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Desenvolvimento da pesquisa: A pesquisa é realisado no Brasil e é no inicio. O assunto faz parte da pesquisa de doutorado que se trata da liberalização do mercado Brasileiro com comparaçao na liberalização na Europa.
Resumo: As relações entre as companhias aéreas e os Estados na América Latina são reguladas pelas legislações nacionais e, também, por acordos bilaterais
de serviços aéreos, que muitas vezes impedem as liberdades consagradas na Convenção de Chicago sobre Aviação Civil Internacional. Esses acordos bilaterais
estabelecem regras como designação da companhia aérea, restrições da capacidade e de preços, determinação dos pontos autorizados, direito à quinta liberdade
do ar e arranjos cooperativos, resultando em mercados fechados e mais regulados. A liberdade das empresas aéreas é, portanto, bastante restrita, pois os termos
dos acordos bilaterais de serviços aéreos frequentemente impedem o exercício de todas as liberdades do ar incorporadas na Convenção de Chicago.
Uma solução para o crescimento do mercado aéreo é liberalização fundamentada no conceito de market access liberalisation, que permitiria que todas as companhias aéreas brasileiras, e as de outros países, operassem livremente qualquer rota entre dois países sem restrição à capacidade ou frequência. A principal
vantagem seria a capacidade de operar a quinta liberdade de serviços aéreos. A quinta liberdade, consiste no direito de transportar passageiros e carga entre o
território do outro Estado contratante e o território de um terceiro Estado, ou além deste ponto. Um caminho para a liberalização ocorre por meio de acordos de
céus abertos, uma vez que tais acordos permitem a abertura de novas rotas e diminuem a restrição da capacidade, autorizando as companhias aéreas realizarem
suas escolhas nas negociações comerciais. Um exemplo foi o acordo Open Skies, entre Estados Unidos e Brasil, assinado em 2011, com a liberalização total visà-vis das empresas aéreas a partir de 2015. Uma das razões que possibilitou que esse acordo fosse facilmente concluído foi a ausência expressa sobre a quinta
liberdade, e este é um dos motivos para não haver um acordo de céu aberto entre União Europeia e Brasil. Em vez disso, conforme as regras estabelecidas dentro
desses acordos bilaterais de serviços aéreos, as empresas aéreas podem fixar os preços como bem entenderem e podem celebrar contratos com outras empresas, desde que respeitem as regras impostas pelas autoridades públicas.
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Problema de pesquisa: Por que uma liberalização inteligente do mercado áereo é importante alcançar um equilíbrio entre o poder estatal e a liberdade contratual?
Objectivos: O presente projeto objetiva demonstrar que os acordos bilaterais restringem não apenas a liberdade contratual das empresas aéreas, mas, igualmente,
o desenvolvimento do próprio mercado e a oferta de opções para os consumidores.
Metodologia: análise qualitativa, da revisão da literatura jurídica e das legislações sobre o assunto.
Resultados: Este trabalho demonstra que a liberalização promove as liberdades do ar, que são um conjunto de direitos de aviação comercial que concede às companhias aéreas de um país o privilégio de entrar e pousar no espaço aéreo de outro, conforme dispõe a Convenção de Chicago. Essa abertura do mercado aéreo
permitiria um aumento no número de voos. Além disso, este projeto demonstra que a celebração de acordos de céu aberto podem beneficiar tanto os países do
Mercosul como também os demais países da América Latina. Liberalizando o mercado brasileiro, o mercado aéreo com o Mercosul melhorará a posição das empresas aéreas no mercado, os consumidores terão mais opções e, em última análise, uma redução no preço das passagens aéreas. A atual situação não assegura um equilíbrio entre a liberdade contratual das partes e do poder estatal, mas ao contrário, ao Estado é atribuído muito poder para acordos internacionais. É
po meio da liberalização que se alcançará o equilíbrio no mercado de aviação, oferecendo mais benefícios, evitando monopólios e garantindo maior concorrência
comercial.

Bibliografia:
Delphine Defossez, ‘Will There Be More Competition After the Single European Sky Is Implemented?’ (2015) 14 Issues on Aviation Law and Policy 2
Felsberg advogados, ““Open Skies” lead to an increase of flights between Brazil and US” (11/11/2014) < http://www.felsberg.com.br/en/open-skies-lead-to-an-increase-of-flights-between-brazil-and-us/>
P.P.C. Haanappel, «The transformation of sovereignty in the air». In Chia-Jui Cheng, Jiarui Cheng, The Use of Air & Outer Space Cooperation & Competition (Martinus Nijhoff Publishers, 1998)
Ralph Huenemann and Anming Zhang «7: The airline industry». In Erlinda M. Medalla, Competition Policy In East Asia. (Routledge, 2005)
InterVISTAS-EU Consulting Inc, ″The Impact of International Air Service Liberalisation on Brazil″, 2009 report
InterVISTAS-ga ”The Economic Impact of Air Service Liberalisation”, June 2006
Pablo Mendes de Leon, ‘Liberal of air transport in Europe’, in Doo Hwan Kim and Chia-Jui Cheng (eds), The utilization of the world’s air space and free outer space
in the 21st century: proceedings of the International Conference on Air and Space Policy, Law and Industry for the 21st Century held in Seoul from 23-25 June 1997
(p.15-21, Kluwer Law International, 2000)
“European Experience of Air Transport Liberalisation”, Joint Presentation by the European Union and the European Civil Aviation Conference to the 5th Worldwide
Air Transport Conference (ICAO), 24-29th March 2003

