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RESUMO 

 

O tempo e o custo são alguns dos critérios envolvidos nas tomadas de decisões 

relacionadas ao transporte. Embora a literatura apresente esses critérios como 

relevantes na escolha de utilização de determinado aeroporto, nota-se carência de 

estudos relacionando tempo e custo como critérios de seleção entre aeroportos de 

cargas. Diante do exposto, esse estudo busca analisar o processo de escolha entre 

aeroportos para exportação de manga, identificando os critérios utilizados, bem como 

a relação entre eles e o impacto da decisão baseada na priorização de um critério 

sobre o outro. Assim, através do método Analytic Hierarchy Process – AHP, foram 

comparados indicadores relacionados ao tempo e ao custo, a partir de entrevistas 

realizadas com exportadores brasileiros de manga. Com o critério de seleção 

apontado pelos exportadores de mangas, foi simulado a escolha entre os três 

aeroportos brasileiros que mais embarcaram a fruta para exportação nos últimos anos. 

Os resultados mostram que a escolha priorizando o tempo, comumente utilizada como 

referência, pode resultar em perda de frete rodoviário, acarretando um aumento de 

até 23% nos custos com acesso ao terminal aeroportuário. Nesse sentido, estudos 

futuros podem ser conduzidos com o intuito de verificar a relação entre custo e tempo, 

nas decisões de escolha entre aeroportos de cargas envolvendo produtos não 

perecíveis.   

 

Palavras-chave: Critério de Escolha; Terminal Aeroportuário; Carga Aérea; AHP. 
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ABSTRACT 

 

Time and cost are some of the criteria involved in decision making related to 

transportation. Although the literature shows these criteria as relevant in airport choice, 

note a lack of studies relating time and cost as criteria in the choice of cargo airports. 

In this sense, this study makes an analysis of the process of choosing airports for 

export of mango, identifying the criteria used, as well as the relationship between the 

criteria and the impact of the decision based on the prioritization of one criterion over 

the other. For this, through the AHP – Analytic Hierarchy Process method, indicators 

related to time and cost were compared, from interviews, performed with Brazilian 

mango exporters. From the selection criterion pointed out by exporters of mango, was 

simulated the choice between Brazilian airports most used for export the fruit in recent 

years. The results show that the prioritization of choice by the time, commonly used as 

a reference, can result in loss of road freight, increasing a 23% the costs with access 

to the airport terminal. In this sense, future studies can be conducted with the purpose 

to verify the relation between cost and time, in the decisions of choice between cargo 

airports involving nonperishable products. 

 

Key-words: Choice Criteria; Airport Terminal; Air Cargo; AHP. 
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1. INTRODUÇÃO 

O agronegócio representa papel fundamental na composição da economia 

brasileira. De acordo com dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento – MAPA, o setor representa 23% do Produto Interno Bruto, resultado 

da forte participação dos produtos do agronegócio em exportações brasileiras, que 

atingiu a marca de 46,2% em 2015 (MAPA, 2016). 

Estudos abordando a logística agroindustrial (MARTINS et al., 2005; OJIMA; 

ROCHA, 2005; JANK; NASSAR; TACHINARDI, 2005; PONTES; CARMO; PORTO, 

2009; CAIXETA-FILHO, 2010; KUSSANO; BATALHA, 2012; BONFIM; FERREIRA; 

CAETANO, 2013) são frequentes e, em sua maioria, relacionados à logística de 

commodities brasileiras, realizada através de transporte rodoviário e marítimo. Nota-

se carência de trabalhos que abordam a logística de produtos agropecuários através 

do modal aéreo. Tozi e Muller (2006) demonstram em seu estudo a viabilidade do 

transporte aéreo para produtos agrícolas perecíveis e apontam o Aeroporto 

Internacional do Galeão/RJ (GIG) como o mais utilizado para exportação da fruta, 

porém, não são identificados os critérios de escolha da unidade aeroportuária. 

A decisão de escolha sobre qual aeroporto utilizar é um tema que tem atraído 

interesse de pesquisas sobre transporte aéreo (KUPFER et al., 2016) e, de acordo 

com Ohashi et al. (2005), a escolha de determinado aeroporto resulta da concorrência 

entre as unidades aeroportuárias. Embora o custo de acesso ao terminal aeroportuário 

seja um critério de relevância na escolha do aeroporto (HESS; POLAK, 2005), nota-

se que os usuários do serviço de transporte aéreo estão dispostos a terem maiores 

custos se isso resultar em ganho de tempo (LOO, 2008; JUNG; YOO, 2016). 

Decisões envolvendo o transporte de produtos englobam dois critérios, tempo 

e custo (MURAKAMI; MATSUSE, 2014). Estudos apresentam o critério tempo das 

operações aduaneiras (TOZI et al., 2010; ZHANG; ZHANG, 2002; ADENIGBO; 2016) 

e custo de acesso (HESS; POLAK, 2005; JUNG; YOO, 2016) como relevantes na 

escolha do aeroporto, porém, percebe-se uma lacuna teórica relacionando esses 

critérios com o transporte aéreo de cargas. 

Assim, o problema que norteia este estudo é: qual o impacto no custo de 

exportação de frutas que a escolha por um terminal aeroportuário de cargas 

priorizando o tempo pode resultar?  



15 
 

Para responder esta questão, estabeleceu-se como objeto de pesquisa a 

exportação brasileira de manga. Na pauta de exportações de produtos agrícolas, a 

manga é o produto do agronegócio que mais se destaca na exportação através do 

transporte aéreo. No ano de 2015 foram exportadas 18 mil toneladas de manga por 

via aérea e 46,54% dessas mangas foram embarcadas no Aeroporto Internacional de 

Guarulhos/SP (MIDC, 2016).  

Foi realizada uma pesquisa junto aos produtores e exportadores de manga do 

Vale do São Francisco, região responsável por 85% das mangas exportadas pelo 

Brasil. Através de Multi-Criteria Decision‐Making – MCDM (Análise de Decisão 

Multicritério),  realizada pelo método Analytic Hierarchy Process – AHP (Processo de 

Análise Hierárquica), os exportadores avaliaram indicadores de tempo e custo, 

relacionados ao desempenho aeroportuário e ao acesso ao terminal, e apontaram sua 

relevância na escolha aeroporto de cargas para exportar mangas. Com os níveis de 

prioridade dos indicadores definidos, foi realizada a simulação do processo de escolha 

entre o Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro de Guarulhos 

(GRU), em São Paulo, o Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães de Salvador 

(SSA), na Bahia, e o Aeroporto Internacional Gilberto Freyre do Recife/Guararapes 

(REC), em Pernambuco. 

Nesse contexto, o objetivo deste estudo é analisar o processo de escolha 

entre aeroportos para exportação de manga, identificando os critérios utilizados, bem 

como a relação entre eles e o impacto da decisão baseada na priorização de um 

critério sobre o outro. 

Na seção seguinte será apresentada a base teórica do estudo, bem como o 

contexto da exportação de mangas através do modal aéreo. A terceira seção descreve 

os procedimentos metodológicos utilizados para conduzir esse estudo. Na quarta 

seção são apresentado os resultados da pesquisa, seguido das considerações finais 

do estudo. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A base teórica deste estudo foi dividida em quatro tópicos. O primeiro explorou 

a literatura pertinente sobre a escolha de aeroportos e identificou quais os métodos e 

as variáveis utilizadas pelos autores. Já no segundo buscou-se identificar os 

indicadores de desempenho aeroportuários que possam ser utilizados na decisão de 

qual aeroporto utilizar. O terceiro tratou do transporte de frutas frescas e suas 

principais particularidades. Por fim, o quarto tópico abordou a exportação de mangas 

através do modal aéreo. 

 

2.1 Fatores envolvidos na escolha do aeroporto 

A escolha do aeroporto comumente é tratada na literatura referente ao 

transporte de passageiros (ZHANG; ZHANG, 2002; PELS et al., 2003; HESS; POLAK, 

2005; LOO, 2008; HEES, 2010; POSTORINO; PRATICÒ, 2012; JUNG; YOO, 2016). 

Embora o foco deste estudo seja a movimentação de cargas, é possível identificar 

critérios de decisão, apontados em estudos com passageiros que se adequem ao 

processo de escolha de aeroporto para o transporte de cargas. 

O estudo de Loo (2008) analisa os critérios que influenciam a escolha de 

passageiros em uma região multiaeroportuária da China. Com o intuito de examinar 

as vantagens e desvantagens relativas entre os fatores, foi utilizado o modelo 

Multinomial Logit – MNL (Regressão Logística Multinomial) a partir de dados de Stated 

Preference – SP (Preferência Declarada) e verificou-se que existe relação 

estatisticamente significativa entre a escolha do aeroporto e as variáveis tarifa aérea, 

tempo de acesso ao aeroporto e a frequência dos voos. Os autores também 

demonstram que os passageiros estão dispostos a arcarem com maiores custos se 

isso resultar em diminuição do tempo de acesso ao aeroporto. 

No mesmo sentido, Jung e Yoo (2016) demonstram em seu estudo os fatores 

envolvidos na escolha de passageiros de Seul, Coréia do Sul, entre três aeroportos. 

Através de um modelo de escolha híbrida, Multinomial Logit – MNL e Nested Logit – 

NL, os autores analisam, simultaneamente, o comportamento da escolha do aeroporto 

e da companhia aérea. Corroborando com o estudo de Loo (2008), Jung e Yoo (2016) 

também identificam que os passageiros estariam dispostos a pagar mais para reduzir 

o tempo de acesso ao aeroporto. 
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Ao abordar também a relevância da variável acesso na escolha do aeroporto, 

Pels et al. (2003) realizam um estudo sobre a escolha entre três aeroportos na região 

da Baía de São Francisco, Califórnia, nos Estados Unidos da América. Os autores 

dividem os participantes da pesquisa em dois grupos, viajantes a negócio e a lazer e, 

através do modelo Nested Logit – NL, identificam que existe uma diferença entre a 

sensibilidade que cada grupo apresenta em relação aos critérios avaliados, 

principalmente quando se refere ao tempo. Para os autores, o tempo de acesso ao 

terminal aeroportuário é de grande relevância na competição entre aeroportos em uma 

região. 

Para Postorino (2010), a localização do aeroporto, bem como a distância entre 

outros terminais, são fatores que influenciam na concorrência aeroportuária. O estudo 

de Postorino e Praticò (2012) identifica, através de Multi-Criteria Decision‐Making – 

MCDM, a classificação de aeroportos em uma região multiaeroportuária no nordeste 

da Itália, levando em consideração critérios como localização, instalações, receita 

financeira, eficiência e eficácia operacional. De acordo com os resultados, o aeroporto 

com melhor desempenho não sofre com as variações dos pesos dos critérios de 

escolha, porém, os secundários apresentaram maior variabilidade devido ao papel 

dominante do principal aeroporto.  

Embora esses estudos apontem critérios de escolha entre aeroportos a partir 

de avaliação de passageiros, acredita-se que essas variáveis envolvidas possam ser 

utilizadas para avaliar a escolha de um aeroporto no contexto do transporte de cargas. 

Porém, Kupfer et al. (2016) apontam que é necessário estudar separadamente o 

transporte de passageiros e o de cargas, pois ambos têm regras distintas. O estudo 

realizado por esses autores aborda a escolha, por parte das companhias aéreas, do 

aeroporto para operações regulares com cargueiros na Europa. Através dos dados de 

Stated Preference – SP (Preferência Declarada) de 26 companhias aéreas e com 

auxílio do modelo Multinomial Logit – MNL, os autores identificam que a presença de 

agentes de cargas é um atrativo para o aeroporto, bem como o horário de 

funcionamento noturno. A presença de agentes de carga também foi identificada no 

estudo de Gardiner et al. (2005) como um fator que influencia a escolha pelo aeroporto 

nas operações de carga.  

De acordo com os estudos de Chung e Han (2013), a maioria das pesquisas 

sobre os fatores envolvidos na escolha de aeroportos analisa os mesmos tipos de 
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atributos, como tarifa aérea, frequência e conectividade de voo. Entretanto, Zhang e 

Zhang (2002) afirmam que as operações aduaneiras nos aeroportos representam um 

fator relevante que influencia a escolha do uso desse. 

Abordando também o transporte de cargas, Ohashi et al. (2005) salientam que 

a escolha surge como resultado da concorrência. Para os autores, isso faz com que 

os agentes de carga prefiram realizar suas operações em um aeroporto, mesmo 

quando sua localização não é a mais favorável. Porém, Gardiner et al. (2005) apontam 

que a localização é um fator que torna o terminal de cargas mais atrativo.  

Adenigbo (2016) analisa os fatores que influenciam a escolha dos agentes de 

carga para operar no aeroporto de Abuja, na Nigéria. Através da combinação entre os 

métodos de Factor Analysis – FA (Análise Fatorial) e Multiple Linear Regression – 

MLR (Regressão Linear Múltipla), o autor identificou que a capacidade aeroportuária, 

as taxas e a eficiência aduaneira são os fatores mais significativos na escolha de 

manuseio de carga através desse aeroporto. 

O Quadro 1 sintetiza os estudos identificados relacionados à escolha do 

aeroporto e apresenta o método e os critérios abordados pelos autores. 

Quadro 1 – Autores, métodos e critérios de escolha de aeroporto. 

Autores Métodos Critérios abordados 

Pels et al. (2003) Nested Logit – NL Tempo de acesso ao terminal. 

Hess e Polak (2005) 
Mixed Multinomial Logit Model 

(MMNL) 

Custo de acesso ao terminal. 

Tempo de acesso ao terminal. 

Tarifas aéreas. 

Frequência de voo. 

Ohashi et al. (2005) Multinomial logit (MNL) 

Custo. 

Tarifas aéreas. 

Localização do aeroporto. 

Gardiner et al. (2005) 
Arthritis Impact Measurement 

Scales (AIMS) 

Presença de agentes de carga. 

Localização do aeroporto. 

Horário de funcionamento. 

Tarifas aéreas. 

Loo (2008) 
Stated preference (SP) 

Multinomial logit (MNL) 

Tarifas aéreas. 

Tempo de acesso ao terminal. 

Frequência de voo. 

Quantidade de cias. aéreas atuando.  

Hess (2010) Stated preference (SP) 

Dimensão do aeroporto. 

Amplitude de serviço. 

Localização do aeroporto. 

Postorino e Praticò 

(2012) 

Multi-Criteria Decision‐making 

(MCDM) 

Tarifas aéreas. 

Nível de eficiência do aeroporto. 

Qualidade do serviço. 

Estacionamento. 

Atividades comerciais. 

Frequências de voos. 
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Kupfer et al. (2016) 
Stated Preference (SP) 

Multinomial Logit (MNL) 

A presença de agentes de cargas. 

Horário de funcionamento noturno. 

Chung e han (2013) Conjoint Analysis 

Tarifas aéreas. 

Frequência de voo. 

Conectividade de voo. 

Adenigbo (2016) 

Factor analysis (FA) 

Multiple Linear Regression 

(MLR) 

Capacidade aeroportuária. 

Taxas aeroportuária. 

Eficiência aduaneira. 

Jung e Yoo (2016) 

Multinomial Logit (MNL) 

Nested Logit (NL) 

 

Tarifas aéreas. 

Tempo de voo. 

Frequência de voo. 

Tempo de acesso ao terminal. 

Custo de acesso ao terminal. 

  Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

Nota-se no Quadro 1 que a escolha sobre qual aeroporto utilizar acontece a 

partir de fatores externos, como tempo e custo de acesso, e fatores internos, como 

tarifas, tempo de operações aduaneiras e frequência de voo. Nesse sentido, os 

atributo relacionados à eficiência operacional do aeroporto estão intimamente ligados 

à escolha por esse terminal de cargas. Assim, é necessário que se identifique na 

literatura os principais indicadores de desempenho aeroportuários que possam 

influenciar a escolha entre aeroportos. 

 

2.2 Indicadores de desempenho aeroportuários 

Quando se trata de mensurar o desempenho de um aeroporto, os indicadores 

operacionais se mostram, aparentemente, mais adequados. O estudo de Samà et al. 

(2016) aborda o tempo das operações de decolagem e aterrisagem. De acordo com 

os autores, a otimização do tráfego de aviões impacta diretamente a percepção de 

desempenho operacional da unidade aeroportuária. 

O desempenho operacional dos aeroportos também é abordado por Wang et 

al. (2004), que avaliam a eficiência de aeroportos de Taiwan. Para os autores, existem 

quatro indicadores básicos que auxiliam a mensurar a eficiência operacional dos 

terminais aeroportuários, que são a produtividade dos funcionários, o nível de serviço 

percebido pelas companhias aéreas, o nível de serviço percebido pelos usuários do 

transporte aéreo e também o nível de segurança do aeroporto.  

Contribuindo com essa abordagem operacional, Oum e Yu (2004) destacam 

que, para medir o desempenho do aeroporto, deve-se levar em consideração diversos 

aspectos, como o tamanho do terminal aeroportuário, o tamanho médio das 

aeronaves que operam no aeroporto, a porcentagem de tráfego internacional, a 
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porcentagem de carga aérea no tráfego total, a capacidade, o nível de serviço 

prestado aos usuários e a quantidade de companhias aéreas operando no terminal.  

Analisar as atividades operacionais dos aeroportos pode ser relevante na 

mensuração do desempenho aeroportuário, porém, o tamanho do terminal também 

influencia em seu desempenho. Ao analisar o fluxo de produtividade de aeroportos da 

Nova Zelândia, Abbott (2015) aponta que há uma relação estatisticamente significativa 

entre o tamanho de um aeroporto e seus níveis de eficiência. O autor ainda encontra 

uma relação semelhante entre a gestão privada e a eficiência do terminal 

aeroportuário.  

A privatização pode ser vista como um esforço de melhorar o desempenho do 

aeroporto. Esse tema é abordado por Hooper e Hensher (1997), Yang, Tok e Su 

(2008) e também por Fasone et al. (2014). Embora Fasone et al. (2014) destaquem 

que os aeroportos privatizados apresentam um desempenho melhor de acordo com 

sua rentabilidade, Hooper e Hensher (1997) defendem que esses indicadores não são 

suficientes para aferir o desempenho desses e, de acordo com eles, a sua 

rentabilidade não é especificamente um sinal de eficiência produtiva. No mesmo 

sentido, Yang, Tok e Su (2008) apontam que há uma falta de indicadores de 

desempenho transparentes para medir o sucesso da política de privatização 

aeroportuária.  

Acredita-se que as abordagens operacionais e de infraestrutura se mostram 

adequadas na intenção de medir a eficiência de uma unidade aeroportuária, porém, a 

percepção da qualidade e a satisfação do consumidor estão entre os principais focos 

de gestão. Nesse sentido, Merkert e Assaf (2015) realizam uma análise da qualidade 

de serviços prestados nos aeroportos. Para os autores, esta análise é potencialmente 

a ferramenta mais relevante para alcançar ou manter uma vantagem competitiva. 

Em estudo sobre fatores relacionados ao nível de serviço oferecido pelo 

Aeroporto de Viracopos/SP (VCP), Tozi et al. (2010) identificam que o fator mais 

relevante é o tempo de processamento das operações aeroportuárias. Para os 

autores, os procedimentos do despacho aduaneiro influenciam diretamente o nível de 

serviço de um terminal de cargas. 

Outro aspecto relevante para se observar na gestão aeroportuária é o 

desempenho da segurança. Os elementos da gestão desse critério são isolados, 

segundo Xianfeng e Shengguo (2012), que propõem um modelo para a avaliação do 
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risco aeroportuário. Para os autores, é possível quantificar a gestão da segurança 

avaliando esse critério do aeroporto. Fu e Chan (2014) também abordaram a 

segurança nos aeroportos, porém, com o foco nos processos internos. 

Apesar das abordagens apresentadas se referirem aos aspectos internos do 

aeroporto, os indicadores de desempenho também são utilizados na tomada de 

decisão, e isto pode ser observado no trabalho de Rezaei, Hemmes e Tavasszy 

(2016). Para os autores, os custos de transporte e as tarifas de movimentação de 

carga estão entre os fatores mais relevantes que influenciam a decisão do usuário do 

serviço de transporte aéreo de cargas. 

Nota-se que foram identificados na literatura indicadores de desempenho 

aeroportuários que mensuram a eficiência operacional do aeroporto, bem como 

indicadores ligados à infraestrutura e à gestão do terminal, e também relacionados à 

qualidade dos serviços prestados e aos aspectos de segurança, sintetizados no 

Quadro 2. 

Quadro 2 – Síntese dos indicadores de desempenho aeroportuários identificados para 
diferentes abordagens. 

Abordagem Autor(es) Indicador(es) 

Operacional 

Samà et al. (2016) 
Tempo das operações aeroportuárias. 

Tráfego de aeronaves. 

Oum e Yu (2004) 

Tamanho do terminal aeroportuário. 

Tamanho médio das aeronaves que operam no 

aeroporto. 

Porcentagem de tráfego internacional. 

Capacidade do aeroporto. 

Quantidade de cias. aéreas operando. 

Wang et al. (2004) 

Produtividade dos funcionários. 

Nível de serviço percebido pelas cias. aéreas. 

Nível de serviço percebido pelos passageiros. 

Nível de segurança da aeroporto. 

Infraestrutura Abbot (2015) Tamanho do terminal. 

Gestão 

(Privatização) 

Fasone et al. (2014) Rentabilidade. 

Yang, Tok e Su (2008) Tráfego de aeronaves. 

Hooper e Hensher (1997) Produtividade do terminal. 

Qualidade 

Merkert e Assaf (2015) Qualidade dos serviços prestados. 

Tozi et al. (2010) 
Tempo das operações aeroportuárias. 

Tempo de procedimentos aduaneiros. 

Segurança 
Fu e Chan (2014) Acidentes de trabalho. 

Xianfeng e Shengguo (2012) Risco contra a segurança. 

Competitividade 

Rezaei, Hemmes e Tavasszy 

(2016) 

Custo. 

Tarifas de movimentação de carga. 

Chung e Han (2013) 

Tarifas aéreas. 

Frequência de voo. 

Conectividade. 

Tempo de acesso a área de embarque. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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Os estudos apresentados no Quadro 2 abordam os indicadores de 

desempenho aeroportuário de forma genérica, sem segmentar o tipo da carga 

transportada. Porém, como este estudo aborda o transporte aéreo de manga, faz-se 

necessário identificar na literatura quais as particularidades envolvidas no transporte 

de frutas frescas. 

 

2.3 Particularidades envolvidas no transporte de frutas frestas 

Mundialmente são produzidas anualmente 800 milhões de toneladas de 

frutas, sendo o Brasil um dos destaques na fruticultura, ocupando a terceira posição 

do ranking mundial dos países produtores. O Brasil produz anualmente mais de 41 

milhões de toneladas, ficando atrás somente de China, com 227 milhões, e da Índia, 

com 72 milhões de toneladas anuais de fruta (BRAZILIAN FRUIT YEARBOOK, 2015). 

Para a Associação Brasileira de Produtores Exportadores de Frutas e 

Derivados – ABRAFRUTAS, o Brasil exporta pouco do que produz e tem potencial 

para se destacar no mercado mundial de abastecimento de frutas frescas 

(ABRAFRUTAS, 2016). O país apresenta boas condições para produção e uma 

vocação agrícola. Essas vantagens naturais são anuladas por gargalos logísticos, 

como a excessiva burocracia em portos e aeroportos e, principalmente, a falta de 

eficiência nos processos portuários, o chamado Custo Brasil. 

Com o foco na redução dos custos de transportes, é comum que os 

exportadores optem pela utilização da via marítima para escoarem seus produtos. 

Com o objetivo de garantir a qualidade do fruto, novas tecnologias de resfriamento e 

de embalagens são constantemente desenvolvidas. Essas contribuem para a 

manutenção da qualidade do fruto durante o transporte e são destacadas no trabalho 

de Junxiang e Jingtao (2011).  

Defraeye et al. (2015), em estudo sobre a exportação de laranjas em navios, 

demonstram que cuidados com a temperatura durante o transporte de fruta resulta no 

aumento de sua vida útil. Em estudo similar, Fahmy e Nakano (2016) também 

consideram a temperatura da fruta durante o transporte, abordando a exportação de 

caqui através do modal marítimo. Os autores salientam que a temperatura adequada 

de transporte é muito significativa na diminuição do número de perdas de frutos. 

Ao apresentar essa relação entre transporte e qualidade das frutas, Soleimani 

e Ahmadi (2015) analisam a vibração que ocorre durante o transporte de frutas e 
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verduras por caminhões. Segundo eles, essa vibração tem efeito significativo sobre 

os danos ao produto. O estudo leva em consideração somente o modal rodoviário, 

pois aborda o transporte do campo para os mercados internos, geralmente em curtas 

distâncias. 

Nota-se que esta preocupação dos pesquisadores com a qualidade dos frutos 

no transporte é grande, uma vez que as condições impactam diretamente na 

qualidade e no aspecto do fruto, bem como no seu valor comercial (FAHMY; NAKANO, 

2016; SOLEIMANI; AHMADI, 2015; VIGNEAULT et al., 2009). As abordagens sobre 

o transporte de frutas frescas considera a relação entre o custo e a qualidade. Os 

estudos tratam do transporte de frutas pelos modais marítimo e rodoviário, mas são 

escassos os trabalhos sobre o transporte de frutas em aviões. 

A relação entre transporte aéreo e produtos perecíveis é abordada por Vega 

(2008), que apresenta o mercado de exportação de produtos perecíveis e exóticos da 

América do Sul. O autor explora os custos do transporte aéreo de diversos países da 

América do Sul entre o período de 2000 a 2006 e, de acordo com dados da pesquisa, 

o Brasil é um dos países que possui as maiores taxas de frete aéreo. 

Murakami e Matsuse (2014) salientam que a escolha entre o modal aéreo e o 

marítimo envolve basicamente dois fatores, o custo e o tempo. Os autores alertam 

que existem aspectos, como o ciclo de vida do produto, que são capazes de tornar o 

transporte aéreo mais viável. Assim, eles afirmam que quando se avalia todos os 

fatores envolvidos na exportação do produto, o valor da mercadoria não pode ser o 

único determinante na escolha do modal. 

 O transporte de frutas frescas pode ser efetuado a partir dos modais 

rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo. Para Tozi e Muller (2006), quando se 

pretende transportar produtos perecíveis, como é o caso da fruta fresca, o transporte 

aéreo se apresenta como a melhor opção devido as suas características. Para os 

autores, o tempo em trânsito da mercadoria, a temperatura, a pressão atmosférica e 

a umidade relativa do ar ao qual as frutas ficam expostas são fatores que apresentam 

melhores condições no transporte aéreo. Porém, as boas condições desses aspectos 

acarretam em aumento no custo do serviço, o que torna o transporte aéreo mais 

dispendioso que os demais. 
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Embora haja barreiras como os custos, a utilização do transporte aéreo nas 

exportações de frutas triplicou durante o período de 2006 a 2015, impulsionada pela 

expressiva exportação de mangas (MIDC, 2016). 

 

2.4 Exportação brasileira de manga a partir do modal aéreo  

O Brasil se destaca em nível mundial na produção e exportação de mangas. 

Somente no ano de 2015, o país produziu 976 mil toneladas de mangas e exportou 

156 mil toneladas da fruta (IBGE, 2016; MDIC, 2016). Os principais estados 

produtores e exportadores de manga são: Bahia, Pernambuco e São Paulo, 

respectivamente. Nesse mesmo ano, a Bahia foi responsável por 28,63% da produção 

nacional de mangas e por 54,65% das exportações. Em seguida, está o estado de 

Pernambuco, que produziu 24,51% e teve uma participação em 29,49% das 

exportações. Já o estado de São Paulo foi responsável por 18,84% e por 6,15% das 

exportações. Juntos, estes três estados foram responsáveis por 71,98% da produção 

e por 90,29% das exportações brasileiras da fruta (IBGE, 2016). 

A exportação de manga está concentrada nos estados do nordeste e sudeste, 

regiões que possuem os principais portos e aeroportos brasileiros, colaborando para 

o escoamento da fruta e para o acesso a países da Europa, onde estão os principais 

compradores de manga brasileira (MIDC, 2016). 

O meio de transporte mais utilizado nas exportações é o marítimo, que tem 

como característica o baixo custo quando comparado com outro meio. De acordo com 

dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o custo do transporte 

aéreo de mangas chega a ser sete vezes maior que do transporte marítimo, mas 

inversamente proporcional ao prazo de entrega para clientes europeus, que é de 15 

dias no transporte marítimo e de dois dias através do transporte aéreo (CEPEA, 2016).  

O transporte aéreo foi utilizado em 11,82% do volume (Kg) de mangas 

exportadas em 2015, porém, quando se avalia valor (US$) exportado da fruta em 

aviões, essa participação sobe para 21,82%. Ao analisar a relação entre o volume e 

o valor exportado é possível perceber que o valor médio da fruta exportada pelo modal 

aéreo é o dobro da exportada por navios, respectivamente US$ 2,17/Kg no aéreo e 

US$ 1,04/Kg no marítimo. Um dos fatores que justifica a utilização do transporte aéreo 

na exportação da manga refere-se ao momento que ela está valorizada no mercado 

externo (FILGUEIRAS, 2000). 
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O Gráfico 1 demonstra que em 10 anos, as exportações de mangas, utilizando 

aviões como transporte, cresceu 252%, quase o dobro do crescimento da 

movimentação das frutas em geral, que foi de 128%. 

Gráfico 1 – Exportação de frutas e mangas por via aérea de 2005 a 2015 (Ton). 

 
  Fonte: MIDC, 2016. 

A partir do Gráfico 1 é possível perceber que a manga foi responsável, ao 

longo desses 10 anos, por 28% de toda exportação de frutas pelo modal aéreo, 

chegando a 34% em 2015, o que representa um total de 18,5 mil toneladas de mangas 

exportadas por via aérea (MIDC, 2016). 

A Figura 1 apresenta os principais destinos da manga brasileira exportada a 

partir de aviões no ano de 2015. 

Figura 1 – Destinos da manga brasileira exportada por via aérea em 2015. 

 
Fonte: MIDC, 2016. 
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Nota-se que do total de mangas exportadas por aviões no ano de 2015, 

84,87% teve como destino a Europa, enquanto 6,39% foi para a África, 6,31% para a 

América do Norte e 2,43% para a Ásia (MIDC, 2016). 

A Tabela 1 apresenta a exportação brasileira de manga por via aérea, 

destacando a quantidade exportada por cada estado e a quantidade destinada aos 

países que importam a manga do Brasil durante o ano de 2015.  

Tabela 1 – Estados exportadores e países importadores de manga brasileira em 2015 (Kg). 

Fonte: MIDC, 2016. 

De acordo a Tabela 1, é possível perceber que os principais países 

importadores em 2015 foram Portugal, França e Reino Unido, que, respectivamente 

 BA SP PE ES MG RN PB CE TOTAL: 

Portugal 6.804.356 1.534.619 - 12.288 113.994 - - - 8.465.257 

Espanha 1.324.700 1.051.122 22.261 24.660 6.864 - - - 2.429.607 

Reino Unido 181.387 2.057.824 85.369 52.440 - 12.499 - - 2.389.519 

Gana 1.176.766 - - - - - - - 1.176.766 

Alemanha 602.151 445.385 36.426 76.868 3.668 - 1.080 - 1.165.578 

Canadá 5.408 429.611 481.104 - 3.931 - - - 920.054 

Holanda 170.334 174.203 175.852 - 3.062 - 8.640 55 532.146 

França 185.388 33.154 127.072 1.920 - - - - 347.534 

Estados 
Unidos 

17.472 1.144 227.136 - - - - - 245.752 

Japão 235.218 - - - - - - - 235.218 

Emirados 
Árabes 

25.052 96.720 30.192 576 21.724 - - - 174.264 

Luxemburgo 14.832 24.868 129.077 - - - - - 168.777 

Itália 20.976 82.824 17.106 - - - - - 120.906 

Suíça 60.734 - - - - - - - 60.734 

Arábia 
Saudita 

9.984 - 5.424 - 3.075 - - - 18.483 

Rússia 10.764 - - - - - - - 10.764 

Kuweit - 6.204 - - - - - - 6.204 

Senegal - 2.821 - - - - - - 2.821 

Hong Kong 2.288 - - - - - - - 2.288 

Bélgica - - 1.950 - - - - - 1.950 

China 1.144 - - - - - - - 1.144 

Cingapura - - 1.056 - - - - - 1.056 

Guiné 
Equatorial 

- 294 - - 36 - - - 330 

TOTAL: 10.848.954 5.940.793 1.340.025 168.752 156.354 12.499 9.720 55 18.477.152 
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importaram 45,81%, 13,15% e 12,93% das mangas brasileiras que através do modal 

aéreo. 

O estado que mais utiliza o modal aéreo em suas exportações é a Bahia, que 

foi responsável por 58,72% das exportações de mangas através do modal aéreo, 

seguido por São Paulo e Pernambuco, com 32,15% e 7,25% respectivamente. Juntos, 

esses três estados foram responsáveis por exportarem 98,12% da manga brasileira 

por via aérea. 

Embora a Bahia seja o estado que mais exporta mangas pela via aérea, o 

aeroporto que mais é utilizado nas exportações brasileiras fica situado em São Paulo, 

o Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU). O Gráfico 2 mostra o volume (Kg) de 

mangas movimentado nos aeroportos brasileiros em 2015. 

Gráfico 2 – Volume de mangas exportadas pelos aeroportos brasileiros em 2015 (Kg). 

 
Fonte: MIDC, 2016. 

A partir do Gráfico 2, é possível perceber que em 2015, quase metade, 

46,54%, de toda a manga brasileira exportada por via aérea passa pelo Aeroporto 

Internacional de Guarulhos (GRU). Em segundo lugar, encontra-se o Aeroporto 

Internacional de Salvador (SSA), que movimentou 21,50%, seguido pelos aeroportos 

de Recife (REC) e Petrolina (PNZ), ambos situados no Ceará, que movimentaram 

13,75% e 11,60%, respectivamente. 
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Embora o Aeroporto Internacional de Campinas (VCP) seja uma unidade 

aeroportuária com características específicas para movimentar cargas, nota-se que 

por ele passou apenas 0,77% das mangas exportadas por via aérea. 

Outro aspecto a ser observado é que, em 2015, o Rio de Janeiro não exportou 

mangas pelo modal aéreo, porém, outros estados utilizaram o Aeroporto Internacional 

do Rio de Janeiro/Galeão (GIG) para exportar 367 toneladas da fruta. 

As Figuras 2, 3 e 4 apresentam o fluxo de exportação de manga através do 

modal aéreo, com destaque para o estado de origem da fruta, os países de destino e 

o aeroporto utilizado. Foi realizado o mapeamento das exportações dos estados da 

Bahia, Recife e São Paulo, estados que foram selecionados devido à 

representatividade nas exportações de manga através do modal aéreo.  

Figura 2 – Exportação de manga da Bahia: aeroporto e destino (2015). 

 
 Fonte: MIDC, 2016. 
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Em relação às exportações de mangas do estado da Bahia realizadas através 

de avião, 33,4% utilizaram o Aeroporto de Salvador/BA (SSA), 22,4% o Aeroporto de 

Recife/PE (REC) e 21,2% o Aeroporto de Guarulhos/SP (GRU). Embora as 

exportações realizadas através de SSA e REC apresentem três destinos diferentes, 

nota-se que praticamente todo volume exportado teve apenas um destino. Cerca de 

95% das exportações a partir de SSA e 98% a partir de REC tiveram como destino 

Portugal, que é o principal destino da manga da Bahia. 

Já as mangas exportadas a partir de GRU, tiveram 16 destinos diferentes, 

situados na Europa, Ásia e América do Norte. 

Figura 3 – Exportação de manga de Pernambuco: aeroporto e destino (2015). 

 
Fonte: MIDC, 2016. 

A Figura 3 apresenta o fluxo da manga exportada pelo estado de Pernambuco 

através do modal aéreo. Nota-se que embora este estado possua dois aeroportos 

internacionais que podem ser utilizados na exportação da fruta, o aeroporto que mais 

foi utilizado foi GRU em São Paulo, que movimentou 61,5% das frutas. Os aeroportos 

de Petrolina (PNZ) e Recife (REC), situados no estado, movimentaram 

respectivamente 7,2% e 1,9% das exportações. 
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Nota-se que as exportações do estado do Pernambuco também utilizam muito 

o Aeroporto do Galeão/RJ (GIG), por ele passaram 27,2% da exportação 

pernambucana de manga. 

Figura 4 – Exportação de manga de São Paulo: aeroporto e destino (2015). 

 
 Fonte: MIDC, 2016. 

Percebe-se a partir da Figura 4 que em relação às exportações do estado de 

São Paulo, 91,7% foram realizadas a partir de unidades aeroportuárias situadas no 

próprio estado, com destaque para GRU, que movimentou 89,9% de toda manga 

exportada por via aérea. A partir deste aeroporto, a manga paulista chegou a 13 

destinos diferentes. 

Nota-se nas Figuras 2, 3 e 4 algumas semelhanças no que se refere aos 

destinos da fruta exportada, GRU é o aeroporto que apresenta a maior variedade. A 

partir desse aeroporto, exporta-se manga para países na Europa, Ásia e América do 

Norte. Já os demais apresentam características opostas, ou seja, poucos destinos e, 

quase sempre, as exportações realizadas a partir destas unidades aeroportuárias têm 

apenas como destinos países europeus. 
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3. MÉTODO 

Ao iniciar uma pesquisa, deve-se estabelecer o seu tipo de acordo com os 

objetivos. Assim, o presente estudo se caracteriza como um estudo de caso, pois, de 

acordo com Yin (2005), esse é um método de pesquisa que analisa um fenômeno 

dentro de seu contexto de realidade. Após a definição do tipo da pesquisa, segue-se 

a etapa em que se estabelecem os procedimentos metodológicos para efetivamente 

conduzir a pesquisa.  

 

3.1 Estudo de Caso 

O estudo de caso, de acordo com Yin (2005), envolve três fases, conforme a 

Figura 5. Para o autor, a primeira está relacionada à seleção do referencial teórico 

sobre o qual se pretende trabalhar, bem como a seleção dos casos. A segunda 

compreende a condução do estudo de caso, com a coleta dos dados e, por fim, na 

terceira, ocorre a análise dos dados obtidos à luz da teoria selecionada. 

Figura 5 – Fases da pesquisa. 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 A partir da Figura 5, são detalhadas cada uma das três fases da pesquisa de 

acordo com seus procedimentos e objetivos a serem alcançados. 

 

3.1.1 Fase exploratória 

A primeira fase do estudo de caso consiste na fase exploratória, que foi 

dividida em dois momentos: revisão da literatura e levantamento de dados 

secundários para a seleção do caso. 
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A revisão da literatura é um método de pesquisa que tem como objetivo 

fornecer insights coletivos através da síntese teórica em uma determinada área de 

conhecimento (TRANFIELD et al., 2003).  

Com o intuito de identificar na literatura quais e como são abordados os 

critérios de seleção de aeroportos, foi realizada uma análise em estudos nacionais e 

internacionais sobre critérios de seleção de aeroportos, com foco na identificação de 

variáveis relacionadas ao tempo e ao custo. A partir dessa análise, selecionou-se 

indicadores relacionados à operacionalização interna do aeroporto, bem como fatores 

externos, mas que podem ser utilizados como critérios de seleção de aeroportos, 

apresentados no Quadro 3. 

Quadro 3 – Critérios de seleção de aeroportos para transporte de cargas. 

CRITÉRIOS SIGLAS INDICADORES AUTORES 

CUSTO 

TAER Tarifas aeroportuárias 

Rezaei, et al. (2016); 
Hess e Polak (2005); 

Loo (2008); 
Postorino e Praticò (2012); 

Chung e han (2013); 
Adenigbo (2016); 

Jung e Yoo (2016). 

CACE 
Custo de acesso ao 

terminal aeroportuário 
Hess e Polak (2005); 
Jung e Yoo (2016). 

CFRE Custo do frete aéreo 
Rezaei et al. (2016); 
Chung e Han (2013). 

TEMPO 

TADU 
Tempo das operações 

aduaneiras 

Tozi et al. (2010); 
Zhang e Zhang (2002); 

Adenigbo (2016). 

DIST 
Distância entre a origem 

do produto e o 
aeroporto 

Pels et al. (2003); 
Hess e Polak (2005); 
Gardiner et al. (2005); 

Loo (2008); 
Postorino (2010); 

Jung e Yoo (2016). 

DISP Disponibilidade de voos 

Chung e Han (2013); 
Hess e Polak (2005); 

Loo (2008); 
Postorino e Praticò (2012); 

Jung e Yoo (2016). 

 Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

O segundo momento da fase exploratória consiste na pesquisa de dados 

secundários, que foram coletados a partir da plataforma Aliceweb, um sistema de 

análise das informações de comércio exterior brasileiro, disponibilizada on-line pelo 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 
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A Figura 6 apresenta como foram realizadas as consultas aos dados 

secundários, a partir de quais objetivos elas foram realizadas, bem como os 

parâmetros utilizados e a síntese dos resultados obtidos. 

Figura 6 – Consulta de dados secundários. 

 
  Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

A partir da análise dos dados secundários, selecionou-se como objeto de 

estudo a exportação brasileira de manga pelo modal aéreo. Nesse sentido, foi definido 

qual o caso a ser estudado, sendo estabelecido o da Associação de Produtores e 

Exportadores de Hortifrutigranjeiros e Derivados do Vale do São Francisco 

(Valexport). 

A Valexport é uma associação composta por 38 (trinta e oito) produtores e 

exportadores de uva e manga e tem uma participação em 80% nas exportações do 

Vale do São Francisco. Assim, pela sua representatividade, a Associação foi 

selecionada para participar desta pesquisa, que se deu em dois momentos: primeiro 

uma entrevista com o diretor executivo e, posteriormente, a coleta de dados junto aos 

produtores e/ou exportadores de manga. 

 
3.1.2 Aplicação da pesquisa 

A segunda fase da pesquisa refere-se à condução do estudo de caso, em que 

foram coletados os dados primários, através de aplicação de questionários e coleta 

de dados institucionais. De acordo com Yin (2005), nesta etapa é fundamental que se 

estabeleçam os métodos para a condução da pesquisa. 
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Verificou-se na literatura pertinente à escolha de aeroporto a utilização 

predominante de métodos de Análise de Decisão Multicritério (MDA), principalmente 

através de regressões logísticas (NL, MNL e MMNL). Porém, percebe-se que um 

método bastante utilizado em decisões ligadas ao transporte é a Analytic Hierarchy 

Process – AHP (Análise Hierárquica do Processo). A AHP foi utilizada por Candal 

(2002) e Hashiba (2012) em análise sobre escolha do modal de transporte. Já Arueira 

(2014) utilizou o mesmo método na avaliação de transportadores. Esse método 

também foi utilizado em decisões relacionadas ao transporte urbano (NOSAL; 

SOLECKA  2014; BOUJELBENE; DERBEL, 2015;) e na seleção de prestadores 

terceirizados de logística (GÜRCAN et al., 2016). 

Em estudos relacionados ao transporte aéreo, identificou-se a utilização da 

AHP no estudo de Rocha et al. (2016). Os autores usam o método em análise do 

desempenho operacional dos terminais do aeroporto brasileiros. Também foi possível 

identificar a utilização da AHP para avaliar a qualidade de serviço dos transportadores 

de cargas aéreas (PANDEY, 2016), o risco de segurança operacional de mercadorias 

perigosas em transporte aéreo (HSU et al., 2016), a competitividade das 

transportadoras carga aérea expressa (PARK; CHOI; ZHANG, 2009), a 

competitividade de empresas aéreas (DELBARI, 2016) e a eficiência operacional dos 

aeroportos (LAI et al., 2015). 

Para Kubler (2016), a AHP é o método de Multi-Criteria Decision‐Making – 

MCDM (Análise de Decisão Multicritério) mais aplicado nos estudos, principalmente 

devido a sua simplicidade e flexibilidade. Através desse método, pode-se realizar 

avaliação, seleção ou até mesmo identificar a priorização dos critérios utilizados pelos 

tomadores de decisão. 

Com o intuito de atingir o objetivo desse estudo e responder ao problema da 

pesquisa, decidiu-se, então, utilizar o método Analytic Hierarchy Process – AHP, 

proposto por Saaty (1990), pois esse se mostra adequado ao se pretender avaliar um 

processo de decisão de transporte.  

A AHP é um método no qual o problema de decisão é dividido em níveis 

hierárquicos, facilitando sua avaliação. Um grupo de pessoas responsáveis pela 

decisão faz uma comparação, par a par, de cada elemento, com o auxílio de uma 

escala verbal, associada a uma escala numérica (SAATY, 1990). O primeiro passo do 

método é identificar os indicadores relacionados ao aeroporto, que possam ser 
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utilizados como critérios de escolha. Estes são apresentados em uma estrutura 

hierárquica de problemas de decisão, conforme a Figura 7. 

Figura 7 – Estrutura hierárquica de problema de decisão. 

 
     Fonte: Adaptado de Saaty (1990). 

Os indicadores são avaliados em pares, realizando uma comparação de 

dominância entre os elementos. O Quadro 4 apresenta a escala, a definição e a 

descrição dos níveis que orientaram os participantes da pesquisa em suas respostas. 

Quadro 4 – Escala de dominância. 

Escala Definição Descrição 

1 Igual importância 
Os dois elementos contribuem igualmente para a 

decisão. 

3 Importância pequena 
Um elemento possui importância pouco maior que o 

outro no peso da decisão. 

5 Importância grande 
Um elemento possui importância maior que o outro no 

peso da decisão. 

7 Importância muito grande 
Um elemento possui importância relativamente maior 

que o outro no peso da decisão. 

9 Importância absoluta 
Um elemento possui importância absolta sobre o outro 

no peso da decisão. 

  Fonte: Adaptado de Saaty (1990). 

Foram enviados questionários (Apêndice 1) via e-mail com preenchimento on-

line para os 29 dos 38 produtores e/ou exportadores associados da Valexport, dos 

quais foram descartados oito, pois eles trabalham somente com uva. Dos 29 contatos 

realizados, 16 responderam ao questionário e os dados das respostas foram utilizados 

na confecção das matrizes de comparação do método AHP. 
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3.1.3 Método de análise dos resultados 

Para realizar a aplicação do método AHP, os indicadores foram avaliados em 

pares pelos exportadores. Os dados das comparações pareadas entre os elementos 

da hierarquia de decisão resultam em uma matriz, como exemplo do Quadro 5.  

Quadro 5 – Exemplo de matriz de comparação (AHP). 

 Indicador A Indicador B Indicador C 

Indicador A 1 N 1/N 

Indicador B 1/N 1 N 

Indicador C N 1/N 1 

TOTAL: Total A Total B Total C 

 Fonte: Adaptado de Saaty (1990). 

Através do questionário, os exportadores avaliam a relevância do Indicador A 

sobre o Indicador B, por exemplo, e atribuem um valor N. Automaticamente é atribuído 

o valor inverso para a relevância do Indicador B sobre o Indicador A, que é 1/N. 

Após a confecção da matriz de comparação dos indicadores, segue-se para 

os próximos passos, que consistem na normalização dos dados e no cálculo dos 

vetores de prioridade. A normalização é feita a partir da soma de todos os 

componentes da coluna, logo após, divide-se cada componente por sua soma. Feito 

esse procedimento, é calculado o vetor prioridade, através da média de cada 

indicador. O resultado é apresentado conforme exemplo da matriz do Quadro 6. 

Quadro 6 – Exemplo de matriz com vetor de prioridade (AHP). 

 Indicador A Indicador B Indicador C Vetor de Prioridade 

Indicador A 1 / Total A N / Total B (1/N) / Total C µA = VPA 

Indicador B (1/N) / Total A 1 / Total B N / Total C µB = VPB 

Indicador C N / Total A (1/N) / Total B 1 / Total C µC = VPC 

TOTAL: 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Fonte: Adaptado de Saaty (1990). 

Após esta etapa, Saaty (1990) sugere que se faça o cálculo de consistência 

dos dados. O primeiro passo é encontrar o autovalor de cada indicador, conforme 

indicado no Quadro 7. 

Quadro 7 – Exemplo de matriz com autovalor (AHP). 

 Indicador A Indicador B Indicador C Autovalor 

Indicador A 1 x VPA N x VPA (1/N) x VPA (∑A) / VPA 

Indicador B (1/N) x VPB 1 x VPB N x VPB (∑B) / VPB 

Indicador C N x VPC (1/N) x VPC 1 x VPC (∑C) / VPC 

 Fonte: Adaptado de Saaty (1990). 

Para encontrar os autovalores respectivos a cada indicador, basta somar os 

valores de cada linha e dividir pelo vetor prioridade correspondente. Feito isso, 
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prossegue-se com o cálculo do autovalor máximo, do índice de consistência e da 

razão de consistência, conforme Equações 1, 2 e 3, respectivamente (SAATY, 1990).  

λmax = 
∑autovalor

n
        (1) 

 IC = 
λmax - 1

n -1
       (2) 

RC = 
IC

IR
         (3) 

sendo, 

λmax o autovalor máximo; 

∑autovalor o somatório dos autovalores; 

n o número de variáveis da matriz; 

IC o índice de consistência da matriz; 

RC a razão de consistência da matriz; 

IR o índice de consistência aleatória. 

 
O índice de consistência aleatória (IR) é fixo e depende do número de critérios 

avaliados, conforme o Quadro 8: 

Quadro 8 – Índice de consistência aleatória (IR) 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IR 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

 Fonte: Saaty (1990). 

O índice de consistência aleatória é um parâmetro, proposto por Saaty (1990), 

para verificar se houve uma regularidade na avaliação dos indicadores por parte dos 

tomadores de decisão. Assim, dividindo o índice de consistência da matriz (IC) pelo 

índice de consistência aleatória (IR) tem-se a razão de consistência (RC), que indica 

se a matriz é aceitável quando seu valor é menor que 0,10 (RC<0,10). 

Verificado a consistência dos dados e de porte dos vetores de prioridade, é 

possível identificar o peso de cada critério na decisão de escolha do aeroporto para 

exportar manga pelo modal aéreo. 

Por fim, realiza-se o score geral para cada alternativa, utilizando os vetores 

de prioridade (VP), obtidos nos passos anteriores, e os valores reais (VR), obtidos 



38 
 

através da coleta de dados institucionais para cada indicador dos aeroportos 

selecionados. 

No Quadro 9 apresenta-se a matriz de indicadores aeroportuários 

correlacionada com os vetores de prioridades. 

Quadro 9 – Comparação: indicadores X aeroportos. 

 
Critério 1 Critério 2 

IND.A IND.B IND.C IND.D IND.E IND.F 

Aeroporto Alfa VPA x VRA VPB x VRA VPC x VRA VPD x VRA VPE x VRA VPF x VRA 

Aeroporto Beta VPA x VRB VPB x VRB VPC x VRB VPD x VRB VPE x VRB VPF x VRB 

Aeroporto Charlie VPA x VRC VPB x VRC VPC x VRC VPD x VRC VPE x VRC VPF x VRC 

  Fonte: Adaptado de Saaty (1990). 

Para chegar aos scores finais dos indicadores aeroportuários, bem como na 

avaliação dos respectivos aeroportos, é necessário normalizar os valores reais 

encontrados pelo fato de estarem em escalas diferentes. Após a realização da 

normalização dos dados reais, é possível equacionar a escolha do aeroporto através 

da priorização de indicadores aeroportuários.  

Para identificar a relação da distância entre o produtor/exportador e o 

aeroporto, o tempo total gasto para embarcar a fruta e a melhor escolha apontada a 

partir da priorização de critérios, realizou-se um teste de correlação de Pearson, com 

auxílio do software IBM SPSS Statistics 20.   

Por fim, com o intuito de otimizar a escolha entre os principais aeroportos 

brasileiros utilizados na exportação de manga, realizou-se uma regressão linear 

simples, com auxílio do software Microsoft Office Excel 2013, a partir dos dados 

resultantes da simulação de escolha entre os principais aeroportos brasileiros a partir 

de municípios exportadores de manga pelo modal aéreo.  
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4. RESULTADOS 

Os resultados apresentados nesta seção foram divididos em duas etapas: a 

primeira consiste na identificação do nível de prioridade que os exportadores atribuem 

para os critérios envolvidos na escolha do aeroporto; na segunda foi analisado o 

impacto do critério de seleção dos exportadores na cadeia de exportação de manga, 

simulando a escolha entre os três principais aeroportos utilizados na exportação da 

manga por via aérea a partir dos municípios brasileiros exportadores da fruta.  

 

4.1 Priorização de critérios de escolha de aeroportos 

O Vale do São Francisco é a principal região produtora e exportadora de frutas 

brasileiras. A região é compreendida pela área margeada pelo Rio São Francisco, 

com destaque para as cidades de Juazeiro, na Bahia e Petrolina, em Pernambuco. 

De acordo com dados da Associação de Produtores e Exportadores de 

Hortifrutigranjeiros e Derivados do Vale do São Francisco (Valexport), 85% das 

mangas exportadas pelo Brasil saem desta região. 

De acordo com o diretor executivo da associação, a utilização do transporte 

aéreo na exportações de mangas se dá a partir da demanda, ou seja, na exigência de 

rapidez na entrega à pedido do cliente, ou pelo estágio de maturação da fruta, quando 

a manga está em estágio de maturação avançado e deve ser transportada de avião. 

Ainda de acordo com o diretor executivo, a disponibilidade de voo para o 

destino da fruta é um relevante fator de decisão na escolha do aeroporto, pois em se 

tratando de fruta in natura, ganhar tempo é fundamental. A decisão por qual aeroporto 

é feita a exportação fica a critério do produtor e/ou exportador. Assim, a Associação, 

de acordo com o entrevistado, não interfere nestas questões. Destaca-se aqui o 

trabalho de Tozi e Muller (2006), que aponta o Aeroporto Internacional de 

Guarulhos/SP (GRU) como o que tem maior frequência e disponibilidade de voo, 

porém, o aeroporto mais utilizado para transportar mamão, no caso analisado, foi o 

Aeroporto Internacional do Galeão/RJ (GIG). 

Para compreender a utilização dos aeroportos na exportação de manga, foi 

realizada uma análise dos critérios de seleção com auxílio do método Analytic 

Hierarchy Process - AHP (Análise Hierárquica do Processo), que avaliou os critérios 

de decisão em pares. Este processo foi realizado em cinco etapas: definição dos 

critérios e indicadores envolvidos no processo de escolha do aeroporto; avaliação da 
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relevância entre os critérios e indicadores; cálculo do vetor de prioridade; cálculo de 

consistência da matriz e, definição do peso global dos indicadores. 

A Figura 8 apresenta os critérios e indicadores envolvidos na decisão de 

escolha sobre qual aeroporto utilizar para exportar mangas, tendo como opção GRU, 

SSA e REC. 

Figura 8 – Matriz de decisão de escolha do aeroporto. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

De acordo com a Figura 8, o critério custo foi dividido em três indicadores: as 

tarifas aeroportuárias (TAER), que correspondem aos custos com armazenagem e 

capatazia da carga, o custo de acesso ao terminal aeroportuário (CACE), que é 

composto pelo frete rodoviário da carga do seu ponto de origem até o aeroporto, e o 

custo do frete aéreo (CFRE), que é calculado entre o aeroporto de embarque e o 

aeroporto de destino. 

Já o critério tempo foi dividido em três indicadores: o tempo das operações 

aduaneiras (TADU), que representa o tempo gasto com fiscalização e conferência da 

carga pela Receita Federal e órgãos de vigilância, a distância entre a origem do 

produto e o aeroporto (DIST), e a disponibilidade de voos (DISP), que corresponde a 

frequência e conectividade de voos a partir do aeroporto. 

Após a definição dos critérios de escolha, foi realizada, pelos exportadores de 

manga, a avaliação sobre a relevância existente entre os critérios tempo (TEMP) e 

custo (CUST), que estão expostos na Tabela 2.  
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Tabela 2 – Matriz de comparação entre custo e tempo. 

 TEMP CUST 

TEMP 1,00 2,78 

CUST 0,36 1,00 

Total: 1,36 3,78 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

Realizada a avaliação da relevância dos critérios, o próximo passo do método 

consiste em definir o vetor prioridade para cada critério. A Tabela 3 apresenta os 

respectivos vetores prioridade dos critérios. 

Tabela 3 – Vetor Prioridade dos critérios custo e tempo. 

 TEMP CUST Vetor Prioridade 

TEMP 0,74 0,74 0,74 

CUST 0,26 0,26 0,26 

Total: 1,00 1,00 1,00 

  Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

Não é possível calcular o índice consistência da matriz, pois o Índice 

Randômico (IR) para duas variáveis é 0,00.  

A partir da avaliação dos exportadores, foi possível observar que o critério 

tempo apresentou relevância (0,74) em relação ao critério custo (0,26) no processo 

de escolha sobre qual aeroporto utilizar para exportação de frutas. O critério tempo 

também é apontado nos estudos de Loo (2008) e Jung e Yoo (2016) como relevante 

na escolha de um terminal aeroportuário. 

Embora o custo seja um critério relevante de escolha (HESS; POLAK, 2005), 

todos os tomadores de decisão indicaram o tempo como critério com mais relevância 

na tomada de decisão. Esse dado vai de encontro com a fala do diretor executivo da 

associação, que diz que o tempo é um dos principais fatores na decisão de utilizar o 

transporte aéreo, seja pela exigência do cliente ou pela maturação da fruta. 

Realizada a avaliação da relevância entre os critérios, o próximo passo foi 

fazer a avaliação entre os indicadores. O critério custo foi subdividido em três 

indicadores: tarifas aeroportuárias (TAER), custo de acesso ao terminal (CACE) e 

custo de frete aéreo (CFRE). A avaliação destes indicadores está apresentada na 

Tabela 4. 
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Tabela 4 – Matriz de comparação entre indicadores relacionados ao custo. 

 TAER CACE CFRE 

TAER 1,00 1,67 0,30 

CACE 0,60 1,00 0,47 

CFRE 3,32 2,14 1,00 

Total: 4,92 4,81 1,77 

  Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

Após a avaliação entre os indicadores, foi realizada a normalização dos 

dados, bem como o cálculo dos vetores de prioridade, apresentados na Tabela 5. 

Tabela 5 – Vetor prioridade dos indicadores relacionados ao custo. 

 TAER CACE CFRE Vetor Prioridade 

TAER 0,20 0,35 0,17 0,24 

CACE 0,12 0,21 0,26 0,20 

CFRE 0,67 0,45 0,57 0,56 

Total: 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

Na comparação entre os indicadores relacionados ao custo, o que apresentou 

maior peso na decisão foi o custo com o frete aéreo (CFRE). De acordo com dados 

do CEPEA, o custo com frete aéreo apresenta um impacto nos custos totais de 

transporte maior do que os custos com taxas aeroportuárias e com frete rodoviário até 

o terminal aéreo. 

Identificados os vetores de prioridade de cada indicador, é necessário que se 

realize um cálculo de consistência para verificar a validade dos dados. A Tabela 6 

apresenta os autovalores dos respectivos indicadores, que serão utilizados para 

encontrar o autovalor máximo (λmax). 

Tabela 6 – Autovalor dos indicadores relacionados ao custo. 

 TAER CACE CFRE Autovalor 

TAER 0,24 0,33 0,17 3,08 

CACE 0,14 0,20 0,26 3,05 

CFRE 0,80 0,42 0,56 3,17 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

A Razão de Consistência (RC) deve ser menor que 0,10 (<0,10) para que a 

matriz de comparação seja aceita. Primeiro é encontrado o Índice de Consistência 

(IC), através da equação 
λmax - 1

n -1
. Logo após, divide-se o IC encontrado pelo Índice 

Randômico (IR) da quantidade de variáveis envolvidas na matriz. De acordo com 
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Saaty (1990), o IR para três variáveis é de 0,58. As Equações 4, 5, 6 e 7 demonstram 

os cálculos de consistência. 

Autovalor máximo (λmax) = 
∑ Autovalor

n
 = 

9,30

3
 = 3,10    (4) 

Índice de Consistência (IC) = 
λmax - 1

n -1
 = 

3,10 - 3

3 - 1
 = 

0,10

2
 = 0,05  (5) 

Índice Randômico (IR) = 0,58       (6) 

Razão de Consistência (RC) = 
IC

IR
 = 

0,05

0,58
 = 0,0862    (7) 

A Razão de Consistência (RC) da matriz resultou em 0,0862, ou seja, abaixo 

do indicado por Saaty (1990). Assim, com resultado <0,10, a matriz e seus vetores de 

prioridade são considerados aceitos como consistentes e regulares. 

Todo o processo realizado com os indicadores relacionados ao custo também 

foi realizado com os indicadores relacionados ao critério tempo, que foi subdividido 

em três indicadores: tempo das operações aduaneiras (TOAD), distância entre origem 

do produto e o aeroporto (DOPA) e disponibilidade de voos (DISP). A avaliação destes 

fatores está apresentada na Tabela 7. 

Tabela 7 – Matriz de comparação entre indicadores relacionados ao tempo. 

 TADU DIST DISP 

TADU 1,00 3,16 1,02 

DIST 0,32 1,00 0,80 

DISP 0,98 1,25 1,00 

Total: 2,30 5,41 2,82 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

O próximo passo consiste na normalização dos dados, bem como no cálculo 

dos vetores de prioridade, apresentados na Tabela 8. 

Tabela 8 – Vetor prioridade dos indicadores relacionados ao tempo. 

 TADU DIST DISP Vetor Prioridade 

TADU 0,44 0,58 0,36 0,46 

DIST 0,14 0,18 0,28 0,20 

DISP 0,43 0,23 0,35 0,34 

Total: 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

Na comparação entre os indicadores relacionados ao tempo, o tempo entre 

as operações aduaneiras (TADU) obteve o maior peso de decisão, (0,46). 

Corroborando com esse resultado, outros estudos também apontam o tempo das 
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operações aduaneiras como critério relevante na escolha do aeroporto (ZHANG; 

ZHANG, 2002; TOZI et al., 2010; ADENIGBO; 2016). 

Para verificar a consistência dos dados, foi realizado o cálculo de Razão de 

Consistência (RC) a partir dos autovalores dos respectivos fatores, apresentados na 

Tabela 9.  As equações 8, 9, 10 e 11 demonstram o cálculo de consistência. 

Tabela 9 – Autovalor dos indicadores relacionados ao tempo. 

 TADU DIST DISP Autovalor 

TADU 0,46 0,64 0,34 3,13 

DIST 0,15 0,20 0,27 3,06 

DISP 0,45 0,25 0,34 3,09 

 Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

Autovalor máximo (λmax) = 
∑ Autovalor

n
 = 

9,27

3
 = 3,09     (8) 

Índice de Consistência (IC) = 
λmax - 1

n -1
 = 

3,09 - 3

3 - 1
 = 

0,09

2
 = 0,045   (9) 

Índice Randômico (IR) = 0,58       (10) 

Razão de Consistência (RC) = 
IC

IR
 = 

0,045

0,58
 = 0,0789    (11) 

A Razão de Consistência (RC) da matriz de indicadores relacionados ao 

tempo resultou em 0,0789, ou seja, também ficou dentro do indicado por Saaty (1990). 

Dessa maneira, a matriz e seus vetores de prioridade também são aceitos. 

Por fim, a AHP permitiu definir o peso global dos indicadores relacionados ao 

critério custo e tempo, proporcionando identificar o nível de prioridade que os 

exportadores atribuem para os critérios envolvidos no processo de escolha do 

aeroporto para exportar seus produtos.  

Na Tabela 10 são apresentados os fatores envolvidos na escolha do 

aeroporto, bem como peso global de decisão. 

Tabela 10 – Peso dos indicadores 

Fatores Peso Relativo Peso global Posição 

TAER 0,24 0,06 5º 

CACE 0,20 0,05 6º 

CFRE 0,56 0,15 3º 

TADU 0,46 0,34 1º 

DIST 0,20 0,15 4º 

DISP 0,34 0,25 2º 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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Nota-se que o indicador que apresentou maior peso de decisão foi o de tempo 

das operações aduaneiras. De acordo com os resultados, esse representa um grande 

impacto nas decisões dos exportadores, 0,34. Em seguida, o indicador disponibilidade 

de voo foi o que apresentou o segundo maior peso na decisão, 0,25, seguido pelo 

custo do frete aéreo, 0,15, pela distância entre o exportador e o aeroporto, 0,15, pelas 

tarifas aéreas, 0,06 e, por fim, o indicador que apresentou o menor impacto foi o custo 

de acesso ao terminal aeroportuário, 0,06.  

Foi realizado um teste de correlação de Pearson para analisar a relação entre 

os critérios e indicadores de decisão e verificou-se que existe uma correlação forte 

(0,697), ao nível de significância p<0,01, entre as avaliações feitas pelos exportadores 

sobre a relevância do tempo sobre o custo, e do tempo das operações aduaneiras 

sobre a distância. Assim, a tendência é que quanto maior é a relevância que o 

exportador dá para o critério tempo em relação ao custo, maior é o peso atribuído para 

o indicador tempo das operações aduaneiras em relação à distância entre o 

exportador e o aeroporto. De acordo com o nível de prioridade dos critérios atribuídos 

pelos exportadores, a eficiência das operações aduaneiras, realizadas no terminal 

aeroportuário (peso = 0,34), representa um forte fator de decisão, mesmo que isso 

implique em ter que deslocar a fruta em longas distâncias (peso = 0,15), o que 

ocasiona um maior custo de transporte rodoviário (peso = 0,05). 

 

4.2 Simulação de escolha do aeroporto e seus impactos 

A partir dos níveis de prioridade dos critérios e indicadores definidos, é 

possível identificar a melhor alternativa, levando em consideração os fatores 

apontados nesse estudo. Assim, foi simulado o processo de escolha do aeroporto, ou 

seja, qual o aeroporto, entre três diferentes aeroportos, que seria escolhido atendendo 

aos critérios avaliados pelos exportadores. 

Para esta simulação, selecionou-se como origem da manga os principais 

municípios da que exportam frutas através do modal aéreo e como destino o 

continente europeu. Já os aeroportos selecionados são, o Aeroporto Internacional 

Governador André Franco Montoro de Guarulhos (GRU), em São Paulo, o Aeroporto 

Internacional Luís Eduardo Magalhães de Salvador (SSA), na Bahia, e o Aeroporto 

Internacional Gilberto Freyre do Recife/Guararapes (REC), em Pernambuco. 
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O tempo das operações aduaneiras, as tarifas aéreas e o custo médio com o 

frete aéreo foi informado por cada terminal aeroportuário. Já para o custo médio do 

frete rodoviário, que compõe o custo de acesso ao aeroporto, foi adotada a planilha 

da Hortifruti Brasil, que faz parte do Centro de Estudos Avançados em Economia 

Aplicada da Esalq/USP e realiza pesquisa sobre os custos da cadeia de frutas 

(CEPEA, 2016). Em situação hipotética para esta simulação, considera-se que todos 

os aeroportos tem disponível o voo para o cliente final. 

Utilizando esses parâmetros foram realizados os cálculos (Apêndice 3) da 

melhor escolha a partir de cada município produtor. Os resultados são apresentados 

na Tabela 11, que também estabelece a distância entre o município e a unidade 

aeroportuária e o tempo total, que compreende o tempo gasto entre o município e o 

aeroporto acrescido do tempo das operações aduaneiras do aeroporto. 

Tabela 11 – Comparativo entre distância, tempo e resultado da melhor escolha. 

 
DISTÂNCIA (Km) TEMPO TOTAL (h) ESCOLHA (AHP) 

GRU SSA REC GRU SSA REC GRU SSA REC 

Livramento de Nossa Senhora/BA 1492 598 1270 21,8 25,9 27,3 0,43 0,3 0,28 

Juazeiro/BA 2171 500 717 30,0 24,7 19,2 0,41 0,29 0,3 

Petrolina/PE 2176 505 712 31,0 24,9 15,9 0,41 0,29 0,3 

Casa Nova/BA 2239 568 774 32,0 28,8 19,7 0,41 0,29 0,3 

Belém de São Francisco/PE 2387 625 481 33,0 26,1 16,2 0,41 0,27 0,33 

Mamanguape/PB 2851 941 167 39,0 30,3 12,5 0,39 0,22 0,39 

Salvador/BA 2025 23,9 795 27,0 18,5 20,8 0,39 0,38 0,23 

   Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

A escolha do aeroporto é definida pelo maior valor encontrado no cálculo de 

escolha através dos pesos atribuídos pelos exportadores. Já os critérios distância e 

tempo, é o inverso, ou seja, quanto menor é o valor, melhor é a alternativa. Assim, os 

valores destacados na Tabela 11 correspondem à distância mais curta entre o 

aeroporto e o exportador, à opção mais rápida e ao valor da melhor escolha, 

encontrada a partir do cálculo com o peso dos critérios. 

Nota-se que GRU foi identificado como a melhor escolha a partir de todas as 

cidades, porém, quando se analisa os valores da distância e do tempo total gasto, 

percebe-se que é vantajoso utilizar esse aeroporto apenas a partir da cidade de 

Livramento de Nossa Senhora/BA. Mesmo que a distância entre esse município e 

GRU seja maior do que SSA e REC, o tempo total é menor por GRU. Para Loo (2008) 
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e Jung e Yoo (2016), usuários de transporte aéreo estão dispostos a pagar mais por 

redução do tempo. 

Em relação a Juazeiro/BA, Petrolina/PE e Casa Nova/BA, o cálculo apontou 

a melhor opção como GRU, porém, o aeroporto mais próximo é SSA, e o aeroporto 

que gastaria menos tempo é REC. Já para os municípios de Belém de São 

Francisco/PE, o aeroporto mais perto e que gastaria menos tempo é REC, porém o 

cálculo apontou GRU como a melhor opção. E em Mamanguape/PB, o resultado da 

melhor opção ficou empatado entre GRU e REC, mesmo que REC seja mais próximo 

e com um tempo menor de acesso. 

Percebe-se que na prática adotada no mercado há uma má priorização dos 

critérios de escolha do aeroporto, pois aparentemente GRU não é a opção mais viável 

pelo custo, nem pelo tempo. Na relação entre o custo e o tempo, os exportadores 

atribuíram que o tempo é mais relevante que o custo na decisão de escolha do 

aeroporto. Embora o tempo gasto nas operações aduaneiras de GRU esteja bem 

abaixo dos outros aeroportos, o tempo que se gasta entre o exportador e o terminal 

de cargas acaba inviabilizando essa escolha. Para Pels et al. (2003) e Postorino 

(2010), a distância do aeroporto pode ser determinante na escolha  

Quanto maior é a distância entre o exportador e o terminal maior é seu custo 

com frete rodoviário, o que acarreta em maiores custos para a cadeia produtiva de 

manga para exportação. Com o intuito de compreender a relação entre as variáveis 

externas ao aeroporto e a escolha apontada através da priorização de critérios, foi 

realizado um teste de correlação de Pearson, conforme Tabela 12. 

Tabela 12 – Correlação entre os critérios e as escolhas. 

 DIST 

GRU 

DIST 

SSA 

DIST 

REC 

TEM 

GRU 

TEM 

SSA 

TEMP 

REC 

AHP 

GRU 

AHP 

SSA 

AHP 

REC 

AHP 

GRU 

Correlação -0,513 0,375 0,581 -0,404 0,424 0,488 
1 

-0,282 0,016 

Significância 0,239 0,407 0,171 0,368 0,344 0,267 0,540 0,973 

AHP 

SSA 

Correlação -0,584 -0,986 0,557 -0,654 -0,907 0,526 -0,282 
1 

-0,958 

Significância 0,169 0,000 0,194 0,111 0,005 0,225 0,540 0,001 

AHP 

REC 

Correlação 0,768 0,926 -0,751 0,809 0,836 -0,694 0,016 -0,958 
1 

Significância 0,044 0,003 0,052 0,027 0,019 0,084 0,973 0,001 

 Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

De acordo com a Tabela 12, é possível perceber que a escolha SSA teve 

correlação negativa forte (-0,986) e significante (p<0,01) com a distância entre o 

exportador e o aeroporto, e também apresentou correlação negativa forte (-0,907) e 
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significante (p<0,01) com o tempo total gasto até a mercadoria estar liberada para ser 

embarcada. Ou seja, a decisão de exportar por SSA está relacionada à proximidade 

e ao tempo total gasto. Quanto menor esses dois fatores, maior será a probabilidade 

de escolha por esse aeroporto. 

Já a definição por REC apresentou correlações positivas fortes com a 

distância do exportador para GRU (0,0768) e para SSA (0,926), bem como para o 

tempo total gasto por GRU (0,809) e por Salvador (0,836) em todas as situações com 

nível de significância (p<0,05). Assim, a escolha por REC depende de fatores externos 

relacionados aos aeroportos concorrentes. 

A preferência por GRU não apresentou correlações com os fatores avaliados. 

Acredita-se que o nível de eficiência operacional do terminal de cargas, como o tempo 

das operações aduaneiras (ZHANG; ZHANG, 2002; TOZI et al., 2010; ADENIGBO, 

2016) pode representar um fator relevante na escolha do aeroporto, principalmente 

quando se avalia o desempenho aeroportuário de um terminal de cargas. 

Aparentemente, a escolha do aeroporto a partir do peso global dos 

indicadores avaliados pelos exportadores não otimiza o processo, nota-se um má 

priorização dos indicadores na seleção de aeroportos por parte dos exportadores de 

manga, pois os resultados encontrados da escolha do aeroporto através da 

priorização dos indicadores relacionados ao tempo, não condiz com os dados da 

distância entre o exportador e o aeroporto e, também, do tempo total gasto.  

Nesse sentido, realizou-se uma análise da relação entre os critérios custo e 

tempo, com o intuito de otimizar a escolha do aeroporto, adotando como referência os 

principais municípios produtores e exportadores de manga do país. Para tal, foi 

realizada uma regressão linear simples pelo método dos mínimos quadrados. 

Como GRU se apresentou mais eficiente e, consequentemente, a melhor 

escolha pela priorização dos indicadores, definiu-se como variável independente a 

distância entre o terminal e os principais exportadores, pois a distância está 

relacionada diretamente ao tempo e ao custo. Já as variáveis dependentes são o custo 

de acesso até a unidade aeroportuária e o tempo total de acesso, incluindo o tempo 

em trânsito e o despacho aduaneiro das três unidades aeroportuárias. Os dados foram 

normalizados em escala de 0 a 1 e multiplicado pelo peso do critério custo (0,26) e do 

critério tempo (0,74), descrito na Tabela 13. 
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Tabela 13 – Escolha do aeroporto a partir do custo e do tempo. 

Município Exportador 
Distância 

(GRU) 

TEMPO (0,74) CUSTO (0,26) 

GRU SSA REC GRU SSA REC 

São Paulo/SP 26,1 63,11 5,63 5,26 25,64 0,12 0,25 

Mogi das Cruzes/SP 44,6 63,42 5,41 5,17 25,47 0,11 0,41 

São Jose dos Campos/SP 71,2 62,63 5,82 5,55 25,23 0,11 0,66 

Valinhos/SP 104 61,24 6,46 6,31 24,91 0,11 0,98 

Campinas/SP 110 61,20 6,48 6,33 24,87 0,11 1,02 

Mogi-mirim/SP 178 59,58 7,38 7,04 24,25 0,11 1,64 

Avaré/SP 284 57,14 8,53 8,34 23,51 0,10 2,39 

Monte Alto/SP 375 54,70 9,80 9,50 22,63 0,11 3,26 

Belo Horizonte/MG 585 48,68 12,91 12,40 20,06 0,12 5,82 

Urania/SP 612 51,31 11,61 11,08 21,09 0,10 4,81 

Santa Maria de Jetibá/SP 949 38,96 17,91 17,13 17,06 0,13 8,81 

Linhares/SP 1056 36,29 19,19 18,52 15,95 0,14 9,90 

Sooretama/SP 1104 35,20 19,77 19,04 15,62 0,14 10,24 

Jaíba/MG 1185 34,60 20,12 19,28 15,05 0,14 10,81 

Livramento de N.Sra./BA 1492 27,99 23,62 22,38 11,87 0,18 13,95 

Salvador/BA 2025 19,69 28,73 25,58 6,62 2,52 16,86 

Juazeiro/BA 2171 19,58 23,75 30,67 6,43 0,12 19,46 

Petrolina/PE 2176 17,61 21,94 34,45 6,38 0,11 19,50 

Casa Nova/BA 2239 19,83 22,02 32,15 6,65 0,11 19,24 

Belém de São Francisco/PE 2387 17,17 21,75 35,08 4,35 0,06 21,59 

Mamanguape/PB 2851 13,65 17,58 42,77 1,44 0,01 24,55 

 Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

Percebe-se, a partir da Tabela 13, que à medida em que a distância entre o 

exportador e GRU aumenta, diminui os valores de escolha para esse aeroporto, e, 

consequentemente, aumenta os valores para os demais aeroportos.  

O Gráfico 3 mostra a melhor opção envolvendo os critérios custo e tempo 

gasto para embarcar a manga a partir dos aeroportos GRU, SSA e REC. 

Gráfico 3 – Comparação entre os critérios custo e tempo de acesso ao aeroporto. 

 
  Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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A partir do cálculo de regressão linear simples, foram geradas as linhas de 

tendência com as equações correspondentes e, igualando as equações, foi possível 

obter os pontos críticos entre o custo e o tempo. 

A linha do custo de GRU (y = -0,0089x + 25,751) cruza com a linha do custo 

de REC (y = 0,0088x + 0,1532) na igualdade x = 1.446,200. Ou seja, exportadores 

que estão em municípios até 1.446 Km de distância de GRU, devem utilizar esse 

terminal e otimizar em seus custos. Já exportadores que se encontram a mais de 

1.446 Km de distância de GRU e, consequentemente, mais próximos de REC, a 

melhor opção para otimizar os custos passa a ser REC. 

Porém, quando se analisa o critério tempo, a linha de GRU (y = -0,0195 + 

61,578) se cruza com a linha de REC (y = 0,0125x + 4,6576) na igualdade x = 

1.778,762. Assim, exportadores que estão até a 1.779 Km de distância de GRU e 

querem otimizar o tempo, devem utilizar esse aeroporto para exportar seus produtos. 

A partir dessa distância, os exportadores que utilizarem essa unidade aeroportuária 

gastarão mais tempo do que se utilizar o terminal de REC. 

Nesse sentido, se o exportador se localizar a mais de 1.446 Km do aeroporto 

de GRU e priorizar o critério tempo na escolha do aeroporto, ele pode gastar até 23% 

a mais de frete rodoviário. A partir de 1.779 Km de distância de GRU existe uma 

inviabilidade tanto de custo quanto de tempo, a não ser que os outros aeroportos não 

possuam voos disponíveis conforme demanda do exportador. Assim, tomadores de 

decisão devem definir os critérios de seleção do aeroporto de modo que não acarrete 

em aumento dos custos na cadeia de exportação da manga, ou que os custos sejam 

compensados pelo valor do venda do produto no mercado internacional.  



51 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve como objetivo analisar o processo de escolha entre 

aeroportos para exportação de manga. Identificou-se os critérios utilizados, bem como 

a relação entre eles e o impacto da decisão baseada na priorização de um critério 

sobre o outro. Para isso, foi definido, junto aos produtores e/ou exportadores 

brasileiros de manga, os critérios utilizados na escolha do aeroporto para exportar 

seus produtos. 

Os resultados apontam que o tempo apresenta-se como um critério com maior 

peso de decisão em relação ao custo no processo de escolha entre aeroportos para 

exportar manga. O indicador que apresentou maior impacto na decisão do exportador 

foi o tempo das operações aduaneiras, já o indicador que apresentou o menor impacto 

foi o custo de acesso ao terminal aeroportuário. Existe uma correlação significativa 

entre essas duas variáveis e a tendência é que quanto maior for a relevância que o 

exportador dá para o critério tempo, maior será o peso atribuído para o indicador 

tempo das operações aduaneiras em relação à distância entre o exportador e o 

aeroporto. 

Nesse sentido, verificou-se através de simulações que o aeroporto 

selecionado para a exportação, levando em consideração a priorização dos 

indicadores relacionados ao tempo, seria o Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP 

(GRU). Embora esse aeroporto tenha sido apontado como a melhor escolha, observa-

se que ele não seria a opção mais viável, pois se encontra mais distante dos principais 

produtores e/ou exportadores brasileiros que os aeroportos internacionais de 

Recife/PE (REC) e de Salvador/ BA (SSA). 

Assim, a escolha do aeroporto priorizando o tempo pode resultar em perda de 

frete rodoviário, ocasionando o aumento dos custos de transporte da manga para 

exportação e impactando diretamente na competitividade da fruta no mercado 

externo. Foi identificado que, se o exportador optar por priorizar o tempo, isso pode 

acarretar em um aumento em até 23% do custo de acesso ao terminal aeroportuário. 

De acordo com os resultados, quanto melhor é o desempenho operacional do 

aeroporto, maior é a sua abrangência, ou seja, a distância entre a unidade 

aeroportuária e o demandante de cargas aéreas acaba sendo um fator de pouca 

relevância. 
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Sobre o método utilizado, notou-se que a AHP é recomendada para avaliar 

decisões que envolvem questões de escolha do terminal aeroportuário, porém, o 

método não seria recomendado para se avaliar muitos critérios, pois a matriz de 

comparação ficaria muito extensa e os respondentes poderiam não se disponibilizar a 

responder. 

Esse estudo abordou o transporte de manga, um produto perecível, que pode 

ter influenciado na priorização dos exportadores pelo tempo. Sugere-se, como 

estudos futuros, que se desenvolvam trabalhos relacionando custo e tempo nas 

decisões de escolha entre aeroportos de cargas para transportar produtos não 

perecíveis.   
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59 
 

 

 



60 
 

 



61 
 

 

 

  



62 
 

 

  



63 
 

APÊNDICE 2 – Respostas dos questionários 
 

 

Tempo 
X 

Custo 

Tarifa 
X 

Acesso 

Tarifa 
X 

Frete 

Acesso 
X 

Frete 

Aduana 
X 

Distância 

Aduana 
X 

Disponibilidade 

Distância 
X 

Disponibilidade 

A 1,00 1,00 0,14 0,33 5,00 0,20 5,00 

B 3,00 3,00 0,20 0,33 3,00 0,20 0,33 

C 5,00 1,00 0,14 0,33 5,00 0,33 0,20 

D 0,33 3,00 0,14 0,33 0,20 1,00 3,00 

E 1,00 1,00 0,20 1,00 1,00 3,00 0,33 

F 1,00 1,00 0,33 1,00 3,00 3,00 0,33 

G 3,00 0,33 0,20 0,50 3,00 0,33 0,20 

H 7,00 3,00 0,14 0,14 5,00 5,00 0,20 

I 0,20 3,00 0,11 0,33 0,33 0,20 1,00 

J 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 0,33 0,33 

K 3,00 3,00 0,14 0,20 5,00 0,20 0,20 

L 3,00 1,00 0,33 0,33 5,00 0,14 0,14 

M 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

N 5,00 3,00 0,20 0,14 3,00 0,20 0,14 

O 7,00 0,33 0,20 0,14 7,00 1,00 0,14 

P 3,00 1,00 0,33 0,33 1,00 0,20 0,20 

µ 2,78 1,67 0,30 0,47 3,16 1,02 0,80 

1/µ 0,36 0,60 3,32 2,14 0,32 0,98 1,25 
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Apêndice 3 – Cálculo da melhor escolha 
 

LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA 

 

 

VALORES DOS INDICADORES 
 

 

  DIST TADU TAER CFRE CACE DISP 
 

 

GRU 1492 3 0,079 1,00 164,12 1,00 
 

 

SSA 598 18 0,0763 1,10 65,78 1,00 
 

 

REC 1270 10 0,0763 0,95 139,70 1,00 
 

 

TOTAL: 3360,00 31,00 0,23 3,05 369,60 3,00 
 

 

       
 

 

NORMALIZAÇÃO DOS DADOS 
 

 

  DIST TADU TAER CFRE CACE DISP 
 

 

GRU 2,25 10,33 2,93 3,05 2,25 0,33 
 

 

SSA 5,62 1,72 3,04 2,77 5,62 0,33 
 

 

REC 2,65 3,10 3,04 3,21 2,65 0,33 
 

 

TOTAL: 10,52 15,16 9,00 9,03 10,52 1,00 
 

 

       
 

 

NORMALIZAÇÃO DOS DADOS 
 

 

  DIST TADU TAER CFRE CACE DISP 
 

 

GRU 0,21 0,68 0,33 0,34 0,21 0,33 
 

 

SSA 0,53 0,11 0,34 0,31 0,53 0,33 
 

 

REC 0,25 0,20 0,34 0,36 0,25 0,33 
 

 

TOTAL: 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

 

       
 

 

 
ESCOLHA DA MELHOR ALTERNATIVA 

  DIST TADU TAER CFRE CACE DISP TOTAL 

GRU 0,0321 0,2318 0,0195 0,0506 0,0107 0,08 0,43 

SSA 0,0801 0,0386 0,0202 0,0460 0,0267 0,08 0,30 

REC 0,0377 0,0695 0,0202 0,0533 0,0126 0,08 0,28 
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JUAZEIRO/BA  

VALORES DOS INDICADORES  

  DIST TADU TAER CFRE CACE DISP  

GRU 2171 3 0,079 1,00 238,81 1,00  

SSA 500 18 0,0763 1,10 55,00 1,00  

REC 717 10 0,0763 0,95 78,87 1,00  

TOTAL: 3388,00 31,00 0,23 3,05 372,68 3,00  

        

NORMALIZAÇÃO DOS DADOS  

  DIST TADU TAER CFRE CACE DISP  

GRU 1,56 10,33 2,93 3,05 1,56 0,33  

SSA 6,78 1,72 3,04 2,77 6,78 0,33  

REC 4,73 3,10 3,04 3,21 4,73 0,33  

TOTAL: 13,06 15,16 9,00 9,03 13,06 1,00  

        

NORMALIZAÇÃO DOS DADOS  

  DIST TADU TAER CFRE CACE DISP  

GRU 0,12 0,68 0,33 0,34 0,12 0,33  

SSA 0,52 0,11 0,34 0,31 0,52 0,33  

REC 0,36 0,20 0,34 0,36 0,36 0,33  

TOTAL: 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  

        

ESCOLHA DA MELHOR ALTERNATIVA 

  DIST TADU TAER CFRE CACE DISP TOTAL 

GRU 0,0179 0,2318 0,0195 0,0506 0,0060 0,08 0,41 

SSA 0,0778 0,0386 0,0202 0,0460 0,0259 0,08 0,29 

REC 0,0543 0,0695 0,0202 0,0533 0,0181 0,08 0,30 
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PETROLINA/PE  

VALORES DOS INDICADORES  

  DIST TADU TAER CFRE CACE DISP  

GRU 2176 3 0,079 1,00 239,36 1,00  

SSA 505 18 0,0763 1,10 55,55 1,00  

REC 712 10 0,0763 0,95 78,32 1,00  

TOTAL: 3393,00 31,00 0,23 3,05 373,23 3,00  

        

NORMALIZAÇÃO DOS DADOS  

  DIST TADU TAER CFRE CACE DISP  

GRU 1,56 10,33 2,93 3,05 1,56 0,33  

SSA 6,72 1,72 3,04 2,77 6,72 0,33  

REC 4,77 3,10 3,04 3,21 4,77 0,33  

TOTAL: 13,04 15,16 9,00 9,03 13,04 1,00  

        

NORMALIZAÇÃO DOS DADOS  

  DIST TADU TAER CFRE CACE DISP  

GRU 0,12 0,68 0,33 0,34 0,12 0,33  

SSA 0,52 0,11 0,34 0,31 0,52 0,33  

REC 0,37 0,20 0,34 0,36 0,37 0,33  

TOTAL: 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  

        

ESCOLHA DA MELHOR ALTERNATIVA 

  DIST TADU TAER CFRE CACE DISP TOTAL 

GRU 0,0179 0,2318 0,0195 0,0506 0,0060 0,08 0,41 

SSA 0,0773 0,0386 0,0202 0,0460 0,0258 0,08 0,29 

REC 0,0548 0,0695 0,0202 0,0533 0,0183 0,08 0,30 
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CASA NOVA/BA  

VALORES DOS INDICADORES  

  DIST TADU TAER CFRE CACE DISP  

GRU 2239 3 0,079 1,00 246,29 1,00  

SSA 568 18 0,0763 1,10 62,48 1,00  

REC 774 10 0,0763 0,95 85,14 1,00  

TOTAL: 3581,00 31,00 0,23 3,05 393,91 3,00  

        

NORMALIZAÇÃO DOS DADOS  

  DIST TADU TAER CFRE CACE DISP  

GRU 1,60 10,33 2,93 3,05 1,60 0,33  

SSA 6,30 1,72 3,04 2,77 6,30 0,33  

REC 4,63 3,10 3,04 3,21 4,63 0,33  

TOTAL: 12,53 15,16 9,00 9,03 12,53 1,00  

        

NORMALIZAÇÃO DOS DADOS  

  DIST TADU TAER CFRE CACE DISP  

GRU 0,13 0,68 0,33 0,34 0,13 0,33  

SSA 0,50 0,11 0,34 0,31 0,50 0,33  

REC 0,37 0,20 0,34 0,36 0,37 0,33  

TOTAL: 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  

        

ESCOLHA DA MELHOR ALTERNATIVA 

  DIST TADU TAER CFRE CACE DISP TOTAL 

GRU 0,0191 0,2318 0,0195 0,0506 0,0064 0,08 0,41 

SSA 0,0755 0,0386 0,0202 0,0460 0,0252 0,08 0,29 

REC 0,0554 0,0695 0,0202 0,0533 0,0185 0,08 0,30 
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BELÉM DO SÃO FRANCISCO/BA  

VALORES DOS INDICADORES  

  DIST TADU TAER CFRE CACE DISP  

GRU 2387 3 0,079 1,00 262,57 1,00  

SSA 625 18 0,0763 1,10 68,75 1,00  

REC 481 10 0,0763 0,95 52,91 1,00  

TOTAL: 3493,00 31,00 0,23 3,05 384,23 3,00  

        

NORMALIZAÇÃO DOS DADOS  

  DIST TADU TAER CFRE CACE DISP  

GRU 1,46 10,33 2,93 3,05 1,46 0,33  

SSA 5,59 1,72 3,04 2,77 5,59 0,33  

REC 7,26 3,10 3,04 3,21 7,26 0,33  

TOTAL: 14,31 15,16 9,00 9,03 14,31 1,00  

        

NORMALIZAÇÃO DOS DADOS  

  DIST TADU TAER CFRE CACE DISP  

GRU 0,10 0,68 0,33 0,34 0,10 0,33  

SSA 0,39 0,11 0,34 0,31 0,39 0,33  

REC 0,51 0,20 0,34 0,36 0,51 0,33  

TOTAL: 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  

        

ESCOLHA DA MELHOR ALTERNATIVA 

  DIST TADU TAER CFRE CACE DISP TOTAL 

GRU 0,0153 0,2318 0,0195 0,0506 0,0051 0,08 0,41 

SSA 0,0586 0,0386 0,0202 0,0460 0,0195 0,08 0,27 

REC 0,0761 0,0695 0,0202 0,0533 0,0254 0,08 0,33 
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MAMANGUAPE/PB  

VALORES DOS INDICADORES  

  DIST TADU TAER CFRE CACE DISP  

GRU 2851 3 0,079 1,00 313,61 1,00  

SSA 941 18 0,0763 1,10 103,51 1,00  

REC 167 10 0,0763 0,95 18,37 1,00  

TOTAL: 3959,00 31,00 0,23 3,05 435,49 3,00  

        

NORMALIZAÇÃO DOS DADOS  

  DIST TADU TAER CFRE CACE DISP  

GRU 1,39 10,33 2,93 3,05 1,39 0,33  

SSA 4,21 1,72 3,04 2,77 4,21 0,33  

REC 23,71 3,10 3,04 3,21 23,71 0,33  

TOTAL: 29,30 15,16 9,00 9,03 29,30 1,00  

        

NORMALIZAÇÃO DOS DADOS  

  DIST TADU TAER CFRE CACE DISP  

GRU 0,05 0,68 0,33 0,34 0,05 0,33  

SSA 0,14 0,11 0,34 0,31 0,14 0,33  

REC 0,81 0,20 0,34 0,36 0,81 0,33  

TOTAL: 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  

        

ESCOLHA DA MELHOR ALTERNATIVA 

  DIST TADU TAER CFRE CACE DISP TOTAL 

GRU 0,0071 0,2318 0,0195 0,0506 0,0024 0,08 0,39 

SSA 0,0215 0,0386 0,0202 0,0460 0,0072 0,08 0,22 

REC 0,1214 0,0695 0,0202 0,0533 0,0405 0,08 0,39 
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SALVADOR/BA  

VALORES DOS INDICADORES  

  DIST TADU TAER CFRE CACE DISP  

GRU 2025 3 0,079 1,00 222,75 1,00  

SSA 23,9 18 0,0763 1,10 2,63 1,00  

REC 795 10 0,0763 0,95 87,45 1,00  

TOTAL: 2843,90 31,00 0,23 3,05 312,83 3,00  

        

NORMALIZAÇÃO DOS DADOS  

  DIST TADU TAER CFRE CACE DISP  

GRU 1,40 10,33 2,93 3,05 1,40 0,33  

SSA 118,99 1,72 3,04 2,77 118,99 0,33  

REC 3,58 3,10 3,04 3,21 3,58 0,33  

TOTAL: 123,97 15,16 9,00 9,03 123,97 1,00  

        

NORMALIZAÇÃO DOS DADOS  

  DIST TADU TAER CFRE CACE DISP  

GRU 0,01 0,68 0,33 0,34 0,01 0,33  

SSA 0,96 0,11 0,34 0,31 0,96 0,33  

REC 0,03 0,20 0,34 0,36 0,03 0,33  

TOTAL: 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  

        

ESCOLHA DA MELHOR ALTERNATIVA 

  DIST TADU TAER CFRE CACE DISP TOTAL 

GRU 0,0017 0,2318 0,0195 0,0506 0,0006 0,08 0,39 

SSA 0,1440 0,0386 0,0202 0,0460 0,0480 0,08 0,38 

REC 0,0043 0,0695 0,0202 0,0533 0,0014 0,08 0,23 
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APÊNDICE 4 - Cálculo da melhor escolha (Tempo X Custo) 

 

TEMPO 

 
VALOR REAL (h) NORMALIZAÇÃO DOS DADOS PESO (0,74) 

GRU SSA REC Total GRU SSA REC Total GRU SSA REC GRU SSA REC 

São Paulo/SP 3,8 42,0 45,0 90,8 24,2 2,2 2,0 28,4 0,85 0,08 0,07 0,63 0,06 0,05 

Mogi das 
Cruzes/SP 

3,7 43,0 45,0 91,7 25,0 2,1 2,0 29,2 0,86 0,07 0,07 0,63 0,05 0,05 

São Jose dos 
Campos/SP 

3,9 42,0 44,0 89,9 23,1 2,1 2,0 27,2 0,85 0,08 0,08 0,63 0,06 0,06 

Valinhos/SP 4,5 43,0 44,0 91,5 20,2 2,1 2,1 24,4 0,83 0,09 0,09 0,61 0,06 0,06 

Campinas/SP 4,6 43,0 44,0 91,6 20,1 2,1 2,1 24,3 0,83 0,09 0,09 0,61 0,06 0,06 

Mogi-mirim/SP 5,2 42,0 44,0 91,2 17,5 2,2 2,1 21,8 0,81 0,10 0,10 0,60 0,07 0,07 

Avaré/SP 6,6 44,0 45,0 95,6 14,6 2,2 2,1 18,8 0,77 0,12 0,11 0,57 0,09 0,08 

Monte Alto/SP 7,5 41,7 43,0 92,2 12,3 2,2 2,1 16,7 0,74 0,13 0,13 0,55 0,10 0,09 

Belo 
Horizonte/MG 

9,7 36,5 38,0 84,2 8,7 2,3 2,2 13,2 0,66 0,17 0,17 0,49 0,13 0,12 

Urania/SP 9,5 42,0 44,0 95,5 10,1 2,3 2,2 14,5 0,69 0,16 0,15 0,51 0,12 0,11 

Santa Maria de 
Jetibá/SP 

15,8 34,5 36,0 86,3 5,4 2,5 2,4 10,4 0,53 0,24 0,23 0,39 0,18 0,17 

Linhares/SP 16,9 32,0 33,2 82,1 4,9 2,6 2,5 9,9 0,49 0,26 0,25 0,36 0,19 0,19 

Sooretama/SP 17,8 31,7 32,9 82,3 4,6 2,6 2,5 9,7 0,48 0,27 0,26 0,35 0,20 0,19 

Jaíba/MG 17,7 30,5 31,8 80,1 4,5 2,6 2,5 9,7 0,47 0,27 0,26 0,35 0,20 0,19 

Livramento de 
N.Sra./BA 

21,8 25,9 27,3 75,0 3,4 2,9 2,7 9,1 0,38 0,32 0,30 0,28 0,24 0,22 

Salvador/BA 27,0 18,5 20,8 66,3 2,5 3,6 3,2 9,2 0,27 0,39 0,35 0,20 0,29 0,26 

Juazeiro/BA 30,0 24,7 19,2 73,9 2,5 3,0 3,9 9,3 0,26 0,32 0,41 0,20 0,24 0,31 

Petrolina/PE 31,0 24,9 15,9 71,7 2,3 2,9 4,5 9,7 0,24 0,30 0,47 0,18 0,22 0,34 

Casa Nova/BA 32,0 28,8 19,7 80,6 2,5 2,8 4,1 9,4 0,27 0,30 0,43 0,20 0,22 0,32 

Belém de São 
Francisco/PE 

33,0 26,1 16,2 75,2 2,3 2,9 4,7 9,8 0,23 0,29 0,47 0,17 0,22 0,35 

Mamanguape/PB 39,0 30,3 12,5 81,7 2,1 2,7 6,6 11,4 0,18 0,24 0,58 0,14 0,18 0,43 
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CUSTO 

 

CUSTO NORMALIZAÇÃO DOS DADOS PESO (0,26) 

GRU SSA REC Total GRU SSA REC Total GRU SSA REC GRU SSA REC 

São Paulo/SP 2,9 222,3 296,0 521,2 181,54 0,82 1,76 184,11 0,99 0,00 0,01 0,26 0,00 0,00 

Mogi das 
Cruzes/SP 4,9 227,4 301,4 533,7 108,78 0,48 1,77 111,03 0,98 0,00 0,02 0,25 0,00 0,00 

São Jose dos 
Campos/SP 7,8 224,6 298,5 531,0 67,80 0,30 1,78 69,88 0,97 0,00 0,03 0,25 0,00 0,01 

Valinhos/SP 11,4 222,1 290,5 524,0 45,81 0,21 1,80 47,82 0,96 0,00 0,04 0,25 0,00 0,01 

Campinas/SP 12,1 221,7 295,7 529,4 43,75 0,20 1,79 45,74 0,96 0,00 0,04 0,25 0,00 0,01 

Mogi-mirim/SP 19,6 215,5 289,5 524,6 26,79 0,12 1,81 28,73 0,93 0,00 0,06 0,24 0,00 0,02 

Avaré/SP 31,2 232,8 307,6 571,6 18,30 0,08 1,86 20,23 0,90 0,00 0,09 0,24 0,00 0,02 

Monte Alto/SP 41,3 212,1 286,0 539,3 13,07 0,06 1,89 15,02 0,87 0,00 0,13 0,23 0,00 0,03 

Belo 
Horizonte/MG 64,4 160,6 221,9 446,8 6,94 0,04 2,01 9,00 0,77 0,00 0,22 0,20 0,00 0,06 

Urania/SP 67,3 221,2 295,1 583,7 8,67 0,04 1,98 10,69 0,81 0,00 0,19 0,21 0,00 0,05 

Santa Maria de 
Jetibá/SP 104,4 128,0 202,1 434,5 4,16 0,03 2,15 6,35 0,66 0,01 0,34 0,17 0,00 0,09 

Linhares/SP 116,2 113,1 187,1 416,4 3,58 0,03 2,23 5,84 0,61 0,01 0,38 0,16 0,00 0,10 

Sooretama/SP 121,4 111,3 185,2 418,0 3,44 0,03 2,26 5,73 0,60 0,01 0,39 0,16 0,00 0,10 

Jaíba/MG 130,4 107,5 181,4 419,2 3,22 0,03 2,31 5,56 0,58 0,01 0,42 0,15 0,00 0,11 

Livramento de 
N.Sra./BA 164,1 65,8 139,7 369,6 2,25 0,03 2,65 4,93 0,46 0,01 0,54 0,12 0,00 0,14 

Salvador/BA 222,8 2,6 87,5 312,8 1,40 0,53 3,58 5,52 0,25 0,10 0,65 0,07 0,03 0,17 

Juazeiro/BA 238,8 55,0 78,9 372,7 1,56 0,03 4,73 6,31 0,25 0,00 0,75 0,06 0,00 0,19 

Petrolina/PE 239,4 55,6 78,3 373,2 1,56 0,03 4,77 6,35 0,25 0,00 0,75 0,06 0,00 0,20 

Casa Nova/BA 246,3 62,5 85,1 393,9 1,60 0,03 4,63 6,25 0,26 0,00 0,74 0,07 0,00 0,19 

Belém de São 
Francisco/PE 262,6 68,8 52,9 384,2 1,46 0,02 7,26 8,75 0,17 0,00 0,83 0,04 0,00 0,22 

Mamanguape/PB 313,6 103,5 18,4 435,5 1,39 0,01 23,71 25,11 0,06 0,00 0,94 0,01 0,00 0,25 

 


