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“The extraordinary does not happen on an easy or familiar path.” 
Johann Wolfgang von Goethe 
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RESUMO 

No âmbito do corporate governance, a remuneração associada ao desempenho 

apresenta-se como um mecanismo que visa atenuar os problemas de agência, 

direccionando as acções dos gestores na prossecução da maximização do valor da 

empresa. A  definição dos indicadores de desempenho constitui, assim, um propósito 

importante na sua determinação. Assente nesta problemática, o presente estudo tem 

como objectivo analisar o papel da eficiência do sector aeroportuário Europeu na 

remuneração dos administradores executivos, no período entre 2005/2009.  

Com base numa amostra de 12 aeroportos Europeus, provenientes de 9 

entidades responsáveis pela gestão aeroportuária, o estudo analisa, numa primeira 

fase, o desempenho operacional aeroportuário, através do modelo Data Envelopment 

Analysis (DEA) e, numa segunda fase, verifica a importância da eficiência na 

remuneração dos gestores de topo.  

Os resultados indicam que a eficiência aeroportuária, ao nível Europeu, está 

positivamente relacionada com a remuneração total dos Administradores executivos, 

designadamente com o sistema de incentivos, sendo, portanto, relevante para os 

contratos de gestão.  

 

Palavras-chave: Sector Aeroportuário, eficiência, remuneração dos gestores 
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ABSTRACT 

In the context of corporate governance, the performance-based remuneration 

presents itself as a mechanism which mitigate agency problems, by directing the 

manager’s action in pursuing the maximization of the company’s value. Therefore, 

the definition of performance measures represents an important purpose in its 

determination. Based on this issue, the current study aims to analyze the role of 

efficiency of European airport industry in the executive remuneration, during the 

period 2005/2009.  

Based on a sample of 12 European airports, from 9 management airport 

operators, the study evaluates, in a first phase, the airport operating performance, 

through Data Envelopment Analysis (DEA) method and, in a second phase, it 

examines the importance of efficiency in the executive remuneration. 

The results suggest that the European airport efficiency is positively related 

with the executive total remuneration, in particular with the incentive system, 

meaning that this measure is relevant to the executive contract.  

 

Keywords: Airport Industry, efficiency, executive remuneration 
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Capítulo 1 -  INTRODUÇÃO 

O crescimento gradual das organizações veio contribuir para a separação entre a 

propriedade dos accionistas e controlo pelos gestores, criando a necessidade de delegação de 

autoridade por parte dos proprietários (Jensen e Meckling, 1976; Fama e Jensen, 1983) e o 

desenvolvimento do conhecimento por parte dos gestores (Helm, 1989; Shleifer e Vishny, 

1997). Os conflitos de interesse, nomeadamente a falta de incentivo dos gestores para 

maximizar o valor do accionista (Goergen e Renneboog, 2011), conduziram à introdução de 

mecanismos organizacionais que permitissem “controlar” as acções dos gestores.  

A remuneração associada ao desempenho surge como um instrumento importante 

para as empresas na medida em que procura atenuar os problemas de agência, e, deste modo, 

alinhar os interesses entre ambas as partes (Becht et al., 2002). A acção dos gestores é, assim, 

influenciada pelo pacote remuneratório, sobretudo, pelo sistema de incentivos, a auferir. 

Ao longo dos anos, os estudos têm vindo a debruçar-se sobre a temática da 

remuneração dos executivos em função do desempenho da empresa, procurando identificar, 

essencialmente, os indicadores de desempenho que se relacionam com o sistema de 

incentivos. Tipicamente, as empresas estimam o desempenho com base nas métricas de 

contabilidade e/ou, conforme o caso, nas assentes no valor das acções (Merchant e Van der 

Stede, 2007). Contudo, recentemente, vários autores (e. g. Srinivasan et al., 2002; Davila e 

Venkatachalam, 2004) têm vindo a verificar que os indicadores de desempenho não 

financeiros lhes permitem obter uma informação incremental relevante acerca do esforço dos 

gestores.  

A literatura apresenta, assim, vários estudos que abordam a análise da relação entre o 

desempenho empresarial e a remuneração dos gestores (e.g. Murphy, 1985, 1999; Lee, 2009). 

No entanto, verifica-se que esta temática não foi, ainda, objecto de análise no sector 

aeroportuário. Atendendo à sua importância económica para a economia Europeia, tal 

situação constitui uma lacuna na investigação.  

Objecto de enorme prestígio, os aeroportos têm-se tornado num negócio dinâmico e 

orientado para a actividade comercial (Doganis, 1992; Humphreys e Francis, 2002), sendo 

cada vez mais tomados como empresas do que como serviços públicos (Vasigh e Gorjidooz, 

2006). O congestionamento das instalações aeroportuárias, o rápido crescimento do tráfego 

de passageiros, o aumento de normas estabelecidas pelos órgãos reguladores, as pressões 

ambientais, a globalização das companhias aéreas e da actividade dos aeroportos (Francis et 
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al., 2001) apresentam desafios para os próprios gestores, implicando, da sua parte, uma pró-

actividade e uma procura pela diversidade do negócio (Oum e Yu, 2004). 

O estudo pretende verificar se a eficiência operacional, enquanto indicador não 

financeiro do sector aeroportuário, tem um papel fundamental, isto é, um poder explicativo, 

para além do previsto pelas métricas de contabilidade, na determinação da remuneração dos 

administradores executivos ao nível Europeu. Neste contexto, considera-se uma amostra de 9 

entidades responsáveis pela gestão aeroportuária na Europa, para o período entre 2005 e 

2009, adoptando modelos de programação linear e estatísticos.  

Numa primeira fase, procura-se desenvolver uma análise que testa a eficiência 

operacional dos aeroportos Europeus, através da aplicação do modelo Data Envelopment 

Analysis (DEA), orientado para os outputs. Müller et al. (2009) evidencia que os aeroportos, 

ao manterem os inputs constantes, se focam na maximização dos outputs. Numa fase 

posterior, emprega-se um modelo de regressão linear que procura identificar a relação entre a 

remuneração dos administradores executivos e a respectiva eficiência operacional.  

O presente estudo está estruturado em 5 capítulos. O capítulo primeiro, constituído 

pela presente introdução, é feito um enquadramento do tema. O capítulo segundo apresenta a 

revisão de literatura face à remuneração dos gestores, nomeadamente as suas componentes e 

factores influenciadores. Adicionalmente, considera a evolução do sector aeroportuário, 

assim como, as razões que conduzem à motivação para a monitorização de desempenho, os 

indicadores de desempenho responsáveis pela eficiência aeroportuária e as condicionantes 

existentes na comparabilidade de dados. O capítulo terceiro integra a metodologia 

desenvolvida pelo estudo, os procedimentos adoptados para a consulta dos dados e as 

variáveis consideradas para a investigação. O capítulo quarto apresenta os resultados 

decorrentes da análise empírica e a, relativa, interpretação. O capítulo quinto, por fim, aponta 

as conclusões principais, as limitações do estudo e indicações para futuras investigações de 

interesse.  
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Capítulo 2 -  Revisão de literatura 

 Remuneração dos executivos 2.1

No âmbito do corporate governance, a teoria de agência surge como um conceito 

fundamental para a definição dos contratos de gestão. A teoria assenta no acordo pelo qual o 

principal contrata um agente, para actuar em seu nome, e ao fazê-lo, delegar poder de decisão 

no agente. Quando ambas as partes agem em função da maximização de utilidade, existe uma 

boa razão para acreditar de que o agente nem, sempre, actuará pelos melhores interesses do 

principal (Jensen e Meckling, 1976).  

Com o crescimento das empresas e, consequentemente, com uma maior dispersão de 

capital (Becht et al., 2002), os agentes foram desenvolvendo capacidade de gestão, em que 

possuindo mais experiência face ao principal (Helm, 1989), acabam por ter direitos residuais 

de controlo, dando-lhes uma maior liberdade para comportamentos de auto-interesse (Shleifer 

e Vishny, 1997).  

Desta separação entre principal e agente resultam, consequentemente, conflitos de 

interesses e assimetrias de informação, que se traduzem em custos de agência (Jensen e 

Meckling, 1976; Fama e Jensen, 1983). Surge, pois, a necessidade de implementar 

mecanismos que atenuem o problema de agência. De entre outras alternativas1, Becht et al. 

(2002) identificam a remuneração dos gestores como um instrumento para alinhar os 

interesses entre gestores e investidores. Nesta óptica, Matos (2009:97) entende que “ a 

realidade empresarial, onde o controlo das acções do agente por parte do principal não é 

completo, torna útil a definição de contratos onde a compensação do agente está associada à 

sua performance (entendida esta como o seu contributo para a função objectivo do 

principal).” Deste modo, considera-se que “o contrato a estabelecer com os gestores (agentes) 

deverá privilegiar comportamentos que visem a prossecução da eficiência” (Matos, 2009:94). 

Apesar de nem sempre motivar os melhores comportamentos (Jansen et al., 2009), os 

sistemas de incentivos surgem como um instrumento que visa, sobretudo, direccionar os 

comportamentos e a tomada de decisão dos gestores no processo de criação de valor da 

empresa, devendo ser concebidos de acordo com a estratégia e os objectivos da mesma 

(Neves, 2005).  

                                                
1 Outros mecanismos: concentração parcial de propriedade e de controlo por parte de investidores 

institucionais, existência de takeovers (mercado pelo controlo de empresas) e voto por procuração, definição de 
deveres fiduciários e de acções colectivas para o presidente executivo (Becht et al., 2002). 
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2.1.1 Componentes da remuneração  

Poucos são os assuntos que têm revelado tanto interesse aos nível público como a 

remuneração dos executivos, e conforme Daines et al. (2005), a razão é óbvia: o aumento da 

respectiva remuneração, ao longo dos anos, é notável. Enquanto que, em 1992, se atribuía um 

vencimento a um executivo de 2,7 milhões de dólares, em 2000, a média da remuneração 

rondava os 14 milhões de dólares. Este aumento na remuneração dos executivos tem-se 

manifestado controverso na medida em que grandes montantes eram pagos, mesmo quando 

os resultados da empresa se deterioravam (e. g. as empresas como WorldCom, Tyco e Enron 

recolheram em média mais de 100 milhões de dólares no ano anterior aos escândalos, 

resultantes do respectivo colapso). 

Murphy (1999) considera que parte da controvérsia resulta da percepção de que os 

gestores definem os níveis da própria remuneração. No entanto, o autor destaca que a política 

de remuneração é, geralmente, regulada por uma comissão de remunerações, órgão 

independente do Conselho de Administração, a qual está plenamente consciente dos conflitos 

de interesse entre principal e agente. Deste modo, a política de remuneração dos executivos 

deve ser concebida de forma a incentivar os gestores a seleccionar e a implementar acções 

que aumentem a riqueza dos accionistas (Jensen e Murphy, 1990).  

A redução de custos de agência pode, pois, ser obtida através da criação de incentivos 

que aproximem os interesses do ambos, sendo incluída nesta questão o valor e a forma da 

remuneração. Assim, uma vez indexada a remuneração, na mesma medida em que se 

premeiam os bons resultados, torna-se legítimo penalizar o desempenho insuficiente (Matos, 

2009). Neste contexto, Merchant e Van der Stede (2007) referem que as penalizações se têm 

realizado através da ausência de recompensas positivas, ou seja, através do não pagamento de 

um bónus ou da ultrapassagem numa promoção.  

Perante a complexidade inerente a esta realidade, a determinação da remuneração 

torna-se de difícil concepção. O nível e a estrutura de remuneração são meios importantes 

para incentivar os gestores e para alinhar seus interesses com os dos accionistas (Goergen e 

Renneboog, 2011). Embora haja uma grande heterogeneidade quanto às práticas 

remuneratórias (Tabela 1), regra geral, os pacotes consistem, em todo ou em parte, nas 

seguintes componentes (Murphy 1999; Goergen e Renneboog, 2011): salário base, bónus 

anual, planos de incentivos de longo prazo (acções e stock option) e outros benefícios, como 

pensões de reforma e indemnizações, descritas como golden parachutes (Becht et al., 2002).  
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Tabela 1 – Componentes da Remuneração dos Executivos 

Autores Componentes da remuneração 

Becht et al. (2002) Salário base, bónus (com base no desempenho de curto prazo), plano 
de acções (stock options) e outros benefícios (pensões e 
indemnizações – golden options) 

Daines et al. (2005) Dinheiro, bónus, options grants, stock grants 

Davila e Venkatachalam 
(2004) 

Compensações em dinheiro (salário, bónus e outras) e compensações 
com base nas opções 

Goergen e Renneboog 
(2011) 

Remuneração de curto prazo (salário base e plano de bónus com base 
no desempenho do ano anterior), remuneração longo prazo (stock 
options, restricted stock e planos de incentivos de longo prazo) e 
planos de reforma e indemnizações) 

Jansen et al. (2009) Salário base, bónus (com base em três fórmulas e com base na 
subjectividade do avaliador) e outros prémios 

Lee (2009) Total do bónus e pagamentos com base nas acções como percentagem 
do total da remuneração 

Murphy (1985) Salário base, bónus, deferred stock, stock options, outras formas de 
compensação (fringe benefits, planos poupança) 

Murphy (1999) Salário base, plano de bónus anual, stock options, e outras formas de 
compensação (restricted stock, plano de incentivos a longo prazo e 
planos reforma) 

Srinivasan et al. (2002) Compensações em dinheiro (salário e bónus) e compensações com 
base nas opções (stock options e restricted stock) 

 

O salário base é definido pela comissão de remuneração, que considera as tarefas a 

desempenhar pelos gestores, a sua antiguidade e experiência, assim como os vencimentos 

auferidos pelos pares (Goergen e Renneboog, 2011). Murphy (1999) entende que esta 

componente tem tido uma representação cada vez menor no total da remuneração nos EUA. 

No entanto, os gestores têm manifestado um particular interesse pela forma como o salário é 

determinado, de onde se destacam três razões: 1) constitui a componente chave dos contratos 

de gestão, isto é, garante aumentos mínimos ao longo do tempo, 2) dado que representa a 

componente fixa dos contratos, os gestores aversos ao risco preferem um aumento salarial ao 

aumento do bónus; 3) a maioria das componentes são calculadas em função dos níveis 

salariais, consequentemente, um aumento do salário base tem uma efeito positivo nas 

restantes componentes. 
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Jansen et al. (2009), por outro lado, constatam que o salário base ainda apresenta uma 

forte predominância no total da remuneração dos gestores, na medida em que proporciona 

segurança, estabilidade e qualidade de vida. O estudo evidencia que é atribuído um salário 

base a todos os directores gerais de concessionários automóveis holandeses, o qual 

compreende cerca de 97% do total da remuneração. 

No que concerne às componentes identificadas como bónus e stock option, Merchant 

e Van der Stede (2007) classificam-nas em dois tipos de categorias: sistemas de incentivos de 

curto prazo e sistemas de incentivos de longo prazo, na medida em que assentam na 

informação relativa ao desempenho de um ou vários anos económicos. Ambos dependem de 

métricas contabilísticas, no entanto, normalmente, os incentivos de longo prazo são 

calculados com base no valor de mercado da empresa.  

Os prémios de curto prazo apresentam uma elevada motivação para o gestor, uma vez 

que se encontram direccionados para o indivíduo (Jansen et al., 2009) e o estímulo está mais 

próximo da decisão que conduziu ao resultado (Neves. 2005). No entanto, reflectem uma 

orientação para o curto prazo, para a competitividade entre pares (Jansen et al., 2009) e para a 

manipulação dos resultados (Neves, 2005). A forma mais comum da remuneração em função 

do desempenho é o bónus2 (Murphy, 1999), que, segundo Baker et al. (1988), compreende 

medidas objectivas ou subjectivas. Merchant e Van der Stede (2007) e Jansen et al. (2009) 

consolidam esta análise através dos respectivos estudos. Os autores entendem que os bónus 

assentam, por um lado, numa fórmula. Esta tem por base medidas de desempenho, cuja 

definição se estabelece por meio dos contratos de gestão. O bónus é, pois, avaliado em 

função de uma relação remuneração/desempenho, onde é definida uma zona de incentivo, 

cujo objecto assenta na relação entre o desempenho do indivíduo e o prémio a receber 

(Murphy, 1999; Merchant e Van der Stede, 2007). Os gestores serão, assim, premiados, não 

lhes sendo, no entanto, atribuído mais bónus após terem ultrapassado o limite máximo – cap 

(Murphy, 1999). Por outro lado, os bónus, ao dependerem do julgamento do avaliador, são 

atribuídos de forma subjectiva. 

Para Shleifer e Vishny (1997), os incentivos de longo prazo, quando definidos ex-

ante, apresentam-se como uma solução para os contratos que são incompletos, na medida em 

que visam contribuir para a maximização do valor da empresa a longo prazo e pretendem 

atrair e reter os executivos considerados como mais qualificados (Merchant e Van der Stede, 

2007). Por outro lado, Murphy (1999) destaca que as métricas com base no valor de mercado, 
                                                
2 Os bónus repartem-se em componentes: indicadores de desempenho, performance standards e  

relação da remuneração/desempenho (Murphy, 1999; Goergen e Renneboog, 2011).  
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especificamente as stock options, revestem-se de determinados comportamentos: (1) 

incentivam à diminuição do rendimento através dividendos, favorecendo a compra de acções 

por parte dos accionistas; (2) como dependem da volatilidade dos preços, os gestores sentem-

se motivados para participar em investimentos com maior risco e (3) quando as acções 

entram em queda (bear market) e se encontram abaixo do preço de exercício, tornam-se um 

incentivo para uma nova reapreciação do valor da opção. Esta situação demonstra que a 

remuneração é afecta ao valor da acção e não ao desempenho do gestor. 

Apesar dos gestores manifestarem uma aversão ao risco, Shleifer e Vishny (1997) 

salientam que a componente variável têm-se revelado uma prática comum nas organizações, 

pois caso a actividade do gestor apresente elevados riscos, este irá exigir uma compensação 

na mesma proporção (Davila e Venkatachalam, 2004).  

2.1.2 Remuneração e desempenho  

Ao longo dos anos, a literatura (e.g. Murphy, 1985; Srinivasan et al., 2002; Davila e 

Venkatachalam, 2004) tem evidenciado a existência de uma forte associação entre a 

remuneração dos gestores e o desempenho das empresas. Baker et al. (1988) mencionam que 

os potenciais benefícios de relacionar a remuneração ao desempenho são óbvios, sendo 

surpreendente que as empresas resistam à introdução de planos de remuneração baseados nos 

bónus. Merchant e Van der Stede (2007) consideram que ao atribuir bónus aos gestores, os 

mesmos procuram direccionar o seu esforço para as áreas de destaque da performance e 

procuram alcançar e superar os objectivos definidos pela empresa. Por outro lado, a empresa 

obtém e/ou retém os executivos que considera como mais qualificados. Porém, Neves (2005) 

salienta que se este mecanismo de controlo não for devidamente concebido, promove 

comportamentos disfuncionais conduzindo a uma performance aquém do previsto. 

Muito embora haja uma valorização quanto aos incentivos monetários, outros autores 

(e. g. Merchant e Van der Stede, 2007; Jansen et al., 2009) constatam que os incentivos não 

monetários de desempenho, como reconhecimento e prestígio, são necessários, na medida em 

que têm um impacto no comportamento motivacional dos indivíduos (motivação intrínseca). 

Considerando os modelos de agência, Eriksson e Lausten (2000) colocam a seguinte 

questão: como incentivar os gestores a actuar no melhor interesse do principal, dado que este 

observa os resultados alcançados, mas não os níveis de esforço do gestor? Segundo os autores 

a solução passa por associar a recompensa do agente a uma medida de desempenho da 

empresa, em que o principal está interessado.  
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Vários estudos empíricos (e. g. Murphy, 1985, 1999; Becht et al., 2002; Lee, 2009) 

reflectem o desempenho em métricas contabilísticas e/ou nas assentes no valor das acções, 

visto analisarem, essencialmente, empresas de capital aberto. Outros (e. g. Srinivasan et al., 

2002; Davila e Venkatachalam, 2004) consideram que têm havido um crescente interesse por 

indicadores não financeiros e compreendem que a sua utilização na avaliação de desempenho 

possibilita a obtenção de informação adicional sobre as acções do agente, sendo, portanto, 

possíveis de ser incluídos nos contratos de gestão (Holmstrom, 1979).  

2.1.3 Remuneração e outros factores  

A política de remuneração dos executivos não resulta apenas do desempenho, mas 

decorre, igualmente, das práticas existentes nos países e nas, respectivas, empresas (Jansen et 

al., 2009). Atendendo à sua importância, a literatura enumera diversos factores que 

influenciam a determinação do sistema de remuneração, designadamente a dimensão da 

empresa, o sistema cultural e institucional e as características do modelo de governance e dos 

gestores. 

No que concerne à relação entre remuneração do gestor e a dimensão da empresa, 

com base nos dados estimados pela Top Executive Compensation, The Conference Board,  

Baker et al. (1988) salientam que a remuneração aumenta à medida que o volume de 

negócios da empresa cresce, isto é, uma empresa 10% maior poderá pagar, aos seus 

executivos, em média mais 3%, na medida em que empresas maiores podem contratar 

gestores mais qualificados e melhor remunerados. Davila e Venkatachalam (2004), ao 

utilizarem a variável volume de vendas (LnSales) como proxy da dimensão das companhias 

aéreas analisadas, demonstram que os gestores de empresas maiores auferem remunerações 

mais elevadas.  

Segundo Murphy (1999), os níveis remuneratórios são mais elevados nas empresas de 

maior dimensão, no entanto, a sensibilidade da remuneração ao desempenho é menor por 

parte dos gestores, na medida em que podem deter uma pequena fracção dos cash flows da 

empresa, através das acções, opções e outras compensações. Goergen e Renneboog (2011) 

salientam que esta correlação se pode dever às responsabilidades, às complexidades das 

tarefas e ao facto do valor da visão estratégica aumentar com a dimensão da empresa. Por seu 

turno, no estudo realizado a empresas australianas e singapurenses, Lee (2009) sugere que 

grandes empresas tendem a recorrer às remunerações com base no desempenho.  
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O montante e estrutura da remuneração variam entre os países. Murphy (1999) 

reconhece que os gestores norte-americanos obtêm maior remuneração que os seus pares 

internacionais, pois o total da remuneração destes é superior ao dobro da média da 

remuneração total dos gestores dos restantes países. O autor salienta que a estrutura 

remuneratória difere entre os demais, na medida em que os gestores norte-americanos 

auferem uma remuneração com forte peso nas stock options e não tanto nos salários. Na 

realidade, existe uma ausência de stock options e de outros incentivos de longo prazo em 9 

(dos quais 4 são Europeus) dos 23 países questionados ao nível mundial e estes 

compreendem menos de 5% do total da remuneração em 13 dos 23 países.  

Jansen et al. (2009) sustentam esta perspectiva ao analisarem as diferenças 

comportamentais entre a Holanda e os EUA, onde a composição e o peso das componentes 

resultam de diferentes factores culturais e institucionais. Contrariamente ao que se sucede na 

Holanda, 95% dos directores gerais norte-americanos aufere um salário base, o qual 

representa cerca de 58% do total da remuneração e 68% destes indivíduos recebe um bónus 

com uma incidência de 51,46% face ao total da remuneração. 

Eriksson e Lausten (2000) referem que as práticas de remuneração, na Dinamarca, se 

assemelham aos de outros países Europeus, isto é, o salário constituí, em média, 90% da 

remuneração total, na medida em que as empresas se encontram direccionadas para os 

stakeholders, diferindo, assim, do modelo anglo-saxónico aplicado aos EUA, onde os salários 

compreendem, em média, cerca de 50% do total da remuneração (Murphy, 1999). 

Face às características de governance, Davila e Venkatachalam (2004) constatam que 

existe uma maior associação entre o nível de remuneração e o desempenho quando o 

presidente executivo é, também, presidente do conselho de administração, assim como, 

quando este é constituído por uma elevada percentagem de executivos. Por último, no que 

respeita às características dos gestores, Eriksson e Lausten (2000) demonstram que os 

gestores com mais idade e com mais tempo na empresa são menos recompensados ou 

penalizados que os restantes mais novos. No entanto, dado que a remuneração analisada, 

pelos autores, não incluí participações detidas pelos gestores, caso esta componente aumente 

com o mandato ou idade, estes podem servir para aumentar os incentivos. 
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 Desempenho no sector aeroportuário 2.2

2.2.1 Caracterização do sector aeroportuário 

Nos últimos 40 anos, o sector aeroportuário Europeu tem vindo a assistir a profundas 

mudanças sob diferentes domínios. Tradicionalmente, regulados e geridos por entidades 

públicas, os aeroportos eram objectos de prestígio, que conjuntamente com a companhia de 

bandeira, reforçavam a política do Estado (Kazda e Caves, 2007; Humphreys e Francis, 2002; 

Liebert e Niemeier, 2010). Grande parte das transformações surgiram com a evolução 

política e económica dos países. Após a privatização do British Airports Authority (BAA), 

nos anos 80, muitos Estados foram gradualmente alterando a sua visão e estratégia em 

relação aos aeroportos (Martín e Román, 2006; Oum et al., 2006; Vasigh e Gorjidooz, 2006; 

Kazda e Caves, 2007; Liebert e Niemeier, 2010). Com o aumento das viagens aéreas e a 

necessidade de investir no desenvolvimento da rede de infra-estruturas dos aeroportos, os 

Estados, condicionados pelos próprios recursos financeiros, viram-se obrigados a recorrer ao 

sector privado. Os gestores do sector, mais impulsionados pela maximização do lucro do que 

pelo bem-estar público e riscos económicos (Müller et al., 2009), diversificaram as suas áreas 

de acção, sobretudo no que diz respeito às actividades não aeronáuticas. Com o aumento da 

actividade comercial, a concorrência entre os aeroportos começou a evidenciar-se. (Oum e 

Yu, 2004; Graham, 2005; Liebert e Niemeier, 2010).  

A par da privatização, outros factores influenciaram o desenvolvimento dos 

aeroportos, designadamente a ameaça do terrorismo e de outros actos ilícitos, a liberalização 

do sector dos transportes aéreos, a inovação tecnológica e o aumento da pressão ambiental 

em torno dos aeroportos (Francis et al., 2001; Graham, 2005; Martín e Román, 2006; Kazda e 

Caves, 2007). 

2.2.2 Motivação para a monitorização do desempenho 

Doganis (1992:161) destaca que “todas as organizações, seja do sector público ou 

privado, precisam de medir e monitorizar o seu desempenho. A utilização de indicadores de 

desempenho no sector aeroportuário é particularmente importante, devido às características 

específicas dos aeroportos. Num ambiente perfeitamente competitivo, as forças de mercado 

irão garantir que o desempenho óptimo seja comparado com a rendibilidade. No entanto, as 

condições nas quais os aeroportos operam estão longe de ser competitivas. As restrições 
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regulamentares, geográficas, económicas, sociais e políticas dificultam a concorrência directa 

entre os aeroportos.” Deste modo, a avaliação de desempenho dos aeroportos pode satisfazer 

vários propósitos, tendo por base a perspectiva das partes interessadas no processo, 

nomeadamente os gestores, os proprietários, as entidades reguladoras, incluindo o próprio 

Estado (Doganis, 1992; Humphreys e Francis, 2002; Liebert e Niemeier, 2010).  

As principais motivações, que justificam a aplicação de indicadores de desempenho 

no sector aeroportuário, resultam da necessidade de: 1) mensurar a eficiência económica, 

procurando assegurar que os gestores empregam, da melhor forma, os recursos disponíveis; 

2) considerar estratégias de investimento alternativas, dado que tanto o planeamento como as 

decisões de investimento afectam o primeiro aspecto apresentado; 3) impor, por parte do 

Estado, objectivos de desempenho, uma vez que os aeroportos têm-se tornado cada vez mais 

independentes; 4) medir níveis de serviço, na medida em que um passageiro não se preocupa 

com a quantidade de baggage trolleys existem mas quanto tempo demora a obter um 

(Doganis, 1992). Adicionalmente, Humphreys e Francis (2002) consideram que os 

indicadores permitem monitorizar a segurança operacional da actividade aeroportuária e 

controlar o impacto do meio envolvente ao passo que, para Gillen e Lall (1997), os 

indicadores servem para avaliar acções ou estratégias alternativas de gestão visando, por 

exemplo, a satisfação dos objectivos dos proprietários e dos operadores; para medir o 

progresso técnico e para classificar as transportadoras pelos seus ganhos de produtividade. 

Neste contexto, os indicadores de desempenho devem ser usados como ferramentas 

de gestão que permitam analisar, controlar ou comparar o desempenho passado e presente do 

sector aeroportuário (Doganis, 1992; Liebert e Niemeier, 2010). Segundo Humphreys e 

Francis (2002), do ponto de vista do gestor, as informações obtidas permitem identificar as 

áreas que têm um bom desempenho e aquelas onde são necessárias tomar acções correctivas 

apropriadas. Enquanto que, as entidades reguladoras (Estado) tipicamente solicitam a 

informação para regular a actividade aeroportuária. 

2.2.3 Indicadores de desempenho  

A escolha de indicadores de desempenho assume um papel fundamental na medida 

em que as métricas de contabilidade e as baseadas no valor das acções não conseguem 

reflectir a complexidade (Catroga, 2005) da actividade aeroportuária. O estudo contempla, 

pois, um conjunto de variáveis de outputs e inputs considerados fundamentais para investigar 

a eficiência dos aeroportos.  
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A partir da década de 90, têm-se vindo a assistir, na literatura, a um crescente número 

de estudos  sobre o desempenho dos aeroportos (Tabela 2). Vários autores (Doganis, 1992; 

Gillen e Lall, 1997; Oum e Yu, 2004; Graham, 2005; Martín e Román, 2006; Barros e Dieke, 

2007; Morrison, 2009; Liebert e Niemeier, 2010) consideram como outputs dos aeroportos, 

as seguintes variáveis não financeiras: número de passageiros (PAX), volume de carga aérea 

e número de movimentos do transporte aéreo (ATM). Francis et al. (2001), Martín e Román 

(2006) e Müller et al. (2009) empregam o work load unit. Este conceito “é definido como um 

passageiro ou 100kg de carga (ATRS, 2011:3-37)”, tratando-se de uma medida agregada, 

proveniente do sector dos transportes aéreos (Graham, 2005; Morrison, 2009). Porém, Liebert 

e Niemeier (2010) consideram que cada um dos outputs (passageiros e carga aérea) gera 

custos e proveitos diferentes, não devendo ser considerados em conjunto. 

No que concerne aos inputs dos aeroportos, Morrison (2009) indica que a variável 

mais utilizada é o factor trabalho, frequentemente medida pelo número de empregados 

(Gillen e Lall, 1997) ou número de empregados a tempo inteiro (Oum e Yu, 2004; Oum et al., 

2006), uma vez que se trata de um factor influenciado pelo gestor aeroportuário. No que diz 

respeito ao factor capital, as variáveis caracteristicamente incluídas nos estudos são o número 

de pistas, o número de portas de embarque e a área do terminal, uma vez que afectam a 

capacidade de utilização de um aeroporto. A Comissão das Comunidades Europeias (2007:3) 

evidencia que “a capacidade aeroportuária é determinada pela capacidade das pistas e da 

infra-estrutura no solo. A capacidade das pistas de aviação corresponde ao número máximo 

de aeronaves que aterram e/ou descolam. (...) A capacidade da infra-estrutura no solo 

corresponde à organização física dos terminais (placas de estacionamento e portas de 

embarque, etc.) e à eficiência da sua gestão.” A par destas variáveis, Gillen e Lall (1997) 

consideram a área do aeroporto, a área da(s) pista(s), o número de tapetes rolantes de 

bagagens e o número de lugares de estacionamento, enquanto que Müller et al. (2009) 

utilizam o número de balcões de check-in e o comprimento da(s) pista(s). 

Por outro lado, os estudos contemplam os dados financeiros dos respectivos outputs e 

inputs, uma vez que têm um impacto significativo na produtividade e eficiência operacional 

dos aeroportos. Estes são: receitas não aeronáuticas (Oum e Yu, 2004; Oum et al., 2006 

Vasigh e Gorjidooz, 2006; Barros e Dieke, 2007), na medida em que contribuem amplamente 

para a receita total (Oum e Yu, 2004; Liebert e Niemeier, 2010), custos com o pessoal, 

despesas de capital ou capital investido e outros custos operacionais (Martín e Román, 2006; 

Barros e Dieke, 2007). Oum e Yu (2004) e Oum et al. (2006) empregam o soft cost, que se 
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trata de uma medida que compreende os custos variáveis, incluindo os custos com o 

outsourcing.  
 

Tabela 2 – Variáveis de desempenho aeroportuário 

Autores Inputs Outputs 
Barros e Dieke (2007) Custos com pessoal 

Capital investido 
Outros custos operacionais  

Número de ATM 
Número de passageiros 
Carga aérea 
Receita do handling 
Receita aeronáutica 
Receita comercial 

Fernandes e Pacheco 
(2002) 

Área de placas de estacionamento 
Departure lounge 
Número de  balcões de check-in 
Curb frontage 
Número de lugares de estacionamento 
Área de reclamação de bagagem 

Número de passageiros  
 

Gillen e Lall  
(1997) 

Terminal: 
Número de  pistas 
Número de portas de embarque 
Área de terminal  
Número de empregados 
Número de tapetes rolantes para 
bagagens 
Número de lugares de estacionamento 
público 
Movimentos: 
Área de aeroporto  
Número de  pistas 
Área de pista  
Número de empregados 

Terminal: 
Número de passageiros  
Carga aérea 
 
 
 
 
 
 
Movimentos: 
Número de ATM  
Commuter ATM 
 

Martín e Román (2006) Custos com pessoal 
Despesas de capital 
Outros custos operacionais 

Número de passageiros  
Carga aérea 
Número de ATM  

Müller et al.  
(2009) 

Área de terminal  
Número de  balcões de check-in 
Número de  pistas 
Número de portas de embarque 

Número de passageiros  
 

Oum e Yu  
(2004) 

Número de empregados a tempo inteiro 
Outros custos operacionais  

Número de passageiros  
Carga aérea 
Número de ATM  
Receita não aeronáutica 

Oum et al.  
(2006) 

Número de empregados a tempo inteiro 
Outros custos operacionais  

Número de passageiros  
Número de ATM  
Receita não aeronáutica 

Vasigh e Gorjidooz 
(2006) 

Custos operacionais  
Activo líquido 
Área de pista  
 

Receita operacional 
Receita não operacional 
Número de passageiros  
Número de ATM  
Taxas de aterragem de 
aeronaves 
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2.2.3.1  Questões de comparabilidade 

Graham (2005:102) refere que “um dos maiores problemas associados com a 

comparação do desempenho económico, é que não existe um aeroporto típico quando se trata 

de observar os serviços e as instalações que um aeroporto fornece. Para além das funções 

básicas operacionais, os diferentes aeroportos têm pouco em comum.” Assim, surgem 

problemas de comparabilidade ao nível: da actividade de negócio, do outsourcing, do 

envolvimento do Estado e das política de preços e das práticas contabilísticas.  

Um aeroporto é um aeródromo – área destinada à aterragem e descolagem, 

movimento e estacionamento de aeronaves – público dotado de instalações, equipamentos e 

serviços necessários para apoiar o transporte aéreo comercial (Ashford et al., 1996; IAC, 

1990; ICAO, 2009). A sua actividade divide-se, normalmente, em duas áreas distintas: 

serviços aeronáuticos (controlo de tráfego aéreo, serviços de meteorologia, de comunicações, 

de segurança – safety3 e security4, entre outros) e não aeronáuticos (relacionados com a 

exploração de espaços comerciais e publicitários nos aeroportos, e na oferta de imóveis, de 

parques de estacionamento automóvel e de espaços para estações de rent-a-car nas 

imediações dos aeroportos). O handling (assistência à aeronave, passageiros, bagagem e 

carga aérea) é frequentemente considerado uma actividade não aeronáutica se houver uma 

taxa a ser paga ao aeroporto (Doganis, 1992; Graham, 2005; ACI, 2006; Fraport, 2009; ANA, 

2009).  

A extensão do envolvimento de uma autoridade aeroportuária nas várias funções e 

serviços do aeroporto influencia tanto a estrutura de custos e receitas, assim como os níveis 

de integração vertical (Doganis, 1992; Graham, 2005; Müller et al., 2009). Neste último caso, 

as actividades operacionais podem ser tanto realizadas por empregados com vínculo 

contratual como por entidades subcontratadas – companhias aéreas ou operadores 

independentes (Oum e Yu, 2004). Os autores Oum e Yu (2004) e Müller et al. (2009) 

consideram esta variável de grande relevância, indicando que os aeroportos que subcontratam 

serviços, na totalidade ou parcialmente, terão maior produtividade do que os aeroportos que 

não dependem destes serviços. 

O envolvimento do Estado no controle do nível e da estrutura das taxas aeroportuárias 

ocorre de duas situações distintas: primeiro, do facto de muitos aeroportos mundiais, ainda, 

pertencerem à administração central ou local, independentemente do estatuto legal; segundo, 

porque procuram concretizar objectivos económico-sociais. Consequentemente, quanto maior 
                                                
3 Segurança operacional 
4 Segurança contra actos ilícitos 
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for a sua interferência menor capacidade terá o aeroporto para influenciar os níveis de receita 

(Doganis, 1992).    

Os aeroportos cobram as companhias aérea pela utilização das instalações 

aeroportuárias, de acordo com as normas previstas no International Civil Aviation 

Organization. Em termos gerais, existem duas abordagens de políticas de preços praticadas 

nos aeroportos. O sistema dual till divide a actividade do aeroporto (aeronáutica5 e não-

aeronáuticas) em contas distintas de custos e proveitos, garantindo que os resultados 

aeronáuticos provisionem as respectivas despesas e permitindo que a receita não-aeronáutica 

cuide das despesas não-aeronáutica (ACI, 2007). Por outro lado, o sistema single till 

considera, para fixação das taxas, a generalidade dos proveitos e custos inerentes ao conjunto 

das atividades exercidas nos aeroportos (DL 217/2009, de 4 de Setembro). Tal cria um 

constrangimento para o aeroporto. O gestor terá de se focar fortemente sobre a receita não-

aeronáutica, a fim de obter os ganhos razoáveis, na medida em que as receitas não-

aeronáuticas são incluídas na base de custos para os cálculos de taxa (ACI, 2007).  

Os aeroportos de Hamburgo e de Frankfurt implementaram o sistema dual till, 

enquanto que em aeroportos, como os BAA, de Manchester e da ANA, é aplicado  sistema 

single till, porém há uma sujeição ao controlo de preços, em que é estabelecido um preço 

máximo (Price Cap) nas actividades reguladas. (ANA, 2009; Müller et al., 2009) 

Os custos do sector aeroportuário são, igualmente, afectados pelas práticas 

contabilísticas nacionais existentes. Sobretudo, no que diz respeito ao cálculo da depreciação, 

da valorimetria e do período de vida útil dos elementos do activo (Doganis, 1992; Graham, 

2005);  à cedência de subsídios (directos ou indirectos) por parte do Estado, proporcionando 

uma redução de custos ao aeroporto; e ao incentivos dos gestores em aplicar métodos de 

contabilidade criativa (Oum e Yu, 2004).   

2.2.4 Outros indicadores de desempenho 

 Segundo Freeman et al. (2010:26) “se um grupo ou indivíduo pode afectar um 

negócio, então os gestores devem tomar o grupo em consideração ao pensarem sobre como 

criar valor.” Neste sentido, vários estudos têm vindo a debruçar-se sobre as restantes partes 

envolvidas considerando a problemática da qualidade de serviço prestada aos passageiros e 

                                                
5 Taxas aeronáuticas: taxas de aterragem, de passageiros e carga aérea, segurança operacional, 

parqueamento de aeronave e abrigo (hangar) e outras operações de tráfego (ACI, 2007). 
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do meio envolvente com o intuito de perceber em que medida afectam a eficiência 

aeroportuária. 

No que concerne à qualidade de serviço, Humphreys e Francis (2002) debatem que 

determinados indicadores (e. g. tempo de espera no check-in, forma como os seus 

funcionários são alocados e quantidade de balcões de check-in alugados) dependem 

exclusivamente das companhias aéreas. Os autores consideram a hipótese de que os gestores 

aeroportuários calculam estes indicadores com o objectivo de: monitorizar o comportamento 

das companhias aéreas e as implicações que têm ao nível do serviço prestado aos passageiros 

no terminal, e controlar o impacto do fluxo de passageiros e do espaço necessário nas 

diferentes partes do terminal. Deste modo, tendo como objectivo avaliar a qualidade de 

serviço sob uma perspectiva de cliente, tipicamente, são realizados questionários aos 

passageiros (concebidos tanto pelos aeroportos como por organizações como o Airports 

Council International – ACI6), ou são disponibilizados cartões de sugestões/comentários ou, 

ainda, surgem, clientes “mistério” (Graham, 2005).  

Face ao meio envolvente, a localização de um aeroporto “afecta sempre uma grande 

área à sua volta, que facilmente ultrapassa os limites físicos das suas instalações (Pereira, 

2008:16)” conduzindo a uma crescente preocupação com os impactos ambientais. Grupos de 

aeroportos (e. g. Aeroportos de Liubliana, de Paris e de Zurique) têm vindo a apresentar 

anualmente relatórios, reflectindo as metas e os efeitos ambientais (Graham, 2005). 

Humphreys e Francis (2002) consideram que a sensibilidade para com a comunidade local 

surgiu, devido à necessidade dos gestores poderem obter, por parte do respectivo Estado, 

autorização para expandir as infra-estruturas aeroportuárias. A participação da comunidade 

local no processo de identificação de indicadores de desempenho ambientais apresenta-se 

como um mecanismo de salvaguarda. 
  

                                                
6 Concebeu um programa de serviço de qualidade – ACI Airport Service Quality, que constitui uma 

referência para muitos aeroportos, ao nível mundial (ACI, 2008). 
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 Síntese e objectivo do trabalho 2.3

Esta secção visa sintetizar a temática abordada na revisão de literatura, a qual 

compreende a relevância da remunerações dos Administradores Executivos e do desempenho 

aeroportuário. 

Segundo Helm (1989), a separação entre propriedade e controlo decorre, 

fundamentalmente, do crescimento das empresas – e, consequente, dispersão da estrutura 

accionista (Becht et al., 2002) – que levanta problemas de coordenação, conduzindo à 

necessidade de delegação de autoridade por parte dos accionistas e ao aumento do 

conhecimento por parte dos gestores.  

A remuneração dos gestores surge, deste modo, como um mecanismo que tem como 

propósito o alinhamento de interesses entre accionistas e gestores (Becht et al., 2002). No 

entanto, Matos (2009:98) afirma que “o estabelecimento de um pacote remuneratório (salário, 

prémio de performance, outros objectivos) que leve os gestores a visar a maximização do 

indicador de performance, considerado adequado, é um problema extremamente complexo.” 

Por isso, a selecção dos indicadores de desempenho a considerar na determinação da 

remuneração dos gestores (Matos, 2009) constitui, neste sentido, um papel importante. 

 Atendendo às características do sector aeroportuário, vários autores (e. g. Vasigh e 

Gorjidooz, 2006; Barros e Dieke, 2007) têm-se centrado na eficiência como uma medida 

agregada que permite sintetizar o desempenho num único indicador e que possibilita a 

obtenção de uma focalização multidimensional: financeira e não financeira (Neves, 2005). 

Adicionalmente, Humphreys e Francis (2002) e Graham (2005) destacam que a qualidade de 

serviço prestada aos passageiros e o meio envolvente, uma vez que envolvem outras partes, 

podem ser afectos à eficiência aeroportuária. 

 No âmbito do presente estudo, pretende-se analisar o papel da eficiência 

aeroportuária, enquanto indicador não financeiro, ao nível do continente Europeu, na 

remuneração dos Administradores Executivos, na medida em que se tratando de uma 

informação complementar às acções do agente, pode ser usada para melhorar os contratos e a 

relação entre os gestores e os accionistas (Holmstrom, 1979). 
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Capítulo 3 -  METODOLOGIA 

 Métodos de investigação 3.1

Os aeroportos são empresas de capital intensivo com multivariáveis de output e de 

input pelo que, deste modo, as respectivas características devem ser tomadas em 

consideração quando se mensura ou compara a eficiência económica e operacional 

(Morrison, 2009). Neste sentido, pretende-se analisar as metodologias que avaliam o 

desempenho, enquanto eficiência da organização, e que relacionam a remuneração dos 

gestores com o desempenho de aeroportos. No que concerne ao desempenho, existem duas 

abordagens metodológicas distintas: a abordagem unidimensional, constituída por partial 

productivity measures (PFP), e a abordagem multidimensional, composta pelos Total Factor 

Productivity (TFP), Stochastic Frontier Analysis (SFA) – método paramétrico – e Data 

Envelopment Analysis – método não paramétrico, enquadrando-se, estes últimos, no conceito 

de fronteira eficiente (von Hirschhausen e Cullmann, 2005). A multiplicidade de métodos de 

avaliação de desempenho (Tabela 3) tem, deste modo, conduzido vários autores a se debruçar 

sobre a eficiência dos aeroportos, analisando-a em diferentes períodos. 

Tabela 3 – Métodos de Avaliação de desempenho 

Autores Amostra Período  Modelo 
Barros e Dieke  
(2007) 

31 aeroportos Italianos 2001-2003 DEA – CCR, BCC, Cross- e 
Super-Efficiency 

Fernandes  e Pacheco 
(2002) 

35 aeroporto Brasileiros 1998 DEA – BCC 

Francis et al.  
(2001) 

200 aeroportos mundiais 1999 PFP  

Gillen e Lall  
(1997) 

21 aeroportos Norte-
americanos 

1989-1993 DEA – BCC e CCR 

Martín e Román 
(2006) 

34 aeroportos Espanhóis 1997 SMOP e DEA – cross-, 
super- e virtual efficiency 

Müller et al. 
(2009) 

7 aeroportos Britânicos e 6 
aeroportos Alemães 

1998-2005 PFP, DEA, SFA  e Tobit 
regression 

Oum e Yu  
(2004) 

76 aeroportos mundiais 2000-2001 VFP e Residual VFP 

Oum et al.  
(2006) 

116 aeroportos mundiais 2001-2003 VFP 

Pels et al. 
(2001) 

34 aeroportos Europeus 1995-1997 DEA e SFA  

Vasigh e  Gorjidooz 
(2006) 

22 aeroportos Norte-
americanos e Europeus 

2000-2004 TFP e Regression model 

BCC – Banker, Charnes e Cooper; CCR – Charnes, Cooper e Rhodes, SMOP – Surface Measure of Overall Performance, VFP – Variable 
Factor Productivity 
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Gillen e Lall (1997) entendem que a exigência quanto aos dados difere de acordo com 

os métodos, assim como a sua capacidade para informar as decisões da gestão. Os autores 

consideram que o uso de PFP se encontra generalizado, e apesar de serem fáceis de perceber 

e de calcular, podem apresentar resultados enganadores, na medida em que: (1) não reflectem 

as diferenças de preços dos factores, (2) não consideram as diferenças dos factores usados na 

produção e (3) não são capazes de lidar com outputs múltiplos. O TFP apresenta-se como 

uma medida global do desempenho, contudo assume que todas unidades organizacionais 

(DMU) operam de forma eficiente. Tal pressuposto revela-se irrealista para os aeroportos, 

pois existem factores, para além do controlo da gestão, que podem ter efeito sobre a 

eficiência (Liebert e Niemeier, 2010).  Adicionalmente, como analisado por Morrison (2009), 

as dificuldades associadas aos métodos paramétricos (SFA) levam à necessidade de utilizar 

métodos mais flexíveis e que não exigem dados detalhados do factor preço ou custo. 

O DEA surge como “uma metodologia não paramétrica de programação linear que 

utiliza múltiplas variáveis de inputs e de outputs para avaliar e comparar a eficiência de 

unidades organizacionais. (...) A partir dos dados disponibilizados sobre cada umas das 

entidades a avaliar, identifica as unidades mais eficientes e constrói, através de programação 

linear, a fronteira eficiente (Neves, 2005:149).” As DMU’s operam sob o pressuposto de 

rendimentos de escala constante ou de escala variável, podendo, neste caso, optar entre a 

orientação para os outputs ou para os inputs (Neves, 2005). 

Neste estudo pretende-se analisar o DEA orientado para os outputs, “assumindo que 

os aeroportos visam maximizar os proveitos resultantes da sua actividade (Barros e Dieke, 

2007:187).” Assim, o modelo DEA (BCC), orientado para os outputs, é analisado da seguinte 

forma (Fernandes e Pacheco, 2002): 

max
∅,!,!!,!!

𝑧!  = ∅+ 𝜀.𝟏𝑠! + 𝜀.𝟏𝑠!                                            (1) 

sujeito a  
∅Y! − Yλ+ 𝑠! = 0 

Χ𝜆 + 𝑠! = Χ! 

1λ = 1 

𝜆, 𝑠!, 𝑠! ≥ 0    

 

onde Χ = vector do input usado pelas DMU’s, Y = vector do output produzido pelas DMU’s, 

ε = constante infinitesimal não-Arquimediano que assegura que não é atribuído zero a 



20 

nenhum input ou output, 𝑠!𝑒 𝑠!= vectores de folga de inputs e outputs, ∅ = variável escalar 

que representa o possível aumento radial a ser aplicado a todos os outputs, de modo a obter 

os valores dos outputs projectados, 1 = vector unitário e 𝜆 = vector cujos valores óptimos 

formam a combinação das unidades que compõem o desempenho da DMU em estudo, 

definindo um sentido pelo qual se identificam as fontes de ineficiência das DMU’s. 

Numa segunda fase, conforme a literatura (e. g. Murphy, 1985, 1999; Srinivasan et 

al., 2002; Davila e Venkatachalam, 2004; Lee, 2009), o estudo analisa a relação entre o 

desempenho dos aeroportos e a remuneração dos gestores. Deste modo, conforme Matos 

(2009:97) considera-se “que a remuneração total do agente (𝜔) pode ser uma função linear da 

performance, do tipo:  

ω = α+ βX                                                                    (2) 

 
em que 𝛼 é a componente fixa da remuneração, 𝛽 a remuneração marginal da performance 

(acréscimo na remuneração total resultante do aumento em uma unidade da sua performance, 

e que funciona como um incentivo à remuneração do agente no sentido desejado pelo 

principal) e X a medida de performance”.  

 Amostra e consulta de dados  3.2

A amostra compreende, para o período de 2005/2009, um conjunto de 9 entidades 

responsáveis pela gestão aeroportuária na Europa, tendo sido, somente, analisados os 

aeroportos que apresentam as componentes da remuneração dos Administradores Executivos. 

Barros e Dieke (2007) entendem que os critérios a considerar na selecção dos dados 

dependem, designadamente, da disponibilidade dos dados, da observação das variáveis 

reflectidas na revisão de literatura e da opinião dos gestores de aeroportos. Como considerado 

por Fernandes e Pacheco (2002), para a realização do estudo foram definidas as 

características que melhor descrevem o desempenho do aeroporto, tendo por base a consulta 

de diversas fontes: questionário online (através da plataforma digital LimeSurvey), relatórios 

de contas das empresas responsáveis pela gestão aeroportuária, relatório do ACI (2009, 

World Airport Traffic Report), relatórios da ATRS (2009 e 2011, Airport Benchmarking 

Report), base de dados da Eurostat e contacto directo com as empresas de gestão 

aeroportuária. 
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 Determinação das variáveis 3.3

O estudo visa analisar a importância da eficiência aeroportuária na remuneração dos 

gestores, sendo, por isso, realizado em duas etapas: (1) análise da eficiência operacional dos 

aeroportos Europeus, a partir do modelo DEA, e (2) estudo da relação entre a remuneração 

dos Administradores Executivos e o desempenho dos aeroportos, com base no modelo de 

regressão linear múltipla.  

Neste âmbito, considera-se a remuneração dos administradores executivos (incluindo 

a do Presidente Executivo) a qual se encontra dividida em componente fixa, componente 

variável, entendida como sistemas de incentivos, e outras compensações; e as variáveis, que 

teoricamente se consideram determinantes da remuneração, que contemplam dados 

caracterizantes do sector aeroportuário.  

Embora haja uma divulgação de uma política de remuneração que a associa ao 

desempenho, não são explícitos, na generalidade dos relatórios de contas, os indicadores de 

desempenho utilizados, nem qual o seu peso. Deste modo, assim como considerado por 

Davila e Venkatachalam (2004), este estudo não assume a utilização de indicadores de 

desempenho não financeiros na remuneração dos gestores, mas procura perceber se estes 

fornecem uma informação incremental, independentemente de serem explícita ou 

implicitamente usados. 

No que concerne ao indicador não financeiro, retratado pela eficiência, assenta numa 

combinação de variáveis, que atende a uma convenção do DEA, a qual indica que o número 

mínimo de DMU’s observadas deve ser maior do que três vezes a soma de outputs e inputs: 

[60≥  3(3+4)] (Raab e Lichty, 2002). Um aeroporto encontra-se classificado em duas 

categorias: lado ar (Airside operations) e lado terra (Landside operations). No que respeita ao 

output do lado ar, o estudo considera o movimento de aeronaves, ao passo que do lado terra, 

observa o processamento de tráfego de passageiros e de carga aérea. Face aos inputs, o estudo 

apresenta como indicador de capacidade do lado ar, o número de pistas, e, como indicador de 

capacidade do lado terra, o número de portas de embarque e a área total do terminal (ATRS, 

2011). “O número de pessoas directamente empregues pela operadora fornecem um outro 

indicador da capacidade do aeroporto (ATRS, 2011: 3-1).” Conforme a tabela 2, a literatura 

aponta diversas variáveis que estudam o desempenho aeroportuário. Neste sentido, 

considera-se como variáveis de outputs as mais indicadas pelos estudos; no que respeita às 

variáveis de inputs, o estudo contempla apenas as que permitiram uma obtenção de dados 

sustentada. 
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No estudo da eficiência aeroportuária considerou-se analisar a qualidade de serviço 

prestada aos clientes (passageiros e companhias aéreas) e a resposta face ao meio envolvente, 

no entanto, os dados obtidos, através do questionário realizado online, demonstraram-se 

insuficientes. 

Dado que o uso de indicadores não financeiros nos contratos de gestão representa, 

normalmente, uma informação adicional às métricas de contabilidade (Davila e 

Venkatachalam, 2004), considera-se, como indicador financeiro, a rendibilidade do activo 

(ROA), para medir o desempenho económico da empresa (Neves, 2005). O estudo utiliza, 

como variáveis de controlo, a receita operacional, proxy da dimensão dos aeroportos (como 

Lee, 2009) e o rácio debt to equity (D/E), para avaliar o nível de endividamento da empresa 

de gestão aeroportuária (tendo por base Davila e Venkatachalam, 2004), e como proxy para o 

tipo de propriedade, utiliza uma variável dummy que considera o facto do aeroporto estar 

cotado ou não em bolsa, na medida em que a amostra analisada apresenta esta característica.  

As variáveis em análise encontram-se sintetizadas na Tabela 4. 

Tabela 4 – Variáveis em análise 

Variável Definição 

Remuneração  

Componente total Logaritmo da soma da componente fixa, variável e adicional  
Componente fixa Logaritmo do total de salário concedido anualmente  
Componente variável Logaritmo do total de bónus anual, de plano de incentivos de longo 

prazo e de stock options 
Componente adicional Logaritmo do total de outras regalias e benefícios  

Indicador não financeiro 
Eficiência 

 

Outputs  
Número de ATM  Número de movimentos (aterragens e descolagens) por aeronave 
Número de passageiros Número de passageiros por aeronave 
Volume de carga aérea Volume total de carga aérea (frete e correio) medida em toneladas 

Inputs  
Número de empregados Número de empregados directamente contratados pela operadora 
Número de pistas Número de pistas no aeroporto 
Número de portas de embarque Número de portas de embarque no aeroporto 
Área do terminal Área do terminal do aeroporto por metro quadrado 

Indicador financeiro  
ROA Rácio entre o resultado operacional e o activo total da empresa 

Variáveis de controlo  
D/E Variável de risco da empresa 
Dimensão dos aeroportos Logaritmo da receita total operacional dos aeroportos  

Variável dummy  

Cotação do aeroporto  Um se o aeroporto é cotado em bolsa, zero caso contrário  
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Capítulo 4 -  ANÁLISE EMPÍRICA 

Neste capítulo apresentam-se os resultados e as análises decorrentes do estudo de 

caso. Numa primeira fase, é desenvolvida uma análise exploratória dos dados, representada 

através da estatística descritiva. Posteriormente, é apresentado um breve enquadramento 

sobre o nível de eficiência aeroportuária, tendo em consideração o modelo DEA. De seguida, 

procura-se averiguar o papel do desempenho dos aeroportos na remuneração dos 

administradores executivos, medido pelo coeficiente de correlação e pelo modelo de 

regressão linear; sendo realizada uma análise adicional, a qual visa observar em que medida a 

variação da remuneração está relacionada com a evolução dos indicadores de desempenho.  

 Estatística descritiva 4.1

A análise à estatística descritiva visa abordar as variáveis utilizadas para representar o 

estudo de caso. A remuneração dos administradores executivos é caracterizada tanto na 

totalidade como pelas suas componentes. As variáveis independentes são determinadas em 

termos operacionais (eficiência) e financeiros (ROA), sendo, ainda, analisadas as variáveis: 

risco (constituída pelo rácio D/E), dimensão dos aeroportos, representada através da receita 

operacional, e o tipo de propriedade, através de uma variável dummy, considerando se o 

aeroporto é ou não cotado em bolsa.  

Tabela 5 – Resultados da Estatística descritiva 

Painel A: Remuneração dos Administradores Executivos   
(em €) Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 
Total 2.021.900 2.224.470 122.607 1.291.500 12.927.736 
Fixa 846.030 471.260 120.549 709.703 1.664.631 
Variável 903.857 1.764.150 0 281.913 11.330.228 
Adicional 272.058 462.344 0 38.700 1.837.800 

 

Painel B: Determinantes da remuneração 
  Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

Eficiência 0,9473 0,07688 0,74 0,9934 1 
ROA 0,083 0,03604 0,03 0,0724 0,2 
D/E 1,5621 1,49099 0,07 1,2596 7,3 
Dimensão (em m€) 930.781 661.680  26.300 730.943 2.633.400 
Cotado 0,6667 0,4767 0 1 1 
A tabela apresenta os resultados respeitantes à estatística descritiva para a remuneração dos Administradores executivos e para as variáveis 
independentes, atendendo ao período 2005/2009. O painel A evidencia a remuneração total (em €) e as respectivas componentes (em €): 
fixa, variável e adicional. O painel B evidencia os determinantes da remuneração, onde a Eficiência indica o desempenho não financeiro, o 
ROA indica a rendibilidade do activo, o D/E indica o risco da empresa, a Dimensão indica uma variação na receita operacional (em mil €) 
dos aeroportos, o Cotado indica a se o aeroporto é ou não cotado em bolsa.  
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O Painel A da Tabela 5 evidencia que os administradores executivos (n=143) das 

entidades de gestão aeroportuária auferem, em termos medianos, uma remuneração total de 

1.291.500€ por ano, representando cerca de 21,8% de componente variável. Como salientado 

por Jansen et al. (2009) e Lee (2009), o salário base constitui grande parte da remuneração 

total. O Painel B da Tabela 5 descreve a estatística descritiva dos determinantes da 

remuneração. A rendibilidade do activo representa, em média, cerca de 8% e o grau de 

endividamento (variável de risco) apresenta um nível médio de D/E de 1,56. A dimensão dos 

aeroportos, medida pela receita operacional, apresenta uma mediana de 730.943 m€, 

compreendida num intervalo mínimo de 26.300 m€ e máximo de 2.633.400 m€. Os 

aeroportos apresentam uma eficiência média anual de 94,7%. Dada a sua relevância no 

estudo, pretende-se analisar os resultados obtidos pelo modelo DEA, nesta amostra. 

 Data Envelopment Analysis 4.2

O desempenho representa um papel importante na estratégia do aeroporto, sendo 

relevante analisar a relação entre os seus recursos e a sua produção. O modelo DEA permite, 

assim, avaliar a eficiência de um aeroporto em relação ao desempenho de outros aeroportos 

(Pels et al., 2001).  

Tendo como base o índice de eficiência, medido entre 0 e 1 (Neves, 2005), a Tabela 6 

identifica as DMU’s eficientes e ineficientes e a Tabela 7 indica a eficiência média face à 

dimensão dos aeroportos, atendendo ao período em análise. O estudo permite verificar que: 

(1) nos anos 2005/2009, o aeroporto Amsterdam Airport Schiphol (AMS), de grande 

dimensão, face a Charles de Gaulle Airport (CDG) e a Frankfurt Main Airport (FRA), 

apresenta uma eficiência média anual de 98,86%, enquanto que o de Copenhagen 

International Airport (CPH), de média dimensão, tem uma eficiência média anual de 97,5%. 

O aeroporto de Orly Airport (ORY), de média dimensão, apresenta uma menor eficiência 

face à amostra, operando abaixo da sua capacidade de utilização. Os aeroportos que se 

encontram na fronteira eficiente, isto é, que apresentam uma melhor relação entre outputs e 

inputs e uma combinação linear (Neves, 2005), são o de Cork Airport (ORK) e de Ljubljana 

International Airport (LJU), aeroportos de pequena dimensão; (2) entre 2005/2006, os 

aeroportos CDG, Dublin Airport (DUB), ORY, Vienna International Airport (VIE), Zürich 

International Airport (ZRH), Shannon Airport (SNN), apresentam uma maximização relativa 

ao output número de PAX face aos inputs empregues pelas entidades; (3) o ano de 2007 

apresenta uma média (96,9%) superior aos restantes anos, identificando-se um índice de 



25 

eficiência de 100%, excepto no que respeita ao aeroporto de Orly; e (4) nos anos 2008/2009, 

a expansão de capacidade de infra-estrutura no solo (área de terminal) não é acompanhada 

pelo aumento de passageiros (Müller et al., 2009), representando para os aeroportos CDG, 

CPH, VIE e ZRH um decréscimo no coeficiente de eficiência. 
 

Tabela 6 – Eficiência dos principais aeroportos Europeus7 

Cidade Aeroporto 2005 2006 2007 2008 2009 
Amesterdão AMS 1,000 0,990 1,000 0,986 0,967 
Charles-de-Gaulle CDG 0,885 0,927 1,000 1,000 0,967 
Copenhaga CPH 1,000 1,000 1,000 1,000 0,875 
Dublin DUB 0,863 1,000 1,000 1,000 0,920 
Frankfurt FRA 0,993 0,993 1,000 0,987 0,944 
Liubliana LJU 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Munique MUN 0,930 0,915 1,000 1,000 0,977 
Cork ORK  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Orly ORY 0,588 0,605 0,625 0,620 0,584 
Shannon SNN 0,961 1,000 1,000 1,000 1,000 
Viena VIE 0,833 0,859 1,000 1,000 0,906 
Zurique ZRH 0,840 0,868 1,000 1,000 0,961 
       
Média  0,908 0,930 0,969 0,966 0,925 
A tabela apresenta o nível de eficiência dos aeroportos, medida em função do modelo DEA (BCC), orientado para os outputs, tendo sido 
utilizado o seguinte software: MaxDEA Basic 5.2. 
AMS – Amsterdam Airport Schiphol, CDG – Charles de Gaulle Airport, CPH – Copenhagen International Airport, DUB –  Dublin Airport, 
FRA – Frankfurt Main Airport, LJU – Ljubljana International Airport, MUN – Flughafen München, ORK – Cork Airport, ORY – Orly 
Airport, SNN – Shannon Airport, VIE – Vienna International Airport, ZRH – Zürich International Airport. 
 

Tabela 7 – Eficiência média anual em função da dimensão do aeroporto 

Dimensão Cidade Aeroporto Média anual eficiência 
Grande Amesterdão AMS 98,86% 

 Charles-de-Gaulle CDG 95,59% 
 Frankfurt FRA 98,35% 

Média Copenhaga CPH 97,50% 
 Dublin DUB 95,65% 
 Munique MUN 96,46% 
 Orly ORY 60,43% 
 Viena VIE 91,96% 
 Zurique ZRH 93,39% 

Pequena Liubliana LJU 100,00% 
 Cork ORK 100,00% 
 Shannon SNN 99,23% 

Esta tabela apresenta a eficiência média dos aeroportos, atendendo ao período 2005/2009, face à dimensão medida em função do número de 
passageiros da amostra. 
AMS – Amsterdam Airport Schiphol, CDG – Charles de Gaulle Airport, CPH – Copenhagen International Airport, DUB –  Dublin Airport, 
FRA – Frankfurt Main Airport, LJU – Ljubljana International Airport, MUN – Flughafen München, ORK – Cork Airport, ORY – Orly 
Airport, SNN – Shannon Airport, VIE – Vienna International Airport, ZRH – Zürich International Airport. 

                                                
7 Dado o número reduzido de aeroportos analisados, os dados relativos à eficiência não foram 

considerados ano-a-ano mas tendo por base a totalidade do período, conforme Gillen e Lall (1997) e Barros e 
Dieke (2007). 
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 Coeficiente de correlação 4.3

Efectuada a estatística descritiva, foram considerados o coeficiente de correlação ρ  

de Pearson e ρ  de Spearman, para a medir “o grau de associação linear entre variáveis 

(Costa e Pimenta, 2004:6.1).” Deste modo, a Tabela 8 apresenta uma matriz de correlação de 

todas as variáveis aplicadas no estudo em análise. As estatísticas de correlação das variáveis 

de remuneração são apresentadas em termos logarítmicos de modo a serem consistentes com 

as variáveis utilizadas no modelo de regressão linear (Davila e Venkatachalam, 2004) e tendo 

como propósito diminuir o impacto da dimensão das unidades consideradas.  

A Tabela 8 demonstra que a eficiência está positivamente correlacionada com a 

componente variável, cujo coeficiente indica 0,331(correlação ρ  de Pearson). A variável 

ROA encontra-se positivamente correlacionada com a componente fixa e variável, mas 

apresenta uma associação negativa com a componente adicional. A variável LnRec apresenta 

uma correlação positiva com a componente adicional e a variável dummy uma correlação 

negativa com as componentes variável e adicional. A variável risco, representada pelo rácio 

(D/E), não apresenta uma correlação significativa com alguma das componentes.  

Tabela 8 – Correlação das variáveis 
 LnTotal LnFixa LnVar LnAdi Eficiência ROA LnRec Cotado D/E 
LnTotal  ,910** ,739** 0,044 0,265 ,360* ,313* -,343* 0,009 
  0,000 0,000 0,773 0,079 0,015 0,036 0,021 0,951 
LnFixa ,918**  ,705** -0,129 0,145 ,343* 0,277 -0,265 0,102 
 0,000  0,000 0,397 0,341 0,021 0,066 0,078 0,507 
LnVar ,957** ,813**  0,066 ,331* 0,240 0,094 -0,285 0,027 
 0,000 0,000  0,668 0,026 0,112 0,540 0,058 0,862 
LnAdi ,425** 0,203 ,429**  0,023 -,673** ,310* -,374* 0,017 
 0,004 0,181 0,003  0,881 0,000 0,038 0,011 0,912 
Eficiência 0,059 0,010 0,087 -0,011  ,353* -,365* -0,294 -0,121 
 0,701 0,949 0,571 0,944  0,017 0,014 0,050 0,427 
ROA ,337* ,312* ,305* -0,218 ,498**  -0,224 0,100 -0,244 
 0,023 0,037 0,042 0,151 0,000  0,139 0,515 0,106 
LnRec 0,278 0,106 ,345* ,533** -,430** -0,279  -,421** 0,293 
 0,065 0,489 0,020 0,000 0,003 0,064  0,004 0,051 
Cotado -,363* -0,171 -,417** -,476** -0,065 -0,025 -,544**  -,425** 
 0,014 0,262 0,004 0,001 0,671 0,868 0,000  0,004 
D/E 0,204 0,264 0,145 0,061 -,412** -0,243 ,357* -0,149  
 0,180 0,080 0,341 0,690 0,005 0,108 0,016 0,329  
A tabela apresenta o grau de associação linear entre as variáveis medido através do coeficiente de correlação ρ de Pearson, no triângulo 
superior , e do coeficiente de correlação ρ de Spearman, no triângulo inferior.  
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed), *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
LnTotal indica o logaritmo da remuneração total, LnFixa indica o logaritmo da componente fixa, LnVar indica o logaritmo da componente 
variável, LnAdi indica o logaritmo da componente outras regalias, eficiência indica o desempenho não financeiro, ROA indica a 
rendibilidade do activo, LnRec indica o logaritmo da dimensão dos aeroportos, Cotado indica se o aeroporto é ou não cotado, D/E indica o 
risco dos aeroportos. 
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 Modelo de regressão linear 4.4

Na presente secção são apresentados os resultados do modelo de regressão linear 

múltipla. Pretende-se, pois, analisar se “existe uma relação de dependência linear entre” 

(Costa e Pimenta, 2004:6.4) a remuneração dos Administradores Executivos, em particular a 

componente variável, e a eficiência aeroportuária e restantes determinantes da remuneração. 

O modelo considera a seguinte equação: 
 
 

𝐿𝑛𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎çã𝑜 =  𝛼 + 𝛽!𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 + 𝛽!𝑅𝑂𝐴 + 𝛽!
!
!
+ 𝛽!𝐿𝑛𝑅𝑒𝑐 ++𝛽!𝐶𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜 + 𝜀  (3) 

 
 

onde LnRemuneração representa o logaritmo da remuneração total (LnTotal) e das 

respectivas componentes (LnFixa, LnVar e LnAdi), Eficiência representa o desempenho não 

financeiro, ROA representa a rendibilidade do activo, D/E representa o risco, LnRec 

representa o logaritmo da dimensão dos aeroportos e Cotado representa a variável dummy.  
  

Tabela 9 – Resultados do primeiro modelo de regressão linear  

Variáveis independentes Variáveis dependentes 
    LnTotal LnFixa LnVar LnAdi 
Eficiência Coeficientes 2,959 0,921 10,926 13,003 
 t Stat 1,14 0,44 5,54 6,91 
 P-value 0,261 0,664 0,000 0,000 
ROA Coeficientes 9,735 7,666 15,789 -84,300 
 t Stat 2,07 2,18 1,30 -4,04 
 P-value 0,045 0,036 0,201 0,000 
D/E Coeficientes -0,040 0,032 -0,014 -0,839 
 t Stat -0,42 0,41 -0,07 -1,87 
 P-value 0,678 0,684 0,941 0,069 
LnRec Coeficientes 0,406 0,227 0,524 0,813 
 t Stat 4,12 2,67 1,43 2,20 
 P-value 0,000 0,011 0,162 0,034 
Cotado Coeficientes -0,297 -0,142 -0,908 -2,248 
 t Stat -0,59 -0,35 -0,81 -1,14 
 P-value 0,560 0,729 0,423 0,262 
R2   38,70% 28,48% 19,91% 68,13% 
F (5,39)  14,66 9,84 6,33 12,18 
Sig.  F 0,000 0,000 0,000 0,000 
Root MSE 0,7830 0,6056 2,8035 2,3799 
A tabela apresenta os resultados relativos à relação entre a remuneração dos Administradores Executivos (n=143) e determinantes da 
remuneração, estimado por pooled OLS com clustered standard errors (aeroporto e ano).   
LnTotal indica o logaritmo da remuneração total, LnFixa indica o logaritmo da componente fixa, LnVar indica o logaritmo da componente 
variável, LnAdi indica o logaritmo da componente outras regalias, eficiência indica o desempenho não financeiro, ROA indica a 
rendibilidade do activo, D/E indica o risco, LnRec indica o logaritmo da dimensão dos aeroportos, Cotado indica a variável dummy. 
   



28 

 A Tabela 9 apresenta os resultados da equação (3). O modelo foi estimado por pooled 

OLS com a correcção dos resíduos (clustered standard errors) por aeroporto e ano, seguindo 

os procedimentos de Cameron et al. (2006).  

 O teste realizado à nulidade conjunta dos coeficientes (Teste F) indica que existe um 

poder explicativo nas regressões estimadas, pelo que são modelos com uma boa aderência 

global, na medida em que o valor-p apresenta um nível de significância inferior a 0,05. A 

análise ao R2 permite constatar que as variáveis em estudo constituem um contributo 

explicativo para os modelos.  

 Relativamente ao teste à nulidade dos parâmetros (Teste T), verifica-se que as 

variáveis D/E e Cotado não são significativas (para valor-p < 0,05) quando se consideram as 

variável dependentes: LnTotal, LnFixa, LnVar e LnAdi.  

A remuneração em função do desempenho constitui um mecanismo que visa controlar 

as acções dos gestores. Deste modo, torna-se importante avaliar o papel dos indicadores de 

desempenho na constituição do pacote remuneratório. Atendendo a esta questão, levantada 

pela literatura, o estudo analisa, como proxy do desempenho, a eficiência e a rendibilidade do 

activo, procurando verificar em que medida estes indicadores são relevantes para a 

determinação da remuneração e suas componentes.  

De acordo com a Tabela 9, a variável eficiência, identificada como indicador não 

financeiro, está positivamente (coeficientes: LnVar=10,926 e LnAdi=13,003) e 

significativamente relacionada com as variáveis LnVar (t=5,54; valor-p < 0,05) e LnAdi 

(t=6,91; valor-p < 0,05), mas não com a variável LnFixa, indicando que o desempenho, 

retratado pela eficiência aeroportuária, tem poder explicativo nas componentes variável e 

adicional. Economicamente, quando a variável eficiência varia uma unidade, tal implica  uma 

variação de cerca de 10,93% da componente variável e de 13% da componente adicional. 

No que concerne ao indicador financeiro, assente na métrica de contabilidade ROA, a 

Tabela 9 permite observar que a variável é significativa para a determinação da remuneração 

total (t=9,735; valor-p < 0,05) e para as componentes fixa (t=7,666; valor-p < 0,05) e 

adicional (t=-84,300; valor-p < 0,05). No entanto, a variável ROA, proxy do desempenho 

económico da empresa, não tem relevância para a componente variável. Em termos 

económicos, quando a variável ROA varia uma unidade, a componente fixa aumenta cerca de  

7,7%. 

A literatura indica, ainda, que o pacote de remuneração dos Administradores 

Executivos aumenta com a dimensão da empresa, na medida em que esta pode contratar 

indivíduos mais qualificados (Baker et al., 1988) e do facto das responsabilidades, das 
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complexidades das tarefas e da visão estratégica aumentarem com a respectiva dimensão 

(Goergen e Renneboog, 2011).  

A Tabela 9 permite observar que a variável LnRec apresenta um nível de significância 

inferior a 0,05, estando positivamente relacionada com a remuneração total 

(coeficiente=0,406) e com as componentes fixa (coeficiente=0,227) e adicional 

(coeficiente=0,813). Porém, não é significativa a relação entre a dimensão da empresa e a 

componente variável. A dimensão, representada pelo  logaritmo da receita operacional dos 

aeroportos, tem, assim, implicações ao nível da remuneração, indicando que os 

Administradores Executivos dos grandes aeroportos auferem uma remuneração total superior, 

tanto em termos de salário fixo como de regalias. Em termos económicos, as variáveis  

LnFixa e LnAdi aumentam, respectivamente, 0,23% e 0,813%, quando a variável LnRec 

varia 1%. 
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 Análise Adicional 4.5

Nesta secção, foi elaborado um modelo alternativo (equação 4), para um conjunto de 

23 aeroportos Europeus dirigidos por 12 operadores de gestão aeroportuária. O modelo 

procura analisar em que medida a taxa de variação anual dos indicadores de desempenho tem 

impacto ao nível da taxa de crescimento da remuneração dos Administradores Executivos 

(Davila e Venkatachalam, 2004). 
 
 

∆𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎çã𝑜 =∝ +𝛽! ∗ ∆𝑃𝐴𝑋 + 𝛽! ∗ ∆𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐴é𝑟𝑒𝑎 + 𝛽! ∗ ∆𝐴𝑇𝑀 

+𝛽! ∗ ∆𝑅𝑂𝐴 + 𝛽! ∗ ∆𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠ã𝑜 + 𝜀                                          (4) 

onde ΔRemuneração representa a taxa de crescimento anual da remuneração total (ΔTotal) e 

respectivas componentes (ΔFixa, ΔVar e ΔAdi), ΔPAX, ΔCarga Aérea e ΔATM representam 

a taxa de crescimento anual do desempenho não financeiro, ΔROA representa a taxa de 

crescimento anual da rendibilidade do activo e ΔDimensão representa a taxa de crescimento 

anual da dimensão dos aeroportos.  
 

Tabela 10 – Resultados do segundo modelo de regressão linear  
Variáveis independentes Variáveis dependentes 

    Δ Total Δ Fixa Δ Var Δ Adi 
Δ PAX Coeficientes 3,366 1,764 2,132 ‐1,357 
 t Stat 2,40 3,31 0,86 ‐6,32 
 P-value 0,021 0,002 0,398 0,000 
Δ Carga Aérea Coeficientes 1,068 0,248 0,950 ‐0,008 
 t Stat 2,29 1,23 1,78 ‐0,09 
 P-value 0,028 0,227 0,084 0,929 
Δ ATM Coeficientes ‐3,510 ‐1,010 ‐3,955 0,393 
 t Stat ‐1,69 ‐1,61 ‐2,19 1,61 
 P-value 0,098 0,117 0,035 0,115 
Δ ROA Coeficientes 0,156 ‐5,837 15,208 1,320 
 t Stat ‐ ‐1,76 0,79 1,30 
 P-value ‐ 0,087 0,434 0,201 
Δ Dimensão Coeficientes ‐0,026 ‐0,038 0,037 ‐0,001 
 t Stat ‐1,13 ‐1,96 0,67 ‐0,08 
 P-value 0,264 0,057 0,507 0,939 
R2   9,47% 7,60% 9,32% 25,82% 
F (5,38)  9,06 13,40 1,09 2,646 
Sig.  F  0,000 0,000 0,3816 0,038 
Root MSE  0,8987  0,4788  1,334   
A tabela apresenta os resultados quando existe uma variação ao nível dos determinantes da remuneração face a uma variação na 
remuneração dos Administradores Executivos. Neste modelo são consideradas as remunerações de 174 Administradores Executivos, 
estimado por pooled OLS com clustered standard errors (aeroporto e ano). 
Δ Total indica uma variação na remuneração total (em €), Δ Fixa indica uma variação na componente fixa (em €), Δ Var indica uma 
variação na componente variável (em €), Δ Adi indica uma variação na componente outras regalias (em €), Δ PAX indica uma variação no 
número de passageiros por aeronave, Δ Carga Aérea indica uma variação no volume total de carga aérea, Δ ATM indica uma variação no 
número de movimentos (aterragens e descolagens) por aeronave, Δ ROA indica uma variação na rendibilidade do activo, Δ Dimensão indica 
uma variação na receita operacional (em €) dos aeroportos.  
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Este modelo foi, igualmente, estimado por pooled OLS com a correcção dos resíduos 

por aeroporto e ano, tendo por base os procedimentos de Cameron et al. (2006). Dado os 

resultados obtidos (Tabela 10), o teste realizado à nulidade conjunta dos coeficientes (Teste 

F) permite constatar que o nível de significância associado ao modelo de cada variável 

dependente (Δ Total, Δ Fixa e Δ Adi) é inferior a 0,05, no entanto, o mesmo não se verifica 

quando se analisa a variável dependente Δ Var (valor-p=0,3816).  

No que concerne ao teste da nulidade dos parâmetros (Teste T), o mesmo indica que: 

(1) a variável Δ PAX está positivamente relacionada com a remuneração total (Δ Total 

=3,366) e com a componente fixa (Δ Fixa =1,764) mas negativamente relacionada com a 

componente adicional (Δ Adi=-1,357), (2) uma variação na carga aérea implica um 

crescimento ao nível da remuneração total (Δ Total =1,068) e (3) a variável Δ ATM está 

negativamente (Δ Var =-3,955) e significativamente relacionada com a variável Δ Var (t=-

2,19; valor-p < 0,05). 

Deste modo, o reduzido poder explicativo dos modelos propostos não permite obter 

uma informação conclusiva quanto à relação entre a variação das remunerações dos gestores 

e a evolução dos indicadores de desempenho. 
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Capítulo 5 - CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E 
INVESTIGAÇÕES FUTURAS 

O presente trabalho analisa a importância da eficiência do sector aeroportuário 

Europeu na remuneração dos Administradores Executivos. De acordo com a literatura, a 

remuneração em função do desempenho constitui um mecanismo que permite alinhar os 

interesses dos accionista e dos gestores, conduzindo, deste modo, ao processo de criação de 

valor da empresa. Neste sentido, a escolha de indicadores de desempenho apresenta-se como 

relevante na determinação da remuneração dos gestores. Assim, dada a especificidade do 

sector, o estudo considera a eficiência aeroportuária, enquanto indicador não financeiro, 

como referência do desempenho.  

A análise realizada aos resultados permite verificar que a componente variável tem 

um peso, em termos medianos, de cerca de 21,8% na remuneração total. Deste modo, o 

salário base representa um papel importante na remuneração total ao nível do continente 

Europeu. Os Administradores Executivos, dos aeroportos de maior dimensão assim como os 

aeroportos que apresentam uma maior rendibilidade (ROA), auferem uma remuneração total 

maior, em termos de salário fixo e de outras regalias e benefícios. 

No período entre 2005/2009, os aeroportos de pequena dimensão, de Cork e de 

Ljubljana, encontram-se na fronteira eficiente, apresentando uma relação óptima entre os seus 

recursos e, respectiva, produção; enquanto que o aeroporto de média dimensão, Orly, opera 

abaixo da capacidade disponibilizada. Os resultados obtidos permitem constatar que 

eficiência aeroportuária está positivamente relacionada com a remuneração total dos gestores, 

em particular com a sua componente variável (sistema de incentivos) e adicional, permitindo 

considerar a sua relevância para com os contratos de gestão.  

De acordo com Holmstrom (1979), qualquer informação adicional sobre a acção do 

agente, ainda que imperfeita, pode ser usada para melhorar os contratos, deste modo, o estudo 

conclui que a eficiência é considerada importante para a minimização dos conflitos entre os 

gestores e os accionistas e para a elaboração dos contratos de gestão, designadamente para o 

sistema de incentivos, mostrando-se, deste modo, relevante para a determinação da 

remuneração dos gestores aeroportuários. É de salientar que o estudo não assume a sua 

utilização na remuneração, mas verifica que esta medida complementa a informação 

fornecida pelo desempenho dos gestores, independentemente de ser explícita ou 

implicitamente usada.  



33 

De mencionar que, adicionalmente, o estudo não permite recolher uma informação 

conclusiva quanto à relação entre a taxa de variação anual dos indicadores de desempenho e a 

taxa de crescimento da remuneração dos Administradores Executivos. 

Como principais limitações do estudo surge, essencialmente, a dificuldade em obter 

dados relativos, em primeiro lugar, às variáveis dos aeroportos Europeus e, em segundo 

lugar, à remuneração dos Administradores Executivos. Para a realização do estudo foi 

efectuado um questionário, por meio de uma plataforma digital, LimeSurvey, tendo sido 

enviado, via on-line, a 437 aeroportos. Este tinha como propósito a obtenção de dados que 

permitissem analisar o desempenho sob várias perspectivas, nomeadamente financeira, não 

financeira, qualidade de serviço e meio envolvente. No entanto, atendendo ao número de 

respostas, foram consultadas outras fontes capazes de sustentar a análise. Desta situação 

identifica-se uma outra limitação, a qual ocorre da generalidade dos relatórios de contas, 

disponibilizados pelas entidades de gestão aeroportuária, apresentar a remuneração dos 

gestores na sua totalidade. 

Atendendo ao presente estudo, sugere-se para futuras investigações de interesse a 

realização de uma análise comparativa com outros continentes e a aplicação de outras 

dimensões do desempenho, nomeadamente a qualidade de serviço prestada aos passageiros e 

o impacto gerado pelos aeroportos no meio envolvente. Considera-se, também, de relevo 

analisar se os resultados são afectados pelo facto do aeroporto pertencer à esfera pública ou 

privada. 
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