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Uma parte importante da recuperação do setor 
hoteleiro e turístico é devido ao transporte aéreo. 
Através deste Índice de Competitividade na América 
Latina e no Caribe, ALTA e Amadeus procuram 
identificar áreas de oportunidade em alguns 
países da região a fim de fazer recomendações 
técnicas para que mais e mais pessoas possam 
fazer uso deste meio de transporte e, como 
resultado, gerar possibilidades para a população. 
Neste documento você encontrará comparações 
e melhores práticas em indicadores-chave como 
impostos sobre o preço de bilhetes, conectividade, 
preços de combustível, fluxo de passageiros, 
entre outros, que fornecem uma visão muito 
ampla da situação da indústria aérea. 

Convidamos as partes interessadas a compartilhar 
quaisquer comentários e contribuições através 
do seguinte e-mail : jguerrero@alta.aero e 
marcom@amadeus.com

O transporte aéreo tem um impacto significativo 
na produtividade e eficiência do setor empresarial, 
ajuda a conectar pessoas e ideias, impulsiona o 
desenvolvimento regional e local e é um elo 
relevante na integração nacional e internacional 
para impulsionar o turismo e os serviços, para 
transportar insumos valiosos e perecíveis, bem 
como para ajudar em momentos de necessidade, 
como demonstrado na pandemia.

Este ano, após a pandemia que praticamente 
paralisou o mundo, é vital entender o estado do 
setor. Os dados de Business Intelligence Amadeus 
Demand360®, que fornecem insights, retrospectivas 
e previsões para informar a estratégia de receita, 
revelam que a ocupação hoteleira global tem 
superado consistentemente os níveis 
pré-pandêmicos durante todo o verão. Para os 
meses de julho e agosto de 2022, os hotéis 
registraram uma taxa média de ocupação 
global de 67%, em comparação com uma 
média de 64% para o mesmo período em 2019, 
um aumento de 3% em relação a três anos atrás. 

As viagens de negócios também estão se 
recuperando à medida que o ano avança. Este 
2022 está fechando a lacuna para os níveis 
de 2019 de acordo com os dados da Amadeus 
Agency360®, o que revela que as reservas de 
hotéis nos principais sistemas de distribuição 
global (GDS) aumentaram 98% em agosto de 
2022 em comparação com janeiro de 2022. 

Introdução



Caros leitores,

Entre março e abril de 2020, o número de 
passageiros transportados por via aérea 
diminuiu em mais de 90%. Nenhum outro setor 
da economia foi tão duramente atingido quanto 
o aéreo. Hoje, novembro de 2022, dois anos e 
meio após a declaração da pandemia, o transporte 
aéreo de passageiros só agora retornou aos seus 
níveis pré-pandêmicos. 

Entretanto, as estatísticas de recuperação em 
nossa região são relevantes e com boas 
perspectivas. De acordo com a Amadeus, a 
América Latina e o Caribe são as regiões do 
mundo com as melhores taxas de recuperação 
dos níveis pré-pandêmicos. Em setembro de 
2022 atingimos 101% do fluxo de passageiros 
de 2019, superando a América do Norte (96%) . 
Enquanto isso, outros países da região já superaram 
seus números de 2019 e estão mostrando 
crescimento novamente, como o México, a 
República Dominicana e a Colômbia.

O transporte aéreo continua a consolidar e expandir 
seu acesso como um serviço essencial para a 
população de nossos países, mas ainda enfrenta 
um desafio financeiro para tornar a indústria 
economicamente sustentável. Até 2022, as 
companhias aéreas que operam na região terão 
cinco anos contínuos de perdas acumuladas 
de aproximadamente 22,7 bilhões de dólares. 
A região deve, portanto, adotar medidas mais 
competitivas para incentivar o desenvolvimento 
deste setor que gera milhões de empregos, renda 
e oportunidades, mesmo em locais remotos.

O conceito de competitividade no transporte 
aéreo envolve vários fatores que este documento 
pretende abordar. Mas seu conceito fundamental 
é gerar condições atraentes para atrair 
investimentos, operadores e facilitar a chegada 
de turistas.

A aviação na América Latina e no Caribe é um 

serviço essencial. Não há alternativas tão 
eficientes e seguras como o transporte aéreo, 
portanto não é um luxo, mas uma necessidade 
que também traz um enriquecimento pessoal 
que, após dois anos de confinamento, entendemos 
ser uma prioridade.

Em países como a Colômbia e o México, bem 
como no Caribe, mais de 80% dos viajantes chegam 
por via aérea ansiosos para experimentar a 
cultura, a biodiversidade, a comida, as paisagens 
e o clima fantástico. É por isso que a aviação e o 
turismo trabalham em conjunto para levar estas 
possibilidades a um número cada vez maior de 
pessoas.

E não se trata apenas de torná-lo mais acessí-
vel, mas também de torná-lo mais ecologica-
mente correto e sustentável ao longo do tempo. 
Este documento visa identificar oportunidades 
de melhoria e apresentar melhores práticas 
e recomendações para tornar a região mais 
competitiva, para atrair mais investimentos e 
operações que gerem emprego e bem-estar 
socioeconômico para mais pessoas em todos os 
lugares. Não há nenhum lugar no planeta onde 
o transporte aéreo não tenha gerado desenvol-
vimento. Neste sentido, é hora de buscar acordos 
entre todos os atores para o benefício da região.
 
Obrigado por seu interesse em ler este estudo.

 
José Ricardo Botelho
Diretor Executivo & CEO 
ALTA 

Victoria Huertas 
Vice-presidente Comercial para Linhas Aéreas, 
América Latina e Caribe  
Amadeus

Fonte:  Amadeus
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Indice de competitividadej= ∑ Pontuação do fatori,j

Metodologia

Para a elaboração deste documento, vários 
fatores de impacto sobre a competitividade 
foram levados em consideração. O índice por 
país será a média simples de cada um deles.

Cada fator foi normalizado e relativizado em 
uma escala de 1 a 5. Onde 5 representa o país 
com melhor pontuação (ou o mais competitivo) 
da amostra e 1 representa o país com menor 
pontuação (ou o menos competitivo).

A seguinte fórmula foi usada para normalizar a 
pontuação:

No caso em que um valor maior indica pior 
desempenho (por exemplo, o caso do preço dos 
combustíveis, onde quanto maior o preço, menor 
a competitividade), a fórmula foi invertida, de 
modo que 1 e 5 correspondem à pior e melhor 
pontuação, respectivamente.

Quando para o mesmo fator existem vários 
pontos de dados (por exemplo, taxas aeroportuárias, 
que diferem entre aeroportos de um mesmo 
país), um valor por país foi calculado através da 
média ponderada do número de passageiros 
tratados pelo aeroporto em relação ao número 
total de passageiros internacionais.

n

amostra máxima-amostra mínima
Pontuação do fatori= 4 * )pontuação do país i-amostra mínima( +1

Puntaje del factori= - 4 * 
muestra máxima - muestra mínima )( puntaje del país i - muestra mínima +5

Tratamento de informações
indisponíveis:

Alguns países não têm informações disponíveis 
para um fator de competitividade. Nesses casos, 
o índice foi calculado excluindo esse fator 
específico. Para construir o índice, foram propostos 
10 fatores de competitividade e para gerar a 
classificação, foram considerados apenas aqueles 
destinos com dados disponíveis sobre pelo 
menos seis dos dez fatores considerados. 
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O México se destaca por seu alto nível de 
conectividade e sua política de transporte 
aéreo, bem como pelos mercados aos quais um 
cidadão mexicano pode ter acesso sem visto. 
No entanto, tem um fator de combustível não 
competitivo.

O Brasil é o maior mercado da região, tanto em 
termos de economia quanto de população, o 
que o torna um mercado muito atraente, é muito 
competitivo em taxas aeroportuárias, além de 
ter uma das autoridades de aviação civil mais 
bem avaliadas pela OCDE.

O Panamá ocupa o terceiro lugar no fator 
conectividade, que considera rotas internacionais, 
número de linhas aéreas e número de frequências, 
tem projetos SAF, e sua autoridade aeronáutica 
é a terceira melhor da região de acordo com a 
OCDE.

Índice de competitividade por país
Pontuação de acordo com o fator de competitividade (para ser classificado o país deve ter dados disponíveis sobre pelo menos 6 fatores).

Os países mais competitivos são 
o México, o Brasil e o Panamá. 

1º

2º

3º



Muitos fatores têm impacto sobre a competitividade do transporte aéreo. Alguns 
podem ter um impacto maior que outros, no entanto, para os propósitos deste 

documento consideramos que todos os fatores têm o mesmo peso. 
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01.
Impostos, taxas 
e encargos
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Taxas, impostos e encargos têm um impacto 
sobre o preço final do bilhete, em alguns casos 
duplicando a tarifa a ser paga pelo passageiro. 
Estes itens, que normalmente são coletados 
pelas companhias aéreas no momento da 
venda, são repassados ao passageiro:     
 
1. Aeroportos 
2. Entidades governamentais
(autoridades de migração ou turismo) 
3. Os cofres gerais do Estado
(como o imposto sobre vendas)
 
O transporte aéreo internacional está sujeito à 
jurisdição e soberania de cada país, o que faz de 
cada destino um universo próprio em cada fator 
de competitividade, tornando, consequentemente, 
as operações aéreas complexas. O aumento da 
competitividade será refletido através de impostos 
mais baixos, que permitem que uma maior parte 
da população tenha acesso ao serviço. Na 
medida em que os impostos tendem a cair, a 
demanda pelo serviço aumenta e, portanto, 
a receita final pode aumentar. Neste sentido, 
quanto maior a receita, maior o volume de 
passageiros e menor a taxa de imposto.

Na Colômbia, o imposto sobre vendas ou a taxa 
de IVA foi reduzido de 19% para 5% durante a 
pandemia e isto, juntamente com outras medidas, 
resultou no país ter a maior taxa de recuperação 
da região. Durante os primeiros seis meses de 
2022, o número de passageiros domésticos da 
Colômbia cresceu 26% acima de seus níveis de 
2019. O segundo país em termos de recuperação 
interna é o México, que está 2% acima de seus 
níveis de 2019.  

Neste fator de competitividade encontramos: 
impostos sobre vendas, taxas aeroportuárias, 
impostos sobre a entrada ou saída de passageiros, 

taxas de turismo, taxas de migração, taxas de 
segurança, taxas para expansão do aeroporto, 
entre outros.  

É importante esclarecer que nem todos os 
países cobram os mesmos itens. Na medida em 
que há menos itens, o custo de controle é menor. 
Para fins deste estudo e para a construção deste 
fator, os impostos, taxas e encargos foram 
divididos em:

1.1 Impostos cobrados sobre o preço do bilhete: 
inclui o imposto sobre o valor agregado ou 
quaisquer impostos que acabem impactando 
o preço final do bilhete. 

1.2 Taxa aeroportuária: taxas que procuram 
remunerar o uso do aeroporto por parte do 
passageiro.

1.3 Quaisquer outras taxas aeroportuárias ou 
de imigração, impostos de segurança ou de 
turismo.

Alguns países como o Chile e o Brasil cobram 
apenas taxas aeroportuárias, enquanto outros, 
como a Colômbia , têm, além da taxa 
aeroportuária, uma taxa de partida (imposto de 
carimbo), imposto de turismo na chegada e IVA. 
No caso da Argentina, há quatro impostos que 
afetam o preço do bilhete, além do imposto 
aeroportuário e dos impostos de segurança e 
serviço de migração.  

Para os diferentes conceitos por país, por favor, 
consulte o anexo.

01.
Impostos, taxas 
e encargos
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01.
Impostos, taxas 
e encargos

1.1
Impostos cobrados sobre o preço 
do bilhete: inclui impostos sobre 
o valor agregado ou quaisquer 
impostos cobrados sobre o bilhete

Imposto sobre a venda ou imposto sobre o bilhete

Com relação a este fator, é importante destacar 
o número significativo de países que não 
possuem impostos sobre vendas, como o 
Brasil, Chile, Aruba, Belize, Curaçao, 
Jamaica e Sint Maarten, que os tornam 
destinos com condições mais favoráveis para o 
viajante internacional. 

Como mencionado acima, a Colômbia tem 
atualmente um imposto que foi temporariamente 
reduzido de 19% para 5% em 2020 como 
medida para incentivar o turismo durante a 
pandemia. A partir de 2023, o imposto voltará 
ao seu valor de 19%, tornando a Colômbia o 

*Aruba, Belice, Brasil, Chile, Cuba, Curaçao, 
Jamiaca y St. Maarten tem valor zero

Fonte: ALTA Airlines

segundo país menos competitivo depois da Ar-
gentina. 

A Argentina é o país menos competiti-
vo em termos de impostos sobre bilhe-
tes emitidos, que somam 112% sobre o 
preço final do bilhete. São impostos fiscais 
(AFIP), 45%; imposto de inclusão e solidariedade 
(PAIS), 30%; imposto de turismo (Dirección Na-
cional de Turismo), 7%; e finalmente, imposto de 
retenção de renda, 5%. Isto se traduz em uma 
sobretaxa de 112% sobre o preço do bilhete. 
Sobre o custo final, vale a pena esclarecer que 
o AFIP e o PAIS se aplicam somente a bilhetes 
comprados na Argentina e pagos em pesos. A isto 
se acrescenta o recém estabelecido dólar Qatar, 
que está em vigor desde setembro de 2022, 
uma taxa de câmbio que aumenta sua taxa em 
25% e se aplica à compra de bilhetes em dólares, 
refere-se ao Qatar para a Copa do Mundo que 
está prestes a ser realizada.    

NOTA: Como este documento estava sendo 
finalizado, foi anunciada no início de novem-
bro de 2022, a inclusão no Orçamento 2023 

da Argentina de um novo imposto a ser pago 
pelos passageiros para financiar a Polícia de 
Segurança Aeroportuária, no valor aproximado 
de 250 pesos por bilhete, o que corresponde a 
aproximadamente 1,6 dólares (taxa de câmbio 
no atacado no final de outubro de 2022). Vale 
notar que atualmente já é cobrada uma taxa 
de 8 dólares pelos serviços de segurança, uma 
quantia que, embora pareça marginal, com a 
adição de todos os outros impostos aumenta 
ainda mais a diferença de competitividade da 
Argentina neste fator. De acordo com a JURCA, 
incluindo estes novos impostos, a porcentagem 
da taxa seria de 112%. Uma lacuna gigantesca 
entre o país menos competitivo, a Argentina, e o 
segundo menos competitivo, o Peru, com uma 
taxa de impostos de 18%. 
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1.2 Taxas aeroportuárias

E esta seção examinará os custos de cada um dos terminais aéreos nos diferentes 
países.

A infraestrutura aeroportuária tem um lado aéreo e um lado terrestre. O lado aéreo 
corresponde às pistas, hangares e áreas de estacionamento de aeronaves. O lado 
terrestre é voltado para o passageiro e inclui o terminal de passageiros, áreas de 
comércio, alfândega etc.

Ambos os lados têm usuários que pagam pelo uso e serviços desta infraestrutura. 
No caso de passageiros, a “taxa de aeroporto” é paga pelo acesso e uso do terminal.

Em termos de taxas, o aeroporto 
de menor custo para passageiros é 
Kingston na Jamaica, que cobra 5 
dólares por passageiro, seguido por 
vários aeroportos no Brasil com taxas 
médias de 11,6 dólares. Passando a 
faixa de 20 dólares está Santiago do 
Chile, que tem uma taxa de 25 dólares 
e o principal aeroporto do Peru, Lima, 
com 28.6 dólares por passageiro. 
 
Na Colômbia, a taxa de aeroporto de 
Cartagena é de 47 dólares, seguida por 
Barranquilla e Armênia com 43 dólares, 
Bogotá com 41 dólares, Medellín 40 
dólares, Bucaramanga 39 dólares e San 
Andrés e Cali com 37 dólares. No caso 
particular de Cartagena, deve-se notar 
que em 2014 passou de ter a maior taxa 
da região equivalente a 92 dólares para 
38 dólares, o que ajudou o fluxo de 
passageiros internacionais a aumentar 
em 40% e chegar diretamente ao destino, 
antes desta redução, um número significa-
tivo de trânsito internacional de Cartagena 

passou por Bogotá ou simplesmente não 
chegou ao destino (Ver Anexo 1 para um 
resumo do caso de Cartagena).

Na seção dos aeroportos mais caros 
estão dois aeroportos mexicanos: Cidade 
do México e Monterrey com uma taxa de 
61.7 dólares, seguidos por três aeroportos 
argentinos: Buenos Aires, Córdoba e 
Mendoza com uma taxa de 57 dólares, e 
Quito com 56.3.

Para medir este fator por país e não por 
aeroporto, a metodologia utilizada ponderou 
a taxa aeroportuária pelo número de 
passageiros transportados no país em 
julho de 2022 

 Taxa aeroportuária em USD, 2022 

Fonte: Amadeus
Fonte: ALTA Airlines

01.
Impostos, taxas 
e encargos
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A taxa aeroportuária ponderada é mostrada abaixo:

Em resumo, os países com as maiores taxas aeroportuárias são a Argentina, seguida 
pelo Haiti e Curaçao. O México ocupa a quarta posição no ranking porque, embora tenha dois dos 
aeroportos com as maiores taxas aeroportuárias (Cidade do México e Monterrey), a taxa ponderada 
por país é reduzida porque o Aeroporto de Cancun tem uma taxa de 33.83 dólares, quando ponderada 
pelo número de passageiros internacionais, esta taxa é de 48 dólares.

Taxa de aeroporto ponderada em USD

01.
Impostos, taxas 
e encargos

Fonte: ALTA Airlines

56.90
Argentina
US$

55.00
Haiti
US$

51.70
Curaçao
US$

48.10
México
US$

4.00
Jamaica
US$
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1.3 Qualquer outra taxa de imigração, de turismo ou de aeroporto

Isto inclui impostos de turismo, taxas para 
serviços de imigração e segurança, entre outros 
custos no aeroporto. 

Outros impostos, taxas aeroportuárias ou serviços de imigração

*Curaçao, Brasil, Paraguay, Chile y Jamaica 
tem valor zero.

01.
Impostos, taxas 
e encargos

O Equador é o país com os custos adicionais 
mais altos, com um montante de 69.1 
dólares, o que corresponde a: 

· 50 dólares de imposto sobre turismo, cujo 
objetivo é financiar o fundo de promoção 
turística do Equador. 

· 10 dólares de imposto de infraestrutura 
(incluindo aeroportos, estradas e segurança). 

· 3 dólares de taxa de segurança para Quito e 
5 dólares para Guayaquil, este valor inclui 
serviços de segurança para passageiros, 

bagagem e aeronaves.

· 5 dólares de imposto para a autoridade da 
aviação civil. 

No Equador, o imposto sobre turismo e infraes-
trutura será reduzido para 5 dólares e 1 dólar 
respectivamente, a fim de ser aplicado em 
aeroportos que dependem da autoridade 
aeronáutica. Entretanto, os aeroportos que 
atualmente têm tráfego internacional de 
passageiros são concessionados.

Fonte: ALTA Airlines
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Taxas aeroportuárias, taxas e outros encargos em USD
(Exclui impostos cobrados sobre o bilhete como %)

01.
Impostos, taxas 
e encargos

O segundo país menos competitivo nesta 
categoria é a Bolívia com 51.8 dólares (BOB 
$360), que corresponde a um imposto de 
segurança pago por todos os residentes ou 
visitantes bolivianos que permanecem mais de 
90 dias. 

A Colômbia tem 33.8 dólares em outros 
impostos, correspondente ao Imposto de 
Carimbo de 18,8 dólares e ao imposto de 
turismo de 15 dólares.

Vale notar que vários desses impostos têm 
isenções, como o caso do Imposto de Carimbo 
na Colômbia para comissões espor t ivas, 
funcionários do governo, estudantes, diplomatas 
etc., entretanto, no momento da venda do bilhete 
é complexo identificar essas isenções. Alguns 
países só cobram taxas aeroportuárias sem 
custo adicional, como Curaçao, Peru, Brasil, 
Paraguai e Chile.

Considerando as taxas, impostos e outros encargos, 
e excluindo os impostos cobrados sobre o bilhete 
como proporção, como o IVA e impostos sobre 
vendas, o país mais caro para um passageiro é o 
Equador, seguido pelas Bahamas e México.

A Argentina tem um imposto sobre transações 
(débitos e créditos) que equivale a 1.2% da 
transação. Além disso, as companhias 
aéreas cobram os impostos e devem pagar 
1.2% sobre a cobrança de tais impostos. 
Este imposto sobre transações aplica-se a todos 
os se to res  econômicos .  No  t ra nspo r te 
aéreo o único imposto isento é o relativo 
ao turismo (7% da tarifa), os outros impostos, 
quando cobrados pelas companhias aéreas e 
transferidos para a fazenda pública, são 
novamente cobrados pelo imposto de transação. 
De acordo com a JURCA (Câmara de Companhias 
Aéreas da Argentina), este imposto sobre 
transações representou 43,2 milhões de dólares 
entre janeiro e setembro de 2022. Considerando 

Fonte: ALTA Airlines

que este imposto é cobrado sobre transações e 
companhias aéreas, uma cobrança de impostos 
está sendo realizada em nome do Estado e, 
portanto, um imposto distorcivo ou uma dupla 
tributação está sendo realizada, gerando um 
imposto sobre outro imposto. 

NOTA: Durante a edição final deste documento 
na República Dominicana, a cobrança do cartão 
turístico (Resolução 217-2022 do Conselho de 
Aviação Civil) é eliminada para cidadãos 
dominicanos e residentes no país, assim como 
para alguns cidadãos de países como Argentina, 
Chile, entre outros. O custo do cartão turístico é 
de 10 dólares. No entanto, os sistemas de 
bilhetes de avião não têm uma maneira de 
validar a cidadania do passageiro, o que torna a 
implementação inviável. 
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Total de impostos, taxas e encargos em dólares

01.
Impostos, taxas 
e encargos

Para um cálculo do imposto total, além dos 
impostos da tabela acima, devem ser 
considerados os impostos cobrados como 
proporção do preço do bilhete, por exemplo, o 
imposto sobre vendas. Para calcular este efeito, 
presume-se que o preço médio de um bilhete no 
segundo trimestre de 2022 seja de aproxima-
damente 110.12 dólares. 

Fonte: ALTA 
Calculado com base em um bilhete de 110 dólares.

A Argentina tem altas taxas aeroportuárias 
e altos impostos sobre bilhetes, o que a 
torna o país menos competitivo quanto a 
este fator. O Equador e as Bahamas seguem 
em segundo e terceiro lugares como os menos 
competitivos, enquanto México e Colômbia têm 
encargos de 82 e 80 dólares respectivamente 
por bilhete.

Quando todos os impostos, taxas e encargos 
são levados em conta, os países com os custos 

mais altos para um passageiro são a Argentina 
com 198 dólares, o Equador com 123 e as 
Bahamas com 100.  Pelo contrário, os países 
mais competitivos são Jamaica, Brasil e Chile.
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Usando a metodologia para normalizar impostos 
e encargos entre 1 e 5 de acordo com o país, os 
resultados são os seguintes: 

01.
Impostos, taxas 
e encargos

Impostos, taxas e encargos

Fonte: ALTA

4
Jamaica

Total de impostos,
taxas e contribuições

198Total de impostos,
taxas e contribuições

Argentina
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02.
Potencial 
de mercado
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A região da América Latina e o Caribe depende 
das viagens aéreas para se conectar internamente 
e com o resto do mundo, com países como a 
Colômbia registrando mais de 85% dos turistas 
chegando por via aérea.  De acordo com o 
Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), 
as viagens e o turismo representaram 10.3% do 
PIB mundial em 2019, com a América do Sul 
respondendo por 8.2% e o Caribe por 13.9%.

Nesta seção, consideramos o potencial de 
mercado com base no tamanho da economia e 
de sua população.

2.1 Tamanho da economia 
(PIB a preços constantes 
em dólares 2021)

Tamanho da economia

O crescimento do tráfego aéreo está ligado aos 
níveis de desenvolvimento econômico. À medida 
que as economias se tornam maiores, a renda 
disponível é maior e o transporte aéreo, como 
plataforma para negócios e turismo, terá maior 
demanda. 

Fonte: Banco Mundial 2021
https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD

02.
Potencial
de mercado

https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
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2.2 População População

Assim como o tamanho da economia, as populações 
maiores representam mercados maiores. Na 
medida em que um país tem uma população 
maior, a demanda por serviços também pode 
ser maior.

02.
Potencial
de mercado

Fonte: Banco Mundial 2021
https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.POP.TOTL

https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.POP.TOTL
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03.
Conectividade
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03.
Conectividade

3.1 Número de destinos
      internacionais

Número de destinos internacionais

Fonte: Amadeus

Quando os países têm mais operações e 
companhias aéreas e estão conectados a um 
grande número de destinos internacionais, há 
uma maior facilidade de acesso a esses países 
ou mercados. O fato de precisar de uma conexão 
para chegar a um país, torna a experiência 
menos agradável e mais cara.  

Algumas ilhas do Caribe, como Saint Maarten 
ou Mont ser rat ,  têm apenas um dest ino 
internacional, a Guiana Francesa tem três. Ter 
poucos destinos internacionais torna complexa 
a chegada ou partida, pois o passageiro deve 
necessariamente chegar a outros pontos de 
trânsito para se conectar com o destino final. Os 
fatores de conectividade determinam se um país 
tem maior ou menor competitividade.
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3.2 Número de frequências
      de voo

Número de frequências de voo

Ter um maior número de frequências de rotas 
de voo, assim como o número de destinos 
internacionais, facilita a chegada e partida do 
país, tornando-o mais competitivo, uma vez que 
os passageiros podem viajar no horário e dia que 
lhes for mais conveniente, assim como ter um 
maior número de voos, sazonalidade significa 
que os preços dos bilhetes em horários fora de 
temporada têm preços mais baixos.

Fonte: Amadeus

03.
Conectividade
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3.3 Número de linhas aéreas

Número de linhas aéreas

Quando um número maior de companhias 
aéreas coexiste em um país, o maior benefício é 
para os passageiros, já que ter mais prestadores 
de serviços competindo entre si pelas melhores 
tarifas e benefícios permite aos usuários escolher 
livremente, promovendo a competitividade. 

Fonte: Amadeus
Destinos internacionais regulares no 1° sem. 2022

03.
Conectividade
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Considerando os três fatores de competitividade: 
destinos internacionais, frequências e número de 
companhias aéreas, o país mais competitivo é 
o México, seguido pela República Dominicana, 
Panamá e Colômbia.

Pontuação em destinos, frequência e companhias aéreas

03.
Conectividade

Fonte: Amadeus
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04.
Combustível e SAF
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04.
Combustível 
e SAF O combustível é o maior insumo na estrutura de custos das companhias aéreas. Em 2022, ele 

representava 37,7%, em contraste com um ano atrás, quando o combustível representava 24%. Este 
insumo tem um impacto significativo nos orçamentos operacionais das companhias aéreas, o que 
faz com que seja importante considerar no índice de competitividade. 

4.1 Preços dos combustíveis

Estrutura de custos 2022

Fonte: Latam Airlines
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04.
Combustível 
e SAF

Preços de combustível em relação à média por aeroporto 
(média= 100), julho 2022

Fonte: ALTA Airlines

Os preços dos combustíveis mostram a 
Venezuela como o país mais competitivo 
com os aeroportos que servem as 
cidades de Caracas e Valência, onde o 
preço de um litro de combustível é 31% 
da média da amostra, seguido pelo 
Equador, com os aeroportos de Quito e 
Guayaquil onde o combustível é 82% 
da média. Os aeroportos mais caros 
são os de Cuba (Havana e Santa Clara), 
onde seus valores são 26% superiores 
à média, República Dominicana (Punta 
Cana e Santo Domingo), onde é 25% 
mais caro do que a média.
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04.
Combustível 
e SAF

As companhias aéreas estão cientes de que o 
serviço deve ser sustentável e seu compromisso 
é claro. Em 2021, a indústria tomou a decisão de 
se tornar carbono neutro até 2050. Atualmente, 
estima-se que 65% desta meta virá do uso de 
combustíveis de aviação sustentáveis ou SAF.

4.2 Combustível SAF

Fonte: ALTA

Fonte: IATA

Índice de competitividade do combustível por país

Meta de emissões líquidas zero de CO2 até 2050
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Por esta razão, a indústria exigirá uma produção 
anual de 449 bilhões de litros até 2050. Hoje, 
apesar de o SAF ser cinco vezes mais caro que o 
combustível tradicional, até 2021 as companhias 
aéreas compraram os 125 milhões de litros 
produzidos.

Por este motivo, consideramos os destinos onde 
há ou haverá produção ou armazenamento deste 
tipo de combustível na região da América Latina 
e o Caribe como um fator de competitividade. 

É importante ressaltar que a construção deste 
tipo de infraestrutura leva tempo, por isso 
consideramos importante levar em conta os 
países que fizeram progressos a este respeito. 
Também é necessário gerar o marco regulatório 
e, sobretudo, que os governos gerem incentivos 
para investimentos que acabarão criando 
empregos, oportunidades e possibilidades para 
os países.

De acordo com a Organização da Aviação Civil 
Internacional (ICAO)2, três países da região têm 
ou estão planejando plantas para SAF: 
 
• Panamá
• Paraguai
• Brasil

Estes três países receberão uma pontuação de 5 
sobre este fator, enquanto os outros países onde 
nenhum projeto SAF foi iniciado receberão uma 
pontuação de 1.

04.
Combustível 
e SAF

2 https://www.icao.int/environmental-protection/pages/SAF.aspx
Fonte:

https://www.icao.int/environmental-protection/pages/SAF.aspx
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Considerando o preço do combustível e os 
países que anunciaram projetos SAF, o fator de 
competitividade do combustível é:

Combustível

Fonte: *ALTA Airlines **ICAO

04.
Combustível 
e SAF
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05.
Medidas de
abertura em 
relação à COVID
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05.
Medidas de
abertura em 
relação à COVID

Países com menos ou nenhuma restrição 
ao trânsito internacional de passageiros se 
recuperaram mais rapidamente do que aqueles 
mercados onde as restrições foram impostas. 

A OMS observou em 2020 que o fechamento de 
fronteiras não é uma solução sustentável para 
gerenciar a pandemia1. De acordo com um es-
tudo da Oxera/Edge Health, foi demonstrado 
que quaisquer restrições de viagem impostas 
aos países não tiveram impacto no tamanho 
do pico de infecção dos países, mas apenas 
atrasaram as infecções em no máximo quatro 
dias, independentemente do nível de tráfego de 
passageiros2. Os benefícios do fechamento das 
fronteiras dos países revelaram-se mínimos e os 
custos diretos e indiretos para a economia e a 
sociedade foram devastadores.

ALTA construiu um índice de abertura onde 
quatro variáveis foram consideradas:

i)   Exigência de teste COVID
ii)  Restrições à entrada no destino 
iii) Suspensão de voos
iv) Implementação de quarentenas 
 
Dadas estas 4 variáveis, cada país recebeu uma 
pontuação de 0 a 100, sendo 100 para países 
sem restrições no transporte internacional de 
passageiros e 0 para aqueles completamente 
fechados.

1 https://news.un.org/es/story/2020/07/1478001
2 https://www.oxera.com/wp-content/uploads/2022/01/

Impact-of-travel-restrictions-on-Omicron_final-1.pdf

Fonte:

https://news.un.org/es/story/2020/07/1478001
https://www.oxera.com/wp-content/uploads/2022/01/Impact-of-travel-restrictions-on-Omicron_final-1.pd
https://www.oxera.com/wp-content/uploads/2022/01/Impact-of-travel-restrictions-on-Omicron_final-1.pd
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05.
Medidas de
abertura em 
relação à COVID

Fonte: ALTA baseado em UNWTO/IATA Destination Tracker

Índice de 29 de agosto de 2022 a 27 de outubro de 2022

ALTA acompanhou essas medidas ao longo do 
tempo, identificando o México como o país com 
políticas que mais impulsionaram a aviação ao 
não estabelecer restrições. 
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06.
Acesso ao mercado
através de vistos 
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06.
Acesso ao
mercado através 
de vistos

Os vistos como requisito para visitar um país 
representam uma barreira, assim como uma 
política de vistos geralmente restritiva significa 
uma perda de oportunidades para o crescimento 
econômico.

O fornecimento de facilidades de viagem é um 
pré-requisito para a conectividade aérea, e um 
dos fatores levados em consideração é o índice 
Henley, que considera o acesso sem visto para 
199 passaportes para 227 destinos5. 

Índice de destinos por país sem visto

O Ranking Oficial do Índice de Passaporte | Henley & Partners

5 https://www.henleyglobal.com/passport-index
6 https://www.aeroflap.com.br/gol-confirma-suspensao-dos-voos-para-cancun-no-mexico/

Para demonstrar a ligação entre vistos e facilidade 
de viagem, a companhia aérea GOL anunciou 
recentemente a suspensão de seu voo para 
Cancun. A razão dada é uma queda na demanda 
devido às exigências de visto do governo 
mexicano para cidadãos brasileiros6. 

Fonte:

https://www.henleyglobal.com/passport-index
https://www.aeroflap.com.br/gol-confirma-suspensao-dos-voos-para-cancun-no-mexico/
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07.
Qualidade do aeroporto
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07.
Qualidade 
do aeroporto

A qualidade dos aeroportos pode ser analisada 
do ponto de vista de seus diferentes usuários. 
Das companhias aéreas ou dos passageiros. A 
seguir, consideraremos o ponto de vista dos 
passageiros. Neste sentido, a satisfação deles 
é um indicador chave de desempenho para o 
funcionamento de um aeroporto. Os usuários 
querem uma experiência simplificada que 
garanta que, ao chegar a um aeroporto, 
os processos sejam fáceis, práticos e seguros. 
Protocolos eficientes, a capacidade de processar 
o volume de passageiros e a forma como os 
operadores aeroportuários escolhem oferecer 
diferentes serviços afetarão não apenas seu 
desempenho econômico, mas também sua 
relação com os usuários.

Para considerar a qualidade do aeroporto, o 
número de estrelas concedido pela Skytrax a 
vários aeroportos foi levado em consideração. A 
classificação varia de uma estrela a cinco estrelas. 
A Skytrax avalia os produtos e serviços dos 
aeroportos, consultando os passageiros sobre 
sua percepção desses serviços.

Fonte: https://skytraxratings.com/a-z-of-airport-ratings

Qualidade do aeroporto em estrelas Skytrax

https://skytraxratings.com/a-z-of-airport-ratings
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Considerando que a competitividade é estimada 
país por país, a metodologia de ponderação é 
seguida, produzindo os seguintes resultados:

07.
Qualidade 
do aeroporto

Competitividade por país
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08.
Custos
aeroportuários
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08.
Custos
aeroportuários

Os aeroportos com custos operacionais mais 
baixos são mais competitivos. Para fins deste 
índice, 2 serviços são considerados: o custo pago 
pelo desembarque e o custo de estacionamento por 
1 hora.  É importante reconhecer que os aeroportos 
oferecem muitos serviços adicionais, como o 
custo do aluguel de espaço, por exemplo: back 
office (ou escritórios de apoio dentro do aeroporto) 
e balcões (ou check in desk),  serviços de 
assistência em terra, CUTE (shared use check in 
system), entre outros. 

Os custos de pouso e estacionamento estão 
normalmente ligados ao peso da aeronave ou ao 
peso máximo de decolagem (mtow). Para os fins 
deste exercício, foi considerado o MTOW de um 
Airbus 320. Da mesma forma, para considerar o 
custo de estacionamento, a primeira hora está 
sendo considerada. Vale notar que um número 
significativo de aeroportos da região não cobra 
taxas de estacionamento nas primeiras 2 horas.

Taxas de pouso + estacionamiento (pimeira hora) 
US$ por aeroporto
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A fim de obter um indicador por país, foi realizada 
uma média dos custos operacionais em um 
aeroporto, seguindo a metodologia proposta.

Os aeroportos mais competitivos são os da 
Costa Rica e Guatemala. Os menos competitivos 
são os do Equador, Colômbia e Brasil.

Custos aeroportuários 
08.
Custos
aeroportuários

Fonte: ALTA Airlines
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09.
Custos do serviço
de sobrevoo
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09.
Custos do serviço 
de sobrevoo

O serviço de sobrevoo refere-se ao monitoramento 
e suporte de comunicação fornecidos às aeronaves 
pelo Controle de Tráfego Aéreo. 

A Argentina e o Brasil são os países onde o serviço de sobrevoo é mais caro, em 
contraste com o Chile, que é o mais competitivo.

Serviço de sobrevoo
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10. 
Governança das
autoridades aeronáuticas 
da aviação civil
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10. 
Governança 
das autoridades 
aeronáuticas da 
aviação civil

Um documento recente da Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico - 
OECD, intitulado “The Governance of Civil Avia-
tion Authorities in Latin America Countries”, 
procurou avaliar a governança das autoridades 
da aviação civil com o objetivo de apontar as 
melhores práticas e avaliar o estado da arte das 
autoridades da aviação civil na região7.  

Para avaliar a governança, foram considerados 
3 componentes:

1) Escopo de ação: refere-se à gama de atividades do regulador, incluindo a fixação de tarifas, fixação 
de normas, poderes de aplicação e sanções.  

2) Independência: o grau em que a autoridade opera independentemente e sem influência do 
poder político ou dos regulados. Considera-se a autonomia financeira, se recebem orientação de 
outras autoridades sobre seus objetivos, se são independentes na decisão de gastos, se o perfil 
do chefe da autoridade é estabelecido de forma normativa, o processo de seleção/demissão de 
líderes da autoridade, etc.

3) Prestação de contas: refere-se à transparência nos relatórios financeiros por diversas entidades, 
incluindo governo, legislatura e o público em geral. Considera-se a publicação de projetos de 
regulamentos para comentários, publicação de suas ações e progresso, assim como a apresentação 
de relatórios à autoridade legislativa. 

7 Fonte: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/e8bdf362-en.
pdf?expires=1663625238&id=id&accname=guest&check-

sum=6EE87C686911B574054E2DB14BC74821

Vale ressaltar que as responsabilidades das 
autoridades brasileiras e chilenas estão divididas 
entre dois atores. Portanto, para os fins deste 
documento, o valor utilizado é a pontuação 
média das duas entidades. A ANAC Brasil é a 
entidade com a melhor pontuação, porém, quando 
se obtém a média da ANAC JAL, a pontuação do 
país diminui. 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/e8bdf362-en.pdf?expires=1663625238&id=id&accname=guest&check
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/e8bdf362-en.pdf?expires=1663625238&id=id&accname=guest&check
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/e8bdf362-en.pdf?expires=1663625238&id=id&accname=guest&check
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10. 
Governança 
das autoridades 
aeronáuticas da 
aviação civil

Fonte: A governança das autoridades da aviação civil 
nos países da América Latina. Evidências das regiões da 
América do Norte, América Central, Caribe e América do Sul 
da ICAO. OECD Regulatory Policy Woking Papers, setembro 
de 2022.

https://doi.org/10.1787/e8bdf362-en

A pontuação da publicação da OCDE

A pontuação da publicação da OCDE varia de 0 a 5. Uma pontuação mais baixa 
representa melhores práticas de governança e vice-versa. Para os objetivos do estudo 
ALTA-Amadeus, os resultados são normalizados, seguindo a metodologia onde 5 é o 
melhor da amostra e 1 o pior. 

https://doi.org/10.1787/e8bdf362-en
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Observações
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1. A competitividade de um país depende de vários fatores e não há um único fator-chave que a gere.

2. Há outros fatores que também impactam a competitividade do transporte aéreo, como por exemplo:

 a. Segurança: é a prioridade número 1 para a indústria e, portanto, deve ser considerada como 
um fator de competitividade dos países. Para esta edição do Índice de Competitividade, gostaríamos 
de ter incluído um indicador que expressasse tal fator. 

 A Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO) realiza até mesmo uma auditoria de 
segurança sobre a implementação de suas normas. Nesta auditoria, ela revisa o nível de 
implementação de suas normas. Entretanto, como o ano da última auditoria para países como 
o México foi 2012, ou Venezuela e Argentina em 2013, consideramos que os dados não são 
suficientemente atuais para serem incluídos neste relatório8.  

 b. A facilidade com que uma companhia aérea pode operar em um país diferente de seu país de 
origem. Um reflexo desta facilidade podem ser os acordos de espaço aéreo que os países têm.  

 c. Sobre a qualidade da infraestrutura da perspectiva das companhias aéreas, este documento 
considera a visão dos passageiros utilizando os resultados do Skytrax, que realiza uma pesquisa 
com os passageiros. Seria interessante conhecer a perspectiva de outros usuários do aeroporto, tais 
como as companhias aéreas.

Para a edição de 2023 deste documento, procuraremos examinar a possibilidade de incluir estes 3 
fatores de competitividade.

3. A América Latina e o Caribe têm amplo espaço para o crescimento. Enquanto países e regiões 
como os Estados Unidos e a Europa têm 2.8 e 2.7 viagens per capita por ano; na América Latina e 
no Caribe, este número corresponde a 0.6 viagens por ano.

8Fonte: Safety Audit Results ICAO

https://www.icao.int/safety/pages/usoap-results.aspx
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Fonte: Passageiros: Amadeus. População: Banco Mundial. 2019
População: Banco Mundial 2019
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Os passageiros são sensíveis ao preço. 
Para captar um maior tráfego internacional, 
o setor poderia considerar a redução dos 
impostos que incidem sobre a compra do 
bilhete. A preocupação de muitos governos 
é que tal medida reduziria a receita 
tributária; entretanto, um turista que chega 
a um destino usa um táxi, fica em um 
hotel, consome em restaurantes, contrata 
serviços turísticos, neste sentido, o turista 
acaba gerando um maior efeito econômico 
que permitiria ao governo arrecadar com 
impostos mais altos no consumo e, por sua 
vez, acabaria gerando maiores recursos 
para o governo através dos outros atores 
da cadeia do turismo. A Argentina está 
significativamente acima dos níveis de 
impostos de outros países da região.

Recomendações: 

Na região existem iniciativas de SAF em 
apenas 3 países (Panamá, Paraguai e Brasil). 
A realização de ações que promovam a 
construção de infraestrutura que produza 
e armazene esse tipo de combustível 
seria uma oportunidade para os países da 
região.

Os países menos competitivos foram 
Argentina, Porto Rico ou Cuba, especial-
mente nos seguintes fatores de tamanho 
do mercado e combustível e SAF. Por esse 
motivo, este documento pode ajudá-los a 
considerar estratégias para que possam 
aproveitar essas áreas de oportunidade.

1. 2. 3.
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Anexo 1
O caso da redução da taxa aeroportuária de Cartagena
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· Em 2014, a cidade de Cartagena tinha uma 
das maiores taxas aeroportuárias do hemisfério. 

Taxas aerportuárias 2014
USD por passageiro

1. A alta carga tributária constituía uma barreira ao acesso dos usuários ao serviço, bem como seu alto 
custo prejudicava a competitividade do destino.

2. Uma série de reuniões foi realizada com as partes interessadas com o objetivo de pressionar para que 
a taxa fosse reduzida.

• Governo Nacional: Ministério do Comércio, Ministério dos Transportes, Aero civil, Vice-presidência 
da República, ANI (Agência Nacional de Infraestrutura).

• Departamento e Governo Distrital.
• Outros agentes: Câmara de Comércio de Cartagena, Corpoturismo de Cartagena, Cartagena 

Hotel Guild, Procolombia (entidade do governo colombiano encarregada de promover o país 
internacionalmente). 

• Concessionária do aeroporto: Sociedad Aeroportuaria de Cartagena.

3.  A Agência Nacional de Infraestrutura - ANI (entidade estatal encarregada da gestão de contratos) 
acordou com a concessionária a implementação da redução da taxa internacional e as considerações 
vinculadas a esta última, por um período de 2 anos, a fim de avaliar o impacto real da decisão e fazer 
os ajustes necessários. 

4.  A taxa aeroportuária foi reduzida em 58% de 92 dólares para 38 por passageiro. 

5.  A Aeronáutica Civil contratou um estudo para quantificar o impacto na economia da redução de 
impostos aeroportuários com um agradecimento independente (Fedesarrollo), que confirma que o 
destino se tornará mais competitivo com a redução de impostos e estima um aumento na demanda 
de transporte, bem como no PIB da cidade.

6.  As receitas aeroportuárias foram mantidas através de:

• Um aumento no volume de passageiros. No primeiro ano da queda da tarifa, os passageiros 
internacionais cresceram 40%.

• Um aumento na taxa do aeroporto nacional. 
• Déficit que não foi coberto pelos dois casos anteriores é coberto por um fundo do MinTransport.

7.   A mídia desempenhou um papel importante na divulgação da falta de competitividade 
do destino, ajudando o governo a pressionar para uma revisão do destino.
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Anexo 2
Impostos, taxas e encargos por país 
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Argentina
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Aruba
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Bahamas
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Barbados

Imposto sobre as 
vendas

Imposto sobre o valor 
agregado

Saída

Para bilhetes emitidos e pagos em Barbados para 
viagens com origem fora de Barbados, o imposto 
sobre o valor agregado (BB) não se aplica. O IVA 
também é cobrado sobre o valor de todos os 
bilhetes comprados em qualquer lugar, mas que 
partem de Barbados.  

É cobrado durante a venda e é mostrado no campo do 
imposto com um código BB. 

BGI Transporte terrestre

Crianças com menos de 2 anos de idade

Tripulantes de companhias aéreas em 
serviço. 

Crianças com menos de 2 anos de idade 
com assento.

Transferências on-line por até 24 horas. 

Taxas aeroportuárias
Taxa de Serviço de 
Passageiros (internacional)

Saída
Aplica-se a passageiros que partem do Aeroporto 
Internacional Grantley Adams em voos 
internacionais.

É cobrada durante a venda e é mostrado separadamente 
no bilhete através de um código JG.

BGI 25 BBD
Passageiros em escalas diretas 
(mesmo número de voo e aeronave).

Impuestos 
aeroportuarios

Tarifa de seguridad 
(internacional)

Salida
Se aplica a los pasajeros que salen del aeropuerto 
internacional Grantley Adams en vuelos 
internacionales.

Se cobra durante la venta y se muestra por separado en 
el boleto con un código JH.

BGI 6.4 BBD
Sin escala - Pasajeros en escala directa 
(mismo número de vuelo y avión).

BGI 3 BBD

Taxas aeroportuárias
Taxa de Serviço do 
Aeroporto (Internacional)

Saída
Imposto sobre todas as partidas locais e 
internacionais para cobrir os custos de promoção e 
desenvolvimento do setor de turismo. 

Partidas locais para Antígua e Barbuda, Bahamas, 
Belize, Dominica, Granada, Guiana, Haiti, Jamaica, 
Montserrat, Santa Lúcia, St. Kitts e Nevis, São 
Vicente e Granadinas, Suriname, Trinidad e Tobago, 
Anguilla, Bermudas, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas 
Cayman, Ilhas Turks e Caicos

O imposto será cobrado no ponto de venda e será 
indicado separadamente no bilhete com o código M3. 

BGI 70 BBD

Taxas aeroportuárias
Taxa de instalações 
aeroportuária (internacional)

Chegada
Aplica-se a passageiros chegando em Barbados 
em voos internacionais.

Ela é coletada pelas companhias aéreas diretamente 
dos passageiros.

TTiippoo NNoommee  ddoo  iimmppoossttoo PPaarrttiiddaa  //  CChheeggaaddaa DDeeffiinniiççããoo AApplliiccaa--ssee  aa DDeessccrriiççããoo  ddaa  ccaarrggaa AAeerrooppoorrttoo TTaarriiffaa IIsseennççõõeess
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Belize

TTiippoo NNoommee  ddoo  iimmppoossttoo PPaarrttiiddaa  //  CChheeggaaddaa DDeeffiinniiççããoo AApplliiccaa--ssee  aa DDeessccrriiççããoo  ddaa  ccaarrggaa AAeerrooppoorrttoo TTaarriiffaa IIsseennççõõeess

Ministros do Governo

Membros da Assembleia Nacional

BZE 40 BZD Crianças com menos de 2 anos de idade.

É cobrado na partida (check-in) dos 
passageiros, exceto para aquelas 
companhias aéreas que aconselham a 
IATA a cobrá-lo no bilhete. 

Crianças de 2 a 12 anos de idade 

Cidadãos Belizenhos em posse de qualquer um 
dos seguintes documentos: passaporte válido, 
cartão de residência em Belize ou um 

Taxa aeroportuária
Tarifa de serviço ao 
passageiro 

Saída

É aplicado para cada passageiro que parte em um voo 
internacional, independentemente de onde as passagens são 
vendidas e/ou emitidas, para a manutenção das instalações 
aeroportuárias.

É recolhido no check-in junto com o 
Imposto Internacional de Segurança, 
exceto para aquelas companhias 
aéreas que aconselham a IATA a recolhê-
lo usando um código FV no bilhete.

BZE BZE
Ministros e funcionários de outros governos 
visitando Belize a convite do Governo de Belize

Taxa aeroportuária
Tarifa de segurança 
(internacional)

Saída
Aplica-se aos passageiros que partem do Belize Philip S.W. Goldson 
International (BZE) em voos internacionais com bilhetes que foram 
vendidos e emitidos em qualquer lugar.

A Taxa de Segurança Internacional é 
cobrada junto com a Taxa de Partida 
dos passageiros no check-in, exceto 
para aquelas companhias aéreas que 
aconselham a IATA a recolher o FW no 
bilhete.

BZE 5 BZD Tripulantes de companhias aéreas em serviço.

Pessoas cuja visita à Belize dure menos de 24 
horas;

12,50 USD 

Ela será coletada no ponto de venda e 
indicado separadamente no bilhete pelo 
código BU.

BZE 18 USD 

Imposto sobre bilhetes Saída BZE

A BZ deve ser cobrada uma vez por 
emissão de bilhetes para pontos de 
venda em Belize para TODOS os bilhetes 
internacionais emitidos em Belize, 
independentemente de envolver ou não 
viagens dentro de Belize.  

Pago em qualquer passagem emitida em Belize para serviços de 
transporte aéreo com partida/chegada em Belize; ou para qualquer 
tipo de transporte envolvendo a saída de Belize.  Uma vez para 
cada itinerário.

Taxa aeroportuária Imposto de conservação Saída
Cobrado a todos os não-residentes de Belize que partem em todos 
os voos internacionais com bilhetes vendidos e emitidos em 
qualquer lugar.

Taxa aeroportuária
Taxa de desenvolvimento 
aeroportuário

Saída

Aplica-se a passageiros estrangeiros (isto é, cidadãos não-
belizenhos e pessoas não residentes permanentes em Belize) que 
partem em voos internacionais. Esta taxa se destina a cobrir os 
custos de grandes melhorias feitas no aeroporto.

Imposto sobre as vendas
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Bolivia

Impostos sobre 
vendas

IVA - Imposto sobre vendas Saída
Aplica-se ao valor de todos os bilhetes emitidos em qualquer 
lugar para viagens com origem na Bolívia, independentemente 
do local de compra.

Passageiros de voos internacionais.
É cobrado durante a venda e é mostrado no campo de 
impostos com o código BO

VVI -Santa Cruz 14,94% sobre a tarifa Bilhete pago pelo Governo.

Taxas 
aeroportuárias

Taxa de Serviço de 
Passageiros (internacional) 

Saída

Aplica-se a todas as passagens para todas as partidas 
nacionais e internacionais de La Paz - Aeroporto El Alto (LPB), 
Cochabamba - Aeroporto Jorge Wilsterman (CBB) e Santa 
Cruz - Aeroporto Viruviru (VVI), independentemente do ponto de 

aeroportuárias.

Passageiros de voos internacionais. Ponto de venda VVI - Santa Cruz 25 USD 

Para trânsito/transferências de menos de 8 horas em um itinerário 
V.V. doméstico-internacional, aplica-se somente o A7 internacional. 
 Passageiros em trânsito/transferência (6 horas). Não se aplica a 
tripulação de pernoite/aérea em serviço/ crianças menores de 2 
anos sem assento/trânsito/transferência de passageiros de um voo 
internacional para outro voo internacional dentro de 8 horas. 

Taxa aeroportuária
Imposto de segurança 
(internacional)

Saída
Pagável por qualquer residente na Bolívia ou visitantes que 
permaneçam por mais de 90 dias em viagens que comecem 
na Bolívia.

Passageiros de voos internacionais.
Este imposto substitui a atual taxa de saída sem 
emissão de bilhete a pagar ao deixar o país. 

VVI - Santa Cruz 360 BOB

Passageiros com passaportes diplomáticos/desvio involuntário 
devido a problemas técnicos ou condições climáticas, por exemplo, 
tripulação aérea/delegações esportivas credenciadas pelo governo 
nacional

TTiippoo NNoommee  ddoo  iimmppoossttoo PPaarrttiiddaa  //  CChheeggaaddaa DDeeffiinniiççããoo AApplliiccaa--ssee  aa DDeessccrriiççããoo  ddaa  ccaarrggaa AAeerrooppoorrttoo TTaarriiffaa IIsseennççõõeess
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Brasil
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Chile
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Colômbia

TTiippoo NNoommee  ddoo  iimmppoossttoo PPaarrttiiddaa//cchheeggaaddaa DDeeffiinniiççããoo AApplliiccaa--ssee  aa DDeessccrriiççããoo  ddaa  ccaarrggaa AAeerrooppoorrttoo TTaarriiffaa IIsseennççõõeess

Imposto sobre as 
vendas

Imposto sobre vendas 
(internacional) = V.A.T.

Saída

Aplica-se a todas as passagens, EMD ou passe 
aéreo Visit/Discover Colombia vendido em qualquer 
lugar para qualquer viagem internacional originada 
na Colômbia, e diferenças por desvio. 

Pagamento do imposto sobre vendas: Para os 
bilhetes vendidos na Colômbia, o valor do 
imposto cobrado deve ser mostrado no 
bilhete. Para bilhetes vendidos fora da 
Colômbia, é prerrogativa do transportador 
emissor determinar quando e onde os 
impostos serão cobrados. Foi decidido que 
quando os bilhetes forem vendidos na 
América do Norte ou Europa, os impostos 
serão cobrados no ponto de venda. 
Vendas/PTA na América do Sul, os impostos 
serão cobrados na Colômbia.

Coletado no momento da venda e mostrado no bilhete 
como código YS.

Todos
5% (doméstico e de ida) 
2,50% (retorno) 0% de e 
para a ilha de San Andrés

Bilhetes emitidos no aeroporto da Ilha de San 
Andrés ADZ (zona franca) 

Este imposto aplica-se a todos os bilhetes 
vendidos em qualquer lugar de qualquer 
viagem internacional com origem na 
Colômbia 5% de ida ou 2,5% de retorno.

Taxa do call center 19%.

desconto).

Bilhetes emitidos na Colômbia que cobrem 
apenas itinerários no exterior, 
independentemente do local no território 
nacional onde são emitidos 

Taxas 
aeroportuárias

Taxa aeroportuária 
(internacional)

Saída
Para a prestação de serviços aeroportuários.  
Aplica-se a todos os passageiros que partem em 
voos internacionais.

Aplica-se a todos os bilhetes internacionais 
originários da Colômbia, com algumas 
isenções.

É recolhido no ponto de venda e será mostrado no campo 
do imposto no bilhete com o código CO

ADZ  37 USD Deportados

BAQ  43 USD 

Os passageiros de voos internacionais com 
conexão na Colômbia e dentro de 24 horas 
ou menos estão isentos; exceto através do 
CTG, onde os passageiros em trânsito estão 
isentos por até doze horas. Mas os 
passageiros com conexões domésticas com 
voos internacionais não estão isentos da 
taxa aeroportuária internacional (co).

Saída 44813.95833 ADZ 94000 COP

O TTBS foi informado pela Avianca (AV) 
que, a partir de 19 de junho de 2015 e 
para viagens em ou após 19 de junho de 
2015, a taxa de partida residente (Imposto 
de carimbo) (DG) aplica-se somente na 
moeda COP.

Taxas 
aeroportuárias

Imposto de Saída 
Residente (Imposto de 
Carimbo)

É cobrado dos residentes colombianos que 
partem em voos internacionais.

É cobrado no momento da partida pela Aero civil da 
Colômbia.

Passageiros de voos internacionais que 
conectam voos internacionais na Colômbia 
e dentro de 24 horas estão isentos apenas 
em escalas internacionais para voos 
internacionais, mas passageiros que 
conectam voos domésticos para voos 
internacionais NÃO estão isentos da taxa 
de embarque de residentes colombianos 
(DG).

Por esta razão, favor observar que a TTBS 
cancelará o valor para partidas 
internacionais - em bilhetes vendidos fora 
da Colômbia, e só deixará o valor ativo 
para partidas internacionais.

Chegada
Causalidade: O imposto de turismo é 
gerado com a entrada de um passageiro 
estrangeiro em território colombiano. 

exterior.  

Responsável pela cobrança: a cobrança e 
pagamento no momento da venda, 
corresponde às companhias de transporte 
aéreo internacional de passageiros, que 
fazem voos regulares para a Colômbia.

Ele será cobrado no ponto de venda e aparecerá no 
bilhete, na caixa do imposto, com o código JS. 

ADZ 15 USD Ver detalhes no site da IATA

Taxas 
aeroportuárias

Imposto de turismo Chegada
O imposto para o turismo será de quinze (15) 
dólares americanos ou seu equivalente em 
pesos colombianos.

BAQ
Funcionários de organizações 
internacionais criadas através de acordos 
multilaterais aos quais a Colômbia aderiu.
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Costa Rica

TTiippoo NNoommee  ddoo  iimmppoossttoo PPaarrttiiddaa//cchheeggaaddaa DDeeffiinniiççããoo AApplliiccaa--ssee  aa DDeessccrriiççããoo  ddaa  ccaarrggaa AAeerrooppoorrttoo TTaarriiffaa IIsseennççõõeess

Imposto sobre as 
vendas

imposto de transporte Saída
Aplica-se a todas as passagens, EMD para 
transporte internacional pagas na Costa Rica, 
independentemente do local de emissão e origem.

A TTBS foi informada pela Delta Airlines (DL) que, a partir de 
18 de março de 2011, o Imposto de Transporte da Costa 
Rica (CR) não se aplica a bilhetes emitidos para viagens em 
ou após 18 de março de 2011. 

É cobrado no momento da venda e é mostrado no bilhete, 
na caixa com o código CR.  

SJO / LIR 5%

Diplomatas (ver detalhe na IATA)

Documentos de transporte de qualquer tipo 
emitidos para o Governo da Costa Rica.

Nova descrição do pedido relacionado a reembolsos:

Imposto sobre as 
vendas

Imposto sobre vendas de 
transporte para vendas fora 
da Costa Rica

Saída

Imposto sobre vendas de transporte para vendas 
realizadas fora da Costa Rica, com viagens 
começando na Costa Rica. Para apoiar o Conselho 
de Turismo da Costa Rica.

Cobrado sobre o valor dos bilhetes emitidos fora da Costa 
Rica para viagens internacionais com origem na Costa Rica.

A taxa será cobrada no ponto de venda e mostrada 
separadamente no bilhete.

SJO/LIR 5% Nenhuma

Reembolsável pela companhia aérea vendedora. 

Viagens aéreas internacionais: 0,4% da tarifa, mais os 
códigos YQ/YR e CR e OU.

Imposto sobre as 
vendas

Imposto sobre as vendas 
(internacional)

Saída

Aplica-se a bilhetes vendidos em qualquer lugar 
para viagens aéreas internacionais com origem na 
Costa Rica, com o objetivo de fortalecer as 

Viagens aéreas internacionais: 0,4% da tarifa, mais os 
códigos YQ/YR e CR e OU. 

SJO/LIR

0,4% (Viagens aéreas 
internacionais: 0,4% da 
tarifa, mais os códigos 
YQ/YR e CR e OU) 

Nenhuma

Os seguintes impostos e encargos devem ser incluídos como 
base para o cálculo do IVA para viagens aéreas 
internacionais:

Taxas 
aeroportuárias

Taxa de triagem de 
bagagem (internacional)

Saída

Aplica-se a todos os passageiros que partem da 
Costa Rica em voos internacionais com o objetivo 

introdução de novas pragas.

Ele será cobrado no ponto de venda e será indicado 
separadamente no bilhete com o código A1.

SJO/LIR  2 USD Tripulantes de companhias aéreas em serviço.

Tripulantes de companhias aéreas em serviço.

Taxas 
aeroportuárias

Imposto de embarque 
(internacional)

Saída
Aplica-se a todos os passageiros que partem da 
Costa Rica em voos internacionais. 

O imposto será cobrado no ponto de venda e será 
indicado separadamente no bilhete com o código B1.  

SJO/LIR 27 USD 

Passageiros em conexão de voos 
internacionais a voos internacionais dentro de 
12 horas ou menos, independentemente de 
deixarem o terminal do aeroporto.

Taxas 
aeroportuárias

Imposto sobre o turismo 
receptivo 

Saída
Aplica-se a bilhetes emitidos fora da Costa Rica 

programas de turismo.

O imposto não se aplica a bilhetes emitidos na Costa Rica, o 
imposto não se aplica a viagens originadas na Costa Rica[1].

Ele será coletado no ponto de venda e indicado 
separadamente no bilhete pelo código NW.

SJO/LIR 15 USD
Non-stop - Passageiros em 
trânsito/transferência (12 horas).

outubro de 2015, uma vez que o FS se aplica apenas às 
partidas.

LIR 4,55 USD

A partir de 29 de junho de 2019, o FS se aplica a todos os 
aeroportos da CR.

SJO 10,76 USD 

Taxas 
aeroportuárias

Tarifa de segurança 
(internacional)

Partida e chegada
Aplica-se a passageiros que partem ou chegam em 
voos internacionais.

A partir de 29 de junho de 2019: o IK aplica-se a todos os 
aeroportos da CR.

Ele é cobrado durante a venda e é mostrado 
separadamente no bilhete com o código IK.

LIR  1,98 USD Nenhuma

Taxas 
aeroportuárias

Tarifa de segurança 
suplementar

Partida e chegada
Financiar a prestação de serviços adicionais de 
segurança no aeroporto SJO.

A TTBS foi informada pela Avianca (AV) que é necessário um 
novo código no bilhete para a taxa de segurança do aeroporto 
SJO, efetivo para bilhetes emitidos a partir de 16 de junho de 
2020 e para viagens que ocorram a partir de 26 de agosto 
de 2020.

O imposto deve ser recolhido na venda no ponto de venda 
e mostrado separadamente no bilhete com o código P5. 

SJO 0,31 USD Nenhuma

Nenhuma
Taxas 
aeroportuárias

Taxas de uso na área 
comum (internacional) 

Saída
manutenção e melhoria de aeroportos. Aplica-se 
em todo o mundo para viagens de planejamento nos 
aeroportos de San José e Libéria na Costa Rica.

Ele é coletada no ponto de venda e será indicada 
separadamente no bilhete pelo código FS.
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Cuba

TTiippoo NNoommee  ddoo  iimmppoossttoo PPaarrttiiddaa//cchheeggaaddaa DDeeffiinniiççããoo AApplliiccaa--ssee  aa DDeessccrriiççããoo  ddaa  ccaarrggaa AAeerrooppoorrttoo TTaarriiffaa IIsseennççõõeess

Impostos 
corporativos

Imposto de Serviço de 
Passageiros do Aeroporto 
(Internacional)

Saída

É aplicado a todas as passagens para cada 
partida internacional de todos os aeroportos 

aeroportuários aos passageiros e a contribuição 
para o Orçamento do Estado. 

Esta taxa substitui a taxa de saída sem emissão de bilhete. 
O imposto deve ser recolhido no ponto de venda e 
mostrado separadamente no bilhete pelo código 
CU. 

O AEROPORTO INTEIRO 625 CUP/25 USD Passageiro em trânsito/parada não deixando a área de trânsito 

Taxas 
aeroportuárias

Imposto Sanitário Chegada

É necessário um novo código de passagem para a 
cobrança do Imposto Sanitário, que é cobrado de 
todos os passageiros que chegam de voos 
internacionais em todos os aeroportos cubanos, 

medidas higiênico-sanitárias adicionais em todos 
os aeroportos cubanos. 

Ele se aplica a todos os passageiros que chegam de voos 
internacionais em todos os aeroportos de Cuba. 

Ele será cobrado na venda, no ponto de venda e 
será mostrado separadamente no bilhete com o 
código Q5.

O AEROPORTO INTEIRO  30 USD 
Tripulação de linha aérea em serviço em Cuba por menos de 24 
horas
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Curaçao
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Equador

TTiippoo NNoommee  ddoo  iimmppoossttoo PPaarrttiiddaa//cchheeggaaddaa DDeeffiinniiççããoo AApplliiccaa--ssee  aa DDeessccrriiççããoo  ddoo  iimmppoossttoo AAeerrooppoorrttoo TTaarriiffaa IIsseennççõõeess

Imposto sobre as 
vendas

Imposto de transporte do 
governo (internacional)

Saída
Aplica-se a bilhetes e EMDs vendidos e emitidos no 
Equador ou em todo o mundo para viagens 
originárias do Equador apenas.

Efetivo para bilhetes emitidos e viagens que ocorram em ou 
após 1º de junho de 2016, o Imposto de Transporte do 
Governo Nacional e Internacional (EC) foi emendado como 
segue:

É cobrado no momento da venda e é apresentada 
no campo de impostos com o código CE. 

GYE/UIO 12% Diplomatas

Todos os aeroportos
Saídas: 14%

Taxas aeroportuárias
Imposto de Infraestrutura 
(Internacional)

Chegada

O imposto de infraestrutura é aplicável a todos os 
bilhetes emitidos para o Equador a partir de 
qualquer lugar do exterior, pagável por cada 
passageiro cuja viagem tenha origem no exterior e 
cujo destino seja o Equador. É aplicado para 
reforçar os investimentos em infraestrutura como 
estradas, aeroportos e segurança.

Esta descrição é efetiva para bilhetes emitidos e para 
viagens que ocorram em ou após 1º de maio de 2015:

O imposto será cobrado no ponto de venda e será 
mostrado separadamente no bilhete com o código 
E2.

GYE/UIO $10.00

1. O E2 é baseado em vendas e não pode ser coletado por 
outras vias.

2. O E2 não é reembolsável. 

Taxas aeroportuárias
Imposto de Turismo 
(Internacional)

Saída
A partir de 15 de abril de 2016: Revisão da Ele é cobrado durante a venda e é mostrado 

separadamente no bilhete com o código ED.
GYE/UIO 50 USD

Bilhetes gratuitos (utilizados pelo pessoal da companhia aérea 
em viagens de negócios)

Aplica-se a todas as passagens vendidas em 
qualquer lugar para qualquer viagem internacional 
originada no Equador, utilizada para o Fundo de 
Promoção Turística do Equador. O ED não deve ser 
cobrado em um bilhete reimpresso. O ED não é 
reembolsável.

Taxas aeroportuárias
Imposto sobre as 
instalações auxiliares do 
aeroporto

Saída
Aplica-se a passageiros que partem em voos 
internacionais. 

Esta taxa é cobrada diretamente dos passageiros na 
partida.

A taxa deve ser recolhida no ponto de venda e 
mostrada separadamente no bilhete.

GYE  5 USD 
Ex-presidentes de países, convidados VIP e comitês em visitas 

tratamento recíproco.  

Taxas aeroportuárias Tarifa de segurança (Intl) Saída

Aplica-se a todos os passageiros que partem do 
Equador em voos internacionais, 
independentemente do ponto de venda ou de 
emissão de bilhetes.

Voos internacionais
Ela é cobrada no momento da venda e é mostrado 
separadamente no bilhete usando o código WT.

UIO  3 USD Tripulantes de companhias aéreas em serviço.

Taxa aeroportuária Taxa aeroportuária Saída
Aplica-se a passageiros que partem em voos 
internacionais. 

A taxa deve ser recolhida no ponto de venda e mostrada 
separadamente no bilhete.

A taxa deve ser recolhida no ponto de venda e 
mostrada separadamente no bilhete.

GYE 28,53 USD Tripulantes de companhias aéreas em serviço.



63

El Salvador

Imposto sobre as vendas
Imposto sobre o Valor 
Agregado (Pessoa Física)

Saída
Aplica-se a todos os bilhetes internacionais 
vendidos e emitidos em qualquer lugar quando a 
viagem tem origem em El Salvador.

O IVA de El Salvador não será arredondado.
Coletado no ponto de venda e exibido no campo do 
imposto dos bilhetes com o código SV

SAL 13% Funcionários do governo

Esta taxa foi cobrada antecipadamente dos passageiros na 
partida.

Diplomatas.

NB: 22,13 USD compreende a taxa de 19,58 USD mais o 
Imposto sobre o Valor Agregado (IVA).

Tripulantes de companhias aéreas em serviço.

Imposto de Saída
Taxa de contribuição 
turística (internacional)

Saída
Aplica-se a passageiros que partem em voos 
internacionais.

Passageiros de voos internacionais.
É coletado no ponto de venda e mostrado 
separadamente no bilhete com um código IM.

SAL
7 USD/A PANDEMIA 
SUSPENDEU ESTE 
PAGAMENTO

Diplomatas.

Non-stop - Passageiros em trânsito/transferência (12 
horas).

Imposto de Saída Tarifa de Imigração Saída
Aplica-se a todos os passageiros que partem em 
voos internacionais.

Passageiros de voos internacionais.
Ele é coletado no ponto de venda e mostrado 
separadamente no bilhete com o código IG.

SAL 10 USD

Diplomatas.

Non-stop - Passageiros em trânsito/transferência (8 
horas).

22,13 USDImposto de Saída
Taxa de partida do 
aeroporto (internacional)

Saída
Aplica-se a todos os passageiros que partem em 
voos internacionais. 

É coletado no ponto de venda e mostrado 
separadamente no bilhete com o código IF

SAL

TTiippoo NNoommee  ddoo  iimmppoossttoo PPaarrttiiddaa//cchheeggaaddaa DDeeffiinniiççããoo AApplliiccaa--ssee  aa DDeessccrriiççããoo  ddaa  ccaarrggaa AAeerrooppoorrttoo TTaarriiffaa IIsseennççõõeess
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Guatemala
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Guiana

TTiippoo   NNoommee  ddoo  iimmppoossttoo    PPaarrttiiddaa//cchheeggaaddaa DDeeffiinniiççããoo AApplliiccaa--ssee  aa   DDeessccrriiççããoo  ddaa  rreeccuuppeerraaççããoo AAeerrooppoorrttoo TTaarriiffaa   IIsseennççõõeess

Impostos sobre 
vendas

Imposto sobre as vendas do 
governo

Saída

O Voucher Tax de viagem é cobrado sobre todos os 
bilhetes e EMDs emitidos na Guiana ou em qualquer 
outro país, em dinheiro ou em EMD para viagens 
originárias da Guiana. 

Voos internacionais
É coletado no momento da venda e 
mostrado no campo de impostos 
com o código GY. 

GEO 15% MCOs para excesso de bagagem. 

Taxa aeroportuária Tarifa de Segurança Saída
Ela é cobrada como taxa suplementar sobre todos 

segurança.  
Voos internacionais

O imposto deve ser recolhido no 
ponto de venda e mostrado 
separadamente no bilhete com o 
código I1.

GEO GYD 4.300,00 / (Eqv. 20 USD) Trânsito com a mesma aeronave

Taxa aeroportuária
Imposto de viagem 
(internacional)

Saída
Aplica-se a todos os passageiros que partem em 
voos internacionais. Aeroporto (internacional) não tributável.

O imposto deve ser recolhido no 
ponto de venda e mostrado 
separadamente no bilhete com o 
código I4. 

GEO GYD 3.500,00 / (Eqv. 17 USD) Nações Unidas

Taxas 
aeroportuárias

Taxa de instalação para 
passageiros (Int)

Saída
Aplica-se aos passageiros que partem para a 
manutenção do equipamento do terminal de uso 
comum (CUTE).

Efetivo para bilhetes emitidos e viagens que ocorram em ou 
após 4 de outubro de 2019. 

É coletado no ponto de venda e 
mostrado separadamente no bilhete.

GEO GYD 3.225,00 / (Eqv. 15 USD)
Crianças com menos de 2 anos de idade 
sem assento.
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Haiti
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Jamaica

TTiippoo NNoommee  ffiissccaall PPaarrttiiddaa//cchheeggaaddaa DDeeffiinniiççããoo AApplliiccaa--ssee  aa DDeessccrriiççããoo  ddaa  ccaarrggaa AAeerrooppoorrttoo TTaarriiffaa IIsseennççõõeess

Taxa aeroportuária
Imposto de Carimbo 
(Internacional)

Saída
Aplica-se a bilhetes vendidos e emitidos em 
qualquer lugar para viagens originárias da 
Jamaica.

Crianças de 2 a 12 anos de idade pagam 50%.
Cobrado no momento da venda e 
mostrado no campo de impostos 
com o código JM.

KIN/MBJ

400 JDM

300 JDM

Crianças com menos de 2 anos de idade.

Taxa aeroportuária
Taxa de melhoria do turismo 
(Internacional))

Chegada

Aplica-se aos passageiros que chegam em voos 
internacionais. Destina-se a ser aplicado aos 
fundos governamentais para projetos e programas 
de turismo..

A tarifa SOMENTE se aplica aos passageiros cuja viagem 
começa fora da Jamaica viajando para a Jamaica.

É cobrado no momento da venda e é 
mostrado no campo de impostos do 
bilhete com o código HG.

KIN/MBJ 20 USD

Crianças com menos de 2 anos de idade..

Diplomatas.

Tripulantes de companhias aéreas em serviço.

Taxa aeroportuária
Passageiro de serviço e 
tarifa de segurança 
(internacional)

Saída
Aplica-se a todos os passageiros que partem em 
voos internacionais saindo da Jamaica.

Efetiva para vendas/viagem em ou após 7 de abril de 2009, 
a taxa internacional EK será aplicada às partidas dos 
terminais internacionais KIN e MBJ. 

Ele é cobrado durante a venda e é 
mostrado separadamente no bilhete 
com o código EK.

KIN 42,92 USD Crianças com menos de 2 anos de idade.

Taxa aeroportuária
Imposto de viagem 
(internacional)

Saída
Aplica-se a passageiros que partem da Jamaica 
em voos internacionais.

Para bilhetes emitidos imediatamente para viagens em ou 
após 1º de outubro de 2000, o imposto de viagem deve ser 
cobrado no momento da venda.

Ele é cobrado na venda e mostrado 
separadamente no bilhete com o 
código WD.

KIN/MJB 35 USD Crianças com menos de 2 anos de idade.

Taxa aeroportuária
Tarifa de melhoria do 
aeroporto

Saída
Aplica-se a todos os passageiros que viajam em 
um voo internacional a partir da Jamaica.  Para a 
expansão e melhoria do aeroporto.

N/A
Ele é cobrado na venda e é mostrado 
no bilhete com o código EL.

KIN 10 USD Crianças com menos de 2 anos de idade.

Taxa aeroportuária
Cobrança de Taxa de 
Instalações para 
Passageiros - Internacional

Saída

A Taxa de Instalações para Passageiros 
Internacionais aplica-se para partidas 
internacionais do Aeroporto Norman Manley (KIN) é 
usada para Sistemas de Processamento de 
Passageiros de Uso Comum (CUPPS) e de Sangster 
(MBJ) e é usada para Equipamento do Terminal de 
Uso Comum (CUTE).

N/A

A taxa deve ser recolhida no ponto 
de venda e mostrada 
separadamente no bilhete com o 
código JT.

KIN/MBJ 3 USD Tripulantes de companhias aéreas em serviço.

Taxa aeroportuária
Taxa de Serviço de Aviação 
para Passageiros (Int)

Partida e chegada

Aplica-se a passageiros que partem e chegam em 

serviços de navegação aérea para operações com 
origem e término na Jamaica e a prestação de 
serviços estatutários.

Aplica-se a passageiros que partem e chegam em voos 
internacionais

A taxa deve ser recolhida no ponto 
de venda e mostrada 
separadamente no bilhete.

KIN/MBJ 4 USD

Crianças com menos de 2 anos de idade.

Passageiro com destino a algum outro lugar 
fora da Jamaica e que estão em 
transferência/trânsito na Jamaica por 24 h ou 
menos

Taxa aeroportuária Imposto sobre o passageiro Chegada
Aplica-se a passageiros que viajam de qualquer 
ponto do exterior com destino à Jamaica.

Ele é cobrado durante a venda e é 
mostrado separadamente no bilhete 
com um código QK.

KIN/MBJ 20 USD Crianças com menos de 2 anos de idade.

Nota: Este imposto NÃO se aplica aos 
passageiros que chegam à Jamaica com um 
bilhete de retorno e cuja viagem tem origem na 
Jamaica.

Non-stop - Passageiros em 
trânsito/transferência (24 horas).
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México

TTiippoo NNoommee  ddoo  iimmppoossttoo PPaarrttiiddaa//cchheeggaaddaa DDeeffiinniiççããoo AApplliiccaa--ssee  aa DDeessccrriiççããoo  ddaa  ccaarrggaa AAeerrooppoorrttoo TTaarriiffaa IIsseennççõõeess

Taxa aeroportuária
Imposto de Transporte - IVA 
(Internacional)

Saída

O Imposto sobre Valor Agregado é cobrado em 
todos os bilhetes e documentos diversos e EMD 
(independentemente de onde foram emitidos) para 
todos os transportes internacionais originários do 
México. 

O imposto XO se aplica somente para voos internacionais.
O imposto também é pagável sobre todos os EMD, 
independentemente do local de emissão, para todos os 
transportes internacionais que comecem no México.  

É coletado durante a venda e é 
mostrado no campo de impostos do 
bilhete com o código XO. O imposto 
deve ser mostrado separadamente 
na DME e para o passageiro. 

TODOS 4% N/A

Taxa aeroportuária
Imposto de Turismo (Imposto 
de Não-Imigrante)

Chegada
O objetivo deste imposto é melhorar os controles e 
serviços de imigração. 

De acordo com a legislação, todos os cidadãos não-
mexicanos devem pagar o imposto britânico, 
independentemente do local de emissão do bilhete.  
Entretanto, a comunidade aérea no México concordou em 
cobrar o imposto com base nas vendas.  

Ele será cobrado no momento da 
venda e será mostrado 
separadamente no bilhete com o 
código do Reino Unido.

CUN 29.70/594 MXN Cidadãos mexicanos

GDL 29.70/594 MXN
Pessoas que vivem legalmente no México 
(residentes).

A tarifa foi ajustada para incluir o MXN 52,44 (Taxa de 
Imigração).

Imposto sobre as 
vendas

Taxa de partida do 
aeroporto - TUA 
(Internacional)

Saída
Aplica-se a passageiros que partem em viagens 
internacionais.

.

É cobrado no momento da venda e é 

for coletado no momento da venda, é 
coletado no ponto de partida pela 
companhia aérea.

CUN CUN 33,83/ 676,00 MXN
Diplomatas com base na reciprocidade (Os 
funcionários de organizações internacionais 
estão isentos desta taxa se[2]

Se a viagem internacional, que envolve segmentos domésticos, tiver 
um ponto de conexão do México com o exterior, o XD (SST 
internacional) se aplica ao primeiro segmento (origem das viagens 
internacionais).

Imposto sobre as 
vendas

Imposto de Transporte - IVA 
(Nacional)

N/A

Imposto sobre o valor agregado aplicável a todos 
os bilhetes, documentos diversos e EMD (onde quer 
que sejam emitidos) para o transporte doméstico 
no México para todos os serviços.

O imposto MX se aplica somente para voos domésticos.

É cobrado na venda e mostrado no 
campo de impostos do bilhete com o 
código MX. O imposto deve ser 
mostrado separadamente na DME e 
para o passageiro. 

TODO 16% N/A

O imposto também é devido em todas as EMDs, 
independentemente do local de emissão dos voos domésticos 
no México.  
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Nicarágua

Imposto sobre as vendas
Imposto sobre vendas 
(Receita Federal) - 
Internacional

Saída

Aplica-se a todos os bilhetes internacionais e EMD 
emitidos na Nicarágua, independentemente do local 
de emissão/forma de pagamento, e a todos os 
bilhetes internacionais emitidos/pagos no exterior, 
para viagens com origem na Nicarágua.  As EMDs 
para viagens originárias da Nicarágua também 
estão sujeitas a este imposto, independentemente 
do local de pagamento/emissão.

Efeito para vendas/viagem a partir de 1º de setembro de 
2015

É cobrado na venda e mostrado no 
campo de impostos com o código NI. 

MGA 15%
Passageiros com uma carta de isenção 
do Ministério da Fazenda.

Imposto de aeroporto
Taxa terminal 
(internacional)

Saída

Aplica-se a todos os passageiros que partem da 
Nicarágua para destinos no exterior, incluindo os 
desvios na Nicarágua, pelos quais é cobrada uma 
taxa adicional.  Ele é utilizado para manutenção e 
melhoria do terminal.

 Carregado no momento da venda usando o código FC. MGA 44.23 Diplomatas.

Taxa aeroportuária
Tarifa Turística 
(Internacional)

Saída
Aplica-se a todos os passageiros que partem da 
Nicarágua em voos internacionais.

Voos internacionais
É coletado no ponto de venda e 
mostrado separadamente no bilhete 
por meio do código FD

MGA 3 USD  

Tripulantes de companhias aéreas em 
serviço.

Crianças com menos de 2 anos de idade.

Taxa aeroportuária
Taxa de Segurança 
Aeroportuária (Internacional)

Saída
Aplica-se aos passageiros que partem em voos 
internacionais, destinados à prestação de serviços 
de segurança.

A taxa deve ser recolhida no ponto 
de venda e mostrada 
separadamente no bilhete.

MGA 3 USD 

Crianças com menos de 2 anos de idade.

Diplomatas.

Taxa aeroportuária
Imposto de chegada do 
turista para vendas fora da 
Nicarágua

Chegada

Aplica-se a bilhetes adquiridos fora da Nicarágua 
para viagens internacionais à Nicarágua, com o 
objetivo de apoiar o Instituto Nicaraguense de 
Turismo (INTUR) e a promoção da Nicarágua no 
exterior.

Descrição:
A taxa deve ser recolhida no ponto 
de venda e mostrada 
separadamente no bilhete.

MGA  5 USD 

O Código Fiscal PI só se aplica às vendas feitas fora da 
Nicarágua quando a origem da viagem é fora da Nicarágua. 
Para um bilhete vendido fora da Nicarágua com origem na 
Nicarágua não aplica o imposto PI.[3]. 

TTiippoo NNoommee  ddoo  iimmppoossttoo PPaarrttiiddaa//cchheeggaaddaa DDeeffiinniiççããoo AApplliiccaa--ssee  aa DDeessccrriiççããoo  ddaa  ccaarrggaa AAeerrooppoorrttoo TTaarriiffaa IIsseennççõõeess
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Panamá



71

Paraguai

TTiippoo NNoommee  ddoo  iimmppoossttoo PPaarrttiiddaa//cchheeggaaddaa DDeeffiinniiççããoo AApplliiccaa--ssee  aa DDeessccrriiççããoo  ddaa  ccaarrggaa AAeerrooppoorrttoo TTaarriiffaa IIsseennççõõeess

Taxa aeroportuária
Tarifa de partida do 
aeroporto (internacional)

Saída
Aplica-se a passageiros que partem em voos 
internacionais.  É destinado ao uso e manutenção 
das instalações aeroportuárias. 

BK é uma tarifa opcional. 

Cobrado no ponto de venda, desde 
que a decisão de aceitação da 
transportadora seja comunicada 
com antecedência à TTBS, caso 
contrário é cobrado diretamente dos 
passageiros na partida.

ASU 41,8 USD Crianças com menos de 2 anos de idade.

Imposto sobre as 
vendas

Imposto de Transporte 
(Internacional)

Saída

Aplica-se a todos os bilhetes vendidos no Paraguai 
e emitidos em qualquer lugar.  Os bilhetes 
reimpressos estão sujeitos ao imposto sobre o 
valor adicional cobrado.  As passagens com tarifa 
reduzida são tributadas com a tarifa real paga.

Voos internacionais
É aplicado durante a venda e é 
mostrado separadamente no bilhete 
com o código PY

ASU 2.50% Diplomatas.
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Peru
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República Dominicana

Imposto sobre as vendas
Imposto de Transporte 
(Internacional)

Saída

Aplica-se a todos os bilhetes internacionais, EMD, 
ajustes de tarifas emitidos na República 
Dominicana somente se o itinerário do bilhete 
incluir um ponto no território da República 
Dominicana. Também se aplica a bilhetes 
comprados no exterior quando a viagem tem 
origem na República Dominicana. O imposto de 
transporte não deve ser cobrado se o bilhete não 
incluir nenhum ponto na República Dominicana.

Voos internacionais 
É cobrado durante a venda e 
mostrado no campo de impostos 
com o código DO

TODOS 18%

Diplomatas (Ver detalhes no site da IATA)

Altos funcionários, membros do Gabinete, 
senadores, membros da Câmara dos 
Deputados, membros da Suprema Corte, 
Procurador Geral da República.  

Taxa aeroportuária
Taxa de partida do 
aeroporto (internacional)

Saída
Aplica-se a todos os passageiros que partem da 
República Dominicana em voos internacionais.

Efetivo para bilhetes emitidos imediatamente, 
para viagens em ou após 1° de novembro de 
2001, este imposto deve ser cobrado no 
momento da venda.

É cobrada na venda e mostrada 
separadamente no bilhete com o 
código AA.

TODOS 20 USD Diplomatas da República Dominicana.

Taxa aeroportuária
Tarifa da autoridade 
portuária

Partida e chegada

Aplica-se aos passageiros que partem e chegam 
em voos internacionais. A taxa da autoridade 
aeroportuária é destinada ao pagamento de taxas 
e encargos aeronáuticos.   

Voos internacionais 
Ele é cobrada na venda e mostrada 
separadamente no bilhete com o 
código UX.

TODOS  15 USD 

Crianças com menos de 2 anos de idade.

Tripulantes de companhias aéreas em 
serviço.

Taxa aeroportuária
Tarifa Aerodom 
(Internacional)

Partida e chegada

Aplica-se aos passageiros que partem e chegam 
em voos internacionais. A taxa Aerodom é uma 
taxa comercial especializada do aeroporto, 
prevista para contratos de concessão de serviços 
de sistema de manuseio de bagagem do aeroporto. 
Esta taxa não foi revisada durante 18 anos.

O TY foi criado para separar este componente 
de preço da taxa de infraestrutura 
aeroportuária (VB), e se aplica somente aos 
aeroportos do Grupo Aerodom.

O imposto deve ser recolhido no 
ponto de venda e mostrado 
separadamente no bilhete usando o 
código TY.

SDQ  2,75 USD Crianças com menos de 2 anos de idade.

Taxa aeroportuária  Imposto sobre turismo Chegada

O objetivo deste imposto é promover o turismo na 
República Dominicana.

Este imposto não é reembolsável.  

O imposto será aplicado a cada passageiro 
que chega à República Dominicana vindo do 
exterior e quando o bilhete foi vendido ou 
emitido no exterior e é mostrado 
separadamente no bilhete com o código L8.

Este imposto deve ser pago em cada 
bilhete vendido aos passageiros fora 
da República Dominicana, cuja 
viagem tenha origem fora da 
República Dominicana e cujo destino 
seja a República Dominicana.

TODOS 10 USD 

Passageiros em escala/trânsito

Este imposto não é aplicável aos pontos 
de venda/emissão de bilhetes na 
República Dominicana.

Taxa aeroportuária Infraestrutura do aeroporto Partida e chegada

Aplica-se aos passageiros que partem e chegam 
em voos internacionais. A taxa de infraestrutura 
aeroportuária é para a manutenção e melhoria da 
infraestrutura aeroportuária.

Aplica-se a partir de 1º de dezembro de 2018:
Ele é cobrado no momento da venda 
e é mostrado separadamente no 
bilhete pelo código VB.

TODOS  16,3 USD Voos militares

(TY) para separar este componente de preço da 
Tarifa de Infraestrutura Aeroportuária (VB) 
existente para a Aerodom[4].  

TTiippoo NNoommee  ddoo  iimmppoossttoo PPaarrttiiddaa//cchheeggaaddaa DDeeffiinniiççããoo AApplliiccaa--ssee  aa DDeessccrriiççããoo  ddaa  ccaarrggaa AAeerrooppoorrttoo TTaarriiffaa IIsseennççõõeess
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Sint Maarten

TTiippoo NNoommee  ddoo  iimmppoossttoo PPaarrttiiddaa//cchheeggaaddaa DDeeffiinniiççããoo AApplliiccaa--ssee  aa DDeessccrriiççããoo  ddaa  ccaarrggaa AAeerrooppoorrttoo TTaarriiffaa IIsseennççõõeess

Taxa aeroportuária
Taxa de aeroporto de 
partida (SXM) Internacional

Saída
Aplica-se a passageiros que partem de Sint 
Maarten em voos internacionais.  É destinado a 
instalações de partida de passageiros.

N/A
Ele é cobrado durante a venda e é 
mostrado separadamente no bilhete 
com o código FH.

SXM  6,5 USD Crianças com menos de 2 anos de idade.

Taxa aeroportuária
Taxa de inspeção de 
passageiros (internacional)

Saída

Aplica-se a todos os passageiros que partem do 
Aeroporto Sint Maarten (SXM) em voos 
internacionais, destinados às instalações de 
segurança do aeroporto.

N/A
Ele é cobrado durante a venda e é 
mostrado separadamente no bilhete 
com o código FG.

SXM  11,82 USD

Taxa aeroportuária
Tarifa de melhoria do 
aeroporto (internacional)

Saída
Aplica-se aos passageiros que partem do Aeroporto 
Internacional Princesa Juliana (SXM).

Se a viagem tiver origem em Sint Maarten em 
ou após 1° de julho de 2007. 

Cobrado durante a venda e 
mostrado separadamente no bilhete 
com o código IW.

SXM $11.00
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Suriname
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Venda
Imposto sobre bens e 
serviços (internacional)

Saída

Aplica-se aos consumidores para bens e serviços.  
Aplica-se a todas as passagens, EMD para viagens 
internacionais com origem no Suriname, 
independentemente do local de pagamento.

8% calculado sobre a tarifa aplicável para 
toda a viagem.

Ele é cobrado durante a venda e é 
mostrado separadamente no bilhete 
com o código TB.

PBM  Bilhetes ID00S1/S2/B1/B2.

Taxa aeroportuária
Tarifa de segurança 
(internacional)

Saída
Aplica-se a todos os passageiros que partem em 
voos internacionais.

Compensar o custo para garantir a segurança 
na estrutura da aviação no Suriname.

Compensar o custo para garantir a 
segurança na estrutura da aviação 
no Suriname.

PBM  6 USD
Non-stop - Passageiros em 
trânsito/transferência (48 horas).

Taxa aeroportuária
Sobretaxa de instalações 
para passageiros

Saída

Aplica-se aos passageiros que partem em voos 
internacionais.  Ek PFC é destinado ao novo 
terminal de partida da Suriname Airways no 
Aeroporto Internacional de Zanderij.

N/A
Ele é coletado no ponto de venda e 
mostrado separadamente no bilhete 
com o código QS.

PBM  25 USD Crianças com menos de 2 anos de idade.

Taxa aeroportuária
Taxa de Instalação do 
Aeroporto (Internacional)

Saída
Aplica-se a passageiros que partem em voos 
internacionais.

N/A
Ele é coletado no ponto de venda e 
mostrado separadamente no bilhete 
com o código SR.

PBM  35 USD Crianças com menos de 2 anos de idade.
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Trinidad e Tobago
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Uruguai

Imposto sobre as 
vendas

Imposto sobre a venda de 
bilhetes

Saída

Todos os bilhetes, MCO e PTA emitidos no Uruguai, 
independentemente da origem/destino, bilhetes 
emitidos no exterior para viagens que comecem no 
Uruguai.

A diferença de tarifa, no caso de tarifas 
redirecionadas no Uruguai, resulta em uma tarifa 
mais alta.

É cobrado durante a venda e é 
mostrado na caixa de impostos do 
bilhete com o código UY

MVD 7.50%

Passageiros que participam de grupos 

particular ou um Estado estrangeiro 
concedendo tratamento de reciprocidade

Taxa aeroportuária Imposto de segurança Saída

Aplica-se a todas as partidas nacionais e 
internacionais e passageiros de escala/trânsito do 
aeroporto de Montevidéu - Carrasco (MVD) para 
cobrir os custos da implementação do sistema de 
segurança e controle do aeroporto (SISCA).

O imposto deve ser recolhido no 
ponto de venda e mostrado 
separadamente no bilhete usando o 
código UR. 

MVD $5.76 N/A

Taxa aeroportuária
Imposto de saída 
(internacional)

Saída
Aplica-se a passageiros que partem em voos 
internacionais.

Ele é coletado no ponto de venda e 
mostrado separadamente no bilhete 
com o código WU.

MVD  45 USD Crianças com menos de 2 anos de idade.

TTiippoo NNoommee  ddoo  iimmppoossttoo PPaarrttiiddaa//cchheeggaaddaa DDeeffiinniiççããoo AApplliiccaa--ssee  aa DDeessccrriiççããoo  ddaa  ccaarrggaa AAeerrooppoorrttoo TTaarriiffaa IIsseennççõõeess
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Venezuela

TTiippoo NNoommee  ddoo  iimmppoossttoo PPaarrttiiddaa//cchheeggaaddaa DDeeffiinniiççããoo AApplliiccaa--ssee  aa DDeessccrriiççããoo  ddaa  ccaarrggaa AAeerrooppoorrttoo TTaarriiffaa IIsseennççõõeess

Vendas
Imposto sobre o luxo 
(internacional)

Saída

Aplica-se a todos os passageiros que partem da 
Venezuela em voos internacionais (para viagens 
com início na Venezuela), independentemente do 
local de emissão e pagamento.

N/A
É cobrado na venda e mostrado no 
campo de impostos com o código YN.

CCS/VLN /MAR Todos os bilhetes domésticos.

Vendas
INAC - Tarifa de Melhoria 
dos Serviços de Aviação 
Civil (Internacional)

Partida e chegada
A tarifa será cobrada nos bilhetes emitidos na 
Venezuela somente para passageiros que partem 
em voos internacionais.

A partir de 1° de abril de 2015 - Nova 
descrição:

Deve ser coletada no ponto de venda 
e mostrado separadamente no 
bilhete com o código da UE.

CCS/VLN/MAR 1%
Bilhetes gratuitos (para viagens de 
negócios).

A partir de 1° de abril de 2015 - Nova descrição:

Será cobrada uma taxa sobre os bilhetes 
emitidos na Venezuela e no exterior para 
passageiros que partem e chegam em voos 
domésticos e internacionais. Uma taxa de 1% 
é aplicada e calculada sobre a tarifa 
aplicável.

Será cobrada uma taxa sobre os bilhetes emitidos 
na Venezuela e no exterior para passageiros que 
partem e chegam em voos domésticos e 
internacionais. É cobrada uma taxa de 1% 
calculada sobre a tarifa aplicável.

Taxa aeroportuária
Taxa de partida do 
aeroporto (internacional)

Saída
Aplica-se a passageiros que partem em voos 
internacionais. Para uso do governo. 

Efetivo nas vendas/viagem a partir de 20 de 
agosto de 2018.

Conversão de moeda de VEF para VES de 

contabilidade de preços e receitas. 

É cobrada diretamente do 
passageiro no balcão da Autoridade 
Aeroportuária no aeroporto.

CCS 500.000 VES
Tripulantes de companhias aéreas em 
serviço.

Efetivo para vendas/viagem a partir de 20 de 
agosto de 2018.

Conversão de moeda de VEF para VES de 

contabilidade de preços e receitas. 

Taxa aeroportuária
Taxa de serviço de 
biossegurança 

Partida e chegada

Aplica-se aos passageiros que partem em voos 
domésticos e internacionais do Aeroporto Simón 
Bolívar de Maiquetía (CCS) em Caracas, para 
proporcionar fundos para a proteção da saúde, 
biossegurança, desinfecção e eliminação de 
contaminantes prejudiciais à saúde pública e à 
propagação de germes.

O CONVIASA informou ao TTBS que, a partir de 
10 de novembro de 2015, os seguintes 
esclarecimentos adicionais foram 
acrescentados à taxa de serviço de 
biossegurança (C2) para viajar, aplicável da 
seguinte forma

El impuesto debe cobrarse en el 
punto de venta y mostrarse por 
separado en el boleto con un código: 
C2

CCS 20.000 VES Niños menores de 2 años.

A C2 foi suspensa em 25 de julho de 2014.

Nova condição: Para operadores não 
venezuelanos em voos de operadores 
venezuelanos em viagens domésticas ou 
viagens internacionais com setores domésticos 
na Venezuela; se o operador participar do MITA 
ou outro acordo, então a C2 se aplica para 
segmentos cobrados em serviços de transporte 
CCS de entrada e saída. 

A partir de 07 de maio de 2015, a Taxa de Serviço 
de Biossegurança (C2) deverá ser aplicada 
somente para partidas e chegadas domésticas e 
somente nos serviços dos seguintes 
transportadores de bandeira venezuelana[5]:

CCS 17.28 VER Deportados.Taxa aeroportuária
Taxa de partida do 
aeroporto (internacional)

Saída
Aplica-se a passageiros que partem do Aeroporto 
de Maiquetia (CCS) e Maracaibo (MAR) em voos 
internacionais. Para uso do governo.

É cobrada diretamente do 
passageiro no balcão da Autoridade 
Aeroportuária no aeroporto.
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