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Título:  

Desregulamentação da franquia de bagagem despachada no Brasil: Uma 

análise dos efeitos esperados no mercado e os resultados reais 

 

Introdução 

 

Desde 2011, a Aviação Civil Brasileira vem experienciando novas formas 

de gestão aeroportuária, motivada pela necessidade de alavancar o 

desempenho das operações aeroportuárias.  

O foco do setor vem pautando-se pela melhor utilização dos ativos 

existentes, buscando referencias mundiais para melhoria da eficiência 

operacional e da qualidade dos serviços prestados pelas companhias aéreas e 

aeroportos. 

Para tanto, o regulador buscou na Teoria econômica da regulação e na 

experiência nacional e internacional, quais os ganhos de bem-estar social seriam 

emanados com a desregulamentação da franquia de bagagem. 

Nessa trajetória, a ANAC promoveu reuniões entre o setor regulado e 

entidades envolvidas, no sentido de compreender qual seria o impacto 

regulatório desta medida. Ao todo, foram 28 audiências públicas para permitir a 

participação da sociedade, além de abertura de canal de sugestões em seu site 

para melhor atender a população, totalizando mais de 1.500 sugestões para a 

adequabilidade. 

Nesse contexto, a ação governamental praticada pela ANAC, chegou a ser 

questionada pela sociedade e entidades do setor, na medida em que estava 

dando uma direção ao serviço que ela fiscaliza. Em face disso, o parecer da 

reguladora foi que havia a necessidade de estimular a concorrência, a partir da 

diferenciação de serviços e preços, dando mais transparência nas relações de 

consumo, ademais, a desregulamentação da franquia de bagagem convergia 

para as melhores práticas regulatórias internacionais, bem como atendia aos 

princípios emanados pela Organização de Aviação Civil Internacional. 

Na visão da agência, caso não houvesse a ação governamental em favor 

da desregulamentação, aí sim, poderia ocasionar distorções na economia a 

ponto de afetar a concorrência, promovendo: 

 



(i) a limitação do número ou variedade dos ofertantes;  
(ii) a limitação à capacidade concorrencial dos ofertantes;  
(iii) a redução do incentivo à competição entre os ofertantes;  
(iv) a limitação às escolhas e à informação disponível aos 

consumidores. (SEAE, 2016). 
 

Para a ANAC, tomando por base os princípios, ora apresentados, não há 

que se falar em indícios de danos à concorrência decorrentes da proposta em 

comento, e sim, em maior concorrência por meio da diferenciação do serviço e 

consequentemente do preço. 

Ainda segundo a SEAE (2016), 

A concorrência é o processo pelo qual, por um lado, diferentes 
consumidores disputam entre si pela aquisição de determinado 
produto ou serviço e, por outro, diferentes fornecedores de um 
bem ou serviço tentam conquistar a preferência dos 
consumidores. Os meios empregados nesse processo são os 
preços, a qualidade do produto ou serviço e a inovação. (SEAE, 
2016). 
 

Na ocasião, não foi identificada falha de mercado que respaldasse a 

intervenção governamental, visto que esta atuava em restrição à limitação da 

capacidade concorrencial dos ofertantes. 

De acordo com o estudo da Secretaria de Aviação Civil, em 2014, 35% dos 

passageiros transportados em 2014 não despacharam bagagem em voos 

domésticos no Brasil. A quantidade média de bagagem despachada por 

passageiro em 2015 foi de 11,5 kg em voos domésticos e de 20 kg em voos 

internacionais. 

No entanto, analisando os efeitos esperados no mercado, quais sejam: 

redução de custos, maior eficiência, redução de preços, inclusão social e 

incremento de demanda, não se nota ambiente concorrencial entre as empresas. 

Nem tampouco a criação de diferencial competitivo para fidelização de clientes, 

oferta de passagens sem franquia a preços mais acessíveis do que aquelas com 

franquia e, ganhos de eficiência por parte do passageiro e por parte das 

empresas. Tais fatos, levam a uma reflexão sobre os efeitos reais da 

desregulamentação da franquia de bagagens já em curso pelas empresas. 

Sendo assim, pergunta-se: a) Por que não estão sendo estimulados preços mais 

competitivos das passagens aéreas, conforme se nota em outros modelos 

internacionais, tal qual havia sido defendido pelo regulador? b) Os resultados 

após desregulamentação da franquia de bagagens se mostram favoráveis à 



eficiência operacional esperada? c) Qual é a visão do passageiro sobre a 

qualidade do serviço prestado, após a desregulamentação da franquia de 

bagagens? d) Qual é a metodologia adotada para a formação do preço por quilo 

excedente de bagagem? Tal prática confere com as melhores práticas globais? 

Essas e outras questões são importantes para se ter uma rápida visualização 

dos resultados, pois, o que se almeja com este estudo é compreender se tal 

mudança trouxe melhorias para os passageiros e para as empresas, além de 

relacionar estes resultados com o aumento do transporte de cargas realizado 

pelas companhias aéreas, já que os passageiros estão despachando cada vez 

menos bagagem, dando a elas mais liberdade para praticarem o transporte de 

cargas. 

Diante do exposto e, considerando o novo cenário de desregulamentação 

da franquia de bagagens, torna-se relevante um estudo junto aos passageiros 

domésticos e internacionais, visando identificar o que pensam a respeito, o que 

mudou para eles, quais os benefícios percebidos após a nova regra.  

A reflexão que se faz sobre o tema em questão, é sobre os efeitos 

esperados antes da desregulamentação e após a desregulamentação da 

franquia de bagagem à luz do bem-estar social. 

Espera-se com este estudo obter mais informações sobre a melhoria da 

eficiência operacional e da qualidade do serviço prestado pelas empresas 

aéreas no Brasil, principalmente, porque ainda não se tem Relatórios de 

Desempenho contemplando tais resultados. O presente estudo poderá servir 

também, como um moderador sobre as perspectivas de futuras medidas, em prol 

da maior concorrência entre operadores e o repasse dessa eficiência no preço 

praticado. 

  

Justificativa: 

 

Desde 2001, o Brasil vive uma verdadeira revolução institucional, 

administrativa, política e econômica no setor da aviação. Os anos 2001 e 2002 

foram marcados por uma flexibilização de tarifas e maior competição entre as 

empresas aéreas. O ano de 2005 foi marcado pela mudança institucional do 



órgão regulador do Departamento de Aviação Civil (DAC) para Agência Nacional 

de Aviação Civil (ANAC).  

Em 2007, o setor enfrentava a maior crise decorrente de uma série de 

deficiências no setor aéreo com gargalos estruturais e falta de investimentos na 

infraestrutura, e ainda enfrentava uma imagem abalada desde os acidentes 

aéreos envolvendo as empresas TAM e GOL. Tais ocorridos movimentou ainda 

mais o Sistema de Aviação, e em 2011, foi criada a Secretaria de Aviação Civil 

da Presidência da República (SAC/PR) com o intuito de administrar a Aviação 

Civil. Em 2012, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) 

começa a sua retirada gradual como gestora dos aeroportos da rede brasileira, 

cedendo espaço às concessões aeroportuárias. Tal feito, tinha o objetivo de 

preparar os Aeroportos localizados nas cidades que iriam sediar os eventos 

internacionais de Copa do mundo em 2014 e Jogos Olímpicos em 2016 e, num 

segundo plano realinhar a oferta com a demanda de transporte aéreo.  

Diante de tantas mudanças institucionais, e da influência da Política 

Nacional de Aviação Civil, dirimindo estratégias para impulsionar o 

desenvolvimento do Setor e garantir a eficiência operacional dos serviços de 

transporte aéreo com respeito ao consumidor, percebe-se que houve expansão 

rumo a desejável democratização do transporte aéreo, e os passageiros 

puderam contar com menores custos (Figura 1), tempo e mais conforto. 

 
Figura 1 – Redução dos custos na tarifa média doméstica 
Fonte: ANAC/SAS/GEAC, 2017 



Espera-se que até 2034, o Brasil possa contar com mais de 600 milhões 

de passageiros por ano. No entanto, a partir de 2015, um novo cenário se 

instalou. A instabilidade econômica do país, afeta o transporte aéreo pelo 19º 

mês consecutivo, com queda de demanda e oferta no transporte aéreo 

doméstico, conforme a Anac (2017). Somente no presente ano com a retomada 

da economia, o setor volta a apresentar aumento de demanda por transporte 

aéreo. 

Sendo assim, é fulcral acompanhar as ações praticadas no âmbito do 

serviço prestado, especificamente para a variável preço, no sentido de avaliar se 

houve redução no preço da passagem, após a desregulamentação da franquia 

de bagagem, já que esta era a proposta original defendida pela Política do Setor.  

Para os participantes da pesquisa, os resultados trarão maior 

enriquecimento na formação acadêmica. Já os interessados indiretos ao projeto, 

receberão uma fonte bibliográfica atual, necessária para a compreensão do nível 

de serviço de transporte aéreo. Os benefícios desse estudo se estendem 

também à comunidade aeroportuária, à medida que subsidiará com informações 

relevantes ex-post, a desregulamentação da franquia de bagagem. 

Por fim, os resultados desse estudo contribuirão com a publicação científica 

e participação em eventos, auxiliando na ampla divulgação de resultados com 

destaque para as recomendações para a melhoria do serviço praticado, no que 

diz respeito a varável preço da passagem. 

 

Objetivos: 

Geral: 

Analisar os efeitos reais da desregulamentação da franquia de bagagem 

despachada no Brasil e comparar com os efeitos esperados no mercado antes 

do fim da franquia. 

 

 

 

 



Específicos: 

• Analisar a nova conjuntura do transporte aéreo sob os aspectos de 

expansão da capacidade, aumento de demanda, utilização dos ativos 

existentes, sistemas de gestão de desempenho e tarifas, 

• Elaborar proposições e recomendações para políticas futuras que 

estimulem a ampla concorrência entre os operadores de transporte aéreo, 

• Elaborar artigos científicos e pôsteres sobre os resultados gerados e 

apresentá-los em encontros científicos. 

  

Materiais e métodos: 

Este estudo consistirá de levantamento bibliográfico e documental no 

tema abordado, englobando o arcabouço legal, a começar da Resolução Anac, 

400 de 2016 que rege a prestação do serviço adequado, bem como documentos 

técnicos. A metodologia utilizada será do tipo exploratória por meio da coleta de 

dados bibliográficos com autores renomados sobre o tema economia de 

transporte, e pesquisa documental nos sites da ANAC, SEAE e SAC do 

Ministério dos Transportes, dentre outros. 

Para atender aos objetivos, a análise seguirá orientada pela expansão da 

capacidade, utilização dos ativos existentes, sistemas de gestão de desempenho 

operacional e tarifas. Para tanto, utilizar-se-á de métricas de desempenho e 

pesquisas de opinião por aeroporto. A partir dos dados obtidos será possível 

avaliar o nível de serviço e eficiência operacional, bem como, a satisfação do 

usuário.  

A Tabela 1, mostra a relação de materiais e métodos visando o 

cumprimento das atividades do cronograma apresentado no Anexo 1 - 

Formulário de instrução para solicitação da bolsa de iniciação científica deste 

documento. 

 

Tabela 1: Materiais e Métodos do estudo 

Método Material/Recurso 

Pesquisa Bibliográfica e documental Livros; artigos científicos; e-books; 
arcabouço legal, normas técnicas, 
websites dos aeroportos, etc.. 

Encontros Científicos Salas de aula; data show; material 
impresso; note book. 

Visitas técnicas Transporte; relatórios de campo. 



Orientações Docente-Discente Note book; fichamentos; cronogramas; 
sala de orientações. 

Elaboração de Relatórios/Artigos 
Científicos 

Note book; material para pesquisa; 
fichamento; montagem de pôster. 
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