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RESUMO 

A indústria aeroportuária sofreu grandes alterações nas últimas décadas. Os aeroportos que tinham apenas 
a função básica de plataformas de aterragem e descolagem de aeronaves, permitindo a transferência de 
passageiros e mercadorias entre dois pontos, transformaram-se em sistemas complexos com serviços 
complementares no interior dos seus terminais e nas áreas circundantes. A liberalização do mercado da 
aviação permitiu às companhias aéreas escolher as suas rotas e os seus mercados, criando uma maior 
competição entre aeroportos. 

Esta dissertação pretende estudar a realidade da indústria aeroportuária da Europa. Foi adotada a proposta 
de modelo de negócio de Osterwalder e Pigneur, a qual explica o funcionamento de uma empresa e o seu 
modo de operar. O modelo de negócio foi construído com base em variáveis sobre as quais pudessem, 
posteriormente, ser recolhidos dados para uma amostra de quarenta aeroportos. Esses aeroportos foram 
classificados e agrupados por meio de técnicas estatísticas e perante os resultados foi possível definir os 
modelos de negócio presentes que caracterizam a realidade europeia. As técnicas estatísticas usadas foram 
a análise fatorial e a análise de clusters. 

Os resultados obtidos permitiram definir cinco modelos de negócio diferentes, caracterizar as semelhanças 
e diferenças existentes e que aeroportos se regem por esses modelos. Foi possível, também, identificar, por 
meios das técnicas estatísticas usadas, os modelos de negócio da indústria aeroportuária referidos na 
literatura existente e a sua ligação às categorias de aeroportos: hub primário, hub secundário, aeroporto 
de negócios e aeroporto low-cost. 
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ABSTRACT 

The airport industry suffered great changes in recent decades. The airport had only a basic function, which 
was to serve as a platform for aircraft landing and take-off, allowing the transfer of passengers and goods 
between two points. Recently it turned into a complex system with complementary services in its terminals 
and surrounding areas. The liberalization of the aviation market allowed the airlines to choose their routes 
and their markets, motivating greater competition amongst airports. 

This dissertation aims to study the airport industry in Europe. Thus, the proposal of Osterwalder and 
Pigneur’s business model was adopted, since it explains the way in which companies operate. The business 
model was built on the basis of variables, from which data could, subsequently, be collected for a sample 
of 40 airports. These airports were classified and grouped by means of statistical techniques and with the 
results it was possible to define the currently existent business models in Europe. The statistical techniques 
used were factor analysis and cluster analysis. 

The results obtained made it possible to define five different business models, characterize the existing 
similarities and differences and which airports follow these models. It was also possible, by means of the 
statistical techniques used, to identify the airport industry business models referred to in the existing 
literature and their connection to the airport categories: primary hub, secondary hub, business airport and 
low-cost airport. 
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GLOSSÁRIO 

Aliança Aérea – Grupo de companhias aéreas que possuem acordos de colaboração com a intenção de 
melhorarem o desempenho e de se tornarem mais competitivas. Estes acordos envolvem cooperação em 
operações e permitem às companhias aéreas reduzir custos e chegarem a um maior número de mercados. 

Charter – Serviço de fretamento de aeronaves, ou seja, cedimento de uma ou mais aeronaves a uma 
empresa, companhia aérea ou grupo de pessoas em troca de um pagamento e por tempo limitado. 

Companhias aéreas Charter – Companhias aéreas que fornecem serviço charter. 

Companhias aéreas combinadas - Companhias aéreas que realizam não só o transporte de mercadorias, 
como também o transporte de passageiros. 

Companhias aéreas low cost – Companhias aéreas que se focam em diminuir os custos das operações 
que realizam para conseguirem oferecer serviços de baixo custo aos passageiros. Este tipo de companhias 
é associado a viagens de curto ou médio curso e oferecem, por norma, serviços complementares limitados. 

Espaço Schengen – Área criada com a assinatura do acordo Schengen - acordo que visa a abertura de 
fronteiras e liberdade de circulação entre os países signatários. 

Ground Handling – Serviços de assistência em terra às aeronaves. As aeronaves precisam de apoio após 
aterragem para conduzir os passageiros ao terminal e para preparar a seguinte descolagem em segurança. 

Hub – Designação dada a um aeroporto quando uma ou mais companhias aéreas o utiliza para transferir 
passageiros para o seu destino. O aeroporto é considerado um centro de conexão dessas companhias 
aéreas. 

Passageiros de transferência – Passageiros que são transferidos de um avião para outro, sem saírem do 
aeroporto. Estes passageiros passam por um aeroporto hub antes de chegarem ao destino. 

Taxiway – Área de manobra que permite à aeronave conectar-se à pista, ao terminal, ao hangar e à 
plataforma de estacionamento. 

Transitário – Mediador nas operações de transporte de mercadorias entre a origem e o destino, que 
organiza as ligações entre operadores de transporte e logística diferentes. Representa uma entidade que 
pretende movimentar mercadoria e não apresenta recursos próprio para o realizar, por conseguinte 
contrata outros operadores para realizar o movimento da mesma. Serve de intermediário entre os vários 
operadores, certificando-se de que a mercadoria chega ao seu destino. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. MOTIVAÇÃO 

O aeroporto era inicialmente visto como uma infraestrutura de transporte usada como plataforma para 
companhias aéreas que pretendiam transportar passageiros e mercadorias (Peneda, 2010). Os 
regulamentos pelos quais se regiam as companhias aéreas eram pouco flexíveis, restringiam a competição 
entre as mesmas e limitavam o número de companhias aéreas existentes (Doganis, 2005). Esta visão foi, no 
entanto, ultrapassada com a implementação de diversas reformas que, de forma gradual, vieram a alterar 
a indústria da aviação e a indústria aeroportuária (Peneda, 2010). As reformas tinham o intuito revolucionar 
estas mesmas indústrias e fomentar a competição entre si.  

Os aeroportos começaram, assim, a competir pelo tráfego de passageiros e mercadorias gerado pelas 
companhias aéreas. Estas, por sua vez, ganharam força de decisão, pois passaram a poder operar nos 
aeroportos que melhor lhes convinha (Peneda, 2010). A privatização das companhias aéreas e dos 
aeroportos fez também parte das reformas implementadas e foi um dos pilares fundamentais para a 
competição existente nos dias de hoje (Peneda, 2010). Os aeroportos evoluíram ao nível da procura da 
maximização dos recursos de que dispunham para gerar receita adiciona, aproveitaram o fluxo de pessoas, 
o espaço dos seus terminais e os terrenos existentes nas áreas circundantes do aeroporto para criar 
instalações e serviços não relacionados com aviação. A comercialização do aeroporto, a melhoria dos 
acessos e o desenvolvimento imobiliário dos terrenos à volta levaram ao aparecimento de uma grande 
variedade de agentes e serviços no aeroporto (Jarach, 2001), tornando-o num sistema complexo e 
dificultando o entendimento do seu funcionamento. Existe, por esse motivo, uma crescente preocupação 
por parte dos gestores aeroportuários, relativamente à gestão sustentável destes sistemas complexos. 

Encontramos atualmente no mundo empresarial uma procura generalizada de um modelo que explique as 
operações de uma empresa (Kalakou & Macário, 2013). Esses modelos são conhecidos por “modelos de 
negócio” e existe uma grande variedade de propostas para a sua conceção. O crescente interesse nestes 
modelos surge aliado ao potencial que os mesmos apresentam para melhorar o entendimento que se pode 
ter de uma determinada empresa. Este entendimento pode levar a alterações nas operações que a empresa 
realiza, procurando melhorar o seu desempenho e ganhar vantagem competitiva sobre as outras empresas 
(Teece, 2010).  

O objetivo geral deste trabalho é contribuir para um melhor entendimento do funcionamento dos 
aeroportos através da implementação dos modelos de negócio na indústria. Esta implementação poderá 
vir a beneficiar os gestores aeroportuários, que ganham com a conceptualização dos modelos de negócio 
dos aeroportos, uma vez que a interpretação estruturada das operações do aeroporto facilita em grande 
medida a tomada de decisões (Kalakou & Macário, 2013). 

1.2. OBJETIVOS 

A literatura existente sobre modelos de negócio na indústria aeroportuária é reduzida e não foram 
encontrados estudos de aplicação de técnicas estatísticas a esta matéria. Assim, esta dissertação pretende 
contribuir para um melhor entendimento dos modelos de negócio da indústria aeroportuária.  

O objetivo da dissertação passa pela análise dos modelos de negócio de uma amostra de aeroportos 
europeus com o intuito de compreender as semelhanças e diferenças existentes entre eles. Pretende-se 
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ainda aferir se os casos de estudos avaliados seguem modelos de negócio tipo, por forma a agrupá-los em 
núcleos de semelhança. 

1.3. METODOLOGIA 

A metodologia adotada nesta dissertação está dividida em cinco fases, enumerada de seguida: 

1. Revisão da literatura – Nesta fase foi revista a literatura existente sobre modelo de negócio e 
aplicação de modelo de negócio na indústria aeroportuária. Foi, ainda, considerado importante 
fazer uma revisão complementar sobre o funcionamento dos aeroportos. Das propostas de modelo 
de negócio revistas, foi escolhida uma para aplicar no desenvolvimento desta dissertação. 

2. Identificação e escolha – Nesta fase foram identificadas variáveis que definissem os nove blocos 
da proposta de modelo de negócio da indústria aeroportuária e desse conjunto de variáveis foram 
escolhidas as consideradas mais relevantes para o estudo em causa. Nesta fase, foi também 
escolhida a amostra de aeroportos a analisar. 

3. Recolha de dados – A recolha de dados foi realizada para 26 variáveis de uma amostra de 40 
aeroportos. 

4. Análise estatística – Nesta fase realizou-se uma análise estatística univariada e multivariada dos 
dados. Na primeira foram analisadas as variáveis, uma a uma, com métodos de estatística 
descritiva. Na segunda foram realizadas uma análise fatorial e uma análise de clusters. 

5. Classificação e discussão – Nesta última fase, os aeroportos e os seus modelos de negócio foram 
agrupados e classificados e os resultados foram discutidos. 

1.4. ESTRUTURA 

Esta dissertação está organizada em sete capítulos. 

• Capítulo 1 – Introdução – Apresenta brevemente o tema do trabalho, os objetivos que o mesmo 
pretende alcançar, a metodologia usada e a estrutura do documento. 

• Capítulo 2 – Descrição da indústria aeroportuária – Aborda a evolução da indústria aeroportuária 
até aos dias de hoje, descreve os agentes que atuam nos aeroportos e explica várias nomenclaturas 
de classificação de aeroportos. 

• Capítulo 3 – Modelo de negócio – Apresenta o conceito de modelo de negócio e várias propostas 
de metodologias existentes para aplicar estes modelos. Por fim, o capítulo apresenta uma revisão 
da literatura sobre a aplicação dos modelos de negócio na indústria aeroportuária e no transporte 
aéreo. 

• Capítulo 4 – Análise estatística multivariada – Resume as técnicas estatísticas multivariadas 
usadas no desenvolvimento da dissertação. 

• Capítulo 5 – Recolha de dados e análise estatística univariada – Explica a forma como foram 
identificadas as variáveis utilizadas, bem como a amostra dos aeroportos a serem estudadas. 
Apresenta, ainda, uma análise estatística univariada das variáveis selecionadas. 

• Capítulo 6 – Análise multivariada dos dados e apresentação dos resultados – São aqui 
apresentados os resultados da análise estatística de componentes principais e de clusters. São 
também apresentados e discutidos os resultados encontrados. 

• Capítulo 7 – Conclusão – O capítulo final expõe as conclusões da dissertação, as limitações 
encontradas no desenvolvimento do trabalho e os possíveis desenvolvimentos futuros.  
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2. DESCRIÇÃO DA INDÚSTRIA AEROPORTUÁRIA 

Inicialmente, o aeroporto era visto como um serviço público (Jarach, 2001) e apresentava, apenas, uma 
função básica: permitir às aeronaves aterrar, descarregar, receber assistência, carregar e descolar no seu 
perímetro (Peneda, 2010). Deste modo, a totalidade dos aeroportos era gerido e administrado por 
entidades governamentais locais ou nacionais (Qin, 2010). A estratégia e objetivos dos aeroportos 
passavam pela maximização do tráfego aéreo, em termos de passageiros e mercadorias transportados 
diariamente (Jarach, 2001). Posteriormente, os aeroportos alteraram a sua estratégia, apostando na 
conectividade entre o transporte aéreo e os restantes modos de transporte, com vista a expandir o acesso 
a novas regiões, permitindo captar um maior número de passageiros (Jarach, 2001).  

No fim da 2ª guerra mundial os governos de cada país regulavam fortemente os seus mercados aéreos 
domésticos e emergiram os acordos bilaterais entre países para regular o mercado internacional. Esses 
acordos eram assinados entre dois países e estabeleciam as regras que as companhias aéreas tinham de 
seguir, partindo do principio que as mesmas eram propriedade dos governos dos países envolvidos no 
acordo. Esse conjunto rigoroso de regras limitava não só a competição entre companhias aéreas (Doganis, 
2005), como também entre aeroportos (Perez, 2014). As regras e regulamentos governamentais em vigor 
limitavam o acesso ao mercado, tarifas, rotas, frequências e controlavam as condições de funcionamento 
e gestão do tráfego aéreo (Peneda, 2010). Deste modo, a maioria das companhias aéreas pertenciam ao 
governo dos seus países e a falta de competição resultava em falta de eficiência e elevados custos de 
operação (Peneda, 2010).   

Surgiu, no entanto, a necessidade de mudar o mercado através da liberalização gradual do transporte 
aéreo (Doganis, 2005). Esta mudança de paradigma deu os seus primeiros passos nos Estados Unidos da 
América (EUA) no fim dos anos 70 com a liberalização do mercado aéreo doméstico do país. O sucesso da 
liberalização nos EUA e a pressão existente por parte dos consumidores e companhias aéreas teve impacto 
na Europa, com as primeiras medidas a serem implementadas em 1986.  

A liberalização consistiu na extinção gradual da regulamentação existente no sector do transporte aéreo, 
alteração que teve grandes consequências no mercado da aviação (Peneda, 2010). O seu principal objetivo 
era fomentar a competição entre as companhias aéreas que passaram, assim, a beneficiar de um mercado 
livre, ou seja, da liberdade de escolher rotas, preços e frequências (Doganis, 2005). A liberalização removeu 
também restrições de propriedade, originando o aparecimento de novas companhias aéreas privadas e a 
privatização das já existentes (Peneda, 2010). Os acordos bilaterais foram alterados para um sistema 
multilateral que passou a impor um conjunto comum de regras para todas as companhias aéreas (Peneda, 
2010). E grandes alterações despoletaram ainda nos aeroportos devido ao aparecimento das companhias 
aéreas low-cost (Peneda, 2010). 

Embora a liberalização tenha ocorrido no mercado doméstico dos EUA e Europa, os EUA precisavam ainda, 
de estabelecer acordos bilaterais com os países europeus. Foi, por este motivo, assinado em 2007 um 
acordo entre os EUA e a União Europeia (UE) que permitia o voo livre entre os dois territórios. Mais 
precisamente, tanto as companhias aéreas europeias como as americanas estavam autorizadas a voar de 
qualquer ponto da UE para qualquer ponto dos EUA, e as companhias aéreas americanas poderiam ainda 
efetuar voos entre dois pontos distintos da UE. O mesmo não acontecia para as companhias aéreas 
europeias que continuaram sem acesso ao mercado interno americano (Peneda, 2010). O referido acordo 
continua em vigor nos dias de hoje, embora um novo acordo se encontre em fase de discussão (Peneda, 
2010). A Ásia aderiu também à liberalização do seu mercado doméstico, mas as relações estabelecidas com 
países europeus e com os EUA têm, ainda, por base acordos bilaterais (Peneda, 2010). As restantes regiões 
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do globo encontram-se atrasadas na liberalização dos seus mercados, tanto ao nível doméstico como 
internacional (Peneda, 2010). 

As sucessivas mudanças no mercado da aviação e a recente liberdade, conferida às companhias aéreas, de 
escolher em que aeroportos voar, alteraram o contexto concorrencial dos aeroportos (Perez, 2014). O 
aeroporto começou a ser definido como uma empresa (Jarach, 2001), ao mesmo tempo que a privatização 
da sua gestão possibilitou a maximização da receita. Contudo, a crescente competição entre aeroportos na 
captação de companhias aéreas para operar no seu espaço e a imprevisibilidade do mercado da aviação 
resultou na adoção de uma abordagem orientada para o comércio (Jarach, 2001). O negócio da não aviação 
provou ser mais estável e menos regulamentado que o negócio diretamente ligado à aviação (Peneda, 
2010) e o aeroporto passou, assim, a ser visto como “uma empresa prestadora de multi-serviços” (Jarach, 
2001, p. 5). Deste modo, os aeroportos começaram a tirar também proveito das áreas envolventes, por 
meio de concessões e do desenvolvimento imobiliário, surgindo assim grandes centros comerciais nos 
terminais dos aeroportos, casinos, centros de saúde, hotéis, entre outros serviços (Perez, 2014). 

A liberalização, a privatização e a comercialização transformaram o aeroporto num sistema complexo, onde 
atua uma grande quantidade de agentes pertencentes a diferentes grupos. Os seguintes subcapítulos 
pretendem apresentar esses agentes e as suas operações e, por fim, expor as classificações existentes dos 
aeroportos. 

2.1.  AGENTES ACTUANTES NO AEROPORTO 

O funcionamento de um aeroporto envolve a participação de diversos atores e uma ampla variedade de 
instalações (Perez, 2014). Por este motivo é importante definir os agentes – do termo stakeholders em 
inglês - para entender como a indústria aeroportuária opera. Peneda (2010) define 5 grupos de agentes: 
gestor aeroportuário, políticos, utilizadores, não-utilizadores e investidores. O grupo dos investidores 
engloba, segundo Peneda (2010), os investidores financeiros e os investidores do desenvolvimento 
imobiliário. O desenvolvimento imobiliário tem sido alvo de uma crescente atenção por parte da indústria 
aeroportuária e é visto por esta como uma forma de aproveitar a área circundante do aeroporto e, de 
ampliar o produto e serviços oferecidos pelo aeroporto (Perez, 2014). Desta forma, o autor desta 
dissertação decidiu separar o grupo dos investidores em dois grupos diferentes: investidores e 
desenvolvimento imobiliário. O grupo utilizadores abrange diferentes tipos de agentes, assim para facilitar 
a compreensão e a análise subsequente este será dividido em quatro grupos: pessoas, comércio, serviços 
de aviação e transportes. Na Tabela 2.1 estão presentes os 9 grupos de agentes. 

Tabela 2.1 – Agentes que atuam no aeroporto 

Agentes aeroportuários 
Gestor aeroportuário Serviços de aviação Pessoas 

Comércio Transportes Desenvolvimento imobiliário 
Investidores Não-utilizadores Políticos 

 

O Gestor aeroportuário é responsável pela estratégia de desenvolvimento do aeroporto (Perez, 2014) e 
os seus objetivos diferem consoante o seu modelo de propriedade (Peneda, 2010). A empresa responsável 
pela gestão aeroportuária pode ser privada, pública ou apresentar outro tipo de modelo de propriedade. 
No primeiro caso, o objetivo é maximizar receitas através da diversificação do negócio. Por conseguinte é 
expectável um maior foco nas atividades não aeronáuticas (Peneda, 2010). Por outro lado, quando o gestor 
pertence inteiramente a entidades governamentais, os objetivos encontram-se alinhados com os do 
governo (Peneda, 2010). Deste modo, o foco poderá estar antes em diminuir os níveis de poluição, 
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maximizar a empregabilidade, entre outros (Peneda, 2010). A publicação Comprehensive Review of Airport 
Business Models de Qin (2010) retrata os modelos de propriedade presentes nos aeroportos de forma mais 
detalhada. 

A crescente adoção da abordagem comercial por parte dos gestores aeroportuários leva-os a encarar os 
passageiros como clientes, pois estes representam um elemento imprescindível para o crescimento das 
receitas não aeronáuticas (Perez, 2014). No entanto, os aeroportos dependem das companhias aéreas para 
captar clientes para as atividades não aeronáuticas (Perez, 2014). Como tal, o foco de um aeroporto com 
uma abordagem comercial é satisfazer tanto passageiros como companhias aéreas (Peneda, 2010).  

A gestão de um aeroporto pode ser autónoma e independente, mas pode também contemplar um grupo 
alargado de aeroportos (Perez, 2014). Um bom exemplo deste último caso é o grupo ANA, que gere os 10 
aeroportos portugueses. O grupo era uma empresa governamental, porém, foi posteriormente privatizada, 
pertencendo atualmente ao grupo Vinci, que gere também aeroportos em França, Camboja, Chile, Japão e 
República Dominicana. 

O gestor aéreo trabalha em conjunto com outros agentes imprescindíveis para manter a segurança, tanto 
no ar, como em terra (Peneda, 2010). A segurança no aeroporto é de máxima importância pois evita, ou 
diminui, os possíveis danos humanos e materiais. Na Tabela 2.2 encontram-se os agentes complementares 
ao gestor aeroportuário. 

Tabela 2.2 – Agentes complementares ao gestor aeroportuário 

Complementares ao Gestor Aeroportuário 
Torre de controlo 

Departamento de combate ao fogo 
Serviços médicos e ambulância 

Segurança 
Polícia aeroportuária 

 

Os Serviços de aviação tornam possível a principal, e mais antiga, função do aeroporto, ou seja, permitir 
o movimento de aeronaves e a deslocação de passageiros e mercadorias (Peneda, 2010). A Tabela 2.3, 
designa esses agentes, dividindo-os em duas categorias. A primeira – Aviação – é referente a todos os 
agentes que movimentam aeronaves. A segunda – Complementares – engloba os agentes complementares 
que dependem do movimento das aeronaves. Todos estes agentes vão gerar receitas ao aeroporto, as 
chamadas receitas aeronáuticas. As receitas podem advir das operações de voo, operações de terminais 
ou operações em terra (Peneda, 2010). 

Tabela 2.3 – Agentes serviços de aviação 

Aviação Complementares 
Alianças aéreas Ground handling 

Companhias aéreas tradicionais Catering 
Companhias aéreas combinadas Prestadores de manutenção de aeronaves 

Companhias aéreas charters Equipas de limpeza de aeronaves 
Companhias aéreas low cost Operadores logísticos 
Aviação executiva/privada Empresas de mercadoria 

Aviação de excursão e lazer Transitários 
Companhias aéreas de mercadorias  

Escolas de voo  
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O grupo – Pessoas – esta representado na Tabela 2.4 e refere-se aos agentes que não pertencem a uma 
organização. Os agentes deste grupo mais fáceis de identificar são os passageiros, que podem, 
naturalmente, ser de origem, de destino ou de transferência (Jarach, 2001). É relevante diferenciar estes 
três tipos de passageiros, pois estes podem diferir nos produtos e serviços que procuram. Outro fator a ter 
em conta é o propósito da viagem dos passageiros - trabalho ou lazer - visto influenciar também os 
produtos e serviços que estes procuram (Struyf, 2012). A este grupo pertencem também os residentes 
locais na ótica de cliente e os visitantes do aeroporto (Perez, 2014) e, por último, os trabalhadores de todas 
as empresas, organizações e grupos que operam no aeroporto (Peneda, 2010). Estes últimos não só são 
clientes dos serviços existentes no aeroporto, como são também uma peça importante na garantia de 
qualidade de serviço aos agentes organizacionais que operam no aeroporto (Perez, 2014).  

Tabela 2.4 – Agentes pessoas 

Pessoas 
Passageiros de origem (trabalho ou lazer) 
Passageiros de destino (trabalho ou lazer) 

Passageiros de transferência (trabalho ou lazer) 
Residentes locais (na ótica de cliente) 

Trabalhadores 
Visitantes 

 

O grupo – Comércio – engloba os agentes ligados ao desenvolvimento das áreas comerciais que se 
encontram representados na Tabela 2.5. Estas pretendem tirar partido do fluxo de pessoas criado pelo o 
aeroporto, oferendo os seus serviços e produtos aos agentes pertencentes ao grupo descrito anteriormente 
(Perez, 2014). O aeroporto, como referido anteriormente, pretendia criar novas receitas que proviessem de 
atividades menos reguladas e mais estáveis que as aeronáuticas (Peneda, 2010), logo, uma das apostas 
recaiu sobre a comercialização dos terminais de aeroportos (Perez, 2014). Este grupo apresenta 3 
categorias: restauração, retalho e complementares. A receita gerada por estes agentes para o aeroporto 
advém da concessão de espaços nos terminais e publicidade (Peneda, 2010). Por vezes, o aeroporto detém 
a posse de alguns agentes e, por conseguinte, a receita é gerada pelas suas operações (Perez, 2014).  

Tabela 2.5 – Agentes de comércio 

Comércio 
Restauração Bares, restaurantes 

Retalho Lojas – moda, luxo, tecnologia, livrarias 

Complementares 
Bancos, farmácias, papelarias, agências de 

viagens 
 

O grupo – Transportes – engloba os meios de transporte utilizados pelas pessoas para chegar ou sair do 
aeroporto, permitindo também o acesso das mesmas às regiões circundantes. Estes agentes são 
importantes para agrupar e dispersar o fluxo de pessoas que o aeroporto gera. Quanto maior o número 
de pessoas que afluem ao aeroporto, maior o número de agentes de transporte necessários e melhor a 
qualidade das infraestruturas associadas requerida. Infraestruturas como estradas, parques de 
estacionamento, ciclovias, linhas férreas e portos são essenciais para permitir a correta operação destes 
agentes. A Tabela 2.6 refere os possíveis agentes de transportes no aeroporto. 
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Tabela 2.6 – Agentes de transportes 

Transportes 

Transportes 
Metro, comboio, autocarro, táxis, ferry, uber, 

bicicleta 
Outros Parques de estacionamento, aluguer de carros 

 

O grupo – Desenvolvimento imobiliário – engloba os agentes ligados ao desenvolvimento das áreas 
circundantes do aeroporto (Peneda, 2010), embora estes possam também existir no interior dos terminais. 
Representados na Tabela 2.7, estes agentes aproveitam o fluxo de pessoas do aeroporto para venderem 
os seus serviços, pagam ao aeroporto rendas pelo espaço utilizado e pagam ainda, por vezes, por 
publicidade realizada nos terminais (Peneda, 2010). Os agentes de desenvolvimento imobiliário têm um 
papel importante na melhoria da qualidade da estadia dos passageiros no aeroporto, principalmente, os 
passageiros de transferência que podem estar sujeitos a maiores tempos de espera. 

Tabela 2.7 – Agentes desenvolvimento imobiliário 

Desenvolvimento imobiliário 
Clínicas de saúde, Spa, Ginásio, Centro de congressos, Hotel, Hostel, Casino, Campos de golf, Cinema 

 

O grupo – Investidores – engloba os agentes financeiros, como por exemplo fundos de crédito, bancos 
de investimento e empresas privadas (Peneda, 2010). Estes agentes investem dinheiro ou capital no 
aeroporto com a perspetiva de gerar retorno positivo (Peneda, 2010).  

O grupo – Não-utilizadores – é representado pelas comunidades locais, organizações vizinhas, 
proprietários dos terrenos que rodeiam o aeroporto, ativistas ambientais e grupos antirruídos (Peneda, 
2010). Este grupo é o mais afetado pelas externalidades negativas do aeroporto, nomeadamente os 
diversos níveis de poluição. Beneficia, porém, da proximidade do aeroporto, de boas acessibilidades, dos 
serviços que este oferece e de um maior número de empregos locais (Peneda, 2010). As suas principais 
preocupações prendem-se com o seu bem-estar social e ambiental (Peneda, 2010). 

O grupo – Políticos – é representado pelas entidades governamentais a nível nacional, regional e local, 
por entidades reguladores e pela administração central (Peneda, 2010). O objetivo destes é assegurar uma 
competição justa, eficiência económica, segurança e minimização de externalidades negativas (Peneda, 
2010), como por exemplo os problemas associados à poluição sonora e ambiental dos aeroportos na 
população local. 

Os grupos de agentes: Investidores, Não-utilizadores e Políticos não serão considerados no 
desenvolvimento desta dissertação. Contudo, o autor da mesma considerou relevante apresentá-los visto 
terem também alguma influência nas operações do aeroporto. 

2.2. CLASSIFICAÇÃO DOS AEROPORTOS 

A classificação dos aeroportos pode ser diversificada, pois depende dos critérios em que se baseia. Jarach 
(2001) organizou os aeroportos em 5 categorias, consoante o tipo de tráfego que servem. A Tabela 2.8 
apresenta exemplos de aeroportos inseridos nas seguintes categorias:  

• Hub primário – aeroportos inseridos em grandes centros económicos e que são hubs de uma ou 
mais companhias aéreas, incluindo a companhia pertencente ao governo. Este tipo de aeroportos 
realiza, necessariamente voos intercontinentais; 
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• Hub secundário – hub de uma rede de rotas comerciais de baixa densidade e alta frequência. 
Companhias aéreas nacionais podem usar este tipo de aeroportos como hubs secundários nas suas 
operações de curta distância; 

• Aeroporto regional/de negócios – orientado para segmentos de voos de negócios e, por isso 
com serviço ponto a ponto, ou seja, sem necessidade de fazer escalas entre aviões para chegar ao 
destino.  

• Aeroporto low cost – orientado para minimizar custos e, assim, baixar os preços das operações 
das companhias aéreas. Apresenta como objetivo atrair companhias aéreas low cost; 

• Aeroportos de mercadorias – tem como alvo principal aeroportos com companhias aéreas de 
mercadorias. Apresenta um amplo número de infraestruturas para operações de mercadorias. 

Adikariwattage (2012) classificou os aeroportos usando como critérios a caracterização dos passageiros e 
o tamanho dos terminais. O tamanho dos terminais foi definido pelo número de portas de embarque e, 
para este critério, os aeroportos podem ser considerados de pequenas dimensões, médias dimensões, 
grandes dimensões ou de muito grandes dimensões. Quanto ao critério da caracterização dos 
passageiros, os aeroportos são definidos como internacionais ou domésticos e como de transferência 
ou origem-destino. Os aeroportos que apresentam por ano um volume de passageiros internacionais 
inferior a 12000 são considerados domésticos, caso contrário, são aeroportos internacionais. Por outro 
lado, um aeroporto com um volume de passageiros de transferência inferior a meio milhão é de origem-
destino, caso contrário, é de transferência. Na publicação de Adikariwattage (2012) todos os aeroportos de 
grandes dimensões e muito grandes dimensões estudados são internacionais de transferência, com a 
exceção de dois aeroportos inseridos na categoria internacional de origem-destino. Em oposição, todos os 
aeroportos de pequenas dimensões são de origem-destino e são maioritariamente domésticos.  

Tabela 2.8 – Classificação de aeroportos segundo Jarach (2001) 

Hub primário Hub secundário Regional/Negócios Low-cost Mercadorias 
Paris CDG Montpellier Milão Orio Londres Stansted Paris CGD 

Schiphol Amsterdão Clermont Ferrant Londres City Dallas Love Field Louisville 
Zurique Kloten Basileia Estugarda Londres Luton Memphis 
Malpensa Milão Barcelona Valência Bergamo Subic Bay 
Frankfurt Main  Antuérpia Charleroi  

Munique  Lyon Liverpool  
Fiumicino Roma   Gatwick Londres  

Heathrow Londres     
Barajas Madrid     

 

A União Europeia (2005) separa os aeroportos em quatro categorias dependendo da capacidade 
operacional atual dos mesmos, ou seja, baseia-se, apenas, no tráfego de passageiros anual. As categorias 
são as seguintes: 

- Categoria A – Grandes Aeroportos Comunitários – aeroportos que apresentam um tráfego anual superior 
a 10 milhões de passageiros; 

- Categoria B – Aeroportos Nacionais – aeroportos com um tráfego anual compreendido entre 5 a 10 
milhões de passageiros; 

- Categoria C – Grandes Aeroportos Regionais – aeroportos com um tráfego anual entre 1 a 5 milhões de 
passageiros; 
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- Categoria D – Pequenos Aeroportos Regionais – aeroportos com um tráfego anual inferior a 1 milhão de 
passageiros.  

Numa tentativa de relacionar a classificação de Adikariwattage (2012) com a de Jarrach (2001), é plausível 
tirar as seguintes conclusões: (1) os aeroportos de grandes dimensões e muito grandes dimensões são 
aeroportos hubs primários, (2) os aeroportos de médias dimensões, tanto domésticos como internacionais, 
de transferência são hubs secundários e (3) os aeroportos de médias dimensões domésticos e os de 
pequenas dimensões são aeroportos regionais ou low-cost. Não é possível retirar conclusões quanto aos 
aeroportos de mercadorias, pois a classificação de Adikariwattage (2012) é apenas referente à 
caracterização dos passageiros. Em relação à classificação da União Europeia (2005) pode-se concluir: (1) 
os aeroportos da categoria A são aeroportos hubs primários ou secundários, (2) os aeroportos da categoria 
B podem ser aeroportos hub secundários, regionais ou low-cost. A classificação usada pela União Europeia 
(2005) é, na opinião do autor da dissertação, pouco esclarecedora. Assim, esta não foi utilizada no 
desenvolvimento da dissertação.  



10 
 

3. MODELO DE NEGÓCIO  

“Existem muitas empresas com produtos inovadores de excelência. Apesar destas apresentarem 
continuadamente inovação nos seus produtos e processos, podem não conseguir sobreviver. Empresas 
que se encontram no topo podem perder a sua vantagem competitiva, pois podem não conseguir adaptar 
o seu modelo de negócio à mudança do ambiente. No futuro, a competição não será feita apenas entre 
produtos e tecnologias, mas entre modelos”.  

 (Gassmann, et al., s.d., p. 1) 

_______________________________________________________ 

Nos anos 90, o termo “modelo de negócio” ganhou relevância e começou a receber uma maior atenção 
por parte da comunidade estudantil e do mundo empresarial. Um dos fatores que originou o interesse 
pelos modelos de negócio foi a mudança na forma como as empresas criam valor e obtêm receita. Esta 
alteração deve-se, sobretudo, ao crescimento da internet, ao desenvolvimento tecnológico e ao 
aparecimento de uma economia global. Os subcapítulos seguintes apresentam a definição e propostas de 
modelo de negócio. E, por fim, apresentam uma revisão da literatura existente sobre os modelos de 
negócio nos aeroportos. 

3.1. CONCEITO DE MODELO DE NEGÓCIO 

O conceito de modelo de negócio não é consensual na literatura existente (Morris, et al., 2003; Gassmann, 
et al., s.d.; Johnson, et al., 2008). A diversidade de definições existentes dificulta a determinação da sua 
natureza, das suas componentes e conduz a uma confusão na terminologia. Magretta (2002) refere que o 
termo é confundido, muitas vezes, com o termo estratégia. Morris, et al. (2003) também menciona esse 
facto e acrescenta outros termos que geram confusão com modelos de negócio: conceito de negócio, 
modelo de receitas e modelo económico.  

Da literatura existente, as seguintes definições foram as que mais se destacaram: 

“Um modelo de negócio é uma história que explica como as empresas funcionam, respondendo 
às questões: quem é o cliente? O que é que o cliente valoriza? Como é que se cria receita? Como 
é que se entrega o valor ao cliente? E qual o custo apropriado?”; (Magretta, 2002, p. 1) 

“Um modelo de negócio consiste em quatro elementos interligados que criam e entregam valor. 
Esses elementos são: valor de proposta do cliente, fórmula da receita, atividades-chave e recursos 
principais. Os dois primeiros elementos definem o valor entregue aos clientes e à empresa, os 
outros dois descrevem como esse valor é criado. Existe um sistema complexo de 
interdependências entre os elementos, ou seja, qualquer alteração num dos elementos pode 
afetar as outras componentes”; (Johnson, et al., 2008, p. 60) 

“Um modelo de negócio é uma representação sintetizada da relação entre variadas decisões nas 
áreas da estratégia, económica e processos operacionais de modo a criar uma vantagem 
competitiva sustentável em mercados definidos.”; (Morris, et al., 2003, p. 2) 

“Um modelo de negócio pode ser definido como uma unidade de análise para descrever como 
uma empresa funciona com base nas suas variadas partes”; (Gassmann, et al., s.d., p. 2) 
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“Um modelo de negócio articula a lógica e fornece dados e outras evidências que demonstram 
como uma empresa cria e entrega valor aos seus clientes. Também descreve a estrutura de 
receitas e de custos associado à entrega de valor da empresa”; (Teece, 2010, p. 173) 

“Um modelo de negócio descreve a lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de 
uma organização”. (Osterwalder & Pigneur, 2011, p. 14) 

Apesar de, como referido no início do capítulo, o conceito de modelo de negócio não ser consensual, as 
definições usadas pelos autores estudados são similares. De um modo geral, o modelo de negócio captura 
a essência do funcionamento de uma empresa, ou seja, como as várias componentes de uma organização 
se interligam de forma a criar valor para os seus clientes e para si mesma. As diferenças encontradas entre 
os autores não são ao nível da definição do conceito, mas sim ao nível da descrição do modelo de negócio. 
Deste modo, os autores apresentam diferentes componentes e ligações nas suas propostas de modelos, 
as quais serão apresentadas no subcapítulo seguinte. 

3.2. PROPOSTAS DE MODELO DE NEGÓCIO 

Como referido anteriormente, embora se tenha verificado consenso na definição de modelo de negócio 
entre autores, cada um apresenta uma proposta diferente para a descrição do modelo de negócio. 
Consoante a proposta usada, pode ter-se um entendimento diferente quanto ao funcionamento de uma 
empresa, pelo que é essencial utilizar a mesma metodologia na análise e comparação de vários modelos. 
A Tabela 3.1 mostra as componentes e estrutura das propostas estudadas e os seus autores. 

A descrição de um modelo de negócio deve ser simples, relevante e intuitivamente compreensível, porém 
sem simplificar demais a complexidade do funcionamento da empresa (Osterwalder & Pigneur, 2011). 
Como tal, uma proposta não apresenta apenas as componentes para descrever o modelo de negócio, mas 
também uma estrutura para, não só ajudar a compreender a existência e a importância das ligações entre 
as várias componentes, como também facilitar a visualização do modelo de negócio.     

Existe, segundo a literatura e como observado na Tabela 3.1, consenso em quatro componentes que devem 
ser usadas para descrever um modelo de negócio: Proposta de valor, Segmento de clientes, 
atividades/recursos e fórmula de receita. A primeira componente – Proposta de valor – refere-se ao 
conjunto de produtos e serviços propostos, por uma organização, que têm valor para determinados clientes 
(Gassmann, et al., s.d.), ou, por outras palavras, o valor que a empresa oferece (Morris, et al., 2003). A 
segunda componente – Segmento de clientes – descreve os grupos de clientes que a empresa pretende 
servir (Gassmann, et al., s.d.). Estes podem ser pessoas ou organizações e são agrupados consoante as suas 
características em comum, uma vez que diferentes segmentos de clientes procuram diferentes produtos e 
serviços (Osterwalder & Pigneur, 2011). A terceira componente – atividades/recursos – responde à 
pergunta: “como é que entregamos valor ao cliente?” (Magretta, 2002, p. 1). Para entregar valor é necessário 
criá-lo e distribuí-lo, por conseguinte, esta componente descreve não só as atividades realizadas pela 
empresa, como também as capacidades e os recursos detidos por esta (Gassmann, et al., s.d.). A quarta 
componente em comum entre os autores – fórmula de receita – descreve como a empresa cria valor para 
ela própria, ou seja, consiste numa estrutura de custos e num modelo de receitas (Johnson, et al., 2008).  
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Tabela 3.1 – Propostas de modelo de negócio 

Autor 
Componentes 
Semelhantes 

Componentes 
Diferentes 

Nº de 
componentes 

Estrutura 

Morris, et al. 
(2003) 

Proposta de valor; 
Segmento de clientes; 
Atividades/recursos; 
Fórmula de Receita. 

Posicionamento de 
mercado; 

Modelo de 
investimento. 

6 
3 níveis de 

decisão 

Gassmann, et 
al. (s.d.) 

Proposta de valor (“O 
Que?”); 

Segmento de clientes 
(“Quem?”); 

Atividades/recursos 
(“Como?”); 

Fórmula de Receita 
(“Valor”). 

 4 Triangular 

Johnson, et al. 
(2008) 

Proposta de valor do 
cliente; Atividades-chave; 

Recursos principais; 
Fórmula de receita. 

 4 

Sistema central 
ligado a um 

elemento 
exterior 

Osterwalder & 
Pigneur (2011) 

Proposta de valor; 
Segmento de clientes; 

Atividades-chave; 
Recursos principais; 
Estrutura de custos; 
Fontes de receita. 

Canais; 
Relacionamento 

com clientes; 
Parcerias 
principais. 

9 
Quadro de 

blocos 

 

Embora Teece (2010) e Magretta (2002) não elaborem uma proposta de modelo de negócio, ambos 
mencionam que um modelo deve explicar qual o valor criado pela empresa, a quem se destina, como é 
criado e, por fim, como gera receita. O trabalho destes autores reforça, assim, a importância destas quatro 
componentes numa proposta de modelo de negócio. Porém, é possível distinguir nos diversos autores 
formas diferentes de tratar estas componentes. Enquanto Gassmann, et al. (s.d.) e Morris, et al. (2003) se 
referem às mesmas de forma idêntica à anteriormente descrita, Johnson (2008) une a componente do 
Segmento de clientes à Proposta de valor e separa a componente atividades/recursos em duas: Recursos 
principais e Atividades-chave. Por outro lado, Osterwalder e Pigneur (2011) não só separam a componente 
atividades/recursos da mesma forma que Johnson (2008), como também separam a fórmula de receita em 
duas componentes: Estrutura de custos e Fontes de receita. 

Existem outras diferenças relevantes entre as propostas dos autores. Gassmann, et al. (s.d.) considera que 
quatro componentes são o suficiente para entender a estrutura do modelo de negócio de determinada 
empresa e Johnson (2008) partilha da mesma opinião. No entanto, Osterwalder e Pigneur (2011) e Morris, 
et al. (2003) desenvolveram propostas diferentes. Osterwalder e Pigneur (2011), para além da diferença já 
referida, consideraram que uma empresa deve incluir no seu modelo as parcerias que possui e a forma 
como alcança os seus clientes e se relaciona com eles. Assim, esta proposta contem mais três componentes: 
Parceiros principais, Canais e Relacionamento com clientes. Morris, et al. (2003) incluiu na sua proposta 
componentes com caracter estratégico: posicionamento de mercado e modelo de investimento. A primeira 
destas componentes, descreve a forma como a empresa se vai posicionar no mercado, ou seja, o modo 
como a empresa pretende ganhar vantagem sobre os competidores, pois estes têm capacidade de imitar 
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rapidamente os seus adversários. A segunda, descreve o tempo, alcance e tamanho das ambições da 
empresa.  

Como foi referido no início do subcapítulo, a estrutura de uma proposta permite facilitar a visualização de 
um modelo de negócio, assim como as interações existentes entre componentes. Por outras palavras, 
permite ter uma imagem geral do modelo (Gassmann, et al., s.d.; Teece, 2010). Esta estrutura é uma 
linguagem comum usada como navegador do modelo, simplificando a construção, avaliação e alteração 
do mesmo (Osterwalder & Pigneur, 2011). A Figura 3.1 apresenta a estrutura criada por Gassmann, et al. 
(s.d.) conhecida por triângulo mágico. As questões apresentadas no triângulo devem ser pensadas e 
respondidas pelas empresas, ou empreendedores. À medida que surgem as respostas, o entendimento do 
funcionamento da empresa aumenta, assim como a perceção da ligação das várias componentes 
(Gassmann, et al., s.d.). 

   
Figura 3.1 – Triângulo mágico: proposta de modelo de negócio adaptado de Gassmann, et al. (s.d.).  

Morris, et al. (2003) propõe, no entanto, uma estrutura com três níveis de crescente aumento na 
especificação das decisões tomadas pela empresa. O primeiro nível é o da fundação, que descreve a 
empresa de uma forma geral, o segundo nível é o da propriedade, que descreve as combinações de 
decisões únicas que permitem à empresa ganhar vantagem no mercado e, por último, o terceiro nível 
contém as regras, que delineiam os princípios gerais que a empresa deve seguir (Morris, et al., 2003). Estas 
decisões a três níveis são feitas em relação às suas seis componentes.  

Por outro lado, Johnson (2008) apresenta uma estrutura, visível na Figura 3.2, com um sistema central que 
une três componentes: Atividades-chave, Recursos principais e Fórmula da receita. Estes apresentam 
interligações entre si, e juntos, enquanto sistema, interagem como um elemento exterior: a Proposta de 
valor do cliente, referido como o mais importante elemento do modelo (Johnson, et al., 2008).  
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Figura 3.2 - Proposta de modelo de negócio adaptado de Johnson (2008) 

Por último, Osterwalder e Pigneur (2011) criam o quadro de modelo de negócio que apresenta, no centro, 
a componente Proposta de valor. Os autores explicam o quadro através de uma analogia, comparando-o 
ao cérebro humano, ou seja, o lado esquerdo do quadro é responsável pela lógica do modelo e o direito 
pela emoção (Osterwalder & Pigneur, 2011). Outra maneira de interpretar o quadro, também referida pelos 
autores, passa pela correspondência do lado esquerdo à eficiência do modelo e do direito ao valor do 
mesmo. A Figura 3.3 apresenta o quadro proposto por Osterwalder e Pigneur (2011).  

O modelo de Morris, et al. (2003) é, na opinião do autor da dissertação, mais complexo que o referido 
anteriormente, pois, não só acrescenta componentes de vantagem estratégica, como também descreve a 
empresa em três níveis diferentes de decisão. Esta complexidade pode não ser vantajosa pois torna o 
modelo de negócio mais difícil de interpretar, deixando de passar uma imagem geral do funcionamento 
da empresa. 

3.3. OSTERWALDER E PIGNEUR (2011) 

A escolha da proposta para descrever os modelos de negócio anteviu um estudo prévio de várias propostas 
diferentes, após o qual foi, por fim, eleita uma ajustada à situação em estudo. Não existe, como referido 
anteriormente, consenso relativamente a qual das propostas é a mais adequada. Optou-se, deste modo, 
pelo quadro de modelo de negócio de Osterwalder e Pigneur (2011). 

Esta abordagem refere que o modelo deve ser facilmente descrito para facilitar a sua compreensão e 
discussão. Osterwalder e Pigneur (2011) criam uma estrutura em quadro com nove blocos caracterizadores 
do funcionamento da empresa, dos quais fazem parte quatro componentes principais, já mencionadas 
neste capítulo: cliente, oferta, infraestrutura e viabilidade financeira. Os nove blocos de Osterwalder e 
Pigneur são os seguintes: Proposta de valor, Segmento de clientes, Relacionamento com os clientes, Canais, 
Fontes de receita, Atividades-chave, Recursos principais, Parceiros principais e Estrutura de custos. Estes 
blocos formam o quadro do modelo de negócio e apresentam uma disposição específica, para facilitar o 
entendimento do modelo. O quadro pode ser observado na Figura 3.3. 
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Figura 3.3 – Proposta de modelo de negócio segundo Osterwalder e Pigneur (2011) 

O bloco central – Proposta de valor – descreve os produtos e serviços que criam valor aos clientes. O valor 
criado pela empresa resolve um problema ou suprime uma necessidade existente, e pode ser quantitativo 
ou qualitativo. Um elemento que pode contribuir para a criação de um valor quantitativo é o preço, ou 
seja, oferta de valores similares a outras empresas, mas com um preço associado menor, satisfazendo assim, 
uma necessidade existente dos clientes que dão valor a esse fator. Por outro lado, o desempenho é um 
elemento que contribui para um valor qualitativo e, deste modo, por necessidade de um Segmento de 
clientes, pode aumentar a procura de produtos com essa característica. Á direita do bloco central, tem-se 
os Segmentos de clientes que definem os diferentes grupos de pessoas ou organizações que uma 
empresa alcança e serve. Esses grupos são os responsáveis por gerar receita à empresa, pois pagam, 
diretamente ou indiretamente, pela Proposta de valor. Uma empresa pode servir um ou mais Segmentos 
de clientes (Osterwalder & Pigneur, 2011). 

Enquanto os autores anteriormente citados referiam a importância das relações entre a componente 
Proposta de valor e os Segmentos de clientes, Osterwalder e Pigneur (2011) vão mais longe e criam dois 
blocos que clarificam essa relação: Canais e Relacionamento com Clientes. Os Canais descrevem a forma 
como a empresa se liga aos clientes de forma a entregar-lhes valor. Estes Canais servem vários propósitos, 
entre eles: dar a conhecer os produtos e serviços da empresa, ajudar os clientes a avaliar a Proposta de 
valor da empresa, permitir aos clientes adquirirem o valor criado, entregar o valor e fornecer suporte após 
a compra. O Relacionamento com clientes descreve, como o próprio nome indica, a relação que uma 
empresa estabelece com os Segmentos de clientes. Essa relação é motivada pela necessidade de adquirir 
clientes, reter clientes e ampliar vendas. 

Ainda no lado direito do quadro, por baixo dos blocos que definem o valor e a forma como ele é entregue 
e a quem é entregue, encontra-se o bloco que descreve as receitas que a empresa gera, consequente 
dessas relações – Fontes de Receitas. A receita pode ser gerada de várias formas, entre elas: venda de 
produtos, taxa de assinatura, empréstimos, taxa de uso, licenciamento e publicidade. Neste bloco, deve 
também refletir-se o valor que o Segmento de clientes está disposto a pagar pela Proposta de valor 
(Osterwalder & Pigneur, 2011). 
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O lado esquerdo do quadro apresenta o modo como a Proposta de valor é criada: para produzir 
determinado produto ou fornecer determinado serviço, é necessário possuir determinados recursos, 
realizar atividades, definir parceiros estratégicos que ajudem na construção da Proposta de valor, e por 
último, é fundamental ter uma Estrutura de custos associados. Deste modo, os blocos do lado esquerdo 
do quadro são: Recursos principais, Atividades-chave, Parceiros principais, Estrutura de custos (Osterwalder 
& Pigneur, 2011). 

Os Recursos principais são aqueles que fazem o modelo de negócio funcionar, são fundamentais não só 
para criar a Proposta de valor, mas também para alcançar e manter os Segmentos de clientes e, 
eventualmente, criar receita. A empresa não precisa, necessariamente, de possuir estes recursos. Os 
mesmos podem ser alugados ou estar na posse dos parceiros. Existem vários tipos de recursos, podem ser 
físicos, financeiros, intelectuais ou humanos (Osterwalder & Pigneur, 2011). Por exemplo, uma empresa 
como a BMW que produz peças para carros, possui uma forte componente de recursos físicos (fábricas, 
máquinas, transportes, armazéns), enquanto uma empresa de software como a Microsoft depende, em 
grande parte, dos seus recursos intelectuais que lhe conferem uma vantagem no mercado e criam a sua 
Proposta de valor.  

As Atividades-chave descrevem as tarefas essenciais que devem ser realizadas para produzir e oferecer a 
Proposta de valor. Existem vários tipos de atividades que uma empresa pode realizar e existem três grandes 
categorias: produção, resolução de problemas e plataforma. As atividades de produção envolvem o 
desenvolvimento, fabricação e entrega de produtos. As atividades de resolução de problemas estão 
associadas a prestação de serviços, como por exemplo consultoria. Por último, a categoria de plataforma 
está associada ao desenvolvimento e manutenção de sites, gerenciamento de software, ou pode referir-se 
também a plataformas de cartões eletrónicos, como por exemplo os cartões de crédito (Osterwalder & 
Pigneur, 2011). 

O bloco dos Parceiros principais não recebe, por parte dos autores anteriores, nenhum destaque ou 
especial atenção. Porém, Osterwalder e Pigneur (2011) atribuem-lhes um só bloco. Parceiros estratégicos 
podem conferir, a uma empresa, vantagem competitiva no mercado, pelo que se torna importante pensar, 
durante a conceção do modelo de negócio, a quem esta se deve aliar. As parcerias entre empresas, podem 
ter vários objetivos: otimização, redução de riscos e incertezas, aquisição de recursos e atividades 
particulares. Por vezes, empresas concorrentes unem-se para realizar uma joint venture, ou seja, cooperar 
num projeto, como por exemplo no desenvolvimento de uma tecnologia, e depois competem na venda de 
produtos com essa mesma tecnologia. O objetivo destas empresas é partilhar o custo associado ao projeto, 
bem como o risco de insucesso. Outro caso de parcerias é a relação comprador-fornecedores em empresas 
com recursos limitados que não podem, por isso, realizar todas as atividades sozinhas (Osterwalder & 
Pigneur, 2011). Tome-se, por exemplo, uma grande empresa automóvel não tem recursos suficientes para 
produzir, por ela, todas as peças necessárias para fabricar milhares de carros e ter, ao mesmo tempo, 
equipas de desenvolvimento e conceção de automóveis, equipas de vendas e equipas de marketing. Deste 
modo, precisa de fornecedores confiáveis e de empresas de prestação de serviços para ajudar a realizar 
Atividades-chave importantes para criar a Proposta de valor. Esta cooperação otimiza a alocação de 
recursos da empresa que pode especializar-se em determinado sector ou sectores.  

Por último, a Estrutura de custo descreve o custo das operações envolvidas na criação e entrega da 
Proposta de valor. Depois de definidos os Recursos principais, as Atividades-chave e os Parceiros principais 
tornam-se mais fácil calcular os custos do modelo de negócio criado. Empresas diferentes podem ter 
diferentes finalidades em relação aos custos: algumas pretendem minimizar custos ao máximo, outras 
focam-se mais no valor da proposta, dando menos importância ao custo. Uma empresa, normalmente, 
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apresenta custos fixos e variáveis e pode conseguir tirar partido de economias de escala ou de escopo 
(Osterwalder & Pigneur, 2011).    

3.4. APLICAÇÃO DOS MODELOS DE NEGÓCIO À INDÚSTRIA 
AEROPORTUÁRIA 

A literatura existente sobre modelos de negócio na indústria aeroportuária é reduzida. Após a revisão da 
literatura e devido à falta de informação, foi necessário alargar o espectro da pesquisa e rever também a 
literatura existente sobre aplicação do modelo de negócio no transporte aéreo. Ainda assim, pouca 
informação foi encontrada. Para alcançar um melhor entendimento dos modelos de negócio dos 
aeroportos, foi revista a literatura que estuda o funcionamento dos mesmos. Embora esta não inclua o 
estudo de modelos de negócio, é possível extrair dela uma vasta gama de conhecimento relativo às 
Atividades-chave, Recursos principais, Parceiros principais, Segmentos de clientes, Estrutura de custos, 
Fontes de receita, Proposta de valor e Relacionamento com clientes. 

Kalakou e Macário (2013) aplicaram a teoria dos modelos de negócio para descrever o negócio 
aeroportuário. A metodologia usada foi a de Osterwalder e Pigneur (2011) e foi aplicada a 20 casos de 
estudo. Um dos objetivos das autoras foi explorar diferentes tipos de modelos de negócio em aeroportos, 
comparando os modelos pertencentes à mesma categoria e identificando os elementos em comum e os 
elementos diferenciadores.  

Os casos de estudo, foram primeiramente organizados por 5 categorias, segundo a classificação de Jarach 
(2001), explicada no capítulo 2. Após a identificação da categoria a que cada aeroporto pertencia, as autoras 
passaram à construção do modelo de negócio de cada um dos casos. Este processo permite observar as 
diferenças entre os aeroportos inseridos na mesma categoria e é “expectável que após este processo, um 
aeroporto possa obter conselhos a partir do modelo de negócio de aeroportos equivalentes com o intuito 
de evoluir” (Kalakou & Macário, 2013, p. 5).  

Da respetiva análise dos modelos de negócio dos casos de estudo, as autoras retiraram as seguintes 
conclusões: 

• Os aeroportos da categoria hub primário apresentam uma estrutura homogénea, diferindo apenas 
no modo como geram receitas adicionais e nas áreas onde investem com uma perspetiva futura. 
Este tipo de aeroportos serve um elevado tráfego de passageiros, devido à sua ampla 
conectividade aérea e terrestre, e apresenta, normalmente, na sua Proposta de valor, um maior 
número de serviços que os outros tipos de aeroportos;  

• Os aeroportos inseridos na categoria hub secundário também apresentam vários elementos do 
modelo de negócio em comum, embora em menor número que a categoria anterior. Estes 
aeroportos, com elevado tráfego aéreo, mas menor que o do hub primário, pretendem alcançar 
outros segmentos de mercado. Os segmentos alcançados por estes aeroportos são diferentes entre 
eles, levando à criação de parcerias diferentes e à existência de uma maior diferenciação nas 
atividades, recursos e, consequentemente, nos custos; 

• Os modelos de negócio dos aeroportos da categoria regional não apresentam homogeneidade. 
Têm em comum, somente, os elementos caracterizadores da sua categoria, ou seja, o facto de 
servirem companhias aéreas com foco para passageiros em trabalho (em detrimento de 
passageiros de lazer) e de arrendarem infraestruturas a empresas comerciais. Os serviços rápidos 
de passageiros e o descongestionamento das áreas de estacionamento e da pista são as mais valias 
comuns deste tipo de aeroportos, que evitam, assim, serviços paralelos com companhias aéreas 
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tradicionais, permitindo um melhor serviço aos voos que transportam passageiros em trabalho, 
bem como a possibilidade de englobar outro tipo de serviços como escolas de aviação ou espaços 
de manutenção. Embora o seu Segmento de clientes base seja o mesmo, a estratégia usada por 
estes aeroportos para criar valor difere; 

• Os modelos de negócio dos aeroportos low cost apresentam uma elevada heterogeneidade. Os 
aeroportos low cost evitam infraestruturas de grandes dimensões, favorecendo designs simples 
(Neufville, 2008) e devem permitir, às companhias aéreas, minimizar o seu tempo em terra. Estes 
aeroportos têm como elementos comuns o facto de servirem companhias aéreas low cost e o de 
apresentarem serviços de passageiros rápidos e custos baixos de aterragem/descolagem para as 
companhias aéreas. As companhias aéreas low cost procuram sempre as melhores oportunidades 
de mercado, e como tal, ter como único Segmento de clientes este tipo de companhias pode ser 
um risco para os aeroportos. Assim sendo, estes acabam por investir também noutros mercados e 
adotar diferentes estratégias. 

• As autoras encontraram informação limitada para a última categoria – aeroportos de mercadorias 
– porém observaram que a sua localização é “ideal para negócios em retalho, logística, manufatura 
e serviços” (Kalakou & Macário, 2013, p. 13). Os pontos em comum encontrados para os modelos 
de negócio destes aeroportos são o equipamento obtido, o tipo de infraestruturas e áreas de 
investimento, diferindo em Recursos principais, Atividades-chave e Parceiros principais.  

A análise realizada por Kalakou e Macário (2013) é qualitativa e referente aos elementos diferenciadores 
dos aeroportos. Foram deixados de parte elementos existentes no negócio de aeroporto por serem comuns 
a todos. Um exemplo de um desses elementos é a receita aeronáutica que não é retratada, embora seja 
fácil de deduzir que todos os aeroportos apresentem esse elemento como Fonte de receita. A falta, tanto 
de dados mais quantitativos, como do tratamento de elementos comuns entre aeroportos, pode ser vista 
como uma limitação desta análise, uma vez que aeroportos com os mesmos elementos podem, no entanto, 
diferir pelo facto de esses se encontrarem presentes em diferentes escalas. Outra limitação desta análise é 
o facto de apenas comparar os modelos de negócio de aeroportos pertencentes à mesma categoria. Tabela 
3.2 compara os elementos característicos de cada categoria de aeroportos, retirados da análise realizada 
por Kalakou e Macário (2013). 

Como já foi referido anteriormente, os aeroportos pertencentes às categorias de aeroportos de negócios 
e aeroportos low-cost não apresentam modelos de negócio homogéneos. O facto reflete-se na falta de 
elementos em comum em alguns blocos. Por este motivo, para estas duas categorias, os blocos sem 
elementos em comum foram deixados em branco. Os aeroportos de mercadorias foram deixados de fora 
devido à informação limitada encontrada pelas autoras. Como observado na Tabela 3.2, as categorias hub 
primário e hub secundário apresentam inúmeras semelhanças. A sua separação em categorias diferentes 
deve-se, principalmente, ao facto de os respetivos aeroportos apresentarem diferentes densidades de 
tráfego. Dado o seu tamanho, acessos e conectividade, os hubs abrangem todo o mercado das companhias 
aéreas, por outro lado, os aeroportos pertencentes às categorias aeroportos de negócios e aeroportos low-
cost tentam ganhar vantagem especializando-se num tipo específico de companhias aéreas. Porém, como 
estas categorias de aeroportos são heterogéneas, aeroportos pertencentes à mesma categoria apresentam, 
nos seus modelos, elementos que atraiam outro tipo de segmentos de clientes. Exemplos do referido caso 
são aeroportos de negócios que tentam atrair companhias aéreas low-cost ou aeroportos low-cost que 
constroem terminais dedicados a companhias aéreas de mercadorias. 
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Tabela 3.2 – Elementos característicos do modelo de negócio de quatro tipos de aeroportos baseado em 
Kalakou e Macário (2013) 

Bloco Hub primário Hub secundário 
Aeroporto de 

negócios 
Aeroporto 
low-cost 

Segmentos de 
clientes 

Companhias 
aéreas (todos os 

tipos) 

Companhias 
aéreas (todos os 

tipos) 

Companhias 
aéreas (voos de 

negócio) 

Companhias 
aéreas (low-cost) 

Parceiros 
principais 

Alianças aéreas; 
Acessos; 

Empresas de 
mercadorias; 

Companhias 
aéreas (todos os 

tipos); 
Organizadores de 

eventos; 

Hotel; 
Organizadores de 

eventos; 

Companhias 
aéreas (low-cost); 

Agências de 
viagens; 

Empresas de 
transportes; 

Proposta de valor 

Ampla 
conectividade; 

Estadia agradável 
no aeroporto; 

Localização; 
Estadia agradável 

no aeroporto; 

Serviços rápidos 
de passageiros; 

Sem 
congestionament

o aéreo; 

Serviços rápidos 
de passageiros; 

24 horas abertos; 

Relacionamento 
com clientes 

Internet; 
Eventos; 
Revistas; 

Escritórios 
dedicados; 

Internet; 
Eventos; 
Revistas; 

Escritórios 
dedicados; 

  

Canais 
Publicações; 

Media; 
Newsletter; 

Publicações; 
Media; 

Newsletter; 
  

Atividades-chave 

Desenvolvimento 
imobiliário; 
Proteção 

ambiental; 
Remodelação de 

instalações; 
Eventos; 

Desenvolvimento 
imobiliário; 

Melhorar acessos; 
Desenvolvimento 

retalho; 

  

Recursos 
principais 

Instalações 
infantis; 

Instalações de 
negócios; 

Instalações de 
mercadorias; 

Serviços de saúde; 

Instalações de 
negócios; 

Instalações de 
mercadorias; 

Áreas de retalho 
bem 

desenvolvidas; 

Instalações de 
negócios; 

 
 

Estrutura de custo 

Remodelação; 
Novos 

equipamentos 
tecnológicos; 

Investimento em 
instalações de 
mercadorias; 

Acessos; 

Investimento em 
instalações de 

negócios; 

Projetos de 
construção; 

Fontes de receita 

Desenvolvimento 
imobiliário; 

Gestão de outros 
aeroportos; 

Parque; 
Concessões; 

Rendas 

Parque; 
Concessões; 

Rendas 
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Frank (2011) examina os modelos de negócio de três aeroportos, com o objetivo de descobrir se existe, na 
indústria aeroportuária, um padrão entre os vários modelos. Os aeroportos escolhidos apresentam 
diferentes localizações e tipos de administração. A informação foi recolhida por meio de várias entrevistas 
e, visto expor detalhes sensíveis, os nomes dos locais exatos e dos agentes envolvidos são fictícios. Sabe-
se, porém, a região onde estes se inserem: Ásia, Médio Oriente e América do Norte. As conclusões de Frank 
(2011) mostram que cada aeroporto tem em conta diferentes fatores, originando diferentes modelos de 
receita, apesar de todos utilizarem uma estrutura dividida em dois segmentos: receita aeronáutica e receita 
não aeronáutica. As decisões tomadas para definir os fatores importantes têm em conta, principalmente, a 
localização do aeroporto e não os procedimentos pré-estabelecidos. Os certificados e regulamentos 
internacionais conduzem à utilização de processos similares ao nível da assistência em terra, serviços de 
aviação e gestão de pista, porém, as receitas e recursos adicionais podem provir da, já referida, localização 
e da criatividade dos operacionais. Não só a localização geográfica, como também o regime político e os 
fatores económicos podem condicionar a possibilidade de um aeroporto ser autossustentável. Frank 
(2011), acabou por concluir, para a sua pequena amostra, que os modelos de negócio são maioritariamente 
heterogéneos, devido, entre outros aspetos, às existentes externalidades.  

Struyf (2012) estudou a teoria dos modelos de negócio e a sua aplicação nos aeroportos. Na sua publicação 
– the business model of an airport – descreve como deve ser concebido um modelo de negócio em 
aeroportos, bem como a relação entre elementos de um modelo. Por último, investiga se a proposta de 
Osterwalder e Pigneur (2011) pode ser aplicada no estudo do negócio dos aeroportos. Struyf (2012) 
entende que a melhor forma para validar a sua teoria é com aplicação em casos de estudo, logo apresenta 
dois casos: o aeroporto de Bruxelas e o da Antuérpia. 

Os agentes do aeroporto, mais especificamente os pertencentes aos grupos do comércio, serviços de 
aviação, transporte e desenvolvimento imobiliário, operam no mesmo espaço e servem os mesmos clientes, 
mas cada um destes tem um modelo de negócio especifico (Struyf, 2012). Deste modo é importante ter 
em atenção que o modelo de negócio do aeroporto é relativo ao gestor aeroportuário. Struyf (2012) 
analisou os passos que os passageiros efetuam desde o momento em que decidem realizar uma viagem 
até ao fim desta. A razão desta análise tem como objetivo perceber o valor que se pode acrescentar à 
experiencia aeroportuária dos passageiros, e como ganhar vantagem competitiva no mercado. A 
experiência do passageiro, segundo Struyf (2012), apresenta catorze etapas divididas em 3 grupos: antes 
da viagem, durante a viagem, depois da viagem. O primeiro grupo – antes da viagem – é relativo às escolhas 
do passageiro e à confirmação dessa escolha, ou seja, o grupo contém a escolha do destino, da rota, do 
aeroporto e, por fim, a compra do bilhete. O segundo grupo – durante a viagem – é relativo às etapas 
percorridas, desde o acesso ao aeroporto até à partida, ou desde a chegada até à saída do aeroporto. Neste 
grupo inserem-se as etapas: acesso ao aeroporto, deslocação no aeroporto, check-in e bagagem, controlo 
de passaporte e alfandega, espera até ao embarque, embarque, voo, controlo de passaporte, recolha de 
bagagem, alfandega. Por fim, o último grupo – depois da viagem – é composto por uma etapa apenas:  o 
feedback dos passageiros. Esta etapa nem sempre é efetuada.   

No entanto, é possível perceber pela descrição destas etapas que algumas delas não dependem do 
aeroporto (Struyf, 2012). Por exemplo, o embarque e voo, embora sejam realizados dentro do aeroporto, 
são da exclusiva responsabilidade das companhias aéreas e dos restantes agentes aeronáuticos. A autora, 
usou estas etapas para definir os nove blocos do modelo de negócio da proposta de Osterwalder e Pigneur 
(2011). É de notar que Struyf (2012), ao contrário de Kalakou e Macário (2013), considerou as companhias 
aéreas como parceiros e, apenas, definiu os passageiros como clientes, não considerando o transporte de 
mercadorias, embora reconheça a sua importância. De seguida são apresentados os nove blocos de 
Osterwalder e Pigneur (2011), mas descritos por Struyf (2012) para a indústria aeroportuária: 
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Segmento de clientes – a autora distinguiu os diferentes clientes em dois critérios: propósito de 
voo e destino. Em relação ao primeiro critério, é possível identificar os passageiros em trabalho e os 
passageiros em lazer que podem apresentar comportamentos diferentes, ou seja, enquanto os passageiros 
em trabalho, geralmente, valorizam mais a poupança de tempo na viagem, os passageiros em lazer 
valorizam a poupança no preço. A autora segmentou também os clientes consoante o destino final, 
nomeadamente: destino nacional, destino internacional e destino intercontinental.  

Proposta de valor – o aeroporto tem de determinar como melhorar a estadia dos clientes no seu 
espaço e nas etapas onde possui poder para o fazer. As propostas de valor identificadas por Struyf (2012) 
foram as seguintes: acessibilidade, confiança e pontualidade dos serviços de viagem oferecidos pelo 
aeroporto, destinos oferecidos e serviços adicionais. A Acessibilidade refere-se à facilidade de aceder ao 
aeroporto por meio de transporte. As segunda e terceira Proposta de valor estão dependentes dos agentes 
aeronáuticos, mas o aeroporto pode influencia-las ao atrair os agentes certos. Por último, os serviços 
adicionais são relativos aos agentes não-aeronáuticos atraídos pelo aeroporto que criam vários serviços 
complementares. 

Canais – relativo ao contacto que o aeroporto estabelece com os segmentos de clientes, visto que 
o aeroporto apresenta objetivos diferentes em fases diferentes da experiência do passageiro. Antes da 
viagem, o aeroporto pretende que os seus clientes conheçam os seus serviços. Durante a viagem, o 
contacto aeroporto-cliente serve para facilitar a viagem e, por fim, depois da viagem o aeroporto pretende 
receber feedback dos seus clientes. Para o autor, os Canais mais importantes são a internet, campanhas de 
marketing, contacto pessoal e o telefone.  

Relacionamento com clientes – apresenta uma forte relação com os Canais, pois estes são a 
forma como o aeroporto contacta os clientes. O aparecimento da internet diminuiu o contacto direto entre 
aeroporto e cliente. As relações existentes entre passageiro-aeroporto podem ser curtas ou longas, sendo 
que as segundas se processam através de programas de fidelização, embora este tipo de relação seja mais 
recorrente entre companhias aéreas e passageiros. 

Fontes de receita – dividem-se em dois grupos principais: aviação e não-aviação. Ao primeiro 
pertencem as taxas e custos por passageiro pagos pelos agentes aeronáuticos do grupo aviação e ao 
segundo as concessões, rendas e a publicidade. É de notar que os agentes complementares ao grupo da 
aviação pertencentes à categoria de agentes aeronáuticos, contribuem para a receita da não-aviação. Por 
vezes, alguns aeroportos recebem subsídios do governo que são considerados receita. 

Recursos principais – existem os de infraestruturas, humanos e financeiros. O caso dos recursos 
de infraestrutura, é dividido em dois por Struyf (2012): físicos (relativo às instalações, pistas, taxiways, 
parques de estacionamento entre outros) e tecnológicos (website, sistema de bagagem entre outros).  

Atividades-chave – o papel principal do aeroporto é facilitar os processos que ligam os 
passageiros aos agentes de aviação e permitir os movimentos das aeronaves com eficiência e segurança. 
Como tal, atrair companhias aéreas é uma das Atividades-chave do aeroporto e é preponderante para a 
sua sustentabilidade. As restantes Atividades-chave passam por um lado, por atrair e gerir os acessos aos 
aeroportos, ou seja, aumentar a conectividade com o transporte terrestre e, por outro, providenciar serviços 
relacionados com a aviação, como por exemplo assistência em terra (bagagem, controlo de passaporte, 
entre outros) e segurança (combate ao fogo, policiamento, entre outros serviços). Existe ainda um outro 
serviço, a oferta de entretenimento, que tem como objetivo satisfazer as necessidades dos passageiros 
durante a estadia no aeroporto, antes do embarque. 

Parceiros Principais – são aqueles que ajudam a servir os Segmentos de clientes que, neste caso, 
são os passageiros. Assim, para além dos agentes da aviação, naturais parceiros do aeroporto, são também 
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importantes os agentes que permitem o acesso ao mesmo. Os serviços complementares à aviação podem 
ser realizados pelo aeroporto, mas, na maioria das vezes, este tem parcerias com outras empresas que 
fazem esses serviços. Pretendendo melhorar a estadia dos passageiros, o aeroporto é obrigado a criar mais 
serviços. Para o efeito, aluga ou concessiona espaço nos terminais ou em outras áreas a ele pertencentes, 
permitindo a criação dos serviços realizados pelos agentes não-aeronáuticos, como o retalho, restauração, 
casino, hotel, entre outros. Quando o gestor aeroportuário é parcialmente detido pelo governo, este 
também é considerado parceiro do aeroporto.  

Estrutura de custos – É constituída pelos custos de exploração, infraestrutura e dívidas financeiras. 
A título de exemplo, da primeira categoria fazem parte os custos de mão de obra, da segunda, os custos 
relacionados com a reparação e manutenção e, por fim, da última categoria, as amortizações, juros e 
concessões pagas ao governo. 

Struyf (2012) concluiu, por um lado, que os nove blocos da proposta de modelo de negócio de Osterwalder 
e Pigneur (2011) podem ser aplicados aos aeroportos e, por outro, que esses blocos apresentam ligações 
“profundas” entre si (Struyf, 2012, p. 79), influenciando-se mutuamente. Outra conclusão retirada da análise 
dos casos de estudo, foi que duas companhias, empresas ou organizações do mesmo tipo e com a mesma 
missão podem apresentar modelos de negócio diferentes (Struyf, 2012). A autora descreve os elementos 
mais importantes que cada bloco da proposta de modelo de negócio de Osterwalder e Pigneur (2011) deve 
conter para a indústria aeroportuária, mas a sua obra fica limitada ao não desenvolver a forma de medir 
esses elementos. Por exemplo, na descrição da Proposta de valor, Struyf (2012) refere a importância das 
acessibilidades, confiança e pontualidade do aeroporto, mas não menciona como caracterizar estes 
elementos para cada aeroporto. Esta limitação, em medir os elementos do modelo de negócio, está 
também presente no artigo de Kalakou e Macário (2013). 

Silva e Reis (2016) aplicaram o modelo de Osterwalder e Pigneur (2011) no transporte aéreo de mercadorias 
para companhias aéreas combinadas, considerando, de forma geral, o transporte de mercadorias um 
subproduto (Silva & Reis, 2016). O trabalho destes autores combina modelos de negócio com estratégia, 
visto ser o objetivo identificar o modelo de negócio representante de cada uma das estratégias 
consideradas, analisando apenas a vertente relativa ao transporte de mercadorias. Assim, Silva e Reis (2016) 
consideraram que companhias aéreas combinadas assentes na mesma estratégia, devem apresentar 
modelos de negócio similares. Os autores identificaram três estratégias estudadas em dez companhias 
aéreas combinadas.  

O método usado por Silva e Reis (2016) para conhecer a estratégia seguida pelos casos de estudo e os 
seus modelos de negócio teve por base entrevistas presenciais organizadas em dez partes, uma respeitante 
à informação geral da companhia e as outras nove correspondentes aos blocos da proposta de modelo de 
negócio de Osterwalder e Pigneur (2011). Os entrevistados, representantes das companhias eleitas para 
amostra, foram escolhidos pelo conhecimento detido na matéria estudada (Silva & Reis, 2016). As restantes 
nove partes da entrevista relativa aos modelos de negócio, tinham como objetivo não só organizar os 
modelos de negócio das companhias, como também identificar as variáveis chave de cada bloco (Silva & 
Reis, 2016). Essas variáveis são características do mercado do transporte aéreo de mercadorias para 
companhias combinadas, e a construção do seu modelo de negócio passa pela descrição das variáveis para 
cada uma dessas companhias. A comparação entre modelos de negócio entre as companhias assenta nas 
semelhanças e diferenças encontradas na descrição dessas variáveis.  

Após a análise das entrevistas, Silva e Reis (2016) conseguiram separar as companhias pela estratégia de 
mercado que cada uma adotava e começaram, numa primeira fase, por comparar os modelos de negócio 
das companhias pertencentes à mesma estratégia. Como previsto, os modelos de negócio das companhias 
aéreas combinadas com a mesma estratégia apresentavam uma elevada semelhança (Silva & Reis, 2016), 
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pelo que os autores puderam, assim, criar um modelo de negócio tipo para as três estratégias. A fase 
seguinte consistiu em comparar os três modelos de negócio tipo e, neste caso, foram também observadas 
semelhanças. Silva e Reis (2016) concluíram que a semelhança presente entre os modelos de negócio 
característicos das estratégias estudadas em relação a alguns blocos, pode indicar que uma companhia 
pode alterar a sua estratégia, investindo apenas em alguns blocos do modelo de negócio. 

Como referido no início deste subcapítulo, a literatura existente sobre modelos de negócio em aeroportos 
é escassa, logo, decidiu-se aumentar o espectro de procura para a literatura existente sobre a 
caracterização da indústria aeroportuária. O estudo desta literatura permitiu complementar a descrição de 
alguns blocos da proposta de modelo de negócio de Osterwalder e Pigneur (2011). De seguida são 
descritos os Segmentos de clientes e Parceiros principais, Relacionamento com clientes, Estrutura de custos 
e Fontes de receita, Recursos principais e Atividades-chave de um aeroporto presente nesta literatura. 
Informações referentes aos Canais não foram encontradas na literatura complementar estudada.  

Segmento de clientes e Parceiros Principais – Inicialmente, o Segmento de clientes do 
aeroporto incluía apenas as companhias aéreas e, estas, por sua vez, serviam os passageiros. Com o 
aparecimento de outros serviços no aeroporto, a definição dos segmentos de clientes tornou-se mais 
complexa. O aeroporto passou a ser visto como “uma empresa prestadora de multi-serviços” (Jarach, 2001), 
visão esta, virada para o comércio e para o consumidor, que pode revelar algum conflito de interesses 
(Perez, 2014). As companhias aéreas têm interesse em que os seus passageiros tenham acesso fácil e rápido 
ao avião, para atingirem, assim, um maior nível de qualidade no serviço (Perez, 2014). Por sua vez, os 
aeroportos pretendem prestar um bom serviço às companhias aéreas, tendo, todavia, também interesse 
em que os passageiros gastem tempo e dinheiro nas áreas destinadas aos serviços não aeronáuticos (Perez, 
2014).  

A complexidade da definição dos segmentos de clientes aumenta com a dificuldade em distinguir se um 
agente é cliente ou parceiro. Essa dificuldade é observada na literatura, uma vez que os autores diferem 
em relação a alguns agentes. Esta dissertação estudou o funcionamento dos aeroportos segundo a 
proposta de modelo de negócio de Osterwalder e Pigneur (2011), motivo pelo qual é necessário ter em 
conta a definição dos blocos Segmento de clientes e Parceiros principais desta proposta já referidos no 
capítulo anterior. Os Segmentos de clientes pagam pela Proposta de valor, ou seja, por um produto ou 
serviço, enquanto os parceiros ajudam a criar o produto e o serviço de uma empresa, dando a essa empresa 
os seus próprios produtos e serviços. Parceiros geralmente resultam em custos e ajudam na criação de 
valor.  

Perez (2014) considerou que os segmentos de clientes do aeroporto são os agentes pertencentes aos 
grupos: serviços de aviação, pessoas e comércio. Porém excluiu os agentes de assistência em terra: ground 
handler, catering, equipas de limpeza de aeronaves, prestadores de manutenção de aeronaves. Estes 
agentes são, para Perez (2014), considerados parceiros, pois são essenciais para as companhias aéreas 
poderem realizar as suas atividades aeronáuticas e o aeroporto tem, não só de propiciar esses serviços, 
como tem também de oferecer às companhias aéreas a possibilidade de escolha entre vários serviços 
competidores. Na tentativa de compreender melhor estes agentes e o seu papel no modelo de negócio 
estudou-se a Estrutura de custos destes.  

As companhias aéreas e os outros agentes que movimentam passageiros por aeronaves pagam ao 
aeroporto custos de aterragem, taxas por passageiros (Macário & Voorde, 2012) e taxas por serviços extra, 
como por exemplo o uso de mangas de acesso (Peneda, 2010). Os integradores de mercadoria pagam 
taxas consoante a mercadoria (Macário & Voorde, 2012), ao passo que os agentes envolvidos na assistência 
às aeronaves pagam concessões ao aeroporto (Macário & Voorde, 2012), sendo usual os agentes 
envolvidos nesta categoria alugarem escritórios ao aeroporto. Os agentes do grupo comércio pagam 
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rendas e concessões ao aeroporto para poderem ter um espaço no terminal e vender os seus produtos e 
serviços aos passageiros e restantes agentes do grupo, as pessoas. Deste modo conclui-se que os agentes 
pertencentes ao serviço de aviação e comércio são segmentos de clientes do aeroporto, pois são 
responsáveis pela sua receita de uma forma direta. Por outro lado, se os passageiros e restantes agentes 
do mesmo grupo não se deslocassem ao aeroporto para usufruir dos serviços presentes neste, o aeroporto 
perdia os seus clientes dos outros dois grupos. Assim o grupo Pessoas também é Segmento de clientes, 
gerando receita de uma forma geralmente indireta.  

Outro grupo de agentes que gera receita ao aeroporto, através do pagamento de rendas é o 
desenvolvimento imobiliário (Peneda, 2010). Perez (2014) engloba este grupo no grupo Comércio, mas 
distingue-o dos outros agentes quando retrata os produtos e serviços do aeroporto. Estes agentes 
encontram-se maioritariamente nos terrenos circundantes do aeroporto, embora por vezes se encontrem 
alguns no interior do terminal. 

As companhias aéreas encontram-se no núcleo do modelo de negócio do aeroporto (Perez, 2014) e podem 
decidir em que aeroportos querem operar. Assim, “o modelo de negócio das companhias aéreas afeta o 
modelo de negócio e operações do aeroporto” (Kalakou & Macário, 2013, p. 14), e como tal, as companhias 
aéreas podem ser vistas, também, como um valioso parceiro. Embora as companhias aéreas sejam um 
Segmento de clientes, podem ter acordos com o aeroporto que beneficiem ambos (Perez, 2014). Esses 
acordos podem existir entre o aeroporto e as companhias aéreas (Perez, 2014), ou entre um aeroporto e 
uma aliança aérea (Peneda, 2010). Existem muitos tipos de parcerias, dois exemplos são as companhias 
aéreas que usam um determinado aeroporto como base para as suas aeronaves, ou como hub, para os 
seus voos de transferência.  

Como seria de esperar, o aeroporto tem também parcerias com empresas não relacionadas com a 
aeronáutica. Nesta categoria, encontram-se as empresas que oferecem os serviços de segurança, limpeza 
e manutenção dos terminais e outros edifícios pertencentes ao aeroporto, e ainda agentes de transportes. 
Outro parceiro, referido por Perez (2014), é o fornecedor de serviços de navegação aérea que coordena as 
várias fases de voo, função essencial para o controlo dos movimentos da pista e no terminal. Na maioria 
dos casos, esse serviço é fornecido por uma agência governamental ou por uma empresa do estado, 
embora existam outras possibilidades, como uma público-privada (Perez, 2014). 

Por vezes, os arrendatários e concessionárias de lojas de retalho e restauração podem ser parceiros. Um 
exemplo de uma parceria possível é a diminuição, por parte do aeroporto, da renda de um determinado 
espaço para uma loja específica, em troca de uma percentagem da receita da mesma, por cada unidade de 
produto vendida. O aeroporto pode, assim, aumentar a sua receita enquanto a loja partilha o risco de 
vendas. 

Relacionamento com clientes – Na literatura complementar em relação ao relacionamento entre 
aeroporto e Segmento de clientes a informação é reduzida. O relacionamento mais estudado foi a do 
aeroporto com as companhias aéreas. Como já referido, as companhias aéreas nos dias de hoje, podem 
decidir livremente em que aeroportos querem atuar. Por conseguinte é importante para os aeroportos 
negociarem parcerias com as companhias aéreas (Perez, 2014). De forma a estabilizar as atividades 
aeronáuticas e o fluxo de passageiros, os aeroportos trocam substanciais descontos nas taxas que as 
companhias aéreas têm de pagar, por contratos a longo prazo (Starkie, 2012). Esses contracontrtos 
apresentam geralmente durações de 5 a 10 anos, mas podem, por vezes, ser mais extensos (Starkie, 2012). 
Porém contratos com maior duração, podem exigir, por parte do aeroporto um investimento na sua 
infraestrutura para conseguir fazer frente ao aumento de tráfego (Starkie, 2012).  

Estrutura de custos e Fontes de receita – Segundo Peneda (2010) os custos de um aeroporto 
encontram-se divididos em seis grupos: recursos humanos, capital, serviços, manutenção, administração e 
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outras operações. Os recursos humanos apresentam, geralmente, para os aeroportos europeus, o maior 
custo dos aeroportos. Este valor ronda os 40% e pode subir se o aeroporto realizar algumas atividades que 
são usualmente realizadas por terceiros, como por exemplo handling (Peneda, 2010). O capital refere-se 
aos custos da depreciação e juros e constitui o segundo maior custo do aeroporto. Os custos de serviço 
são referentes aos custos de operações do aeroporto e novos equipamentos, enquanto que os custos de 
manutenção se referem aos custos de reparação de instalações ou equipamento. Os custos administrativos 
e de outras operações são os que representam os menores custos para o aeroporto (Peneda, 2010). Para a 
análise a desenvolver nesta dissertação, os custos referentes ao capital não foram objeto de estudo. 

A literatura é coerente em relação às receitas do aeroporto, dividindo-as em duas parcelas: aeronáuticas e 
não-aeronáuticas. A primeira refere-se às receitas geradas pelos serviços prestados aos agentes do grupo 
serviços de aviação (Peneda, 2010). A segunda receita, a não-aeronáutica, pode dividir-se em cinco 
categorias: parqueamento, desenvolvimento imobiliário, publicidade, retalho, restauração (Cook, 2010). As 
receitas retalho e restauração são geradas pelo pagamento de rendas e concessões por parte dos agentes 
do grupo comércio e as receitas do desenvolvimento imobiliário pelo pagamento de rendas por parte dos 
agentes do desenvolvimento imobiliário. Os agentes que operam no aeroporto e outras grandes marcas 
têm interesse em publicitar os seus produtos nos aeroportos devido ao facto de estes serem espaços com 
muita afluência de pessoas, gerando, deste modo, receita. 

Recursos principais e Atividades-chave – O aeroporto pode dispor, como já referido, de 
inúmeros serviços que requerem recursos específicos para serem executados. A função principal, que 
define o aeroporto, é permitir aterragem e descolagem de companhias aéreas. Desta forma, as pistas de 
descolagem/aterragem, taxiways, as áreas de estacionamento dos aviões, portas de embarque, mangas de 
acesso, os terminais e áreas destinadas às empresas de assistência às aeronaves são o recurso base de 
qualquer aeroporto (Peneda, 2010). Embora todos os aeroportos apresentem estes recursos base, podem 
existir diferenças em termos de número, tamanho, ou outras especificações. Aeroportos com um elevado 
tráfego podem dispor de um maior número de pistas e terminais do que outros aeroportos menos 
sobrecarregados. Terminais projetados para companhias aéreas low-cost apresentam características 
diferentes dos terminais tradicionais, exigindo menor espaço, ou, como Neufville (2008) refere, “menores 
níveis de serviço em termos de espaço por pessoa” (Neufville, 2008, p. 41) que “espelham o desempenho 
padrão das companhias aéreas low-cost” (Neufville, 2008, p. 41). Os serviços não aeronáuticos 
desempenhados pelos agentes do comércio e desenvolvimento imobiliário requerem espaço no seio do 
aeroporto e, assim, um aeroporto com maior espaço para expandir, tanto no interior do terminal como na 
área circundante, pode beneficiar de mais serviços. Porém, os recursos podem também ser de natureza 
intelectual, como por exemplo: conhecimento dos operacionais, eficiência de sistemas implementados no 
aeroporto no âmbito da logística, segurança e check-in. Alguns agentes considerados segmentos de 
clientes ou Parceiros Principais podem ser detidos pelo aeroporto, caso em que estes passam a ser recurso 
em vez de cliente. Um caso muito comum é um aeroporto deter um ground handler. 

Existe uma panóplia de recursos que um aeroporto pode possuir ou obter para alcançar valor, assim como, 
atividades que pode desenvolver. Entre elas encontram-se: provisão de infraestruturas aeroportuárias e 
assistência em terra que permitem o movimento de aeronaves, controlo aéreo, serviços de segurança e 
limpeza, atividades de desenvolvimento imobiliário, atividades comerciais, eventos, exposições, 
congressos, consultoria, publicidade, parqueamento e provisão de espaços infantis, de leitura, de yoga e 
de reza. Estas atividades são realizadas pelo aeroporto, parceiros ou Segmento de clientes, no interior do 
aeroporto. Embora este não seja o principal responsável por algumas destas atividades, é responsável pela 
sua existência e, visto que beneficia dessa existência, contribui para o seu crescimento e sustentabilidade.  
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A Tabela 3.3 resume a descrição dos modelos de negócio dos aeroportos segundo a literatura existente e 
a literatura complementar. Cada bloco do modelo de negócio é caracterizado por um conjunto de 
componentes extrapoladas, no caso de Struyf (2012), a partir dos elementos identificados por este para 
cada bloco do modelo, no caso de Kalakou e Macário (2013), a partir da descrição dos modelos de negócio 
dos vinte aeroportos estudados pelas autoras e, no caso da literatura complementar a partir da dedução 
de componentes pelas várias descrições da indústria por parte de vários autores. Devido à diversidade de 
elementos existentes nos modelos de negócio construídos por Kalakou e Macário (2013), foi difícil 
extrapolar as componentes, razão pela qual foram apenas consideradas as que maior relevância 
apresentaram do ponto de vista do autor da dissertação. 

3.5. SÍNTESE 

Os modelos de negócio descrevem a forma como uma empresa atua, ou seja, como esta cria valor para os 
seus clientes e para ela mesma. Uma empresa que entenda a lógica das suas operações terá uma maior 
facilidade em melhorar o seu desempenho, pois entende que alterações são provocadas, no seu 
funcionamento, ao retirar ou incluir um elemento no seu modelo. Existem quatro componentes em comum 
entre todas as propostas de modelo de negócio. Estas são os Segmentos de clientes, a Proposta de valor, 
os recursos e atividades e a fórmula de receita. Embora alguns autores da literatura acrescentem mais uma 
ou duas componentes, estas são os alicerces de um modelo de negócio.  

Existem várias propostas de modelo de negócio na literatura e não existe consenso sobre qual das 
propostas é a mais adequada. Para o desenvolvimento desta dissertação foi escolhida a proposta de 
Osterwalder e Pigneur (2011), a mais utilizada na literatura para a descrição de modelos de negócio na 
indústria aeroportuária. Visto que literatura a respeito de modelo de negócio na indústria aeroportuária é 
escassa, foi realizada uma pesquisa adicional sobre modelos de negócio no transporte aéreo, matéria esta 
também com reduzida informação disponível, e sobre o estudo do funcionamento dos aeroportos.  

A informação encontrada na literatura está resumida na página anterior. Os blocos da proposta de 
Osterwalder e Pigneur (2011) relacionados com as quatro componentes presentes em todas as propostas 
são os que apresentam informação mais completa. Os blocos Relacionamento com clientes e Canais, 
exclusivos desta proposta, são os que apresentaram menor quantidade de informação existente na 
literatura. 
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Tabela 3.3 – Descrição de modelo de negócio de aeroportos segundo a literatura existente 

Bloco 
Componentes 

(Kalakou & Macário, 
2013) 

Componentes 
(Struyf, 2012) 

Componentes 
Literatura 

complementar 

Segmentos de 
clientes 

Tipo de companhias aéreas 
Outros agentes de aviação 
Empresas de mercadorias 

Agentes - Pessoas 

Passageiros (propósito: 
trabalho ou lazer) 

Agentes serviços aviação 
Agentes Comércio 
Agentes Pessoas 

Agentes 
Desenvolvimento 

imobiliário 

Parceiros 
principais 

Alianças aéreas 
Tipo de companhias aéreas 

Agentes: Transportes 
fornecedores de tecnologia 

Agentes aeronáuticos 
Agentes não-
aeronáuticos 

Governo 
Outros aeroportos 

Alianças aéreas 
Companhias aéreas 

Agentes de transporte 
Empresas não-

aeronáuticas parceiras 

Proposta de 
valor 

Estadia no aeroporto 
Localização 

Conectividade 
Rapidez dos serviços 
Serviços adicionais 

Acessibilidade 
Destinos oferecidos 

Pontualidade e confiança 
(dos serviços de viagem) 

Serviços adicionais 

 

Relacionamento 
com clientes 

Internet 
Escritórios 

Eventos 

Duração das relações 
(curtas, longas) 

Contratos de longa 
duração 

Canais 
Internet 

Boletim informativo 
Relatórios e Publicações 

Internet 
Contacto pessoal 

Telefone 
 

Atividades-
chave 

Remodelações 
Expansões 
Eficiência 

Proteção ambiental 
 

Atrair companhias aéreas 
Conectividade 

Serviços complementares 
à aviação 

Entretenimento 

Provisão de infraestrutura 
aeroportuária 

Assistência em terra 
Publicidade 

Desenvolvimento 
imobiliário 

Outras atividades 

Recursos 
principais 

Tipos de instalações 
Terminais dedicados 

 

Infraestruturais (físicos e 
tecnológicos) 

Recursos humanos 
Recursos financeiros 

Terminais 
Pistas 

Capacidade 
Portas e Mangas 

Empresas possuídas 

Estrutura de 
custos 

Remodelação/design 
Conectividade 

Novos equipamentos 

Exploração 
Infraestrutura 

Dividas financeiras 

Recursos humanos 
Operacionais 
Manutenção 

Administrativos 

Fontes de 
receita 

Parques de 
estacionamento 

Concessões 
Rendas 

Desenvolvimento 
imobiliário 

Receitas aviação 
Receitas não-aviação 

Subsídios 

Aeronáuticas 
Atividades comerciais 

Estacionamento 
Desenvolvimento 

imobiliário 
Publicidade 
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4. ANÁLISE ESTATÍSTICA MULTIVARIADA 

Esta dissertação tem por fim classificar uma amostra de aeroportos tendo em conta um conjunto de 
variáveis que definem os seus modelos de negócio e assim, posteriormente, definir modelo de negócio 
tipos existentes na amostra, que pretende ser representativa do continente europeu. Para classificar os 
aeroportos é necessário analisar e interpretar os dados existentes sobre estes, logo recorreu-se a técnicas 
estatísticas que são ferramentas criadas para esse propósito. Este capítulo aborda as técnicas estatísticas 
usadas no desenvolvimento da dissertação. 

A estatística univariada é uma análise que descreve a distribuição de uma só variável, enquanto a estatística 
multivariada é uma análise de um conjunto de variáveis que descrevem indivíduos ou objetos (Hair, et al., 
2009).  

Antes de proceder a uma análise estatística multivariada, é importante que o investigador examine os 
dados recolhidos, adquirindo, assim, conhecimento prévio das características dos dados (Hair, et al., 2009). 
Deste modo, procedeu-se a uma descrição prévia das variáveis antes da aplicação das técnicas estatísticas 
multivariadas. A descrição prévia das variáveis passou pela análise dos gráficos de barras dos valores da 
amostra para as variáveis e pelo cálculo e análise das medidas de tendência central, medidas de dispersão 
e medidas de assimetria. A análise fatorial e análise de clusters são exemplos de técnicas estatísticas 
multivariadas e são descritas de seguida. 

4.1. ANÁLISE FATORIAL 

A análise fatorial é uma técnica estatística multivariada que analisa as relações entre um grande número 
de variáveis e condessa-as num conjunto mínimo de variáveis, os chamados fatores (Hair, et al., 2009). O 
objetivo desta análise é resumir a informação contida no conjunto inicial de variáveis com um mínimo de 
perda de informação (Hair, et al., 2009). O método fatorial usado nesta dissertação foi a análise de 
componentes principais. 

A análise de componentes principais é uma análise fatorial que considera a variância total das variáveis e 
forma fatores, em que cada fator contém partes da variância das variáveis exclusivas dessas variáveis, ou 
seja, variância que não pode ser explicada ou associada a outras variáveis (Hair, et al., 2009). Nesta análise 
os fatores são tratados, também, por componentes principais e a correlação das variáveis com o fator é 
calculada a partir da matriz correlação (Hair, et al., 2009). O primeiro fator, também conhecido para esta 
análise como componente principal, explica o máximo de variância dos dados e o segundo fator explica o 
máximo de variância dos dados, após a extração do primeiro fator. O processo de extrair fatores continua 
até a variância total ser explicada, mas a cada fator a variância explicada vai reduzindo (Hair, et al., 2009). 
Nesta análise o número de fatores extraídos é igual ao número de variáveis escolhidas. Porém, poucos dos 
primeiros fatores conseguem representar uma porção substancial da variância total. Deste modo, é 
necessário escolher um número de fatores a extrair para representar as variáveis.  

Nesta dissertação teve-se em conta três critérios para selecionar os fatores a extrair: critério do valor 
próprio, critério da percentagem de variância e o critério scree test. Estes critérios são explicados, segundo 
Hair, et al. (2009), da seguinte forma: 

O primeiro critério – critério do valor próprio – afirma que cada fator extraído deve, individualmente, 
explicar a variância de pelo menos uma variável. Cada variável, numa análise de componentes principais, 
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contribui com 1 valor próprio. Assim, fatores com menos de 1 valor próprio explicado, são considerados 
insignificantes. 

O segundo critério – critério da percentagem de variância – estabelece uma percentagem de variância que 
os fatores extraídos devem explicar. Esta percentagem deve assegurar a significância dos resultados. 
Segundo Hair, et al. (2009) não existe uma verdade absoluta quanto ao limite da percentagem de variância 
que deve ser assegurada, mas geralmente para problemas de ciências naturais esse valor não é inferior a 
95% e para problemas de ciências socias, devido à falta de precisão da informação, esse valor ronda, na 
maioria dos casos, os 60%. 

O terceiro critério – critério scree test – é baseado num gráfico que compara os valores próprios dos vários 
fatores. A Figura 4.1 apresenta um exemplo de um gráfico deste tipo. Este critério observa os declives entre 
os valores próprios dos fatores. Esses declives tendem a estabilizar até se aproximarem de uma linha 
horizontal. O ponto em que a curva começa a ficar horizontal é considerado, para este critério, o número 
máximo de fatores a extrair. Na Figura 4.1, a curva aproxima-se de uma linha horizontal no fator 10, logo, 
segundo este critério, os fatores a extrair seriam 10. No entanto, os fatores 9 e 10 apresentam um valor 
próprio inferior a 1, por isso, tendo em conta o primeiro critério, também não são extraídos. 

 
Figura 4.1 – Gráfico que compara os valores próprios dos fatores segundo Hair, et al. (2009) 

Após a extração dos fatores considerados significativos para explicar as variáveis, estima-se a matriz de 
fator e interpretam-se os resultados. A matriz de fator é uma tabela que dispõe a correlação entre as 
variáveis e os fatores extraídos (Hair, et al., 2009). Valores altos de correlação entre uma variável e o fator 
significam que essa variável é representativa do fator. Deste modo, deve proceder-se à examinação da 
matriz de fator e identificação dos valores de correlação significativos entre variável e fator (Hair, et al., 
2009). Os valores significativos, ou seja, valores altos de correlação são importantes para definir os fatores 
extraídos.  

Por vezes, a matriz de fator é difícil de interpretar (Hair, et al., 2009). Nesse caso, procede-se à rotação dos 
fatores, que tem como objetivo atribuir maior significado à solução de fatores. O investigador deve 
comparar os resultados obtidos da rotação com os resultados obtidos sem rotação, para perceber qual 
destes apresenta uma interpretação mais adequada dos fatores (Hair, et al., 2009).  
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A rotação de fatores implica uma alteração do eixo de referência dos fatores, alterando as correlações entre 
as variáveis e os fatores. O objetivo de qualquer rotação é simplificar a matriz de fator para facilitar a 
interpretação dos valores (Hair, et al., 2009). Essa simplificação pode obter-se quando os valores de 
correlação se encontram próximos de -1, +1 ou 0, ou seja, valores perto de -1 ou +1 indicam uma forte 
correlação, positiva ou negativa, entre as variáveis e os fatores (Hair, et al., 2009). Por outro lado, uma 
correlação próxima de 0, indica que a correlação é fraca entre a variável e o fator. A abordagem de rotação 
usada nesta dissertação foi a rotação ortogonal VARIMAX, que pretende aproximar os valores das 
correlações dos valores 0,-1,+1. A percentagem de variância explicada por cada um dos fatores extraídos 
altera-se com a rotação, mas o seu somatório mantem-se igual, ou seja, se foram extraídos 3 fatores que 
explicavam 60% da variância, após a rotação, o somatório de variância explicada mantem-se igual a 60%, 
embora individualmente cada fator passe a explicar uma percentagem diferente de variância (Hair, et al., 
2009). 

Posteriormente, à atribuição do significado de cada fator, estes podem ser usados para caracterizar a 
amostra. Nesta dissertação a amostra dos aeroportos estudados foi disposta num gráfico a duas 
dimensões, em que cada eixo representava um fator. Este tipo de análise teve como objetivo classificar os 
aeroportos e agrupa-los consoante os valores para cada fator. Outra análise realizada foi a análise de 
clusters, usando os fatores como variáveis.   

4.2. ANÁLISE DE CLUSTERS 

“Numa análise de clusters, um objeto é uma pessoa, produto, serviço, ou outra entidade que pode ser 
avaliada por um número de atributos”.  

 (Hair, et al., 2009, p. 508) 

_______________________________________________________ 

 

Os atributos referidos por Hair, et al., caracterizam os objetos, ou seja, atribuem-lhes identidade. Na análise 
de clusters é comum chamar a esses atributos variáveis. A escolha dessas variáveis que vão caracterizar os 
objetos pode determinar o sucesso ou insucesso da análise. A análise de clusters é um processo estatístico 
multivariado que tem como objetivo principal classificar objetos, agrupando-os consoante os atributos que 
estes possuem. Deste modo, estes procedimentos estatísticos organizam os objetos em grupos 
relativamente homogéneos. Os grupos formados denominam-se clusters. Os elementos do mesmo grupo 
devem ser “tão semelhantes quanto possível e sempre mais semelhantes aos elementos do mesmo grupo 
do que a elementos dos restantes grupos” (Reis, 2001, p. 290). 

A crescente utilização desta análise deve-se, segundo Reis (2001), à compreensão da importância da 
classificação como método científico e ao desenvolvimento tecnológico que permitiu a existência de 
computadores com elevado poder de cálculo e de armazenamento de informação. Os métodos da análise 
de clusters são, atualmente, usados nas mais variadas áreas, entre elas, biologia, sociologia, engenharia, 
economia e atividade empresarial. No caso desta dissertação, a análise de clusters foi utilizada para 
classificar os modelos de negócio de um conjunto de aeroportos. 

Algumas das vantagens deste tipo de análise são, segundo Hair, et al. (2009), a redução de dados e a 
geração de hipóteses. A primeira ajuda o investigador a lidar com o elevado número de observações e 
informação, permitindo a sua separação em grupos. A segunda ajuda o investigador a desenvolver 
hipóteses relativa à informação que dispõem, ou a testar hipóteses criadas previamente. Apesar das 
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vantagens que este método apresenta, existem críticas à sua utilização. Uma das críticas alega que análise 
de clusters é uma técnica exploratória, ou seja, depende de muitos elementos do procedimento e a 
alteração desses elementos leva a diferentes soluções. Outra crítica existente defende que este método 
cria, em todas as circunstâncias, clusters. Deste modo é assumido, antes da análise, que os objetos se 
dividem em grupos. É necessário um grande apoio sobre a matéria em estudo e validação dos resultados 
para os clusters serem considerados significantes e relevantes. O investigador escolhe as variáveis 
relevantes e os grupos formados dependem fortemente dessa escolha. Assim, este procedimento é 
também uma da desvantagem da análise. Porém, esta “crítica pode ser feita contra qualquer técnica 
estatística” (Hair, et al., 2009, p. 509). Por conseguinte, o investigador tem de, por um lado, ter suporte 
sobre a matéria em estudo e, por outro saber aplicar as técnicas estatísticas descritas de seguida. 

A análise de clusters segue seis etapas. Em cada uma dessas etapas, o investigador é confrontado com 
opções de escolha. O sucesso de uma análise de clusters exige conhecimento prévio das etapas e do seu 
processo de decisão, permitindo ao investigador adotar as melhores opções para o problema. Com base 
em Reis (2001) e Hair, et al. (2009), as etapas a seguir são: 

1. Identificar o problema: tema do problema, objetivos e seleção dos objetos de estudo; 
2. Definir conjunto de variáveis que caracterizem os objetos em relação ao problema em causa; 
3. Definir a medida de semelhança ou distância entre cada dois indivíduos; 
4. Identificar método: optar pela técnica de análise mais adequada ao problema; 
5. Selecionar um critério de agregação ou desagregação dos objetos – algoritmo de 

classificação; 
6. Interpretação e validação dos resultados encontrados. 

4.2.1. SELEÇÃO DAS VARIÁVEIS 

Os clusters que se formam refletem os dados existentes sobre os objetos. Esses dados são definidos, 
apenas, pelas variáveis escolhidas. Deste modo, os resultados da análise alteram-se com a escolha inicial 
das variáveis, pois as técnicas de análise de clusters não conseguem distinguir a relevância das variáveis 
impostas. Segundo Reis (2001), a seleção das variáveis apresenta, fundamentalmente, dois problemas. Um 
deles está relacionado com a escolha das variáveis, ou seja, o conhecimento prévio do assunto em estudo 
e dos objetos considerados são a única forma de escolher, perante os dados, as variáveis mais significativas. 
O segundo problema está relacionado com o tipo de variáveis escolhidas, pois estas podem estar em 
diferentes unidades de medida. 

Para Hair, et al. (2009), o investigador deve, apenas, incluir as variáveis que caracterizam os objetos de 
estudo e que se relacionam com os objetivos da análise de clusters. Como referido anteriormente a análise 
de clusters é uma técnica exploratória. Assim, o investigador, após examinar os resultados, pode eliminar 
as variáveis que considera inadequadas e voltar a realizar a análise.  

O segundo problema apresentado por Reis pode ser resolvido através de um processo de estandardização. 
A utilização deste processo leva a que todas as variáveis escolhidas tenham o mesmo peso na análise de 
clusters. Numa análise de clusters sem estandardização, uma variável que apresente uma escala de medida 
mais elevada e, consequentemente, uma dispersão, também mais elevada, terá maior impacto na estrutura 
final (Reis, 2001; Hair, et al., 2009). É recomendado ao investigador, na recolha de dados, quando possível, 
colocar os valores das variáveis na mesma unidade de medida. 

Reis (2001) e Hair, et al. (2009), consideram que a estandardização não deve ser aplicada sem considerar 
as consequências do seu uso. É possível a existência de variáveis com maior importância que outras e o 
processo de estandardização pode anular essa importância, atribuindo-lhe o mesmo peso que as restantes.  
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A decisão final requer conhecimento dos objetos de estudo, dos objetivos da investigação, das técnicas 
estatísticas utilizadas e, por fim, da qualidade dos dados existentes. 

4.2.2. MEDIDAS DE SEMELHANÇA 

A análise de clusters pretende, como já referido, formar grupos cujos objetos sejam mais semelhantes entre 
si do que a objetos dos restantes grupos. Deste modo, é fundamental conseguir medir, de forma 
quantitativa, a semelhança entre os objetos em estudo. Estas medidas de semelhança têm em consideração 
as variáveis escolhidas previamente e podem ser de quatro categorias: coeficientes de associação, medidas 
de semelhança probabilística, coeficientes de correlação e medidas de distância. 

Os coeficientes de associação são mais usados para objetos caracterizados por termos não-métricos, ou 
seja, por variáveis qualitativas. As medidas de semelhança probabilísticas diferem das restantes, pelo facto 
de não se calcular um valor para a semelhança entre os objetos. Neste caso, “para se formarem clusters, 
avalia-se o ganho probabilístico da informação, a partir das variáveis iniciais, e agrupam-se os dois 
indivíduos que menos ganho de informação provoquem” (Reis, 2001, p. 309).  

Nas ciências sociais, as categorias coeficientes de correlação e medidas de distância são as mais utilizadas, 
segundo Reis (2001). Porém, as medidas de distância são mais comuns para medir semelhanças na análise 
de clusters. 

“Os coeficientes de correlação focam-se nos padrões entre as variáveis e não consideram a magnitude das 
diferenças entre objetos.” (Hair, et al., 2009, p. 523). Uma das vantagens desta categoria é ser praticamente 
insensível às escalas das variáveis e às diferenças de dispersão. Quando existe uma relação forte do tipo 
linear entre perfis de objetos diferentes, a correlação entre eles será elevada. Porém, as relações entre os 
perfis dos objetos raramente são lineares e, nem sempre, são evidentes. Quando isto acontece a 
interpretação dos resultados torna-se menos percetível, podendo mesmo ficar comprometida.   

As medidas de distância medem a distância entre objetos através das diferenças entre os valores das 
variáveis. Essa distância representa a semelhança, ou seja, quanto menor a diferença entre os valores das 
variáveis caracterizadoras, maior a proximidade entre objetos e, consequentemente, maior a semelhança 
entre eles. O conceito de proximidade é de fácil compreensão, mas existem várias medidas de distância 
disponíveis que apresentam características diferentes. Apresenta-se de seguida algumas das medidas mais 
utilizadas na análise de clusters, segundo Reis (2001) e Hair, et al. (2009): 

• Distância euclidiana: a distância entre dois objetos (i e j) é a raiz quadrada do somatório dos 
quadrados das diferenças entre os valores das variáveis caracterizadoras de i e j; 

• Quadrado da distância euclidiana: a distância entre dois objetos (i e j) é o somatório do quadrado 
das diferenças entre os valores das variáveis caracterizadoras de i e j; 

• Distância absoluta (city-block metric): a distância entre dois objetos (i e j) é a soma dos valores 
absolutos das diferenças entre os valores das variáveis caracterizadoras de i e j; 

• Distância de Minkowski: é uma generalização da distância euclidiana; 
• Distância de Mahalanobis: distância estatística entre dois objetos. Esta considera a correlação entre 

variáveis e depende da estandardização das variáveis. É também conhecida por distância 
generalizada; 

• Distância de Chebishev: a distância entre dois objetos (i e j) é o valor máximo das diferenças entre 
os valores das variáveis caracterizadoras de i e j. 

Um dos maiores problemas da utilização deste tipo de medidas é o efeito provocado pelas diferentes 
escalas de medida das variáveis. Este problema pode ser resolvido, como já referido no subcapítulo 
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anterior, pela estandardização das variáveis. Segundo Hair, et al. (2009), é recomendável o uso de diferentes 
medidas de escala e a comparação dos resultados, no fim, com o conhecimento teórico existente. 

4.2.3. MÉTODO E CRITÉRIOS DE AGREGAÇÃO 

O passo seguinte é definir o método a usar para dividir os objetos em grupos e decidir quantos clusters 
formar. Os métodos usados nesta dissertação foram os hierárquicos e os não-hierárquicos. 

Os métodos hierárquicos “envolvem uma serie de n-1 decisões de agrupamento (onde n é igual ao número 
de objetos) que combinam objetos em uma hierarquia ou numa estrutura em árvore” (Hair, et al., 2009, p. 
529). Estes métodos subdividem-se em aglomerativos e divisivos. No primeiro caso, cada objeto representa 
um grupo. Esses grupos vão sendo agrupados até obter apenas um grupo que contenha todos os objetos. 
O processo divisivo é o inverso do aglomerativo, ou seja, parte-se de um grupo que inclui todos os objetos 
em estudo e divide-se consecutivamente até se formar grupos de apenas um objeto.  

É necessário definir os critérios de agregação para formar grupos de objetos. Esses critérios são, também, 
conhecidos por algoritmos de classificação e os mais referidos na literatura são os seguintes: ligação 
simples, ligação completa, ligação média dos grupos, método do centroide e, por fim, o método Ward. As 
diferenças entre estes algoritmos prendem-se com o facto de calcularem de forma diferente a distância 
entre um grupo já formado e os restantes grupos ou objetos ainda por agrupar. Essas diferenças podem 
resultar em diferentes soluções finais, assim é “prática comum utilizar vários critérios e fazer comparação 
de resultado” (Reis, 2001, p. 310). De seguida anunciam-se os diferentes algoritmos com base nas 
descrições de Reis (2001) e Hair, et al. (2009): 

• Ligação simples (ou “Vizinho mais próximo”) – A distância entre clusters é a menor distância entre 
objetos de dois clusters diferentes, ou seja, medindo as distâncias entre objetos pertences a um 
cluster e os objetos pertencentes a outro cluster, a distância entre clusters é a menor medida 
encontrada, e definirá a semelhança. 

• Ligação completa (ou “Vizinho mais afastado”) –  A distância entre clusters é a maior distância 
entre objetos de dois clusters diferentes. Este caso opõe-se ao anterior, ao medir as distâncias 
entre objetos pertencentes a um cluster e os objetos pertencentes a outro cluster, a distância entre 
clusters é a maior medida encontrada. 

• Ligação média dos grupos – A distância entre clusters é a média das distâncias entre objetos de 
dois clusters diferentes. Deste modo, medindo a distância entre objetos pertencentes a um cluster 
e objetos pertencentes a outro cluster, a distância entre clusters é a média dessas distâncias. 

• Método do centroide – A distância entre dois clusters é definida pela distância entre os seus 
centroides. O centroide é definido pelas médias das variáveis caracterizadoras dos objetos de cada 
cluster. 

• Método Ward – Neste método a semelhança entre dois clusters não é definida por uma distância. 
Este método pretende minimizar as variâncias internas dos clusters e é calculado pela soma dos 
quadrados, para todas as variáveis, entre dois grupos. 

As ligações simples conseguem definir vários padrões de agrupamento de objetos, porém, essa 
flexibilidade pode formar clusters com formas longas, em que os objetos que correspondem aos fins do 
grupo podem não ser semelhantes (Hair, et al., 2009). Este facto é uma das grandes desvantagens deste 
critério de agregação. A ligação completa não apresenta a desvantagem da ligação simples, pois gera 
clusters compactos, onde os objetos são muito semelhantes entre si. Uma das desvantagens deste método 
é não apresentar “um elevado grau de concordância com a estrutura inicial dos dados” (Reis, 2001, p. 315). 
A ligação média dos grupos e o método do centroide são estratégias intermédias relativamente aos 
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métodos da ligação simples e completa. Uma das desvantagens do método do centroide deve-se ao facto 
de este unir grupos com uma grande diferença em número de objetos. Como tal, as características do 
menor grupo tendem a diminuir com a formação do novo centroide. O método Ward tende a formar 
clusters homogéneos, ou seja, combina clusters com menor número de objetos. Deste modo, a presença 
de objetos com características muito diferentes tende a afetar os resultados finais. Perante a análise destes 
métodos, pode concluir-se que nenhum é melhor, ou mais correto, que outro. Assim, é expectável o uso 
de vários critérios e, posteriormente, a comparação dos resultados finais. Para esta dissertação os critérios 
usados foram a ligação completa e o método Ward e, a medida usada foi o quadrado da distância 
euclidiana. 

Os métodos não-hierárquicos exigem uma especificação a priori do número de grupos que se pretende 
formar. O método não-hierárquico, usado na dissertação, foi o K-means. Este aplica-se diretamente sobre 
as variáveis, não havendo necessidade de calcular uma matriz de semelhança/distância. Os objetos são 
atribuídos aos grupos consoante o critério escolhido. A aplicação deste método, segundo Reis (2001), 
começa com a definição, por parte do investigador, do número de clusters a criar e a distribuição dos 
objetos pelos clusters. Posteriormente, é calculado o centroide de cada cluster e a distância dos objetos 
aos centroides de cada um, através de uma medida de distância escolhida. Os objetos são então 
transferidos para o cluster mais próximo. Dependendo do processo não-hierárquico usado, será, ou não, 
possível, reatribuir os objetos a outro cluster, após a transferência inicial. Nestes casos são novamente 
calculados os centroides e a distância dos objetos a estes, procedendo-se então, uma vez mais, às 
transferências dos objetos que se encontram mais perto de um centroide que não corresponde ao cluster 
onde estão inseridos. Este processo repete-se até não ser possível realizar mais trocas de objetos entre 
clusters.  

Numa análise de clusters pelos métodos não-hierárquicos, ao definir-se um número diferente de clusters 
o resultado final será diferente. Deste modo uma incorreta partição inicial pode comprometer a solução 
final. Uma das formas de ultrapassar este problema é sugerida por Reis (2001) e por Hair, et al. (2009): usar, 
numa primeira fase, um método hierárquico que divida os objetos por um determinado número de clusters 
e, numa segunda fase, usar um método não-hierárquico, usando como partição inicial os valores 
encontrados na fase hierárquica.  

4.2.4. VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS 

A análise de clusters, como já referido e observado, é uma técnica exploratória. Trata-se uma análise à base 
de escolhas (método, medidas de semelhança e critérios de agregação) e, na maioria das vezes, não é fácil 
aferir a escolha acertada. Por este motivo, é necessário interpretar e validar os resultados apresentados. 

Uma das formas de apresentação de resultados é através de um dendrograma, como apresentado na Figura 
4.2. A interpretação do dendrograma é feita da esquerda para a direita, para um método aglomerativo e 
da direita para esquerda, num método divisivo. O problema imposto pelo dendrograma recai sobre o local 
onde se deve efetuar o corte, para assim obter o número ótimo de clusters. Na Figura 4.2, podem observar-
se quatro cortes no dendrograma que estabelecem a formação de 2, 3, 4 e 5 clusters. O eixo das abcissas 
apresenta as distâncias a que se formam os clusters. Quanto maior o número de clusters, menor a distância 
entre os objetos do mesmo cluster. 
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Figura 4.2 – Dendrograma adaptado de Hair, et al. (2009) 

No caso de uma análise de clusters pelo método não-hierárquico K-means, obtêm-se no final os valores 
médios do centro dos clusters em relação às variáveis. Deste modo, é possível usar esses valores e criar um 
gráfico que facilite a interpretação dos clusters obtidos. A Figura 4.3 apresenta um exemplo desse gráfico.  

 
Figura 4.3 – Gráfico com os valores médios do centro dos clusters segundo Hair, et al. (2009) 

Os resultados devem ser posteriormente comparados, e caso sejam semelhantes, pode concluir-se que 
qualquer método é de confiança (Reis, 2001).  
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5. RECOLHA DE DADOS E ANÁLISE ESTATÍSTICA 
UNIVARIADA 

A análise estatística de clusters realizada no âmbito desta dissertação necessitou de um conjunto de dados 
que caracterizassem a amostra de aeroportos. Como referido no capítulo anterior, os clusters refletem os 
dados existentes sobre os objetos. Esses dados, por sua vez, são definidos por variáveis escolhidas pelo 
investigador. Assim, este capítulo aborda, numa primeira fase, a escolha das variáveis e dos objetos e, numa 
segunda fase, a recolha dos dados usados na análise de clusters. Por fim, é desenvolvida uma análise 
estatística univariada para permitir uma melhor compreensão dos dados recolhidos antes da análise de 
clusters. 

5.1. IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS  

A escolha das variáveis exigiu um conhecimento prévio sobre a indústria aeroportuária, modelo de negócio 
e modelo de negócio aplicado à indústria aeroportuária, abordados nos capítulos 2 e 3 da presente 
dissertação. Como referido, nestes capítulos, a literatura existente sobre modelos de negócio na indústria 
aeroportuária é escassa e a existente apresenta apenas uma análise qualitativa. Contudo, nesta dissertação 
pretende-se realizar uma análise quantitativa aos modelos de negócio dos aeroportos. Deste modo, a 
escolha das variáveis passou por definir um modo de quantificar os elementos que a literatura existente 
considerou relevante. A Tabela 3.3, presente no final do capítulo 3, reflete um conjunto de componentes 
que define cada um dos blocos da proposta de modelo de negócio de Osterwalder e Pigneur (2011) 
aplicado à indústria aeroportuária, baseado na literatura existente, e que foi utilizada como ponto de 
partida para identificar as variáveis. Numa primeira fase foram identificadas todas as variáveis possíveis 
que caracterizassem os blocos do modelo de negócio, totalizando 91 variáveis, e que se encontram 
descritas no anexo A.1. desta dissertação. 

Na segunda fase pretendeu-se identificar as variáveis mais relevantes, das 91 já identificadas, e que podiam 
ser usadas na análise. Assim, as variáveis foram avaliadas em três categorias: fonte, facilidade e importância. 
Essa avaliação encontra-se presente no anexo A.1. 

Fonte – Esta categoria pretende avaliar a variável consoante a sua presença na literatura. A variável pode 
ser pouco referenciada, razoavelmente referenciada ou muito referenciada. É necessário ter em atenção 
que na literatura existente não são realizadas análises estatísticas, logo nunca é usado o termo variável e 
não referem medições para as mesmas. Por conseguinte, quando se menciona que uma variável é muito 
referenciada, significa que a componente em que esta se baseou é muito referenciada. A título de exemplo, 
a variável: percentagem de rotas realizadas pelas companhias low-cost, foi considerada muito referenciada, 
ou seja, em nenhum ponto da literatura foi referida a importância da percentagem de rotas realizadas pelas 
low-cost, no entanto foi identificado que as companhias aéreas low-cost operam de maneira diferente das 
restantes. Logo, aeroportos com uma maior percentagem de rotas low-cost podem apresentar um modelo 
de negócio diferente de um aeroporto com um menor número de rotas low-cost, como evidenciado no 
artigo de Kalakou e Macário (2013). 

Facilidade – Escolher variáveis que resultem numa grande percentagem de dados em falta dificulta, 
posteriormente, a análise estatística. Portanto, foi realizada uma análise sumária à facilidade em encontrar 
valores para as 91 variáveis. Esta categoria foi avaliada em: fácil, médio e difícil. 
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Importância – Esta categoria avalia a importância da variável para caracterizar o modelo de negócio dos 
aeroportos. Por um lado, tendo em consideração a definição de cada bloco da proposta de modelo de 
negócio de Osterwalder e Pigneur (2011) e, por outro, a história que se pretende contar. Como referido no 
capítulo 3, o modelo de negócio é o modo com uma empresa funciona, uma história em que cada bloco 
se liga. Por conseguinte, as variáveis escolhidas têm de estabelecer uma ligação para a história permanecer 
coerente. 

Após esta análise, foram tomadas as seguintes considerações: 

1. As variáveis muito referenciadas foram consideradas na análise e as pouco referenciadas foram 
retiradas, com a exceção das variáveis: número de plataformas para mercadorias e número de 
companhias aéreas que detêm ações do aeroporto. A primeira variável permaneceu no âmbito da 
análise para manter a história do modelo de negócio coerente com o negócio do tráfego de 
mercadorias presente nos aeroportos. Já a segunda exceção a considerar na análise deve-se ao 
facto de o autor desta dissertação acreditar que aeroportos com este tipo de parcerias apresentam 
vantagens no mercado e desta forma podiam diferenciar-se de outros. 

2. Das restantes variáveis foram retiradas as difíceis de recolher dados e que não apresentavam 
importância para a compreensão do modelo. 

Após as considerações anteriores, permaneceram 64 variáveis. No entanto, este valor é considerado 
elevado, pelo que foi necessário tecer mais algumas considerações com o intuito de reduzir o espectro de 
variáveis: 

A. O bloco Canais foi reduzido a 3 variáveis. Manteve-se a “aplicação informática (programa)” e as 
“publicações” e criou-se a variável: “5 canais de comunicação”, que engloba os 5 canais restantes 
numa só variável. Esta variável é binária, ou seja, apenas na presença desses 5 canais o aeroporto 
recebe o valor 1. 

B. O bloco Relacionamento com clientes também foi reduzido a 3 variáveis. As variáveis relacionadas 
com os contratos de longa duração para companhias aéreas tradicionais foram reunidas numa só 
variável e passaram a receber um valor binário, ou seja, existe ou não esse tipo de contrato. A 
variável “contrato de longa duração com companhias low-cost” manteve-se e as restantes 
variáveis foram unidas numa variável: “relacionamento com clientes diversificada”.  

C. O bloco Fontes de receita foi reduzido a 2 variáveis. As receitas da restauração, retalho e de 
desenvolvimento imobiliário foram consideradas variáveis difíceis de recolher. Por outro lado, 
mantém-se a variável “percentagem das receitas aeronáuticas”. Aeroportos com elevada 
percentagem de receitas no retalho, restauração e/ou desenvolvimento imobiliário apresentaram 
uma percentagem de receitas aeronáuticas menor. Logo, a variável da “percentagem de receita 
aeronáutica” tem em consideração, indiretamente, as outras três. 

D. O bloco da Estrutura de custos fica reduzido a uma variável: “custos totais”. 
E. As variáveis relacionadas com o transporte de mercadorias foram retiradas da análise, optando-se 

por não retratar esta vertente do negócio. O mesmo foi considerado para as companhias aéreas 
charters e os agentes do grupo: serviços de aviação complementares. 

F. No bloco Segmento de clientes, as variáveis “percentagem de companhias aéreas low-cost” e a 
“percentagem de rotas realizadas pelas companhias aéreas low-cost” foram retiradas. 
Considerou-se que a variável “percentagem de companhias aéreas tradicionais” consegue 
abranger o objetivo das variáveis anteriores.  

G. No bloco Parceiros principais, a variável “controlador aéreo” foi retirada para abranger mais 
agentes e substituída por: “parceiros complementares do gestor aeroportuário”. Esta variável 
abrange empresas de limpeza, segurança, bombeiros, polícia e o controlador aéreo. 
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H. No bloco Recursos principais, foi retirada a variável número de lounges, “número de parques de 
estacionamento”, “mangas de acesso à aeronave” e “terminal dedicado às low-cost”, pois 
foram consideradas variáveis de menor importância na caracterização do modelo de negócio. A 
variável “comprimento da maior pista” foi retirada devido à presença da variável “número de 
pistas de aterragem”. O mesmo processo foi tido em consideração ao retirar a variável “número 
de terminais”, uma vez que se crê que a “área total de terminais” caracteriza melhor os recursos 
do aeroporto. A variável “área dedicada às atividades comerciais” foi retirada devido à 
dificuldade em recolher os dados, como também a existência de uma variável que já caracteriza a 
área do terminal. A variável “número de empresas pertencentes ao aeroporto” sofreu uma 
alteração na sua medição, passando de número a binário. Ao invés de se medir quantas empresas 
possui o gestor aeroportuário, optou-se por medir se o gestor tem tendência para possuir 
empresas que atuam no aeroporto.   

I. O bloco Atividades-chave foi reduzido a 5 variáveis. Foram retiradas as variáveis: “controlo do 
espaço aéreo”, “parqueamento” e “publicitar”. Como saíram variáveis relacionadas com estas 
três nos restantes blocos, estas passam a ser redundantes na explicação do modelo. 

J. O bloco Proposta de valor manteve as suas variáveis. 

A Tabela 5.1 mostra o resultado final da redução das variáveis e o anexo A.2. apresenta a descrição das 
variáveis. Das 91 variáveis consideradas inicialmente, foi possível reduzir para 38 variáveis para as quais é 
necessário recolher dados e analisar. A Figura 5.1 mostra as variáveis dispostas no quadro de modelo de 
negócio de Osterwalder e Pigneur (2011).  

 
Figura 5.1 – Variáveis escolhidas dispostas na proposta de modelo de negócio de Osterwalder e Pigneur 

(2009) 
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Tabela 5.1 – Variáveis escolhidas 

Bloco Variáveis Medida Sigla 

Segmento de 
clientes 

Tráfego de passageiros anual milhões Tra_anual 
Percentagem de passageiros de transferência % %_transferencia 

Percentagem de passageiros em lazer % %_lazer 
Número total de companhias aéreas unidade Nº_companhias 
Percentagem de companhias aéreas 

tradicionais % %_tradicionais 

Número de agentes - comércio unidade Nº_comerciais 
Número de agentes - desenvolvimento 

imobiliário 
unidade Nº_imobiliário 

Proposta de 
valor 

Número de Destinos unidade Nº_destinos 
Percentagem do número de Destino > 5 horas % %_destino5 

Número de tipos de serviço (1-7) - 
Satisfação dos passageiros (1-5) - 

Satisfação das companhias aéreas escala - 
Número de acessos (1-9) Acessos 

Pontualidade % Pontualidade 

Relacionamento 
com Clientes 

Relacionamento com clientes diversificada binário - 
Contratos de longa duração com companhias  

Low-cost binário Contratos_lc 

Contratos de longa duração com companhias 
tradicionais 

binário Contratos_t 

Canais 
5 canais de comunicação binário - 

Públicações binário publicações 
Aplicação informática (programa) binário - 

Fontes de 
Receita 

Receitas Totais milhões € Receitas 
Percentagem das receitas aeronáuticas % %_aeronauticas 

Recursos 
principais 

Área total de terminais m² Area_terminal 
Número de pistas unidade Nº_pistas 

Número de empregados unidade - 
Capacidade total de movimento de transporte 

aéreo anual 
milhares Capacidade 

Empresas pertencentes ao Aeroporto binário Empresas_air 
Número de portas de embarque unidade Nº_portas 

Atividades-
chave 

Provisão de infraestrutura aeroportuária e 
assistência em Terra 

binário - 

Manutenção de aeronaves binário - 
Atividades comerciais no interior dos terminais binário - 

Atividades diferenciadoras unidade Act_diferenciadoras 
Atividades desenvolvimento imobiliário unidade Desenv_imobiliário 

Parceiros 
principais 

Número de agentes - transportes unidade Nº_transportes 
Parceiros complementares do gestor 

aeroportuário 
binário - 

Número de Companhias aéreas que detêm 
ações do aeroporto 

unidade - 

Número de companhias aéreas parceiras unidade Nº_Cparceiras 
Estrutura de 

custos 
Custos Totais milhões € Custos 
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Verifica-se que existem sete segmentos de clientes diferentes: passageiros de lazer, passageiros de 
negócios, passageiros de transferência, companhias aéreas tradicionais, companhias aéreas low-cost, 
agentes – comércio e agentes – desenvolvimento imobiliário. Cada um destes clientes valoriza diferentes 
propostas de valor. Este quadro tem em consideração sete propostas de valor e, consoante as variáveis 
que as caracterizam, apresentam menor ou maior valor, atraem diferentes segmentos de clientes ou os 
mesmos, mas em números distintos.  

5.2. AMOSTRA E RECOLHA DE DADOS 

Escolhidas as variáveis que caracterizam os aeroportos e definidos os seus modelos de negócio, é 
necessário escolher uma amostra desses aeroportos. Como referido nos objetivos desta dissertação, a 
análise pretende estudar a realidade presente nos aeroportos europeus. Dos 28 países pertencentes à 
União Europeia, foram retirados da análise a Irlanda, o Chipre e a Malta por serem ilhas de pequena 
dimensão e, como tal, poderem apresentar uma realidade muito diferente do resto do continente. Por 
outro lado, foram incluídos na análise a Noruega e a Suíça. Os aeroportos considerados na análise foram, 
em primeiro lugar, os maiores aeroportos, que correspondem aos aeroportos pertencentes às cidades 
capitais, com a exceção da Alemanha e Suíça, onde foi considerado o aeroporto de Frankfurt, no caso da 
Alemanha, e o aeroporto de Zurique, no caso da Suíça. 

Como 27 aeroportos não foi considerado um número significativo de aeroportos e, aliado ao facto de 
todos pertencerem, maioritariamente, a capitais europeias, equacionou-se considerar mais um aeroporto 
por país. Porém, devido à escassa informação existente sobre aeroportos de grande parte dos países 
europeus, esta ideia foi posta de parte e recorreu-se à literatura para escolher aeroportos que foram 
previamente alvo de estudo e, em alguns casos, de classificação. 

 A Figura 5.2 apresenta um mapa da Europa com a localização geográfica dos aeroportos escolhidos. Os 
quadrados pretos identificam os aeroportos considerados na primeira fase e pertencentes, 
maioritariamente, a capitais europeias. As restantes cores identificam os aeroportos referidos na literatura. 
Por sua vez, a cor laranja identifica os aeroportos que pertencem às capitais europeias, mas não 
considerados os maiores da cidade. A Tabela 5.2 apresenta o nome dos aeroportos, a cidade, o país, assim 
como o tipo de aeroporto segundo a literatura estudada e o código da International Air Transport 
Association (IATA). O código IATA será a nomenclatura utilizada para referir os aeroportos na análise 
estatística. 
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Figura 5.2 – Mapa da Europa com a localização dos aeroportos da amostra 

5.2.1. EXTRAÇÃO DOS VALORES DAS VARIÁVEIS 

Escolhidas as variáveis e os objetos de estudo, realizou-se a recolha dos dados que seriam, posteriormente, 
sujeitos a uma análise estatística. A recolha de dados ocorreu no mês de abril de 2017 e as fontes usadas 
para recolher a maioria dos dados consistiram em sites oficiais dos aeroportos e, quando existentes, as 
suas publicações financeiras. O google maps foi uma ferramenta fundamental, pois permitiu obter as áreas 
dos terminais, os acessos e os agentes de desenvolvimento imobiliário existentes em redor dos aeroportos. 
A pontualidade dos aeroportos foi obtida através do site flightstats1, que apresenta os desempenhos dos 
últimos 12 meses de grande parte dos aeroportos a nível mundial. As variáveis: “percentagem de 
passageiros de transferência”, “percentagem de passageiros de lazer” e a “capacidade total de 
movimento de transporte aéreo anual” foram retiradas do site oficial da Eurocontrol2. 

 

 

 

                                                      
1 http://www.flightstats.com 
2 http://www.eurocontrol.int/ 

http://www.flightstats.com/
http://www.eurocontrol.int/
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Tabela 5.2 – Aeroportos pertencentes à amostra 
 

Nome: Aeroporto País Cidade IATA Tipo - Aeroporto 
1 Frankfurt Alemanha Frankfurt FRA Hub Primário 
2 Heathrow Reino Unido Londres LHR Hub Primário 
3 Charles de Gaulle França Paris CDG Hub Primário 
4 Schiphol Holanda Amsterdão AMS Hub Primário 
5 Brussel-National Bélgica Bruxelas BRU Hub Secundário 
6 Barajas Espanha Madrid MAD Hub Secundário 
7 Fiumicino Itália Roma FCO Hub Primário 
8 Humberto Delgado Portugal Lisboa LIS - 
9 Helsinki-Vantaan Finlândia Helsínquia HEL - 

10 Vienna International Áustria Viena VIE - 
11 Stockholm Arlanda Suécia Estocolmo ARN - 
12 Kastrup Dinamarca Copenhaga CPH - 
13 Gardemoen Noruega Oslo OSL - 
14 Kloten Suíça Zurique ZRH - 
15 Warsaw Chopin Polónia Varsóvia WAW - 
16 Lennart Meri Tallinn Estónia Tallinn TLL - 
17 Vilnius International Lituânia Vilnius VNO - 
18 Riga International Letónia Riga RIX - 
19 Budapest Ferenc Liszt Hungria Budapeste BUD - 
20 Eleftherios Venizelos Grécia Atenas ATH - 
21 Franjo Tudman Croácia Zagreb ZAG - 
22 Henri Coandã Roménia Bucareste OTP - 
23 Václav Havel República Checa Praga PRG - 
24 Joze Pucnik Eslovénia Liubliana LJU - 
25 Luxembourg Findel Luxemburgo Luxemburgo LUX - 
26 Sofia Bulgária Sofia SOF - 
27 Bratislava Eslováquia Bratislava BTS - 
28 Berlin Tegel Alemanha Berlim TXL - 
29 Munique Alemanha Munique MUC - 
30 London-city Reino Unido Londres LCY Negócios 
31 Lyon-Saint-Exupéry França Lyon LYS Negócios 
32 Antwerp International Bélgica Antuérpia ANR Negócios 
33 Orio Al Serio Itália Bergamo BGY Low Cost 
34 John Lennon Reino Unido Liverpool LPL Low Cost 
35 Gatwick Reino Unido Londres LGW Low Cost 
36 Ciampino Itália Roma CIA Low Cost 
37 Brussels-Charleroi Bélgica Charleroi CRL Low Cost 
38 Barcelona-El Prat Espanha Barcelona BCN Hub Secundário 
39 Malpensa Itália Milão MXP Hub Primário 
40 Genève-Cointrin Suíça Genebra GVA - 
41 Marco Polo Itália Veneza VCE - 
42 Francisco Sá Carneiro Portugal Porto OPO - 

 

Para um melhor entendimento dos valores dos dados, é fundamental referir algumas observações sobre a 
sua recolha: 

• Na variável: “Número de agentes – comércio", foi contabilizado o número de agentes de 
comércio das categorias restauração, retalho e complementares existentes nos terminais dos 
aeroportos sem repetir os agentes que tinham mais de um estabelecimento. Exemplo: se 
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existissem duas lojas da Lacoste em terminais diferentes ou no mesmo, apenas era contabilizada 
uma vez; 

• As variáveis: “Número de agentes – desenvolvimento imobiliário” e “Atividades de 
desenvolvimento imobiliário” são diferentes. A primeira contabiliza todos os agentes 
existentes, incluindo aqueles que realizam as mesmas atividades, enquanto a segunda contabiliza 
as atividades que não se repetem. Exemplo: um aeroporto com 2 hotéis, será contabilizado 2 para 
a variável “número de agentes – desenvolvimento imobiliário”. Por outro lado, estes dois 
hotéis representam uma só atividade, a atividade de hotelaria. No entanto, um destes hotéis pode 
ter um ginásio e um spa com possibilidade de os passageiros desfrutarem antes do voo. Deste 
modo, enquanto a variável “número de agentes – desenvolvimento imobiliário” não se altera 
pois os agentes continuam os mesmos: os dois hotéis. A variável das atividades passa a 
contabilizar 3, ou seja, 3 atividades de desenvolvimento imobiliário: hotel, spa, ginásio; 

• A variável “Número de tipos de serviço” pode ir de 1 a 7, consoante o número de tipos serviços 
(serviços aeronáuticos, manutenção de aeronaves, acessibilidade ar-terra, atividades comerciais, 
eventos, atividades de desenvolvimento imobiliário e publicidade) disponíveis no aeroporto;  

• A variável “Número de acessos” pode ir de 1 a 9, consoante o número de acessos disponíveis no 
aeroporto. Estes acessos representam diferentes meios de transporte (metro, comboio, ferry, táxi, 
uber, autocarro, automóvel, bicicleta, aluguer de carro) disponíveis no aeroporto. Esta variável 
difere da presente no bloco dos Parceiros principais: “Número de agentes – transportes”, que 
contabiliza o número de empresas de transportes existentes no aeroporto. Enquanto que a 
existência de duas empresas de autocarros é contabilizada como um acesso na variável “Número 
de acessos”, nesta variável contabiliza-se duas empresas (dois agentes). Esta variável apresenta 
ainda outra particularidade: no máximo são contabilizadas cinco empresas por transporte, ou seja, 
se existirem sete empresas de autocarros ou de aluguer de carros apenas são contabilizadas 5.  

• A variável “Pontualidade” representa a percentagem de aeronaves que saem da porta de 
embarque no máximo com 15 minutos de atraso. Os dados para esta variável foram retirados, 
como já referido, do site flightstats. O valor apresentado é a média da pontualidade referentes 
aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017. Primeiramente, pensou-se em utilizar os valores 
do ano de 2016, mas, por uma razão desconhecida, uma parte dos aeroportos escolhidos não 
apresentavam dados para esse ano e outros não apresentavam para todos os meses. Deste modo, 
optou-se pelos três primeiros meses de 2017, pois a outra opção seria usar fontes dispersas que 
podiam calcular a pontualidade de formas diferentes;  

• A variável “Área total de terminais” foi recolhida com auxilio do google maps e do autoCAD. Foi 
retirada do mapa a imagem dos terminais e da escala e colada no autoCAD para conseguir extrair 
o valor da área; 

• A variável “Número de empregados” refere-se aos trabalhadores do gestor aeroportuário e não 
o número de empregados que trabalham na área do aeroporto. Por conseguinte, em muitos casos 
os valores encontrados suscitaram dúvida, pois não especificavam a que trabalhadores se 
referiam. 

• A variável “Empresas pertencentes ao aeroporto” refere-se há existência ou não de uma 
empresa que atua na área do aeroporto e que pertença ao gestor aeroportuário. Existem várias 
possibilidades de empresas nesta situação, apresentando-se, a título de exemplo: empresas de 
transportes, ground handlers, empresas de segurança, sendo o caso do ground handling o mais 
usual. Por exemplo: o gestor aeroportuário ANA que gere, entre outros, o aeroporto de Lisboa 
detém também o ground handler – portway. 
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• A variável “Atividades diferenciadores” diz respeito às seguintes atividades: disponibilização de 
salas para rezar, sala de yoga, sala para reuniões, sala de jogos, espaços infantis, espaços para 
eventos, museu e biblioteca. Para recolher os dados desta variável, cada uma destas variáveis é 
contabilizada uma vez, consoante a sua existência na área do aeroporto; 

• A variável “Número de companhias aéreas parceiras” refere-se às companhias aéreas que têm 
parcerias com o aeroporto. Foram contabilizadas as companhias aéreas que usavam o aeroporto 
como base de aeronaves, as companhias aéreas que usavam o aeroporto como hub e companhias 
aéreas que tinham um terminal dedicado ou o partilhavam com mais uma companhia pertencente 
à mesma aliança; 

• A variável “Custos totais” não contabiliza custos relacionados com pagamento de impostos, 
amortizações e depreciações. A variável “receitas” refere-se ao valor bruto, sem a subtração dos 
custos. 

Posto isto, o anexo A.3. mostra os valores encontrados para as variáveis escolhidas. Este anexo não reflete, 
ainda, os dados finais que foram submetidos a análise. Das trinta e oito variáveis escolhidas para recolher 
informação, duas foram retiradas a meio da recolha, restando trinta e seis variáveis. As variáveis: “número 
de empregados” e “satisfação das companhias aéreas” pertencentes aos blocos Recursos principais e 
Proposta de valor respetivamente, não foram consideradas para análise devido à escassa existência de 
dados para recolher. O caso da variável “número de empregados” tinha a dificuldade acrescida de os 
valores recolhidos serem ambíguos, ou seja, nem sempre foi possível perceber se o valor se referia aos 
empregados do gestor aeroportuário, ou aos empregados que trabalhavam na área do aeroporto, 
pertencentes a empresas diferentes.  

5.2.2. TRATAMENTO DOS DADOS OBTIDOS 

O anexo A.3. mostra que não foi possível recolher valores para as trinta e seis variáveis. Dos quarenta e 
dois aeroportos, apenas vinte (cerca de 48%) apresentavam a totalidade dos dados. Para além disso, das 
trinta e seis variáveis, apenas se tinha conhecimento completo de vinte e oito (cerca de 78%). Os dados em 
falta representavam, então, 3,31% dos valores recolhidos. Para resolver esta situação, os dados passaram 
por duas fases: (1) escolha de variáveis e casos a eliminar da análise, e (2) imputação de valores para os 
dados em falta.  

Na primeira fase – escolha de variáveis e casos a eliminar da análise – foi analisada a percentagem de dados 
em falta para cada caso e variável. Esses valores são apresentados no anexo A.3. As percentagens 
apresentadas a laranja referem-se aos casos e variáveis com valores elevados de dados em falta, mais 
concretamente com percentagens superiores a 10%. Estes casos e variáveis receberam especial atenção 
por, serem candidatos a sair da análise: 

• O caso do aeroporto da Antuérpia – ANR – com seis variáveis em falta que correspondem a 17% 
dos dados em falta.  

• O caso do aeroporto de Charleroi – CRL – com seis variáveis em falta que correspondem a 17% 
dos dados em falta. 

• O caso do aeroporto de Zagreb – ZAG – com quatro variáveis em falta que correspondem a 11% 
dos dados em falta. 

• O caso do aeroporto de Bratislava – BTS – com quatro variáveis em falta que correspondem a 11% 
dos dados em falta. 
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• A variável – Percentagem de passageiros de transferência – com nove casos em falta que 
correspondem a 21% dos dados em falta. 

• A variável – Percentagem de passageiros em lazer – com doze casos em falta que correspondem 
a 29% dos dados em falta. 

• A variável – Satisfação dos passageiros – com quinze casos em falta que correspondem a 36% 
dos dados em falta. 

• A variável – Capacidade total de movimento de transporte aéreo anual – com oito casos em 
falta que correspondem a 19% dos dados em falta. 

Embora estes casos e variáveis representem as situações mais críticas, existem oito variáveis e vinte e dois 
casos com dados em falta. Começando a analisar os casos candidatos a sair constata-se que a saída do 
aeroporto de Zagreb e Bratislava diminuiria os dados em falta das quatro variáveis críticas, porém, a saída 
dos aeroportos da Antuérpia e Charleroi eliminaria os dados em falta de quatro das oito variáveis e 
diminuiria a percentagem de dados em falta das quatro variáveis críticas. Deste modo, excluíram-se os 
aeroportos da Antuérpia e Charleroi. Estas saídas diminuíram os dados em falta para 2,51%, 
correspondente a 38 dados. A percentagem de casos com dados completos subiu para 50%. E as variáveis 
críticas ficaram com as seguintes percentagens de dados em falta: 

• Percentagem de passageiros de transferência – oito casos em falta equivalentes a 20% de dados 
em falta. 

• Percentagem de passageiros em lazer– dez casos em falta equivalentes a 25% de dados em falta. 
• Satisfação dos passageiros – catorze casos em falta equivalentes a 35% de dados em falta. 
• Capacidade total de movimento de transporte aéreo anual – seis casos em falta equivalentes 

a 15% dos dados em falta. 

A variável “Satisfação dos passageiros”, pertencente ao bloco da Proposta de valor, foi retirada da análise 
por apresentar um valor muito elevado de dados em falta. As restantes três passaram à fase seguinte de 
tratamento de dados em falta. A saída da variável indicada reduziu os dados em falta para 2% e aumentou 
o número de casos completos para vinte cinco, o que corresponde a 68% dos casos. 

A segunda fase – imputação de valores para os dados em falta – pretende resolver o problema através da 
imputação de valores que representem a realidade ou uma aproximação desta. Assim, cada uma das três 
variáveis com dados em falta foi tratada individualmente.  

A variável -  Percentagem de passageiro em lazer – foi tratada com auxilio das estatísticas presentes no 
site do World travel & tourism council3 que apresenta os gastos do turismo por categorias – lazer e 
negócios – para os países dos aeroportos com dados em falta. Como todos os aeroportos com dados em 
falta pertencem a capitais europeias, ao valor da percentagem dos gastos em turismo de lazer, foram 
subtraídos 5%, pois julgou-se que as capitais dos países teriam mais gastos e pessoas na categoria 
negócios que o valor global do país. 

A variável – Capacidade total de movimento de transporte aéreo anual – foi extrapolada segundo três 
fatores de comparação entre aeroportos. O primeiro, o número de pistas do aeroporto, limita a capacidade 
possível para os aeroportos. Esse limite foi extrapolado através dos valores dos aeroportos com dados 
nessa variável. Para o segundo fator, a disposição das pistas, foram comparadas as disposições das pistas 
dos aeroportos com dados em falta com as dos aeroportos com dados nessa variável. A razão deste 
segundo fator prende-se ao facto que diferentes disposições de pistas poderem aumentar ou diminuir o 
desempenho do aeroporto e influenciar a capacidade de movimentos de transporte aéreo. O terceiro fator 

                                                      
3 https://www.wttc.org/ 

https://www.wttc.org/
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teve em conta a semelhança nas restantes variáveis, entre o aeroporto com o dado em falta e o aeroporto 
que apresenta o mesmo número de pistas e a mesma disposição de pistas. Este terceiro fator tinha como 
único objetivo confirmar se os aeroportos não diferiam em demasia. 

Por último, tratou-se a variável - Percentagem de passageiros de transferência. Os aeroportos com 
elevada percentagem nesta variável são, geralmente, os aeroportos hub de uma ou mais companhias 
aéreas com elevado fluxo de passageiros. Assim, para esta variável foram analisadas, em primeiro lugar, as 
companhias aéreas com hub nos aeroportos com dados em falta. A análise destas companhias aéreas 
passou por saber o fluxo de passageiros transportado anualmente, o tamanho da frota e se tinham mais 
algum aeroporto hub. Para os dados em falta desta variável foram tidos em conta outros fatores, como a 
variável percentagem do número de destinos > 5 horas e a dimensão do aeroporto, que indicam se o 
aeroporto oferece condições a passageiros que esperam um outro voo. Os valores imputados para esta 
variável variaram entre 2%, 5% e 7,5%.  

O anexo A.3. permite perceber que existem variáveis que apresentam o mesmo valor para todos os casos. 
Estas variáveis são:  

• Bloco Relacionamento com clientes: Relacionamento com clientes diversificada. 
• Bloco Canais: 5 canais de comunicação. 
• Bloco Atividades-chave: Provisão de infraestrutura aeroportuária e assistência em terra, 

Atividades comerciais no interior dos terminais. 
• Bloco Parceiros principais: Parceiros complementares do gestor aeroportuário.  

Estas variáveis são binárias, ou seja, os dados recolhidos referem-se à existência ou não deste tipo de 
Atividades-chave, Parceiros principais, Canais e Relacionamentos com clientes. Nesta medida, todos os 
aeroportos apresentaram o mesmo valor, ou seja, a existência. Estas variáveis foram consideradas 
importantes, pois segundo os blocos de Osterwalder e Pigneur (2011) para definir a proposta de modelo 
de negócio o seu aparecimento era fundamental. Porém, sendo o valor igual para todos os aeroportos, 
estas variáveis foram também retiradas.  

Antes de passar à análise, foram observados os valores de mais quatro variáveis: 

• Bloco Proposta de valor: Número de tipos de serviço. 
• Bloco Canais: Aplicação informática (programa). 
• Bloco Atividades-chave: Manutenção de aeronaves. 
• Bloco Parceiros principais: Número de companhias aéreas que detêm ações do aeroporto. 

Cada uma destas variáveis, apresenta um caso com valor diferente e os restantes com valor igual. Com a 
exceção da variável “Número de tipos de serviço”, todas as outras são binárias. Estas variáveis eram vistas, 
na literatura, como elementos diferenciadores entre aeroportos, pelo que não era esperado, antes da 
recolha de dados, que todos os aeroportos, com uma exceção em cada uma das variáveis, apresentassem 
o mesmo valor para estas variáveis. Por conseguinte, não foram consideradas na análise. O Anexo A.4. 
apresenta os valores dos dados recolhidos e os valores dos dados imputados para as variáveis incluídas na 
análise (26 variáveis no total). Por fim a Figura 5.3 apresenta as variáveis consideradas para análise desta 
dissertação, dispostas no quadro da proposta de modelo de negócio de Osterwalder e Pigneur (2011). 
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Figura 5.3 – Variáveis consideradas para análise dispostas na proposta de modelo de negócio de 

Osterwalder e Pigneur (2011) 

Antes da análise estatística das variáveis, percebeu-se, pela recolha dos dados, que a amostra dos 
aeroportos em estudo apresenta algumas semelhanças. Estas semelhanças são inevitáveis, pois algumas 
das variáveis escolhidas inicialmente definem o aeroporto. Seria expectável que todos os aeroportos 
tivessem nas suas Atividades-chave a provisão de infraestrutura aeroportuária e assistência em terra, e que 
todos tivessem, entre os seus parceiros, a torre de controlo, bombeiros, serviços médicos, segurança, e a 
polícia aeroportuária. Estas variáveis não foram retiradas antes da recolha dos dados, visto serem 
importantes para definir os blocos. Porém, a sua presença não teria sentido numa análise estatística.  

Com esta amostra percebeu-se que todos os aeroportos consideram as atividades comerciais nos seus 
terminais um fator importante nos seus modelos. Embora todos desenvolvam essa atividade, com a variável 
“Número de agentes – comércio”, comprova-se que os aeroportos diferem no número de agentes que 
apresentam deste tipo. Toda a amostra de aeroportos, com uma exceção, desenvolve a atividade de 
manutenção de aeronaves. Os Canais e o Relacionamento com clientes também apresentam muitas 
semelhanças. Embora os aeroportos apresentem estas semelhanças, a forma como desenvolvem as 
atividades em comum ou operam os seus serviços pode gerar diferentes custos, receitas e capturar 
diferentes Segmentos de clientes.  

5.3. ANÁLISE ESTATISTICA UNIVARIADA 

Neste subcapítulo pretende-se analisar individualmente as variáveis através de uma análise estatística 
univariada. Antes de proceder à análise de clusters e de classificar os aeroportos, convém ao investigador 
ter uma noção dos dados recolhidos. Esta análise foi realizada com auxílio do programa – Microsoft Excel. 
A Tabela 5.3 apresenta as medidas síntese das variáveis para os casos em estudo. 
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Tabela 5.3 – Medidas de síntese 

Variáveis - Sigla Unidades Casos Média Mediana Mín. Máx. Desvio-Padrão Coeficiente-Variação 

Tra_anual milhões 40 22,01 16,80 1,4 75 19,87 0,90 

%_transferencia % 40 14,76 9,50 0 55 13,55 0,92 

%_lazer % 40 66,39 65,00 37 90 10,77 0,16 

Nº_companhias unidade 40 51,35 51,50 2 121 32,79 0,64 

%_tradicionais % 40 76,79 83,50 0 97,5 18,61 0,24 

Nº_comerciais unidade 40 63,73 56,50 10 169 44,54 0,70 

Nº_imobiliário unidade 40 5,30 4,00 1 13 3,73 0,70 

Nº_destinos unidade 40 113,75 104,00 20 257 64,15 0,56 

%_destino5 % 40 12,63 8,30 0 45,91 13,13 1,04 

Acessos (1-9) 40 6,43 7,00 5 8 0,84 0,13 

Pontualidade % 40 80,97 80,20 72,9 98 5,09 0,06 

Contratos_lc binário 40 0,75 1,00 0 1 0,44 0,58 

Contratos_t binário 40 0,83 1,00 0 1 0,38 0,47 

Publicações binário 40 0,73 1,00 0 1 0,45 0,62 

Receitas milhões € 40 520,45 233,65 19,5 3753 705,26 1,36 

%_aeronauticas % 40 62,15 60,00 39 90 9,96 0,16 

Area_terminal m² 40 110380,03 63500,00 8041 425000 109503,42 0,99 

Nº_pistas unidade 40 2,18 2,00 1 6 1,11 0,51 

Capacidade milhares 40 308,93 236,50 34 788 209,85 0,68 

Empresas_air binário 40 0,58 1,00 0 1 0,50 0,87 

Nº_portas unidade 40 75,53 55,00 5 269 67,67 0,90 

Act_diferenciadoras unidade 40 4,00 4,00 0 7 1,26 0,32 

Desenv_imobiliário unidade 40 3,78 4,00 1 7 1,25 0,33 

Nº_transportes unidade 40 11,73 11,00 7 19 2,98 0,25 

Nº_Cparceiras unidade 40 2,58 3,00 1 5 1,06 0,41 

Custos milhões € 40 285,55 139,00 12,8 1575 361,26 1,27 
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De seguida será apresentado, em forma de gráfico de barras, a dispersão de valores das variáveis para os 
casos de estudo. Serão apenas caracterizadas as variáveis que o investigador considerou mais importantes. 
Contudo no Anexo A.5. encontram-se os gráficos de barras das restantes variáveis. 

A Figura 5.4 mostra a dispersão da variável “Tráfego de passageiros anual”, pertencente ao bloco – 
Segmento de clientes. Observa-se que o tráfego decresce da esquerda para a direita devido à forma como 
os casos foram dispostos, ou seja, dos aeroportos com maior tráfego de passageiros anual para os de 
menor tráfego. O aeroporto com maior tráfego de passageiros corresponde ao Heathrow, de Londres (LHR) 
com 75 milhões de passageiros anuais, enquanto o aeroporto com menor tráfego é o aeroporto de 
Liubliana (LJU), com 1,4 milhões de passageiros anuais. A média desta variável é de 22,01 milhões de 
passageiros, mais próxima do valor mínimo e apresenta um coeficiente de variação de 90%. Apenas 9 
aeroportos da amostra apresentam um valor superior a 30 milhões de passageiros e 14 dos aeroportos 
apresentam um valor inferior a 10 milhões.   

 
Figura 5.4 – Gráfico de barras da variável – Tráfego de passageiros anual  

A Figura 5.5 retrata a variável “Percentagem de companhias aéreas tradicionais” do bloco – Segmento 
de Clientes. Esta variável apresenta um coeficiente de variação de 24%, menor do que o coeficiente de 
variação da variável anterior, indicativo de uma menor dispersão. Esta variável evidencia uma clara 
predominância de companhias tradicionais nos aeroportos analisados. Só dois aeroportos (aeroporto 
Ciampino de Roma (CIA) e o aeroporto de Liverpool (LPL)) apresentam uma percentagem menor do que 
50% de companhias aéreas tradicionais. Os restantes aeroportos apresentam valores superiores a 50%, 
atingindo os 97,5% de companhias aéreas tradicionais no aeroporto Heathrow de Londres (LHR). 

A Figura 5.6 representa a variável “Percentagem do número de destinos com duração maior a 5 horas 
de viagem”, pertencente ao bloco – Proposta de valor. O valor varia entre 0 e 45,91%. O máximo 
corresponde ao aeroporto Heathrow de Londres (LHR), enquanto que o mínimo corresponde a nove 
aeroportos diferentes – Liubliana (LJU), Tallinn (TLL), Luxemburgo (LUX), Vilnius (VNO), London-City (LCY), 
Liverpool (LPL), Sofia (SOF), Ciampino de Roma (CIA) e Riga (RIX). Apenas 6 dos 40 aeroportos apresentam 
um valor superior à metade do valor máximo (28%), porém o coeficiente de variação é superior ao da 
variável Tráfego de passageiros anual – 104%. 
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Figura 5.5 - Gráfico de barras da variável – Percentagem de companhias aéreas tradicionais 

 
Figura 5.6 - Gráfico de barras da variável – Percentagem do número de destinos com duração superior a 

5 horas 

A Figura 5.7 retrata a variável “Contratos de longa duração com companhias low-cost” pertencente ao 
bloco – Relacionamento com clientes. Esta variável é binária, ou seja, os dados recolhidos representam a 
existência ou não, de contratos de longa duração entre o aeroporto e as companhias low-cost. Apenas dez 
dos aeroportos não apresentam contratos com companhias low-cost, logo é previsível que a média se 
encontre mais próxima de 1 – 0,75. 

A Figura 5.8 retrata a variável “Publicações” pertencente ao bloco – Canais. Esta variável também é binária 
e refere-se à existência ou não de publicações financeiras do aeroporto. 11 dos 40 aeroportos não 
apresentam publicações, deste modo a média encontra-se mais próximo de 1 – 0,73. 

A Figura 5.9 refere-se à variável “Percentagem de receitas aeronáuticas” pertencente ao bloco – Fontes 
de receita. O valor varia entre 39 e 90%, com um coeficiente de variação de 16%, o que indica uma fraca 
dispersão da variável. Indica também uma predominância das receitas aeronáuticas face às receitas não-
aeronáuticas. O valor máximo corresponde ao aeroporto de Bratislava (BTS) e o mínimo ao aeroporto de 
Tallinn (TLL). Apenas quatro aeroportos apresentam valores inferiores a 50%. 

A Figura 5.10 refere-se à “Área total de terminais” pertencente ao bloco – Recursos principais. A maior 
área corresponde à do aeroporto de Madrid (MAD), com 425 000 m2, enquanto o aeroporto com menor 
área é London-City (LCY), com uma área de apenas 8 041 m2. Esta variável apresenta um coeficiente de 
variação igual a 99%, superior da variável “Tráfego de passageiros anual”, o que indica uma maior 
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dispersão dos valores. A média das áreas é de 110 380 m2, um valor mais próximo do mínimo. Apenas 4 
aeroportos apresentam uma área superior a 300 000 m2, 8 aeroportos apresentam uma área superior a 
200 000 m2 e 15 aeroportos apresentam uma área inferior a 50 000 m2. 

 
Figura 5.7 - Gráfico de barras da variável – Contratos de longa duração com companhias low-cost 

 
Figura 5.8 - Gráfico de barras da variável - Públicações 

 
Figura 5.9 - Gráfico de barras da variável – Percentagem de receitas aeronáuticas 
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Figura 5.10 - Gráfico de barras da variável – Área total de terminais 

A Figura 5.11 refere-se à variável “Atividades desenvolvimento imobiliário”, pertencente ao bloco – 
Atividades-chave. O valor varia entre 1 e 7, o que revela que todos os aeroportos desenvolvem este tipo 
de atividades. O aeroporto com maior número de atividades de desenvolvimento imobiliário é o de 
Munique (MUC) e os aeroportos London-City (LCY) e de Bratislava (BTS) são os que desenvolvem menos 
este tipo de atividades. Apenas nove aeroportos apresentam um valor igual ou superior a 5 atividades e a 
média encontra-se em 3,78 atividades. O coeficiente de variação é de 33%, apresentando uma dispersão 
inferior ao da variável “Tráfego de passageiros anual”.  

 
Figura 5.11 - Gráfico de barras da variável – Atividades desenvolvimento imobiliário 

A Figura 5.12 refere-se à variável “Número de agentes – transportes”, pertencente ao bloco – Parcerias-
chave e os valores obtidos variam entre 7 e 19. O aeroporto Charles de Gaulle, de Paris (CDG) consiste 
naquela que apresenta o maior valor, enquanto os aeroportos de Berlin (TXL) e de Bucareste (OTP) 
apresentam o menor valor. A média – 11,73 agentes – encontra-se mais próxima do valor mínimo e apenas 
10 aeroportos apresentam um valor superior a 14 agentes. O coeficiente de variação é de 25%, inferior ao 
da variável “atividades desenvolvimento imobiliário”, apresentando uma menor dispersão. 
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Figura 5.12 - Gráfico de barras da variável – Número de agentes - transportes 

A Figura 5.13 refere-se à variável “Custos totais” pertencente ao bloco – Estrutura de custos. Os custos 
variam entre 12,8 e 1575 milhões de euros. Os custos mais elevados pertencem ao aeroporto Heathrow de 
Londres (LHR) e os menores ao aeroporto de Vilnius (VNO). Esta variável corresponde à segunda com maior 
coeficiente de variação (127%), sendo apenas ultrapassada pela variável “Receitas totais”, que apresenta 
um coeficiente de variação de 137%. A média é de 285,55 milhões, mais próxima do valor mínimo. Apenas 
três aeroportos apresentam custos superiores a 1000 milhões e apenas cinco aeroportos com custos 
superiores a 600 milhões.  

 
Figura 5.13 - Gráfico de barras da variável – Custos totais 

Para ajudar a caracterizar a amostra foram analisadas mais 3 variáveis, que correspondem a variáveis de 
desempenho e não fazem parte das variáveis escolhidas para caracterizar o modelo de negócio dos 
aeroportos. No entanto, ajudam a prever o comportamento dos aeroportos da amostra. A Tabela 5.4 
apresenta as medidas de síntese dessas variáveis e a Figura 5.14 apresenta o gráfico de barras para uma 
dessas variáveis – Receita por passageiro. 
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Tabela 5.4 – Medidas de síntese das variáveis de desempenho 

Variáveis Unidades Casos Média Mediana Mínimo Máximo 
Desvio-
Padrão 

Coeficiente 
de variação 

Assimetria 

Lucro Milhões € 40 234,90 93,5 1 2178 373,12 1,59 3,89 

Receita/Passageiro €/passageiro 40 19,49 18,5 5,13 50,04 8,32 0,43 1,22 

Custo/Passageiro €/passageiro 40 11,39 11,0 3,37 21 4,61 0,40 0,17 

 

 
Figura 5.14 - Gráfico de barras da variável de desempenho – Receita por passageiro 

Esta variável de desempenho apresenta um máximo para o aeroporto Heathrow de Londres (LHR) com um 
valor 50,04 €/passageiro e um mínimo para o aeroporto de Vilnius (VNO) com um valor de 5,13 
€/passageiro. Esta variável possui ainda um coeficiente de variação de 43%, valor considerado baixo, por 
comparação com a variável “receitas totais”, o que indica uma menor dispersão desta variável. Os 
aeroportos de Charles de Gaulle de Paris (CDG), Zurique (ZRH), Munique (MUC) e London-City de Londres 
(LCY) são os que apresentam maior valor na variável, logo atrás do Heathrow, todos com valores a rondar 
os 30 €/passageiro. Por outro lado, os aeroportos do Porto (OPO) e de Riga (RIX) são os únicos, juntamente 
com o já mencionado aeroporto de Vilnius, a apresentar uma receita por passageiro inferior a 10 
€/passageiro. A maioria dos aeroportos apresenta receitas por passageiro entre os 12 e 25 €/passageiro. 

Os primeiros dez gráficos refletem os valores recolhidos para dez variáveis, das vinte seis variáveis 
analisadas, e abrangem os nove blocos da proposta do modelo de negócio. O último gráfico caracteriza 
uma variável de desempenho que não se encontra entre as variáveis escolhidas para caracterizar o modelo 
de negócio do aeroporto, mas enriquece a sua caracterização. Com a exceção das variáveis binárias, 
observa-se que a média se encontra, maioritariamente, mais próxima dos valores mínimos das variáveis. 
Esta discrepância é observada nos gráficos expostos e nos restantes gráficos do anexo A.5. Este facto indica 
que um pequeno conjunto de aeroportos apresenta valores elevados nas variáveis estudadas, criando a 
ideia de que pertencem a um mesmo tipo de aeroportos e, desta forma podem representar um mesmo 
tipo de modelo de negócio. Estes aeroportos consistem no Heathrow de Londres (LHR), no Charles de 
Gaulle de Paris (CDG), no Schiphol de Amsterdão (AMS), no Frankfurt (FRA), no Madrid (MAD) e no 
aeroporto de Munique (MUC). Este facto poderá ser verificado no capítulo seguinte, onde se apresentou 
os resultados da análise multivariada. 
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6. ANÁLISE MULTIVARIADA DOS DADOS E DISCUSSÃO 
DE RESULTADOS 

No capítulo anterior foi discutida a escolha das variáveis e da amostra, sendo posteriormente realizada 
uma recolha de dados. Tendo em consideração que as variáveis escolhidas definem os blocos da proposta 
de modelo de negócio de Osterwalder e Pigneur (2011), pretende-se, neste capítulo, agrupar os aeroportos 
que apresentam maior semelhança para essas variáveis com o auxílio de técnicas estatísticas discutidas no 
capítulo 4. O objetivo desta análise consiste, portanto, em que os grupos formados permitam extrair os 
modelos de negócio existentes na amostra e que estes representem a realidade da indústria aeroportuária 
europeia. Os resultados são apresentados no final do capítulo. A análise estatística multivariada foi 
realizada com recurso ao programa SPSS Statistics 24 e, para cálculos adicionais, foi usado o Microsoft 
Excel. Os dados foram estandardizados antes da sua análise. 

6.1. ANÁLISE DOS DADOS RECOLHIDOS 

A primeira análise realizada foi a fatorial, com recurso à técnica das componentes principais. Esta técnica 
associa as variáveis a fatores, as componentes principais, que serão interpretados e usados, posteriormente, 
para caracterizar a amostra de aeroportos. A correta interpretação das componentes principais permite a 
sua utilização enquanto variáveis. Deste modo, foi possível a sua posterior utilização na análise de clusters 
pelo método não-hierarquico K-means. 

6.1.1. COMPONENTES PRINCIPAIS 

Esta técnica estatística, como referido no capítulo 4, analisa a correlação entre as variáveis estudadas e a 
partir desta correlação forma componentes principais com o mesmo número de variáveis existentes. A 
Tabela 6.1 apresenta os 26 fatores, os seus valores próprios, a percentagem de variância explicada por cada 
fator e a percentagem de variância acumulada, ou seja, a variância explicada acumulada de uma 
componente para outra.  

Para escolher o número de fatores a extrair, foram usados os critérios referidos no capítulo 4. Deste modo, 
e pelo critério do valor próprio, só os 6 primeiros fatores podem ser considerados, pois têm um valor 
próprio superior a 1. A Figura 6.1 apresenta os valores próprios de cada fator e foi usada para ter em 
consideração o critério scree test. Este critério tem em atenção os declives entre valores próprios dos 
fatores. O primeiro declive é acentuado, sendo os seguintes muito próximos entre si. Considerou-se que 
os declives estabilizam entre os fatores 3 e 4.  

No último critério – percentagem de variância – é escolhida uma percentagem de variância que os fatores 
devem explicar. Foi considerado uma percentagem de 60%, logo o número de fatores extraídos desta 
análise foram 3.  
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Tabela 6.1 – Extração de 26 Componentes principais 

Componente 
Valor 

próprio 
% de 

variância 
% 

acumulada 
 Componente 

Valor 
próprio 

% de 
variância 

% 
acumulada  

1 12,746 49,025 49,025  14 0,276 1,062 95,638 

2 2,026 7,794 56,819  15 0,233 0,897 96,535 

3 1,851 7,119 63,938  16 0,216 0,831 97,366 

4 1,530 5,885 69,823  17 0,161 0,620 97,986 

5 1,214 4,670 74,494  18 0,138 0,532 98,518 

6 1,068 4,108 78,602  19 0,105 0,403 98,921 

7 0,920 3,539 82,141  20 0,078 0,299 99,220 

8 0,770 2,961 85,102  21 0,062 0,239 99,460 

9 0,709 2,726 87,828  22 0,051 0,197 99,657 

10 0,549 2,112 89,939  23 0,040 0,155 99,812 

11 0,460 1,769 91,708  24 0,032 0,124 99,936 

12 0,389 1,496 93,204  25 0,012 0,046 99,981 

13 0,357 1,372 94,576  26 0,005 0,019 100,000 
 

 

Figura 6.1 – Gráfico dos valores próprios das componentes principais 

A Tabela 6.2 mostra os valores próprios e a percentagem de variância explicada para a extração de 3 
componentes principais sem rotação de fatores e com rotação VARIMAX dos fatores. A primeira 
componente principal explica uma percentagem maior de variância para o caso sem rotação, mas por outro 
lado a percentagem de variância explicada pela segunda e terceira componente principal é maior no caso 
com rotação. No total de percentagem de variância explicada pelas três componentes principais não há 
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alteração do caso sem rotação para a rotação VARIMAX, como seria de esperar. O aumento de variância 
explicada pelas componentes principais 2 e 3 facilita a sua interpretação, pois as correlações entre as 
variáveis e as componentes aproximam-se de 0 ou 1 (em módulo), contribuindo para o significado do fator. 
Deste modo, para interpretar os fatores foi considerada a sua rotação. Consequentemente, os valores da 
matriz de fatores rodadas foram examinados. A matriz fator, ou matriz componentes principais, mostra os 
pesos fatoriais entre as variáveis e o fator. A Tabela 6.3 apresenta a matriz fator para o caso da rotação 
VARIMAX. A matriz fator para o caso sem rotação é apresentada no anexo A.6. 

Tabela 6.2 – Extração de 3 componentes principais sem rotação e com rotação VARIMAX dos fatores 

Sem rotação  Rotação: VARIMAX 

Componente 
Valor 

próprio 
% de 

variância 
% 

acumulada 
 Valor 

próprio 
% de 

variância 
% 

acumulada  
1 12,746 49,025 49,025  10,715 41,211 41,211 

2 2,026 7,794 56,819  3,201 12,310 53,522 

3 1,851 7,119 63,938  2,708 10,417 63,938 

 

Tabela 6.3 – Matriz fator dos pesos fatoriais para a rotação VARIMAX 

Variáveis 
Componente    

1 2 3    
Tra_anual 0,930 0,234 0,124    =>|0,7| 

%_transferencia 0,681 0,229 0,258    =>|0,5| & <|0,7| 
%_lazer 0,002 -0,061 -0,816    =>|0,4| & <|0,5| 

Nº_companhias 0,784 0,437 0,134    
%_tradicionais 0,306 0,374 0,630    
Nº_comerciais 0,849 0,291 0,151    
Nº_imobiliário 0,801 0,120 0,302    

Nº_destinos 0,867 0,322 0,141    
%_destino5 0,900 0,163 0,116    

Acessos 0,265 -0,035 0,585    
Pontualidade -0,275 -0,269 -0,091    
Contratos_lc -0,138 0,466 -0,565    
Contratos_t 0,057 0,430 0,627    
Publicações 0,534 -0,115 -0,069    

Receitas 0,868 -0,029 0,196    
%_aeronauticas -0,220 -0,186 -0,139    
Area_terminal 0,845 0,193 0,103    

Nº_pistas 0,673 0,546 0,081    
Capacidade 0,806 0,340 0,080    

Empresas_air -0,001 -0,519 -0,045    
Nº_portas 0,858 0,240 0,200    

Act_diferenciadoras 0,525 0,606 -0,080    
Desenv_imobiliário 0,604 0,425 0,181    

Nº_transportes 0,681 -0,007 0,360    
Nº_Cparceiras 0,235 0,821 0,107    

Custos 0,887 0,085 0,163    
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Para descrever os fatores, foram tidas em consideração as variáveis com maior correlação com o fator 
(|peso fatorial|>0.5). Deste modo, pela leitura da Tabela 6.3, obtém-se: 

• Componente principal 1 – Dimensão física, económica e social do aeroporto 
- Tráfego de passageiros anual; 
- Percentagem de passageiros de transferência; 
- Número total de companhias aéreas; 
- Número de agentes – Comércio; 
- Número de agentes – Desenvolvimento imobiliário; 
- Número de destinos; 
- Percentagem de destinos com duração superior a 5 horas; 
- Publicações; 
- Receitas totais; 
- Área total de terminais; 
- Número de pistas; 
- Capacidade total de movimento de transporte aéreo anual; 
- Número de portas de embarque; 
- Atividades – Desenvolvimento imobiliário; 
- Número de agentes - Transporte; 
- Custos totais. 

• Componente principal 2 – Atração de parcerias com companhias aéreas  
- Empresas pertencentes ao aeroporto; 
- Atividades diferenciadoras; 
- Número de companhias aéreas parceiras. 

• Componente principal 3 – Tipo de companhias aéreas e passageiros no aeroporto 
- Percentagem de passageiros de lazer; 
- Percentagem de companhias aéreas tradicionais; 
- Número de acessos; 
- Contratos de longa duração com companhias aéreas low-cost; 
- Contratos de longa duração com companhias aéreas tradicionais. 

 
Estas variáveis definem as componentes principais e as correlações que apresentam podem ser positivas 
ou negativas. Uma variável com uma correlação positiva com uma componente significa que quanto maior 
o valor da componente para um determinado aeroporto, maior o valor dessa variável do aeroporto. Por 
outro lado, numa variável com uma correlação negativa, quanto maior o valor da componente para um 
determinado aeroporto menor o valor dessa variável.  
 
Em relação ao fator 1, e olhando para a Tabela 6.3, as variáveis que melhor descrevem o fator apresentam 
correlações positivas, ou seja, um aeroporto com um valor positivo alto para esse fator significa que 
apresenta maior número de Segmento de clientes, maiores custos, maiores receitas, desenvolvem um 
maior número de atividades e possuem um maior número de recursos.  
 
Em relação ao fator 2, também existe uma predominância das variáveis descritivas do fator que apresentam 
uma correlação positiva, com a exceção da variável: “empresas pertencentes ao aeroporto”. Os 
aeroportos com maiores valores positivos para o fator 2 apresentam um maior número de parcerias com 
companhias aéreas, um maior número de atividades diferenciadoras e não possuem outras empresas. 
Embora estas variáveis sejam as que mais influenciam o fator, existe uma correlação positiva alta com 
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variáveis que apresentam maior peso com os outros dois fatores. Essas variáveis são: “atividades de 
desenvolvimento imobiliário”, “número de pistas”, “número de companhias aéreas” e “contratos 
de longa duração com companhias aéreas tradicionais e low-cost”. Em resumo, maiores valores neste 
fator correspondem a uma maior atração de companhias aéreas. 
 
O fator 3 descreve o tipo de companhias aéreas e passageiros presentes no aeroporto. Um valor positivo 
alto neste fator corresponde a um aeroporto com menor percentagem de passageiros de lazer, uma maior 
percentagem de companhias áreas tradicionais e um maior número de acessos. Quanto maior esse valor, 
maior será a probabilidade de existirem contratos de longa duração com companhias aéreas tradicionais 
comparativamente à probabilidade de existirem contratos de longa duração com low-cost. Resumindo, 
aeroportos com valores positivos altos neste fator apresentam um maior foco em companhias aéreas 
tradicionais e na atração de passageiros de negócios, enquanto que valores negativos altos representam 
aeroportos com maior foco em companhias aéreas low-cost e passageiros de lazer. Valores próximos de 0 
indicam uma maior segmentação de clientes, representando um equilíbrio entre tipos de companhias 
aéreas e passageiros.  
 
Os gráficos seguintes (Figura 6.2, Figura 6.3, Figura 6.4) situam a amostra de aeroportos em relação aos 
fatores. Estes gráficos representam o primeiro contacto com uma possível classificação dos aeroportos e a 
sua visualização espacial facilita a identificação de alguns possíveis grupos e aeroportos que se comportam 
como outliers. 
 
A Figura 6.2 exibe uma representação espacial dos aeroportos em relação ao fator 1 e 2. Identificou-se 8 
grupos. Os grupos 1, 2 e 3 são os que apresentam um maior valor no fator 1 e os grupos 4, 5 e 7 os que 
apresentam um menor valor. Deste modo é expectável que os primeiros grupos (1, 2 e 3) apresentem uma 
maior dimensão que o segundo conjunto de grupos (4, 5 e 7). Já os grupos 6 e 8 apresentam valores 
intermédios para o fator 1. Em relação ao fator 2, os grupos 2 e 4 são os que apresentam maior valor, ou 
seja, é expectável que atraiam um maior número de companhias para parcerias e tenham um maior número 
de atividades-diferenciadoras. Os grupos 1 e 2 são constituídos por um só aeroporto e apresentam valores 
similares para o fator 1, mas opostos em relação ao fator 2, o que significa que o aeroporto de Amsterdão 
– AMS – desenvolve mais relações parceiras que o aeroporto de Heathrow – LHR.  De forma análoga, os 
grupos 4 e 5, apresentam uma baixa dimensão, diferenciando-se pela diferente atração de parcerias com 
companhias aéreas. Dos grupos identificados, o 8 é o mais central. 
 
A Figura 6.3 refere-se à representação espacial dos aeroportos em relação ao fator 1 e 3. Os grupos 1, 3, 6 
e 8 mantiveram-se unidos. O aeroporto de Amsterdão – AMS – uniu-se ao grupo 2. Embora tenha 
identificado neste gráfico o grupo 5, também mencionado no gráfico anterior, este agora apenas inclui um 
aeroporto. O grupo 8 voltou a situar-se próximo do centro. Em relação ao fator 3, a maioria dos aeroportos 
encontra-se perto do centro com a exceção do grupo 5 e 6. Estes afastam-se em direções opostas. 
Enquanto que o grupo 5, constituído apenas pelo aeroporto London-City – LCY – apresenta um valor alto 
no fator 3, representativo de um seu modelo de negócio que se foca mais em passageiros de negócios e 
em companhias aéreas tradicionais comparativamente à amostra restante, o grupo 6 tem mais em atenção 
os passageiros em lazer e as companhias low-cost.  
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Figura 6.2 – Projeção da amostra nos planos dos fatores 1 e 2 

 
Figura 6.3 – Projeção da amostra nos planos dos fatores 1 e 3 

Por último, na Figura 6.4 foi possível identificar os grupos 1,2, 4, 5 e 6. Porém os grupos 1,2 e 5 são grupos 
constituídos por um só aeroporto. Os grupos 2 e 4 encontram-se próximos, contudo não foram unidos 
devido à grande distância que apresentam nos gráficos anteriores. Como a grande maioria dos aeroportos 
se encontram próximos do centro foi difícil identificar grupos. No entanto grande parte deles formariam 
um grupo tendo em consideração apenas este gráfico.  
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Figura 6.4 – Projeção da amostra nos planos dos fatores 2 e 3 

6.1.2. ANÁLISE DE CLUSTERS 

A análise apresentada de seguida diz respeito à análise de clusters para os métodos hierárquicos. Os 
critérios de agregação usados foram a ligação completa e Ward, e a medida de distância é o quadrado da 
euclidiana. Os dendrogramas apresentados no anexo A.7. são o resultado das duas análises. O 
dendrograma do ensaio para o critério da ligação completa apresenta quatro traços a vermelho que 
identificam o corte para a formação de 3 ,4, 5 e 6 clusters. Este sugere formação de 5 clusters, pois da 
passagem de 5 clusters para 4 clusters ocorre um “salto” na distância. No dendrograma do ensaio para o 
critério Ward não foi possível representar graficamente a passagem 6 clusters para 5 e 4 clusters, pois a 
diferença de distâncias é mínima. Para esta análise, foi considerada a formação de quatro clusters. Como 
um ensaio sugere 4 clusters e outro 5 clusters, apresenta-se de seguida os grupos formados para 4 clusters 
e 5 clusters para ambos os ensaios. 

Na Tabela 6.4, observam-se os clusters para o ensaio da ligação completa. Neste ensaio a diferença entre 
a solução a 4 clusters e a 5 clusters é que o aeroporto Heathrow de Londres (LHR), na solução a 4 clusters, 
forma grupo com outros aeroportos e, na de 5 clusters, fica isolado. Em ambos os casos, o aeroporto 
London-City (LCY) encontra-se isolado num cluster. Na representação espacial da análise fatorial, estes dois 
aeroportos – LHR e LCY – já tinham mostrado serem diferentes de todos os outros. Os aeroportos 
representados a azul e pertencentes ao cluster 3 foram também identificados nos gráficos da análise 
fatorial no grupo 6. Este grupo destaca-se em relação ao fator 3 - Tipo de companhias aéreas e 
passageiros no aeroporto – apresentando menor valor nesta componente comparativamente aos 
restantes aeroportos. Esta característica traduz-se num maior foco em passageiros de lazer e companhias 
aéreas low-cost em relação aos restantes aeroportos. Nos gráficos da análise fatorial, o grupo 8 encontra-
se no cluster 2, a vermelho. Este grupo apresentava valores relativamente semelhantes ao grupo 6, 
equivalente ao cluster 3, em relação ao fator 1 - Dimensão física, económica e social do aeroporto –, 
mas em relação aos outros dois fatores, apresentavam valores positivos não muito afastados do 0, 
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enquanto o grupo 6 representava o limite negativo para esses fatores, ou seja, este cluster 2 é formado por 
aeroportos com maior foco em companhias aéreas tradicionais e passageiros de negócios e atrai mais 
parcerias com companhias aéreas do que o cluster 3. Os aeroportos que apresentavam maior valor positivo 
no fator 1 correspondem aos aeroportos presentes no cluster 1, no caso da solução a 4 clusters, e aos 
aeroportos presentes no cluster 1 e 5, no caso da solução a 5 clusters. 

Tabela 6.4 – Clusters formados para os ensaios do método hierárquico com critério ligação completa 

 

Na Tabela 6.5 encontram-se presentes os clusters formados para o ensaio do método Ward. A passagem 
da solução 4 clusters para 5 clusters corresponde à divisão do cluster 3, da solução a 4 clusters, em dois. 
Neste ensaio não ocorreram clusters com um só aeroporto.  

Tabela 6.5 - Clusters formados para o ensaio do método hierárquico com critério Ward 

 

Embora a solução presente seja diferente da solução do ensaio anterior, para a solução de 4 e 5 clusters, 
os grupos presentes a cores ficaram unidos em todos as soluções apresentadas com a exceção dos clusters 
formados na ligação completa e constituídos apenas por um aeroporto.   

Com as análises expostas até ao momento, foi possível identificar três grupos com características definidas. 
O grupo azul identifica o grupo dos aeroportos com maior foco em companhias aéreas low-cost e 
passageiros de lazer da amostra, o amarelo que corresponde ao grupo dos aeroportos com maior 
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dimensão ao nível dos Recursos principais, Atividades-chave, Segmento de clientes, Estrutura custos e 
Fontes de receita e o grupo vermelho corresponde ao equilíbrio da amostra em termos de dimensão, tipo 
de passageiros, tipo de companhias aéreas e atração de parcerias com companhias aéreas. 

A análise de clusters pelo método não-hierárquico K-means foi realizada para confirmar se estes grupos 
se mantinham unidos ou se formavam novos grupos. Era também importante conhecer melhor as 
características destes grupos, ou seja, o que os define. O método não-hierárquico implica escolher, 
previamente à análise, o número de clusters que se vão formar. Como as soluções encontradas no método 
hierárquico indicam uma solução a 4 ou 5 clusters, foram feitos ensaios para 4, 5 e 6 clusters. O ensaio a 6 
clusters deve-se à natureza exploratória da análise de clusters, ou seja, considerou-se interessante ver os 
grupos formados e comparar com os resultados a 4 e 5 clusters. Os resultados dos ensaios para 4 e 6 
clusters encontram-se presentes nos Anexos A.8. e A.9. A Tabela 6.6, Tabela 6.7 e a Figura 6.5 apresentam 
os resultados para o ensaio com 5 clusters. A Tabela 6.7 expõe os aeroportos que constituem cada cluster, 
a Tabela 6.6 as distâncias entre clusters e a Figura 6.5 exibe os centros dos clusters para cada variável, 
facilitando a visualização das características que definem os clusters. 

Os grupos de aeroportos identificados nas análises anteriores mantêm-se com a análise do K-means. Nos 
resultados do anexo A.8., referente ao ensaio dos 4 clusters, o grupo dos aeroportos a verde encontra-se 
unido com os aeroportos a vermelho, mas no ensaio a 5 clusters separam-se formando clusters distintos. 
No ensaio a 6 clusters, esses grupos também não se separam, com a exceção do aeroporto de Veneza – 
VCE –, que sai do grupo a azul para integrar o grupo a verde. 

A Figura 6.5 mostra as principais diferenças entre os clusters formados. O cluster 1, referente ao grupo a 
amarelo, é o que se destaca mais no gráfico devido aos valores positivos elevados em grande parte das 
variáveis. A distância entre os centros dos clusters confirma a grande diferença entre o cluster 1 e os 
restantes, pois é deste que os clusters se afastam mais. Os aeroportos pertencentes a este grupo são os 
que apresentaram, na análise fatorial, o maior valor positivo para o fator 1 - Dimensão física, económica 
e social do aeroporto. Por exemplo, os 6 aeroportos do cluster 1 encontram-se entre os 8 aeroportos da 
amostra com maior tráfego de passageiros. O cluster 4 é o que se aproxima mais do cluster 1, apresentando 
características idênticas, mas em menor proporção. Os aeroportos a verde pertencentes ao cluster 3, no 
ensaio para 4 clusters estavam unidos aos aeroportos do cluster 4. Para este ensaio, separam-se formando 
um cluster. Pela observação do gráfico, verifica-se que o centro deste cluster se situa aproximadamente 
entre o centro do cluster 4 e 5, ou seja, apresenta características intermédias entre os dois, possuindo, 
igualmente, algumas características semelhantes a ambos. Este cluster destaca-se pela elevada 
pontualidade dos aeroportos, fracos acessos e reduzido número de parcerias de transporte. Os aeroportos 
a azul do cluster 5, caracterizados na análise fatorial como aeroportos que se focavam em passageiros de 
lazer e companhias low-cost, destacam-se também neste gráfico relativamente a estas variáveis. Os 
aeroportos deste grupo são os que apresentam maior percentagem de passageiros de lazer, menor 
percentagem de companhias aéreas tradicionais e rara possibilidade de existir contratos de longo prazo 
com companhias aéreas tradicionais. São também os que mais dependem das receitas aeronáuticas e o 
segundo cluster, atrás do cluster 3, que apresenta maior pontualidade. Os aeroportos do cluster 2 
destacam-se pela menor percentagem de passageiros de lazer e falta de publicações financeiras. Os 
clusters 2 e 5 são os que apresentam menores valores nas variáveis que definem o fator 1 da análise fatorial. 
Os aeroportos destes clusters, coincidem com os aeroportos com valores altos negativos nesse fator, ou 
seja, estes clusters são constituídos por aeroportos com menor dimensão da amostra. 

Outro dos ensaios realizados à amostra consistiu no método do k-means com análise fatorial, ou seja, em 
vez dos valores dos aeroportos para as 26 variáveis, são usados os valores para os 3 fatores. O ensaio foi 
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realizado para 4 e 5 clusters. O anexo A.10. apresenta os resultados para 4 clusters e a Tabela 6.8, a Tabela 
6.9 e a Figura 6.6 apresentam os resultados para 5 clusters.  

Para o ensaio a 4 clusters, os aeroportos pertencentes aos grupos a cores identificados anteriormente: 
grupo amarelo, laranja, vermelho, verde e azul, mantiveram-se unidos, com a exceção do aeroporto de 
Amsterdão – AMS. Os grupos vermelho e verde mantiveram-se no mesmo cluster, como sucedeu no ensaio 
de 4 clusters, realizado sem as componentes principais.  

A Tabela 6.9 exibe os grupos para o ensaio a 5 clusters. O grupo verde, que apresentava características 
intermédias entre os grupos azul e vermelho, como referido anteriormente, divide-se em dois. Metade 
desses aeroportos mantiveram-se unidos com o grupo vermelho e outra metade com o grupo azul. O 
aeroporto London-City – LCY – volta a constituir um cluster sozinho. O grupo vermelho mantém a maioria 
dos aeroportos unidos, no entanto três dos aeroportos separam-se para outros clusters. Pelo gráfico dos 
centros dos clusters, presente no na Figura 6.6, observa-se que o cluster 1, onde se insere o grupo amarelo, 
apresenta o maior valor positivo no fator 1, como seria de esperar, uma vez que estes aeroportos já tinham 
sido identificados como os aeroportos com maior dimensão nas análises anteriores. O cluster 2, onde se 
insere o grupo azul, metade do grupo verde e um aeroporto a vermelho representa os aeroportos com 
maior valor negativo no fator 3, correspondendo, por isso, a aeroportos com uma maior percentagem de 
passageiros de lazer e companhias aéreas low-cost. O cluster 3, onde se insere a maioria do grupo vermelho 
e metade do grupo verde, representa os aeroportos com apresentam o maior valor no fator 2, pelo que 
são os que atraem mais acordos com companhias aéreas. Seria então de esperar, por possuírem a maioria 
dos aeroportos do grupo vermelho, que este grupo fosse o segundo de maior dimensão. Porém, encontra-
se atrás dos clusters 2 e 4, que apresentam no seu grupo aeroportos com grande dimensão. O cluster 4 é 
semelhante ao cluster 3, mas estes diferem no fator 2. Enquanto o cluster 3 é o que apresenta o maior valor 
positivo nesse fator, o cluster 4 apresenta valor negativo. Por sua vez, o cluster 5, composto apenas pelo 
London-City – LCY – é o cluster com menor valor no fator 1 e 2 e maior valor no fator 3. 

Decidiu-se realizar mais dois ensaios, um k-means para 4 clusters e um para 5 clusters, adicionando às 
variáveis escolhidas as variáveis de desempenho referidas no capítulo 5. Apesar destas variáveis não 
pertencerem às variáveis do modelo, caracterizam o desempenho dos aeroportos ao nível financeiro: lucro, 
receita por passageiro e custo por passageiro. Os resultados podem ser observados nos anexos A.11. e 
A.12. Estes resultados não acrescentaram nova informação, mas confirmaram os resultados obtidos nos 
ensaios anteriores. 

Estes ensaios mantêm os grupos a cores já identificados unidos, porém com ligeiras diferenças. No ensaio 
a 4 clusters, os grupos verde e azul pertencem ao mesmo cluster, enquanto nos ensaios anteriores com 4 
clusters, o grupo verde encontra-se unido com o grupo vermelho. Este facto confirma a ideia de que o 
grupo verde representa um modelo intermédio entre o grupo vermelho e azul. O aeroporto Heathrow – 
LHR – forma um cluster sozinho, como havia sucedido na análise fatorial e na análise de clusters pelo 
método hierárquico com critério ligação completa. Os restantes aeroportos do grupo amarelo formam 
cluster com os aeroportos do grupo vermelho. Nos ensaios anteriores, o cluster que continha os aeroportos 
a vermelho consistia no que apresentava menor distância entre centros com o cluster dos aeroportos 
amarelos. No ensaio a 5 clusters, os grupos verde e azul separaram-se e formaram clusters separados. O 
aeroporto de Paris – CDG – une-se ao aeroporto Heathrow – LHR.  Os restantes aeroportos a amarelo 
mantêm unidos ao grupo a vermelho. Já o grupo a Laranja forma um cluster sem a presença de mais 
nenhum aeroporto. 

Os grupos de aeroportos a cores foram identificados em todos os ensaios, mantendo-se praticamente 
unidos em todos eles. Nos aeroportos sem cor não foi possível identificar grupos aos quais pertencessem, 
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pois de ensaio para ensaio apresentavam resultados diferentes, ou seja, estes aeroportos apresentavam 
características de vários grupos diferentes, mudando de cluster consoante o tipo de ensaio.  
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A Tabela 6.11 mostra os aeroportos pertencentes aos grupos identificados nos ensaios e a Tabela 6.10 
indica as distâncias entre os centros desses grupos. Estes 5 grupos foram analisados sem os restantes. A 
tabela 6.12 mostra os valores médios dos 5 grupos para as 26 variáveis e a Figura 6.7 apresenta esses 
valores médios estandardizados num gráfico. 
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A Tabela 6.13 sintetiza as variâncias e desvios-padrão dos grupos e a contribuição das variáveis para essa 
variância. Nesta tabela também pode-se observar a variância média do grupo, ou seja, o somatório das 
variâncias de cada grupo e correspondente a cada uma das variáveis a dividir pelo número de variáveis Os 
grupos com maior variância são os que apresentam maiores diferenças entre os aeroportos pertencentes 
ao grupo, e as variáveis com maior percentagem são as que contribuem mais para as diferenças existentes 
nos grupos.  

Tabela 6.12 – Valores médios dos grupos identificados 

 

Segue-se uma caracterização dos grupos: 

• grupo 1 – representado pelos aeroportos a amarelo, este é o grupo com maior dimensão física, 
apresentando o maior número de recursos e atividades, maior dimensão económica, maiores 
custos e receitas e maior dimensão social, com maior número de clientes e destinos a oferecer. É 
também o grupo com maior número de parcerias, maior percentagem de receitas não-
aeronáuticas e, juntamente com o grupo 2, o grupo com maior número de acessos. O grupo que 
apresenta características mais semelhantes ao grupo 1 é o grupo 2, como se pode ver na Tabela 
6.11. Este grupo é o que possui a segunda maior variância, porém esta está bastante dispersa pelas 
variáveis pois apenas duas delas contribuem com uma percentagem elevada (aproximadamente 
10%): “contratos a longo prazo com low-cost” e “receitas totais”.  
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• grupo 2 – representado pelos aeroportos a vermelho, apresenta uma menor dimensão que o 
grupo 1, contudo superior à dos restantes. O grupo 3 é o que apresenta características mais 
semelhantes a este grupo. Este é o grupo com menor variância, porém uma das variáveis contribui 
aproximadamente 20% para a variância: “percentagem de receitas aeronáuticas” e outras duas 
com uma contribuição de aproximadamente 10%: “pontualidade” e “empresas pertencentes ao 
aeroporto”.  

• grupo 3 – representado pelos aeroportos a verde, este é o terceiro grupo com maior dimensão da 
amostra. É caracterizado como o grupo com menor número de acessos, menor número de 
parcerias com agentes de transportes, o segundo com maior número de passageiros de lazer e o 
mais dependente das receitas aeronáuticas, pois é aquele que apresenta uma maior percentagem 
das mesmas. As variáveis que mais contribuem para a variância são: “publicações” (24,1%), 
“percentagem de destinos com duração superior a 5 horas” (12,9%), “empresas pertencentes 
ao aeroporto” (13,2%) e “número de companhias aéreas parceiras” (11,7%).  

• grupo 4 – representado pelos aeroportos a azul, este grupo é o que é mais focado em passageiros 
de lazer e companhias aéreas de low-cost. Este grupo é também caracterizado por uma elevada 
pontualidade e menor foco no Segmento de clientes dos agentes de desenvolvimento imobiliário. 
É, juntamente com o grupo 5, o grupo com menor percentagem de passageiros de transferência, 
custos e receitas. O grupo mais similar ao grupo 4 é o grupo 3. Este é o segundo grupo com menor 
variância e as variáveis que contribuem mais para essa variância são a “percentagem de 
companhias aéreas tradicionais” (25%), as “publicações” (18,2%) e as “empresas pertencentes 
ao aeroporto” (13,6%). 

• grupo 5 – representado pelos aeroportos a laranja, este grupo é o que apresenta menor dimensão. 
É caracterizado por ser o grupo com menor percentagem de passageiros de lazer e de transferência 
e o terceiro grupo com maior número de acessos e parcerias com agentes de transporte. É o grupo 
que se encontra mais afastado, com maior proximidade ao grupo 4. É também o grupo com maior 
variância. As variáveis que contribuem mais para essa variância são os “acessos” (36,4%), as 
“publicações” (15,7%) e as “atividades de desenvolvimento imobiliário” (16,2%). 

Tabela 6.13 – Variância e Desvio Padrão dos grupos e a contribuição de cada variável para a variância 
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6.2. APRESENTAÇÃO DOS MODELOS DE NEGÓCIO 

Os 5 grupos identificados nos ensaios estatísticos apresentam modelos de negócio semelhantes entre 
aeroportos do mesmo grupo e distintos dos aeroportos pertencentes aos outros grupos. Deste modo, estes 
5 grupos representam 5 modelos de negócio diferentes. O processo, realizado no capítulo 5, para 
identificar as variáveis que caracterizassem os vários blocos do modelo de negócio dos aeroportos foi 
importante para, nesta etapa, e após os ensaios, ser possível construir modelos de negócio específicos e 
usados por aeroportos europeus. Esses modelos de negócio são o resultado final desta dissertação e foram 
construídos com base nos valores recolhidos das variáveis escolhidas dos aeroportos pertencentes aos 
grupos identificados. A Figura 6.8 apresenta um mapa da Europa com a representação espacial dos 
aeroportos pertencentes aos 5 grupos identificados. Os aeroportos possuem a cor do grupo a que 
pertencem. 

Antes de apresentar os 5 modelos é necessário ter em consideração que houve variáveis escolhidas que 
foram retiradas da análise por possuírem o mesmo valor para todos os aeroportos. O quadro seguinte – 
Figura 6.9 – corresponde ao quadro da proposta de modelo de negócio de Osterwalder e Pigneur (2011), 
com os elementos comuns, extraídos pelas variáveis com valor comum retiradas da análise dos 5 modelos 
de negócio. 

A Figura 6.10 apresenta o modelo de negócio dos aeroportos pertencentes ao grupo 1, representado a 
amarelo. Este grupo é constituído por 6 aeroportos: aeroporto de Heathrow de Londres, no Reino Unido 
(LHR), aeroporto Charles de Gaulle de Paris, em França (CDG), aeroporto de Shiphol de Amsterdão, na 
Holanda (AMS), o aeroporto de Madrid, em Espanha, e os aeroportos de Frankfurt (FRA) e de Munique 
(MUC), na Alemanha. De acordo com a classificação de Jarach (2001), estes aeroportos pertencem à 
categoria hub Primário, e pela classificação de Adikariwattage  (2012) são considerados aeroportos 
internacionais de transferência de muito grandes dimensões. 
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Figura 6.8 – Mapa da Europa com a localização dos aeroportos dos grupos identificados 
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Figura 6.9 – Quadro da proposta de modelo de negócio de Osterwalder e Pigneur (2011) com os 
elementos em comum para toda a amostra de aeroportos 

 
Figura 6.10 – Quadro da proposta de modelo de negócio para os aeroportos pertencentes ao grupo 1 

(amarelo) 

A Figura 6.11 apresenta o modelo de negócio associado ao grupo 2, a vermelho. Este grupo possui o maior 
número de aeroportos dentro da amostra, sendo eles: o aeroporto de Copenhaga, na Dinamarca (CPH), o 
aeroporto de Oslo, na Noruega (OSL), o aeroporto de Estocolmo, na Suécia (ARN), o aeroporto de Viena, 
na Áustria (VIE), o aeroporto de Bruxelas, na Bélgica (BRU), o aeroporto de Helsínquia, na Finlândia (HEL), 
o aeroporto de Genebra, na Suíça (GVA) e o aeroporto Gatwick de Londres no Reino Unido(LGW). Pela 
classificação de Jarach (2001) estes aeroportos pertencem à categoria hub Secundário e, de acordo com a 
classificação de Adikariwattage  (2012) estes são aeroportos internacionais de transferência de grandes 
dimensões.  

A Figura 6.12 apresenta o modelo de negócio associado ao grupo 3, a verde. Este grupo é constituído por 
4 aeroportos da amostra: aeroporto Tegel de Berlin, na Alemanha (TXL), o aeroporto de Lisboa, em Portugal 
(LIS), o aeroporto de Praga, na República Checa (PRG) e o aeroporto de Bucareste na Roménia (OTP).  
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Figura 6.11 - Quadro da proposta de modelo de negócio para os aeroportos pertencentes ao grupo 2 

(vermelho) 

 
Figura 6.12 - Quadro da proposta de modelo de negócio para os aeroportos pertencentes ao grupo 3 

(verde) 

O grupo 3, cujo modelo de negócio se encontra representado na Figura 6.12, é semelhante ao grupo 2, 
representado na Figura 6.11. Os aeroportos deste grupo, de acordo com a classificação de Adikariwattage  
(2012), aeroportos internacionais de transferência de grandes dimensões. A grande diferença entre estes 
aeroportos e os do grupo 2 consiste na dimensão. Estes aeroportos apresentam um menor número de 
recursos, atividades, parcerias e número de clientes. Os custos e receitas também são inferiores. Por 
conseguinte, assemelham-se igualmente, ao grupo 4, cujo o modelo de negócio se encontra sistematizado 
na Figura 6.13.  Conclui-se, portanto que o grupo 3 corresponde a um grupo intermédio entre o grupo 2 e 
o grupo 4 e o seu modelo de negócio apresenta características de ambos. 

O grupo 4, representado a azul e constituído por 5 aeroportos: aeroporto de Bergamo, em Itália (BGY), o 
aeroporto de Veneza, em Itália (VCE), o aeroporto Ciampino de Roma, em Itália (CIA), o aeroporto do Porto, 
em Portugal (OPO) e o aeroporto de Liverpool, no Reino Unido (LPL). Pela classificação de Jarach (2001), 
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estes aeroportos pertencem à categoria aeroporto low-cost, e na classificação de Adikariwattage  (2012) 
estes são aeroportos internacionais de origem-destino de médias dimensões. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.13 - Quadro da proposta de modelo de negócio para os aeroportos pertencentes ao grupo 4 
(azul) 

Por fim, a Figura 6.14 expõe o modelo de negócio dos aeroportos pertencentes ao grupo 5, a laranja. Este 
é o menor grupo identificado, possuindo apenas com apenas 2 aeroportos: o aeroporto London-City de 
Londres, no Reino Unido (LCY) e o aeroporto de Luxemburgo (LUX).  

 
Figura 6.14 - Quadro da proposta de modelo de negócio para os aeroportos pertencentes ao grupo 5 

(laranja) 

Este é o único grupo (Figura 6.14) com maior percentagem de passageiros de negócios em relação aos de 
lazer. Pela classificação de Jarach (2001), estes aeroportos pertencem à categoria aeroporto regional/de 
negócios e na classificação de Adikariwattage  (2012) são considerados de aeroportos internacionais de 
origem-destino de pequenas dimensões. 

A Figura 6.15 mostra o lucro por passageiro dos aeroportos dos vários grupos identificados. Os círculos de 
diferentes cores identificam o grupo a que pertencem os aeroportos. Embora os aeroportos possam ser 
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descritos pelo mesmo modelo de negócio tipo, diferem, por vezes em grande escala, no desempenho que 
apresentam. 

 
Figura 6.15 - Gráfico de barras do lucro por passageiros dos grupos de aeroportos identificados 

Em conclusão, os 40 aeroportos da amostra pretendem ser representativos da realidade europeia, todas as 
capitais dos países da União Europeia estão representadas, com exceção de Malta, do Chipre e da Irlanda. 
Os ensaios realizados através das técnicas estatísticas descritas, permitiram chegar a 5 modelos de negócio 
tipo formados por 20 aeroportos da amostra. Esses 5 modelos de negócio foram definidos a partir de 
grupos de aeroportos e foram identificados através de cores, mantendo-se unidos em todos os ensaios 
realizados.  

Os aeroportos que, para cada ensaio, pertenciam a grupos diferentes não apresentam nenhuma cor e, 
como tal, foram considerados como não pertencentes a nenhum grupo. Embora os ensaios não permitam 
identificar a que modelo de negócio tipo esses aeroportos pertencem, tal não significa necessariamente 
que tenham um modelo de negócio muito distinto. Esses aeroportos apresentam características 
pertencentes a mais de um modelo de negócio criando dificuldade em uni-los apenas num grupo. Deste 
modo, conclui-se que estes 5 modelos de negócio caracterizam a realidade europeia e que os aeroportos 
que não apresentem um destes modelos de negócio possuem no seu modelo, características de vários.   
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7. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

Esta dissertação apresenta um estudo sobre modelos de negócio em aeroportos para o caso de estudo do 
continente europeu. Este estudo foi realizado com base em técnicas estatísticas. 

O crescimento da indústria aeroportuária e a crescente liberalização do mercado provocaram alterações 
profundas na estrutura do aeroporto. O foco inicial dos aeroportos passava por providenciar uma 
plataforma e serviços às companhias aéreas que permitisse a realização das suas atividades. Atualmente, o 
aeroporto é uma infraestrutura com uma grande variedade de serviços, que, por sua vez, tiram proveito do 
fluxo de passageiros gerado pelas companhias aéreas para criar um conjunto de serviços para os 
passageiros. A crescente afluência de passageiros, agentes, novos serviços e recursos adveio da crescente 
preocupação dos gestores aeroportuário em maximizar lucros e recursos disponíveis. 

Os modelos de negócio descrevem a essência do funcionamento de uma empresa, ou seja, como esta cria 
valor para os seus clientes e para si mesma. O modelo de negócio permite ao gestor ter um maior 
conhecimento da empresa e do seu valor e possibilita ao gestor perceber que alterações devem ser feitas 
e que implicações estas trazem. Deste modo, os modelos de negócio podem ajudar os gestores 
aeroportuários a tornar o negócio sustentável. 

O objetivo desta dissertação passou pela análise dos modelos de negócio de uma amostra de aeroportos 
europeus com o intuito de perceber as semelhanças e diferenças existentes entre esses modelos e, ainda, 
de averiguar se é possível formar grupos de aeroportos que sigam um mesmo modelo de negócio tipo. A 
descrição dos modelos de negócio da amostra de aeroportos europeus foi realizada por meio de um 
conjunto de variáveis. O autor desta dissertação analisou essas variáveis para a amostra de aeroportos e 
classificou-os, por meio de análises estatísticas. Os grupos de aeroportos formados representam diferentes 
modelos de negócio existentes na Europa.  

A proposta de modelo de negócio usada foi a de Osterwalder e Pigneur (2011). Esta proposta caracteriza 
um modelo a partir de nove blocos: Proposta de valor, Canais, Relacionamento com clientes, Segmento de 
clientes, Fontes de receita, Recursos principais, Atividades-chave, Parceiros principais e Estrutura de custos.  

A identificação das variáveis que caracterizam o modelo de negócio dos aeroportos teve por base os 
elementos da indústria que caracterizam cada um dos blocos da proposta escolhida. Estes elementos foram 
recolhidos na literatura existente sobre modelo de negócio da indústria aeroportuária e na literatura 
complementar estudada com enfoque nos aeroportos. Após a identificação das variáveis base, foi 
necessário escolher um conjunto de variáveis mais reduzido sobre o qual trabalhar. A fase seguinte da 
dissertação foi a recolha de dados para uma amostra. No fim foram recolhidos valores para vinte e seis 
variáveis diferentes de uma amostra de quarenta aeroportos. Pretendeu-se que essa amostra caracterizasse 
a realidade dos aeroportos europeus. 

Esses dados permitiram realizar as análises estatísticas pretendidas. Primeiro procedeu-se a uma análise 
estatística univariada para obter uma melhor perceção dos dados recolhidos. E, por fim, uma análise 
estatística multivariada, mais especificamente, uma análise fatorial e uma análise de clusters. Na análise de 
clusters foram usados os métodos hierárquicos e não-hierárquicos. No caso dos métodos hierárquicos, o 
critério Ward e ligação completa foram utilizados. O método não-hierárquico usado foi o k-means. 

O principal objetivo da dissertação foi cumprido pois, nos resultados apresentados, identificaram-se cinco 
grupos de aeroportos que se mantiveram unidos na maioria dos ensaios estatísticos. Estes grupos 
(presentes na Tabela 7.1) representam cinco modelos de negócio diferentes. Os aeroportos pertencentes 
ao mesmo grupo apresentam modelos de negócio semelhantes entre si e diferentes dos modelos de 
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negócio de outros grupos. Estes modelos de negócio foram representados por modelos de negócio tipo, 
descritos no capítulo 6. 

O grupo 4 é caracterizado por uma maior pontualidade e um maior foco em companhias low-cost e 
passageiros de lazer, enquanto o grupo 5 é caracterizado por um maior foco em passageiros de negócios 
e companhias aéreas tradicionais. O grupo 1 é destaca-se pela sua dimensão, ou seja, apresenta maior 
número de clientes nos vários segmentos, maior número de atividades e recursos, maiores custos e receitas. 
O grupo 2 é o segundo grupo de maior dimensão física, económica e social da amostra e o grupo 3 é 
caracterizado por apresentar elementos intermédios entre o grupo 2 e 4.  

Quatro destes grupos foram associados à classificação de aeroportos existente na literatura. O grupo 1 
representa os hub primários, o grupo 2 representa os hub secundários, o grupo 4 representa os aeroportos 
low-cost e o grupo 5 representa os aeroportos de negócios. Deste modo, os modelos de negócio 
representativos destes grupos, representam, também, as categorias dos aeroportos. 

Tabela 7.1 – Grupos identificados no desenvolvimento da dissertação 

 

Nos cinco modelos de negócio encontrados, existem valores de variáveis que abrangem mais de um 
modelo de negócio. Logo, conclui-se que um aeroporto que pretende mudar o seu modelo de negócio 
tipo não precisa de realizar alterações em todos os blocos do modelo de negócio. 

Outra conclusão retirada deste trabalho foi o facto de aeroportos com modelos de negócio similares 
poderem apresentar grandes diferenças de desempenho, como observa a Figura 6.15. Esta dissertação 
apresenta a variância existente em cada grupo identificado e a contribuição das variáveis para essa 
variância (Tabela 6.13). A variância é uma das explicações para os diferentes desempenhos dos aeroportos, 
pois representa as diferenças existentes entre aeroportos do mesmo grupo. As variáveis que caracterizam 
os modelos de negócio apresentam limites mínimos e máximos, ou seja, o modelo de negócio dos 
aeroportos pertencentes ao mesmo grupo não são totalmente iguais e existem diferenças que podem levar 
a diferentes desempenhos. Por conseguinte, um aeroporto pode ajustar o seu modelo de negócio para 
mudar de grupo, ou pode, por outro lado, optar por ajustar o seu modelo de negócio ao modelo de 
negócio de aeroportos pertencentes ao seu grupo e que apresentam melhor desempenho.  

Outras conclusões retiradas desta dissertação: 

• Foram identificadas variáveis com o mesmo valor para todos os aeroportos, o que permitiu concluir 
que existem elementos em comum entre todos os modelos de negócio dos aeroportos; 

• A variável – manutenção de aeronaves – pertencente ao bloco Atividades-chave é vista na 
literatura como diferenciadora, ou seja, nem todos os aeroportos a possuíam no seu modelo. Na 
recolha de dados foi encontrado apenas um aeroporto que não possuía o serviço. Este facto mostra 
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que os aeroportos procuram adaptar rapidamente o seu modelo de negócio à tendência do 
mercado; 

• Os aeroportos europeus continuam com uma grande predominância de companhias aéreas 
tradicionais em relação às low-cost. Apenas os aeroportos do grupo 4 – aeroportos low-cost – se 
afastam dessa tendência; 

• Embora continue a existir uma predominância da receita aeronáutica sobre a não-aeronáutica, a 
maioria dos aeroportos apresentam percentagens entre os 30% a 50% de receitas não-
aeronáuticas, o que representa uma grande fatia das receitas; 

• A localização do aeroporto é um importante fator no seu desempenho, bem como no modelo de 
negócio adotado, como refere a literatura. Os grandes centros urbanos apresentam vantagem 
competitiva sobre áreas menos movimentadas; 

• A dimensão física dos aeroportos, ou seja, os recursos que apresentam e as atividades que 
desenvolvem apresentam uma grande influência no modelo de negócio dos aeroportos; 

• Os aeroportos da amostra que não foram identificados nos grupos anteriores apresentam modelos 
de negócio com elementos dos vários modelos de negócio tipo, dificultando a sua classificação. 
Uma amostra maior de aeroportos permitiria perceber se as suas particularidades são partilhadas 
por modelos de negócio de outros aeroportos. 

As limitações desta dissertação prendem-se, maioritariamente, com a identificação das variáveis e com a 
ausência de dados.  

A identificação das variáveis foi realizada, exclusivamente, a partir da literatura existente sobre modelos de 
negócio de aeroportos e a forma como estes operam. A partir desta literatura foram extraídos elementos 
para cada bloco da proposta de modelo de negócio escolhida, presentes na Tabela 3.3, e, posteriormente, 
foram identificadas variáveis com base nesses elementos. Como referido ao longo desta dissertação, a 
literatura existente sobre modelo de negócio de aeroportos é escassa e a existente tem por base análises 
qualitativas. Por este motivo, elementos importantes do modelo de negócio dos aeroportos podem ter 
ficado por identificar.  

A segunda limitação – ausência de dados – não afeta a identificação das variáveis, mas sim a escolha das 
variáveis que serão submetidas a análise. Na indústria aeroportuária os dados disponíveis são limitados, 
pelo que algumas variáveis tiveram que ser eliminadas ou alteradas para que a análise pudesse ser 
realizada. A dificuldade em quantificar certos elementos, devido à falta de dados, originou muitas variáveis 
binárias, que informam apenas se certo elemento existe ou não no aeroporto, ficando o investigador na 
ignorância quanto à sua frequência ou número. Existem na Europa 225 aeroportos4, ou seja, a amostra dos 
40 aeroportos equivale a 19% da população. A dificuldade em encontrar informação sobre os aeroportos 
impossibilitou uma amostra maior, reduziu o número de variáveis escolhidas e levou à imputação de dados 
para algumas variáveis. A imputação de dados, derivada da falta de informação, é também uma limitação, 
pois foram extraídos dados para variáveis que podem não corresponder à realidade. O referido processo 
encontra-se mais extensivamente descrito no capítulo 5.2.  

Outras limitações existentes são: 

• O facto de a procura de elementos caracterizadores dos modelos de negócio ter sido realizada 
apenas com base na literatura existente sobre o assunto e a recolha de dados, apenas, ter sido 
realizada com auxilio da internet; 

                                                      
4 Fonte: https://www.airportsineurope.com/airports/ 
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• Não terem sido caracterizados segmentos de clientes como companhias aéreas de mercadorias e 
companhias aéreas charter e os elementos associados a estas, pertencentes a outros blocos da 
proposta de modelo de negócio; 

• Não ter sido caracterizado no modelo de negócio o papel dos agentes: investidores, não-
utilizadores e políticos; 

• Falta de informação na literatura sobre os blocos Relacionamento com clientes e Canais. 

O tema investigado beneficiaria com a elaboração de estudos complementares que melhorassem o 
entendimento sobre os modelos de negócio dos aeroportos. Os seguintes tópicos são apresentados a 
título de exemplo: 

• Como forma de contornar a escassa literatura existente sobre modelo de negócio em aeroportos 
e a dificuldade em recolher dados, poderiam ser realizados inquéritos aos gestores aeroportuários 
de uma amostra de aeroportos. Seria também interessante abranger, nestes inquéritos, outros 
agentes do aeroporto, de forma a enriquecer os elementos e variáveis a ter em conta no modelo 
de negócio; 

• Alargar o âmbito de pesquisa de forma a incluir um maior número de aeroportos. O ponto anterior 
pode ajudar na recolha de dados para uma maior amostra; 

• Incluir na análise variáveis relacionadas com o transporte de mercadorias, companhias aéreas 
charter e com os agentes investidores, não-utilizadores e políticos; 

• Analisar o modelo de negócio de aeroportos pertencentes à mesma categoria. Como foi possível 
observar nesta dissertação, mesmo os aeroportos com o mesmo modelo de negócio tipo 
apresentam diferenças. Analisar essas diferenças e as implicações que as mesmas trazem ao 
desempenho dos aeroportos seria enriqueceria a compreensão dos modelos de negócio dos 
aeroportos.  

• Estudar mais aprofundadamente o papel da localização geográfica do aeroporto no seu modelo 
de negócio e no seu desempenho. 
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ANEXOS 

A.1. VARIÁVEIS IDENTIFICADAS PARA DESCREVER O MODELO DE NEGÓCIO 
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A.2. VARIÁVEIS ESCOLHIDAS PARA ANÁLISE 
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A.3. DADOS DA AMOSTRA COM INFORMAÇÃO EM FALTA 
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A.4. DADOS DA AMOSTRA SUBMETIDOS A ANÁLISE 
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A.5. GRÁFICOS DA ANÁLISE UNIVARIADA 
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A.6. MATRIZ FATOR SEM ROTAÇÃO 

Matriz de Fator     

Variáveis 
Componente    

1 2 3    
Tra_anual 0,952 0,075 0,153 

  =>0,7 
%_transferencia 0,760 -0,072 0,007 

  =>0,5 & <0,7 
%_lazer -0,228 0,713 0,330 

  =>0,4 & <0,5 
Nº_companhias 0,893 0,136 -0,083 

   
%_tradicionais 0,567 -0,385 -0,400 

   
Nº_comerciais 0,906 0,067 0,061 

   
Nº_imobiliário 0,842 -0,146 0,134 

   
Nº_destinos 0,930 0,090 0,047 

   
%_destino5 0,898 0,049 0,203 

   
Acessos 0,377 -0,519 -0,059 

   
Pontualidade -0,364 -0,056 0,141 

   
Contratos_lc -0,107 0,691 -0,257 

   
Contratos_t 0,361 -0,383 -0,552 

   
Públicações 0,424 0,067 0,345 

   
Receitas 0,823 -0,106 0,323 

   
%_aeronauticas -0,299 0,028 0,111 

   
Area_terminal 0,856 0,069 0,158 

   
Nº_pistas 0,818 0,218 -0,203 

   
Capacidade 0,865 0,147 0,026 

   
Empresas_air -0,193 -0,175 0,451 

   
Nº_portas 0,908 0,001 0,091 

   
Act_diferenciadoras 0,664 0,375 -0,261 

   
Desenv_imobiliário 0,739 0,071 -0,164 

   
Nº_transportes 0,704 -0,263 0,170 

   
Nº_Cparceiras 0,525 0,267 -0,628 

   
Custos 0,871 -0,026 0,247 
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A.7. DENDROGRAMAS DOS ENSAIOS COM O MÉTODO HIERARQUICO 
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A.8. ENSAIO K-MEANS COM 4 CLUSTERS 
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A.9. ENSAIO K-MEANS COM 6 CLUSTERS 
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A.10. ENSAIO K-MEANS COM 4 CLUSTERS E COM FATORES 
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A.11. ENSAIO K-MEANS COM 4 CLUSTERS – INCLUSÃO DE 3 VARIÁVEIS DE DESEMPENHO 
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A.12. ENSAIO K-MEANS COM 5 CLUSTERS – INCLUSÃO DE 5 VARIÁVEIS DE DESEMPENHO 

 

 

 


