram identificadas as origens de informações de dados necessárias 
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para melhor estruturação do mesmo, as necessidades de entregas/saídas 

destas etapas e também os principais setores da companhia que devem ser 

envolvidos.  

 

Além do formulário SIPOC, foi realizada uma análise de Modelagem Canvas 

para apoio na implementação do projeto, conforme quadro 2 abaixo. 

 

Quadro 2 – Modelagem Canvas – Resolução 141 ANAC 

 

Fonte: Elaborado pelos autores do presente Projeto 

 

Com base no resultado destes levantamentos, foi elaborado o processo 

proposto que será detalhado em item específico abaixo indicado. 

 

 

  

GP PITCH: Resolução 141 ANAC

JUSTIFICATIVAS  (1)

(Passado)
PRODUTO (5) STAKEHOLDERS (3) PREMISSAS (9) RISCOS (10)

Falta de Registro de Pagamento Sistema de Gerenciamento ANAC Tecnologia Disponível Fornecedores Infra Disponível

Pagamento a maior de Pagamentos de Assistência PAX Contratos c/ Infra em Tempo Mudança Legislação

Falta de Pagamento Material para passageiros Time de TI Fornecedor do Material em Prateleira

Pagamento a menor Procon Legislação permanecer sem mudanças

Processos Judiciais Infraestrutura Suporte

Multas ANAC Jurídico

OBJETIVO SMART (6) REQUISITOS (4) Suprimentos / Compras

Implem. Até Jul/17 Ferramenta Identificar corretamente o cliente EQUIPE (7) GRUPO DE ENTREGAS (8) LINHA DO TEMPO (12)

Sistêmica de gestão de pagam. Atender os prazos da Resolução GP Gestão de Projetos Mês 1 - Levant. Infra Bases

de Assist. Material para reduzir Gerar um banco de dados confiáveis TI Contratos com Fornecedor e Desenho de solução

80% multas ANAC e Proc. Em 1 ano Gerenciar os contratos com Infra Suporte Jurídico Sistema Funcional Mês 2 - Levant. Infra Bases 

(ANAC) a partir da implementação Definir parâmetros de Sistema/Localidade Suprimentos Protocolo de comunicação e Desenho de solução

BENEFÍCIOS (2)

(Futuro)
Capacitar adequadamente Pessoas Atend. RI Book de Procedimento Interno

Mês 3 - Desenvolv. Solução

Redução de Multa ANAC Revisar infra de Rede para Implant. Do Sist GA Interfaces do Sistema Mês 4 - Desenv. Solução / Testes

Redução de Perda de Receitas Desenhos de Interface Comunicação Book Proced. / Treinamento

Melhora na Imagem CCO Mês 5 - Desenv. Solução / Testes

Melhoria do indicador para gestão Financeiro Treinamento

Facilidade de Fiscalização Mês 6 - Go Live

Redução de Processos Judiciais CUSTOS (13)

XXXXXXX

RESTRIÇÕES (11)

Orçamento

Tempo para Treinamento Atendimento Direto

Aeroportos sem Infra Estrutura
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11. PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

A proposta de solução deste projeto aplicativo é o desenvolvimento de um novo 

processo para gestão da prestação do direito material aos passageiros face às 

contingências operacionais de empresas aéreas. Este novo procedimento 

passa pela criação de ferramenta sistêmica que possa auxiliar as companhias 

aéreas a gerenciarem de forma mais adequada seus processos no que tange à 

adesão e ao cumprimento das regulamentações e normas existentes. Neste 

novo processo foram consideradas apenas as assistências materiais relativas 

ao atendimento à Resolução 141 da ANAC, não sendo considerados os 

problemas relativos à perda/extravio de bagagens. Também não foram 

considerados outros tipos de indenizações decorrentes de outros cenários não 

previstos nesta resolução. 

 

O referido processo é fundamental para dar suporte ao setor Jurídico no caso 

de ações contra a companhia relacionadas à falta de assistência material 

decorrentes de contingências previstas na Resolução 141 da ANAC, pois a 

solução prevê a criação de bancos de dados de evidências que possam 

comprovar o correto atendimento das companhias às exigências da legislação. 

 

A criação deste novo processo tem como intuito garantir melhores resultados 

(financeiros, operacionais e de imagem) para as companhias, por meio da 

gestão completa da prestação da assistência material, desde a sua origem, pela 

identificação mais assertiva de eventos que causem a necessidade de referida 

prestação, seguida pela identificação das equipes necessárias para o 

atendimento necessário (TI, telefonia, logística, aeroportos, transporte, entre 

outras), mobilização das equipes dos aeroportos para atendimento das 

demandas de cada contingência, fornecimento da assistência material durante 

todo o período definido na regulamentação e de acordo com as regras, até os 

processos posteriores à conclusão da contingência; registro das ações de 

assistência efetivadas, apuração dos resultados das ações, criação de base de 

dados de histórico (tipo de contingência, quantidade de pessoas afetadas, 

clientes afetados, datas, gastos incorridos, etc.), registros financeiros dos gastos 
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e até disponibilização de documentação suporte para os casos de ações 

judiciais contra a companhia. 

 

O novo processo e também a nova ferramenta deverão ficar sob a 

responsabilidade da área/diretoria de Gestão de Aeroportos, uma vez que é a 

área responsável por gerenciar todos os processos desde a recepção dos 

passageiros até que o voo afetado pela contingência decole. Além da Diretoria 

de Gestão de Aeroportos, que será a responsável principal por operacionalizar 

o novo processo proposto, outras diretorias também deverão fazer parte do 

processo, são elas: Operações, Malha e Frota, Logística, Tecnologia da 

Informação, Comunicação, Financeira, Suprimentos/Compras, Jurídico e 

Manutenção. Algumas destas diretorias serão responsáveis pela 

disponibilização de estruturas adequadas para a operacionalização de ações no 

momento de contingência. A de Suprimentos/Compras, será responsável pelas 

negociações com todos os fornecedores envolvidos nas ações de contingências 

(alimentação, transporte, hospedagem e comunicação). Já as outras diretorias 

serão responsáveis por fornecer as informações necessárias, e de forma 

tempestiva, para que as equipes dos aeroportos possam se programar 

adequadamente para as ações necessárias: a identificação correta do tempo 

máximo necessário para a realização de uma manutenção em uma aeronave 

ou a necessidade de substituição da mesma pode fazer com que a equipe de 

Aeroportos possa tomar ações adequadas e evitar que passageiros sejam 

encaminhados para hospedagem provisória, sem a real necessidade, ou não 

sejam encaminhados mesmo a companhia já tendo identificado que o tempo de 

atraso será superior ao previsto na legislação para prestação desta assistência. 

 

 

11.1 DESENHO DO PROCESSO  

 

A definição e o desenho do novo processo de gestão de prestação do direito 

material devido à contingências operacionais passa, necessariamente, pelo 

desenvolvimento e implementação de uma ferramenta sistêmica (aqui chamada 

de Sistema de Gestão de Contingências Operacionais – SGCO) que auxilie a 
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companhia a controlar de forma adequada todos os participantes do processo, 

sejam eles internos à companhia ou outros players (clientes e fornecedores). 

Esta necessidade se verifica pela dificuldade atual que as empresas aéreas têm 

de gerenciar esse processo e também de guardar evidências das ações 

realizadas, conforme se percebe pelo volume de ações cíveis existentes e que 

as companhias não conseguem comprovar que prestaram as devidas 

assistências previstas na legislação. 

 

O processo se inicia com a identificação da existência de uma contingência 

operacional, na maioria das vezes, pelo Centro de Controle de Operações 

(CCO) que é abastecido de informações tanto dos aeroportos como também da 

área de manutenção da companhia. O CCO deve registrar a ocorrência no seu 

próprio sistema de gestão de Operação e este, através de interface sistêmica, 

alimenta o SGCO com as informações necessárias: aeroportos envolvidos, 

números e horários dos voos e previsão de tempo de atraso nos voos 

impactados. A informação do tempo de atraso é fundamental para definição das 

ações de prestação do direito material e deve ser atualizada tempestivamente 

pelas equipes responsáveis pela resolução da contingência. Ela também deve 

ser monitorada pela área de aeroportos para que possa tomar as ações 

necessárias, em tempo hábil, e poder comunicar assertivamente aos clientes. 

Quando do registro da ocorrência, o SGCO deverá gerar uma notificação 

imediata para os gestores responsáveis pelos Aeroportos envolvidos, que já 

poderão iniciar os processos relacionados à preparação das equipes para 

atendimento aos clientes. 

 

O processo também pode ser iniciado no próprio aeroporto, através do registro 

de uma reclamação de um cliente. Esta reclamação pode ser recebida por 

qualquer agente de aeroporto e deve ser registrada no SCGO, que verificará 

automaticamente se existe alguma ocorrência registrada para o voo do 

passageiro reclamante. Caso já tenha sido registrada uma contingência, o 

agente saberá automaticamente da mesma e poderá informar ao passageiro do 

status de seu voo, quais ações ele poderá tomar e quais informações já poderão 

ser dadas ao cliente. Caso não tenha sido registrada ainda nenhuma 

contingência para o voo em questão, o agente registrará na ferramenta os dados 
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do passageiro (voo, número da reserva, nome, documento e um telefone de 

contato, preferencialmente o celular) para que o sistema possa proativamente 

enviar uma notificação a este no caso de ocorrência de uma contingência, 

indicando como proceder.  

 

Após tomar conhecimento do registro de uma contingência operacional no 

aeroporto sob sua gestão, o gestor responsável deve entrar em contato com os 

supervisores presentes para atualização das informações e definir as 

responsabilidades de cada um. Para isso, ele poderá verificar no sistema a 

quantidade de pessoas envolvidas no voo em questão e gerar uma lista com os 

dados dos passageiros impactados (Nome, número da reserva, número do 

bilhete e número do voo, no mínimo). Esta lista deverá ser distribuída para todos 

os supervisores presentes e também ficará disponível nos terminais de 

atendimento das lojas dos aeroportos, quando existente. Além disso, o SGCO 

liberará nos terminais de autoatendimento (quiosques) uma consulta para que 

os passageiros verifiquem as informações básicas sobre o atraso em seu voo e 

se há alguma assistência material disponível. 

 

A liberação da lista de passageiros impactados, gerada pelo SGCO, será 

possível através da integração desta ferramenta ao sistema de vendas e 

atendimento de passageiros (HOST). Após a confirmação do registro da 

contingência, o sistema automaticamente gerará uma interface com o sistema 

HOST da companhia aérea, que já está preparado para realizar o check-in dos 

passageiros que adquiriram passagem para este voo. O sistema irá importar a 

relação de passageiros, números de bilhetes, números de reservas e algumas 

informações pessoais de cada passageiro de modo a permitir a validação do 

mesmo quando da sua solicitação de atendimento material, seja ela através de 

um agente de aeroporto, seja através de um terminal de autoatendimento. 

 

A disponibilização de assistência material deverá seguir as regras determinadas 

pela Resolução 141 da ANAC: 

 Atrasos entre 1h-2h: facilidades de comunicação (telefonemas, internet) 

 Atrasos entre 2h-4h: alimentação 

 Atrasos acima de 4h: hospedagem, transporte até a residência/hotel, 
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remarcação, etc 

Desta forma, o SGCO deverá permitir a emissão de vouchers e/ou outra forma 

de pagamento para atendimento à norma, apenas após a confirmação do atraso 

igual ou superior ao definido pela Resolução 141. O tipo de assistência liberado 

pela ferramenta dependerá do tempo de atraso registrado pelo voo e deverá ser 

automático, sem a necessidade de intervenção de um operador, contando o 

tempo a partir do registro da contingência pelo CCO.  

 

Para emissão destes vouchers, o sistema deverá receber a aprovação dos 

responsáveis pela gestão deste voo e também uma marcação de utilização 

desta assistência de modo a impedir os pagamentos em duplicidade. No caso 

da emissão de vouchers eletrônicos, através dos terminais de autoatendimento 

presentes nos aeroportos, o SGCO irá verificar uma série de informações 

básicas do passageiro e também informações específicas, fornecidas quando 

da aquisição das passagens. Caso a ferramenta não possa validar as 

informações fornecidas pelo passageiro, deverá apresentar uma mensagem 

orientando o passageiro a procurar um agente de aeroporto mais próximo. 

Neste momento, todos os agentes já deverão ter sido informados das 

contingências e estarão cientes das ações a serem tomadas e dos speeches a 

serem aplicados. Para obtenção da assistência, o passageiro deverá preencher 

um cadastro com informações pessoais e relacionadas ao voo. Este cadastro é 

fundamental para a garantia da segurança tanto do passageiro quanto da 

companhia aérea, pois mitigará os riscos de fraudes e recebimentos indevidos. 

 

Recomenda-se, também, que o SGCO permita o armazenamento de 

documento de identificação do passageiro, com foto, através da digitalização 

e/ou foto deste documento e também de cópia do cartão de embarque. Já 

existem no mercado, diferentes fornecedores com esta tecnologia que permitem 

a integração de suas ferramentas aos diferentes sistemas, através de scanners, 

leitores óticos e aplicativos em smartphones. Esta tecnologia auxilia a 

companhia aérea a minimizar os riscos de fraude interna e também na 

comprovação da prestação do direito material, em eventual ação judicial 

promovida pelo passageiro. 
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Além do processo normal de gestão das contingências, o sistema permitirá o 

registro de reacomodações dos passageiros em outros voos, substituição dos 

voos impactados por outros que atendam às necessidades do cliente e também 

o registro da solicitação de reembolso da passagem. Estes dois últimos, sem a 

cobrança de tarifas adicionais, conforme determinação da Resolução 141 da 

ANAC. Após o registro de qualquer uma destas opções, o sistema deverá 

bloquear qualquer possibilidade de emissão de voucher para assistência 

material para estes passageiros. 

 

O SGCO também deverá gerar alarmes periódicos (prazos parametrizáveis) 

para que os gestores responsáveis pelo acompanhamento técnico / operacional 

da contingência atualizem as informações necessárias para tomada de decisão 

pela equipe dos aeroportos (aumento do tempo de atraso do voo, cancelamento, 

resolução do problema antecipadamente, etc). Além destes alarmes, quando da 

atualização do status da contingência, o sistema deverá gerar uma notificação 

para os gestores dos aeroportos para que possam tomar as decisões assertivas, 

dentre elas a conclusão da contingência e revisão do curso das ações em 

andamento. 

 

Além do módulo de alarmes, o SGCO deverá possuir um módulo de relatórios, 

permitindo que a área de gestão de aeroportos acompanhe as ações em 

andamento e também possa fazer análises periódicas dos resultados. O módulo 

de relatórios deverá permitir a geração de relatórios iniciais para cada processo 

de contingência, informando os clientes impactados da companhia e os clientes 

que já sofreram algum inconveniente relativo a outras contingências 

operacionais, para que os mesmos possam ser atendidos de forma 

diferenciada. A ferramenta também deve permitir a geração de outros relatórios, 

estatísticas, KPIs e evidências para suportar a companhia em procedimentos 

de auditoria e judiciais. 

 

Este módulo de relatório também poderá conter ferramenta que permita que ao 

final de cada processo de contingência seja elaborada uma comunicação formal 

da empresa para com os passageiros afetados, que receberam e também os 

que não receberam assistência material. Esta comunicação deverá prestar 



44 
 

alguns esclarecimentos para os passageiros, de modo a minimizar os impactos 

dos problemas causados anteriormente, mostrar a preocupação das empresas 

para com seus clientes e se colocar à disposição para novos esclarecimentos. 

Além da comunicação formal, a ferramenta poderá dar mais dados sobre o 

ocorrido ao passageiro e, para os casos em que houve prestação de assistência 

material, a empresa poderá anexar um comprovante de quais assistências 

foram prestadas. Desta forma, será mais uma evidência dos esforços da 

empresa para melhor atender seus clientes e também uma ferramenta de apoio 

na validação da qualidade dos serviços prestados. Esta comunicação poderá 

ser feita através da integração do SGCO com os aplicativos mobiles das 

empresas, bem como através de envio de e-mails. 

 

Abaixo, nas figuras 3 e 4 apresentamos o macrofluxo do processo de gestão de 

contingências operacionais. Estes fluxos devem ser utilizados como base para 

elaboração do desenho técnico para auxílio do desenvolvimento da ferramenta 

sistêmica do SGCO e não está detalhado pois cada companhia deverá adequá-

lo de acordo com seus sistemas utilizados no momento do desenvolvimento da 

ferramenta. 

 

Figura 3: Macrofluxo SGCO – Fluxo Geral 

 

Fonte: Elaborada pelos autores do presente Projeto 
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Figura 4: Macrofluxo SGCO – Fluxo Assistências Materiais 

 

Fonte: Elaborada pelos autores do presente Projeto 

 

 

11.2. DEFINIÇÕES NECESSÁRIAS  

 

Para desenvolvimento de um novo processo para gestão da prestação do direito 

material aos passageiros face as contingências operacionais, as empresas 

aéreas deverão elaborar políticas e procedimentos de forma a garantir que 

todos os sub-processos sejam previstos e que a companhia possa se adequar 

à realidade de cada aeroporto atendido por ela. 

 

As principais definições são necessárias para implementação de um processo 

robusto e que permita a empresa não apenas atender de forma adequada aos 

passageiros, gerando menores impactos nos passageiros já afetados, mas 

também garantindo uma gestão austera para a companhia, não aumentando 

acima do necessário os custos relacionados ao processo. 

 

Uma vez que a Resolução 141 da ANAC não prevê limites mínimos ou máximos 

de gastos, as companhias aéreas devem elaborar uma política que garanta o 

atendimento aos seus passageiros, mas que também minimize seus custos. 
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Esta política não precisa, necessariamente, ser única para toda sua operação. 

Ela pode ser adequada às realidades locais de cada aeroporto atendido pela 

companhia. Por exemplo, os gastos com alimentação em um aeroporto do porte 

de Guarulhos não necessariamente devem ser os mesmo para o aeroporto de 

Ilhéus.  

 

A política não deve prever valores específicos para cada aeroporto e para cada 

tipo de prestação de direito material, mas deve conter agrupamentos de valores 

para cada realidade em cada um dos requisitos básicos da norma: comunicação 

(internet e telefonia), alimentação, transporte e hospedagem. A segregação 

deverá ser definida pela própria companhia e com base na realidade da sua 

operação. Dentre os fatores que podem ser utilizados para esta definição 

podemos citar: regiões, classificação dos aeroportos (grandes hubs, hubs, 

regionais, internacionais, etc) e nível de infraestrutura local entre outros. 

 

Além dos limites de gastos com assistência material, a política também deve 

definir as formas de pagamento a serem utilizadas: cartões pré-pagos, voucher 

com créditos específicos, reembolso de notas fiscais, entre outros. Mais uma 

vez, é importante salientar a necessidade de se elaborar uma política que 

atenda às necessidades da companhia e também às realidades das regiões 

atendidas por ela e o período em que ocorre a contingência (alta e baixa 

temporada).  

 

A definição de hierarquias sistêmicas e limites de alçada por função dos agentes 

de aeroportos também devem ser previstos na política a ser elaborada. Desta 

forma, a empresa garantirá que problemas mais críticos e gastos mais elevados 

sejam atendidos por funcionários com maior experiência e discernimento para 

tomada das decisões. 

 

Por fim, a política deve definir os casos nos quais que exceções poderão ser 

abertas e quem serão os responsáveis por aprovar estas exceções. 

 

É importante que a área de Suprimentos/Compras das companhias participe 

ativamente da análise de ambiente dos aeroportos atendidos pela empresa de 
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forma a identificar as características de cada localidade e poder auxiliar na 

elaboração de definições factíveis na política e que possam ser negociadas 

posteriormente com cada um dos fornecedores de serviços necessários em 

cada localidade, ou até mesmo, para fornecedores regionais, etc. 

 

Para atendimento às demandas que serão criadas com a definição da política 

de Prestação de Direito Material e com as negociações com os fornecedores, 

será necessário que a ferramenta implementada permita a parametrização 

destes fatores de acordo com as características definidas pela companhia. 

Desta forma, ela terá mais agilidade no atendimento às suas demandas e 

também para se adequar às novas realidades do mercado e dos seus 

fornecedores que possam se modificar ao longo do tempo. Este desenho 

parametrizável também permitirá que a ferramenta possa se adaptar a novos 

tipos de direitos que possam ser definidos pela autoridade regulamentadora e 

também ser utilizada para atendimento a legislações de países estrangeiros em 

que a companhia sentir a necessidade de implementação da ferramenta. 

 

 

11.3. INTEGRAÇÃO COM OS DEMAIS SISTEMAS/ÁREAS DA COMPANHIA 

 

A adequada gestão das áreas de risco relacionadas à tecnologia da informação 

facilita a tomada de decisões tempestivas e/ou planejadas, assim como, 

minimiza, para a organização, a possibilidade de decisões incorretas e/ou 

insuficientes, garantindo não só a integridade, confiabilidade e rastreabilidade 

das operações, mas também o cumprimento dos compromissos firmados com 

clientes, fornecedores, órgãos reguladores, funcionários e mercado em geral. 

 

Da mesma forma que para os processos de negócio, o fluxo contínuo e 

transparente de informações entre os sistemas inter-relacionados assegura 

eficácia e redução de despesas na gestão do negócio, evitando 

processamentos duplicados e indevidos, assim como interrupções do negócio 

por inconsistências entre as diversas informações existentes. Também é de 

suma importância que os sistemas que podem ser integrados ao SGCO estejam 
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adequadamente mapeados no que tange às necessidades e impactos que seus 

processamentos possam gerar.  

 

Sendo assim, para que o SGCO possa cumprir seu objetivo e garanta uma boa 

gestão do processo de prestação de direitos materiais em função de 

contingências operacionais, o sistema deverá possuir interfaces com diferentes 

ferramentas da companhia de modo a permitir que as informações fluam de 

forma rápida e ágil.  

 

As principais integrações que o SGCO deve possuir estão relacionadas aos 

seguintes sistemas: 

 Gestão de Operações – responsável pela gestão dos voos da companhia 

e identificação da necessidade de alteração/atrasos de voos (gerido pelo 

CCO)  

 Manutenção – responsável por registrar as manutenções das aeronaves 

das companhias, sendo essencial a informação do tempo necessário para 

conclusão das manutenções; 

 Gestão de Tripulação – responsável pela identificação de problemas 

relativos à dificuldade de disponibilização de tripulação devido às 

contingências 

 Host – responsável pela identificação dos passageiros presentes em cada 

um dos voos com contingência, e, também, pela identificação de voos 

alternativos onde podem ser acomodados os passageiros em contingência 

operacional.  

 ERP – sistema responsável pela gestão dos temas financeiros 

relacionados ao processo: Contas a Pagar, contas a receber, compras, 

reembolsos, etc.  

 Gestão de documentação – utilizado para captura e armazenamento das 

cópias de documentação necessárias para o correto registro dos 

pagamentos dos direitos materiais.  
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11.4. PROPOSTA DE ESTRUTURA / RESPONSABILIDADES  

 

Durante o processo de elaboração do formulário SIPOC e de definição do fluxo 

do processo para gestão da prestação do direito material aos passageiros face 

as contingências operacionais, foram identificadas as áreas internas das 

companhias aéreas que terão funções/responsabilidades direta ou 

indiretamente no processo. Abaixo apresentamos as responsabilidades: 

 

 CCO –principal responsável por iniciar o registro das informações de 

contingências para o SGCO e mantê-lo atualizado com o andamento das 

ações de solução para que a informação mais correta fique disponível para 

as áreas operacionais dos aeroportos. Esta área também será a 

responsável por fazer a interface com as áreas de Manutenção e de 

Tripulação, para receber os inputs necessários para gestão da 

contingência. 

 Tecnologia da Informação – responsável por desenvolver e implementar a 

ferramenta sistêmica. Além disso, garantir a continuidade da operação do 

SGCO, disponibilidade do sistema em produção e correta integração com 

os demais sistemas da companhia. 

 Financeiro – responsável pela definição das regras de negócio, limites de 

valores para cada cenário e localidade (ou grupo de localidades), limites 

de alçada e definição e disponibilização de ferramentas para pagamento 

dos direitos materiais (cartões pré-pago, vouchers, etc).  

 Suprimentos / compras – responsável pelas negociações com 

fornecedores relacionados às assistências materiais definidas pela 

regulamentação 141 da ANAC: comunicação (internet, telefonemas, etc.), 

alimentação, acomodação ou hospedagem e transporte do aeroporto aos 

locais de acomodação e garantir que a empresa possa cumprir as 

determinações em todas as localidades atendidas. 

 Jurídico / Regulatório: responsáveis por avaliar os processos e 

ferramentas e garantir que os mesmos estão aderentes ao que determina 

a legislação e orientar as áreas operacionais dos aeroportos para as ações 

a serem tomadas com base nos cenários de problemas identificados com 
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base nas informações históricas armazenadas ao longo do tempo. A área 

Jurídica também será a responsável por utilizar de forma adequada as 

informações armazenadas na ferramenta que julgar necessárias em 

eventuais processos legais contra a empresa, decorrentes das 

contingências operacionais.  

 Controles Internos e Auditoria – responsáveis por avaliar periodicamente 

os procedimentos, políticas e controles realizados estão aderentes aos 

definidos no processo. Também serão responsáveis por avaliar se os 

controles financeiros e contábeis, relacionados a Legislação Sarbaney-

Oxley estão sendo corretamente aplicados. 

 Comunicação – responsável por elaborar os speeches (comunicados) 

padrão que deverão ser utilizados nos momentos de contingência, os 

momentos que estas comunicações deverão ser apresentadas, atualizar 

os discursos sempre que entender conveniente e também estar disponível 

para dialogar com os órgãos de imprensa. A área também será a 

responsável por elaborar e orientar as demais áreas envolvidas no 

processo quanto ao Plano de Comunicação ao Passageiros. 

 Aeroportos – área responsável pela operacionalização do processo 

definido, gestão da ferramenta sistêmica através da manutenção dos suas 

tabelas de parâmetros, gestão e operacionalização das equipes 

necessárias e que serão alocadas para atendimento dos passageiros 

quando de uma contingência operacional, cobrar as áreas de suporte (TI, 

Financeiro, Comunicação, entre outras) para atualizações das políticas 

necessárias, registrar todas as ações relacionadas às contingências de 

modo a garantir o melhor atendimento aos passageiros e o correto registro 

dos gastos da companhia, iniciar e finalizar os processos no sistema. 

Realizar análises periódicas dos resultados e sugerir melhorias nos 

processos. A área também deverá disponibilizar, sempre que solicitada, 

informações e evidências das ações para as áreas de Controles Internos, 

Auditorias e Jurídico. 
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11.5. CONTROLES NECESSÁRIOS 

 

Para definição dos controles necessários no novo processo proposto, é 

necessário que se faça uma análise do fluxo apresentado anteriormente e 

identificados os pontos de risco que podem gerar impactos negativos para a 

companhia, sejam eles financeiros ou de imagem.  

 

As figuras abaixo, apresentam em azul, alguns pontos em que é necessária a 

implementação de controles de forma a garantir que os processos fluam 

adequadamente e de acordo com as premissas definidas. 

 

Figura 5: Macrofluxo Geral SGCO – Pontos de Controle 

 

Fonte: Elaborada pelos autores do presente Projeto 
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Figura 6: Macrofluxo Assistências Materiais – Pontos de Controle 

 

Fonte: Elaborada pelos autores do presente Projeto 

 

 

Com base nesta análise, serão propostos pontos de controle e relatórios básicos 

para atendimento às demandas. Estes controles propostos correspondem aos 

mais críticos do processo analisado, mas podem ser necessários alguns ajustes 

dado o cenário de cada companhia aérea. 

 

Segue a relação preliminar dos controles propostos: 

 

Controle Proposto Riscos Envolvidos 

Carga da interface dos sistemas 

Operacionais para o SGCO 

 Registro incorreto dos voos com contingência 

operacional 

 Falta de informação correta que permita a área de 

aeroportos prestarem as assistências 

necessárias/devidas. 

 Falha no registro da conclusão da contingência 

operacional 

Carga da interface do sistema 

HOST para o SGCO (falta de 

dados ou carga de dados 

incorretos) 

 Identificação incorreta dos passageiros impactados 

e consequente prestação dos direitos materiais a 

pessoas indevidas 

 Falta de prestação de direitos materiais a pessoas 
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Controle Proposto Riscos Envolvidos 

impactadas 

Registro sistêmico da emissão de 

voucher / pagamento para as 

pessoas beneficiadas 

 Pagamento / emissão de voucher em duplicidade 

Registro sistêmico da solicitação 

de reembolso / remarcação / 

reacomodação do passageiro 

 Pagamento / emissão de voucher em duplicidade 

Carga da interface entre o SGCO 

e o sistema ERP 

 Registro incorreto dos valores de despesas 

 Registro incorreto de valores de Contas a Pagar 

Relatório de recorrência de 

ocorrência com passageiros 

 Falta de ações adequadas para os passageiros com 

problemas recorrentes. 

Relatório de ocorrência de 

contingências para passageiros 

preferentes 

 Falta de ações adequadas para os clientes 

preferentes. 

Registro da documentação dos 

passageiros que receberam a 

prestação de direito material 

 Falta de evidências que comprovem a prestação dos 

serviços em caso de necessidades jurídicas. 

Controle de alçadas de 

aprovação das assistências 

materiais a serem concedidas, 

conforme política definida 

previamente. 

 Liberação de valores / pagamentos por pessoas sem 

a alçada prevista nas políticas internas da 

companhia 

 Fraude na concessão das assistências materiais 

Controle de perfis de acesso ao 

sistema 

 Liberação de acessos indevidos de pessoas que não 

possuem perfil adequado para gestão dos diferentes 

módulos do sistema. 

 Configuração indevida da ferramenta por pessoas 

sem as competências necessárias para gestão dos 

módulos específicos 

Controle de Acesso ao sistema  Utilização indevida das funcionalidades do sistema. 

 Fraudes internas. 

Log de alterações de transações 

críticas 

 Utilização indevida das funcionalidades do sistema. 

 Fraudes internas 
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11.6 CENÁRIOS FUTUROS 

 

O processo definido anteriormente foi analisado e elaborado com base na 

Resolução 141 da ANAC de 9 de março de 2010. Entretanto, em 14 de 

dezembro de 2016 a ANAC apresentou proposta de mudanças de alguns itens 

desta resolução, como por exemplo, a não necessidade de se conceder 

hospedagem a passageiros cujos voos atrasem mais de quatro horas, a menos 

que seja necessário o pernoite dos mesmos.  

 

É importante comentar que, independente de propostas atuais e futuras, a 

solução apresentada visa permitir um controle adequado de todas as ações das 

empresas aéreas num cenário de contingências operacionais e que necessitem 

do atendimento de regulamentações, sejam elas nacionais ou internacionais. 

Para isso, foi proposta uma solução sistêmica parametrizável, que permita que 

sejam incluídas, retiradas e/ou adequadas novas demandas do agente 

regulador, ou mesmo que as regras definidas pela própria companhia possam 

ser adequadas às diferentes realidades de infraestrutura de aeroportos, no 

Brasil ou em outra localidade em que as empresas atuam. 
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12. CONCLUSÃO  

 

Diante dos dados e informações levantados, bem como pesquisas realizadas, 

conclui-se pela a importância da implementação de uma gestão integrada e 

sistematizada das contingências operacionais, no que tange às despesas 

relacionadas à assistência devida aos passageiros impactados por estas 

situações. 

 

A relevância da análise do tema se deve ao fato de que as contingências 

operacionais são intrínsecas ao negócio aéreo, ou seja, cancelamentos e 

atrasos ocasionados por problemas meteorológicos, disponibilidade de 

infraestrutura, manutenção, etc, sempre existirão e irão demandar além de 

esforços em gestão de processos, elevado dispêndio financeiro. Ademais, 

conforme exposto nos capítulos anteriores, a legislação brasileira é mais 

restritiva que a de outros países e exige a prestação de assistência inclusive em 

situações que as companhias não teriam gestão, como restrições 

meteorológicas e de tráfego aéreo. Este fator, além de aumentar os custos 

operacionais da empresa, reduz a competitividade do setor no ambiente global.  

 

Além do problema da legislação, ao se analisar os processos das principais 

empresas aéreas brasileiras, líderes do mercado nacional (LATAM Airlines 

Brasil, Gol Linhas Aéreas e Azul Linhas Aéreas), percebem-se lacunas em seus 

processos, que causam desde maiores custos operacionais, até prejuízos na 

percepção do serviço prestado pelo cliente e consequente danos às marcas e 

imagens das empresas. Estas lacunas ocorrem, principalmente, por não existir 

um processo de gestão integrada dentro destas empresas, além de envolverem 

mecanismos gerados, em grande parte, por procedimentos manuais e fora de 

controle. Este cenário faz com que ocorram problemas na identificação dos 

passageiros afetados, assim como na identificação de quais assistências são 

devidas. Além de permitir que passageiros sejam assistidos além do necessário, 

também permite que não sejam indenizados ou que isso ocorra aquém do 

requerido. A ausência de integração entre as áreas da empresa faz com que 
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faltem recursos ou informações necessárias ao sistema, o que também leva a 

um maior custo operacional.  

 

A inexistência de banco de dados e, por consequência, de informações sobre 

estas ocorrências faz com que não existam metodologias de melhoria contínua 

nas áreas envolvidas.  

 

Portanto, a implementação de um processo de gestão de assistência material 

integrada proposta por este trabalho possibilitará às empresas aéreas a gestão 

deste tema de maneira mais estratégica, estabelecendo um fluxo com a definição 

de áreas responsáveis, além da adoção de um sistema automático reduzindo ou, 

se possível eliminando, intervenções manuais e permitindo a retenção de dados 

e informações que darão subsídio a análise e gestão do tema.  

 

A adoção desta ferramenta permitirá a redução dos custos com as assistências, 

com a negociação com os fornecedores e, até mesmo em processos de 

indenização judiciais, pois em muitos casos a falta de assistência ou se esta for 

prestada aquém do necessário é levada ao judiciário, que aumenta os custos 

com indenizações por danos morais e também com escritórios jurídicos. 

 

Também haverá ganhos na percepção do serviço prestado aos passageiros, 

pois a integração sistêmica permitirá acessos por totens e aplicativos mobiles, 

assim a informação fluirá mais, bem como a própria prestação de assistência. 

 

Ainda, destaca-se que a implementação e gestão da metodologia proposta neste 

trabalho, nas empresas aéreas brasileiras, permitirá que o setor diminua os 

impactos financeiros causados pelas restrições legais brasileiras, com a redução 

dos custos operacionais e o aumento da capacidade de concorrência dentro do 

competitivo cenário mundial. 

 

Por fim, o presente trabalho não possui a pretensão de exaurir as soluções para 

o problema apresentado, mas sim apresentar uma contribuição para que outros 

autores possam ampliar suas considerações, aprofundar análises e desenvolver, 
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por consequência, novas ferramentas para gestão assistências materiais 

decorrentes de contingências operacionais. 
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14. ANEXO 

 

BENCHMARKING REALIZADO / REALIDADES ORGANIZACIONAIS 

 
 
QUESTIONÁRIO PARA BENCHMARK SOBRE O PROCESSO DE GESTÃO 

DE CONTINGÊNCIAS OPERACIONAIS EM AEROPORTOS 

 

1. Quais são as obrigações legais da empresa no caso de contingência 

operacional nos aeroportos? 

2. Existe algum processo formal de controle de gastos com contingências? 

3. Descreva sucintamente este controle.  

4. Você está satisfeito com o seu controle atual? 

5. Ele é igual em todas as bases operacionais?  

6. O que difere nas bases? 

7. Quais são pontos fortes deste processo? 

8. Quais são os pontos de melhoria? 

9. Quais são os fatores externos que podem comprometer seu processo? 

10. Quais são os fatores críticos de sucesso deste processo?  

11. Existem indicadores do volume de PAX afetados? 

12. Existem indicadores do volume de PAX atendidos? 

13. Existem indicadores do volume de PAX de reclamações (qualquer tipo: 

SAC, Judicial, etc)? 

14. Quanto tempo demorou para estabilizar o processo? 

 

 

 

 

 


