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RESUMO 

 

Introdução: A pandemia de COVID-19 trouxe diversos impactos negativos sobre a economia 

mundial, em vários segmentos, incluindo os setores de aviação e turismo, que foram muito 

afetados, principalmente pelo fato de serem consideradas atividades com alto risco de 

disseminação do vírus. Com o reconhecimento pelo Governo Federal do estado de calamidade 

pública em decorrência do novo coronavírus em março de 2020, diversas fronteiras foram 

fechadas para estrangeiros. Foram fechados também os aeroportos para operações 

internacionais, diversos voos foram cancelados. Frotas inteiras de aviões ficaram estacionadas 

em solo e, para as companhias que se mantiveram em serviço, tiveram que se submeter às 

exigências em relação às normas e decisões governamentais. Objetivo: O objetivo do estudo 

foi analisar a situação das companhias aéreas antes e durante a pandemia, identificando os 

impactos causados pela pandemia e os pontos mais afetados. Metodologia: O estudo foi 

realizado por meio de pesquisa bibliográfica. Os materiais utilizados foram coletados e 

selecionados através de publicações eletrônicas em buscas realizadas no Google Acadêmico e 

SciElo. Considerações Finais: O setor aéreo, composto pelas agências de turismo, 

fabricantes de aeronaves, comissariado, empresas de alimentação e outras, foi um dos mais 

afetados pela pandemia mundial. As companhias aéreas sofreram elevadas perdas do valor de 

mercado nas bolsas mundiais, devido ao grande número de cancelamentos, alteração de datas 

de viagens e redução da compra de passagens aéreas devido ao fechamento de fronteiras e 

restrições de locomoção. No início de 2020, todas as previsões para o setor aéreo brasileiro 

eram otimistas. As limitações sancionadas pelos governos levaram as companhias a tomarem 

medidas como redução de salários e interrupção do transporte de passageiros em larga escala. 
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Em alguns casos ocorreram a paralização das operações de empresas aéreas inteiras. Houve a 

redução das frotas, de passageiros, do volume de cargas transportadas e, como consequência, 

a diminuição de salários de funcionários.  
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