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RESUMO 

 

O presente estudo identifica, através de um painel com as tarifas vendidas entre 

2013 e 2018 para as ligações diretas entre cidades brasileiras, o impacto de 

variações no cenário competitivo do setor aéreo brasileiro no nível de preços 

praticados, nos diversos percentis e no nível de dispersão de preços. Os resultados 

obtidos dialogam com as evidências mais atuais encontradas na literatura para o 

setor: o aumento no nível de concorrência reduz o nível médio de preços e reduz o 

grau de dispersão das tarifas vendidas, apontando para maior dificuldade, em um 

cenário mais competitivo, de discriminação dos preços por parte das empresas 

aéreas. 

 

  

 

Palavras-chave: dispersão de preços, discriminação de preços, setor aéreo, preços, 

aviação brasileira, competição.  

  

  



 

 

ABSTRACT 

 

Using panel data from 2013 and 2018 for non-stop brazilian domestic markets, this 

paper identifies how changes in the Market structure impacts the average price level 

and price dispersion in Brazilian market. The results found are similar to those found 

on reference papers: increasing competition reduces the market average price, also 

reducing the dispersion level found on tickets sold, indicating that, in a more 

competitive scenario, airline companies find more difficulty to discriminate the prices. 

  

 

Keywords: price dispersion, price discrimination, airline, competition, prices, 

brazilian aviation. 
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1. INTRODUÇÃO 

O impacto da concorrência na formação dos preços e a relação entre as 

estruturas de mercado e a habilidade de discriminar preços na aviação é um dos 

assuntos mais estudados pelos microeconomistas de todo mundo, pois o setor 

aéreo consegue fugir da “law of one price” e segmentar seus preços de acordo com 

a elasticidade dos diversos tipos de clientes.  

O objetivo do presente estudo é entender qual o impacto de variações no 

cenário competitivo brasileiro na formação e dispersão dos preços praticados pelas 

companhias no mercado doméstico, que passou por diversas mudanças estruturais 

ao longo dos últimos anos. 

Para mensurar esses efeitos, foi construído um painel com as passagens 

vendidas entre 2013 e 2019 para os mercados domésticos com ligação direta, 

segmentando-as por companhia aérea e mercado. Esse estudo regride, adicionando 

efeitos fixos (de tempo, mercado e empresa aérea), o nível de preços e dispersão 

praticado (não só o Gini como o nível de preços de diversos percentis) em função do 

cenário de oferta, medido através do Índice Herfindahl-Hirschman. 

Os resultados encontrados nesse estudo dialogam com aqueles encontrados 

na literatura e esperados pelos livros-textos: o aumento da concentração do nível de 

oferta gera aumento da tarifa média praticada e também aumento da discriminação 

de preços, indicando que o poder de segmentação das empresas aumenta com a 

concentração do mercado. É importante destacar, no entanto, que o impacto do 

aumento de concentração de mercado na tarifa é diferente por percentil: a redução 

da concorrência gera aumentos maiores nos percentis intermediários que nos 

extremos (superior e inferior) – conclusão semelhante à encontrada para o mercado 

canadense em estudo de 2018. 

Esse estudo é o primeiro que aplica, para o caso brasileiro, a análise 

conduzida em dois importantes artigos que analisam a indústria americana: 

Borestein e Rose (1994), que investiga a relação entre estrutura de mercado e 

dispersão de preços durante a década de 1980-90 no mercado americano, e o artigo 

de Gerardi e Sharpiro (2009), que atualiza a metodologia e conclusões do primeiro 

artigo. 
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Em artigo de 1994, Borestein e Rose (1994) estimam, utilizando dados em 

corte transversal, o impacto da concentração de mercado1 na dispersão de preços2 

praticados em cada uma das rotas e por cada uma das companhias, controlando por 

variáveis de oferta (quantidade de voos semanais entre aeroportos, share de 

mercado de cada companhia no número de voos semanais de uma determinada rota 

e IHH apresentado na rota) e de demanda (se a rota em questão é turística ou não e 

se algum dos aeroportos é classificado como congestionado). Os autores concluíram 

que, ao contrário do que seria de se imaginar, um maior nível de concentração de 

mercado acarretaria uma menor dispersão de preços – i.e, os preços praticados 

pelas companhias aéreas nos mercados mais concentrados são menos diversos que 

naqueles mercados que apresentam maior competição. 

No entanto, a conclusão de Gerardi e Sharpiro (2009) para o impacto do nível 

de competição no nível de dispersão de preços é diferente: um menor nível de 

concorrência aumenta a dispersão de preços (o impacto do IHH no Gini é 

significante e positivo), o que significa que, em situações mais próximas de 

monopólio, as empresas aéreas conseguem separar melhor os passageiros 

inelásticos dos elásticos, apresentando maior grau de distribuição da demanda ao 

longo das diversas faixas de preços das tarifas comercializadas. Essa diferença 

entre os resultados se deve ao método de estimação escolhido: em Gerardi e 

Sharpiro (2009)3, os autores empregaram dados em painel com efeitos fixos de 

tempo, empresa e mercado, removendo o viés relacionados a essas variáveis com a 

adição desses efeitos. 

A conclusão para o caso brasileiro é semelhante à encontrada para o caso 

americano no estudo de Gerardi e Sharpiro (2009): o aumento do nível de 

concentração de mercado possibilita às empresas maior poder de discriminação de 

preços, segmentando-os mais que em um cenário de aumento de concorrência. 

                                                           
1
 Medido através do Índice Herfindahl-Hirschman do nível de share das empresas em um 

determinado mercado/rota. 
2
 Medido através do Índice de Gini das tarifas vendidas. 

3
 Os autores replicaram a análise de Borestein e Rose (1994) utilizando dados em corte transversal e 

as mesmas variáveis, obtendo a mesma conclusão do artigo de 1994. Esses resultados se devem ao 
viés gerados pela falta de controle temporal e de mercados.  
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Além de avaliar o impacto de mudanças na estrutura de mercado no nível 

geral de discriminação de preços, uma análise importante é a de impacto da 

concentração sob o nível de preços praticados em diversos percentis.  

Um artigo importante que conduz essa análise é o de Chandra e Lederman 

(2018) para o mercado canadense: os autores encontraram que o impacto de um 

maior nível de competição é menor nas tarifas dos extremos e mais alto nas tarifas 

intermediárias.  

 

2. SETOR AÉREO BRASILEIRO: CONTEXTO  

A principal mudança estrutural do setor foi a desregulação que o setor passou 

durante a década de 1990, atingindo sua liberalização tarifária no começo dos anos 

2000, acabando com os preços de referência definidos pela autoridade aeronáutica 

e permitindo a discriminação dos preços de maneira ampla (sem limites inferiores e 

superiores para os preços das passagens). 

Essa mudança legal permitiu o surgimento de novas empresas áreas com 

estratégias diferentes das estratégias adotadas até então pelas empresas 

tradicionais, como a VARIG, VASP e Transbrasil: é o caso do surgimento da GOL 

(fundada em 2001), com seu modelo low-cost, e da Azul (fundada em 2009), que 

organizou o mercado regional e cresceu em mercados secundários do país. 

 Esse novo cenário de regulamentação, em conjunto com as alterações de 

oferta que surgiram ao longo da década de 2000, levaram ao surgimento de novas 

rotas, aumento da concorrência, queda no valor médio das tarifas aéreas praticadas 

e aumento na quantidade de passageiros transportados. 

O crescimento da demanda (RPK) ao longo desde 2000 foi gigantesco, mais 

que triplicando a quantidade de passageiros transportados (o RPK cresceu 276% ao 

longo do período), enquanto o crescimento da oferta, ainda que elevado, foi inferior 

– de 170% (Figura 1).  
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Figura 1 - Evolução Oferta (ASK) e Demanda (RPK) doméstico 

 

Fonte: ANAC 

O maior crescimento da demanda ao longo do período aumentou a eficiência 

das companhias aéreas, aumentando a taxa de ocupação que elas apresentavam (o 

Load Factor, que é a razão entre o RPK e o ASK, saiu de 57% em 2002 para 81% 

em 2018, conforme pode ser visto na Figura 2).  

Figura 2 – Evolução Load Factor/Taxa de Ocupação 

 

Fonte: ANAC 

Esse crescimento na taxa de ocupação, mesmo com aumento da oferta do 

mercado, só foi possível pela desregulamentação do mercado, que permitiu 

aumentar o nível de discriminação das tarifas praticadas (Figura 3), aumentando, por 

exemplo, a participação de tarifas com valores abaixo de R$ 300 na composição 

total da demanda: em 2002, somente 6% das tarifas foram comercializadas a 
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valores inferiores a R$ 300 (valores reais); já em 2018, cerca de 50% de todas as 

passagens comercializadas custaram até 300 reais, diminuindo, ao longo desse 

período, a participação das tarifas mais caras na composição da demanda, 

democratizando o acesso aéreo. 

 Figura 3 – Distribuição Demanda por faixa de preço (valor real): 2002 vs 2018 

 

Fonte: ANAC 

Essa alteração na distribuição das tarifas, com maior distribuição da demanda 

através as diversas faixas de preços, pode ser traduzida, também, na tarifa média 

geral praticada pelo mercado, que sofreu grande queda em termos reais desde 

2002, saindo de R$ 747 em 2002 para R$ 379 reais em 2018 (ambos a valores de 

2019) – Figura 4. 

Figura 4 – Evolução Tarifa Média: Real e Nominal

 
Fonte: ANAC 

0

5

10

15

20

25

%
 d

e
 D

e
m

an
d

a
 

2002 2018

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000
Tarifa Média Real Tarifa Média Nominal



16 

 

No entanto, apesar de toda dinâmica apresentada ao longo dos últimos anos, 

poucos estudos foram realizados para entender as relações econômicas e 

causalidades encontradas no setor no caso brasileiro, apesar do segmento ser um 

dos mais estudados do mundo pelos microeconomistas e base de exemplos para 

diversos livros textos amplamente utilizados.  

Assuntos como discriminação de preços, competição oligopolista, análise de 

sensibilidade e elasticidade de preços e de reação a preços devido a choques 

externos (entrada de um novo player e aumento de custos, por exemplo) são 

amplamente pesquisados principalmente pela academia americana4. 

A pouca produção sobre o mercado brasileiro de aviação se deve, em parte, a 

dificuldade de acesso às informações do mercado aéreo brasileiro no passado: 

apesar das empresas brasileiras compartilharem, mensalmente, com a autoridade 

regulatória do setor informações de vendas de tarifas, essas informações só eram 

publicadas em relatórios trimestrais produzidos pela ANAC e de maneira agregada.  

No entanto, desde agosto de 2017, esse cenário de compartilhamento de 

dados mudou com a agência passando a compartilhar os microdados de registro das 

tarifas aéreas domésticas e internacionais comercializadas pelas companhias 

passaram a ser compartilhado pela agência na internet (incluindo dados de vendas 

anteriores a essa data), cumprindo a Resolução nº 437, o que passa a facilitar 

análises e estudos sobre as questões levantadas acima. 

 

3. DADOS 

 Para analisar qual o impacto de mudanças na estrutura de mercado na 

distribuição das tarifas aéreas vendidas e no nível de preços praticados, são 

utilizadas duas fontes de dados: a base de Microdados das Tarifas Aéreas, 

disponibilizada pela ANAC, e a base de evolução de oferta das companhias aéreas 

                                                           
4
 Além do nível de oferta e concentração de mercado, foram encontradas diversas outras causas para 

a explicação do nível de preços praticados (e a dispersão) pelas companhias aéreas americanas, 
dentre os quais: o nível de concentração de oferta em determinado aeroporto e a presença de uma 
estrutura de hub (Borestein, 1989; Bilotkach e Lakew, 2014); a classificação de uma nova entrante 
(se legacy ou low cost) –(Brueckner et al, 2013); o nível de oferta em mercados substitutos 
(cidades/regiões com múltiplos aeroportos) – (Hofer et al, 2008); e o tamanho da capacidade 
instalada no mercado e do tamanho da entrada do concorrente (Lin et al, 2002). 
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elaborada pelo OAG – Official Aviation Guide (base privada), que contem número de 

voos e assentos ofertados para um determinado mês. 

 Os Microdados das Tarifas Aéreas disponibilizados pela ANAC, que 

passaram a ser publicados online em 2017 após a Resolução nº 437, contemplam 

as vendas realizadas pelas empresas aéreas em um determinado mês e ano, 

discriminadas por origem, destino e tarifa praticada. Na tabela abaixo, é possível ver 

um exemplo de como os dados são disponibilizados pela agência: 

Tabela 1 – Microdados tarifas aéreas disponibilizados pela ANAC (amostra) 

ANO MÊS 
ICAO 

Empresa 
Aérea 

ICAO 
Aeródromo 

Origem 

ICAO 
Aeródromo 

Destino 

Tarifa 
Nominal 

Assentos 
Vendidos 

2019 5 GLO SBSP SBRJ 67,05 5 

2019 5 GLO SBSP SBRJ 69,9 6 

2019 5 GLO SBSP SBRJ 78,9 1 

2019 5 GLO SBSP SBRJ 79,9 1 

2019 5 GLO SBSP SBRJ 84,9 1 

2019 5 GLO SBSP SBRJ 89,9 115 

2019 5 GLO SBSP SBRJ 92,89 2 

2019 5 GLO SBSP SBRJ 92,9 2.187 

 

 No exemplo acima, durante o mês de maio de 2019, por exemplo, foram 

comercializados pela GOL (código ICAO = GLO) 2.187 assentos com origem no 

Aeroporto de Congonhas (SBSP) e destino ao Aeroporto de Santos Dummond 

(SBRJ) a R$ 92,90 e outros dois assentos, com a mesma origem e destino, a R$ 

92,895 (valores nominais). 

 Os dados disponibilizados no arquivo de microdados das tarifas aéreas 

domésticas contemplam somente as “passagens vendidas ao público adulto em 

geral, excluindo tarifas obtidas com descontos restritos a grupos específicos6 e 

programas de milhagem” (ANAC), somando entre 40% e 50% de todas as vendas 

realizadas e de passageiros transportados (importante destacar que a base de 

                                                           
5 

A base de dados da ANAC não discrimina o tipo de passagem por tipo de viagem (se é uma ida e 
volta) ou por tipo de serviço (se é um serviço direto ou com conexão), mostrando somente quantas 
passagens foram vendidas a um determinado preço para os passageiros que saíram do ponto A e se 
destinaram ao ponto B.

 

6 
 Como, por exemplo, tarifas privadas negociadas com empresas e tarifas com condições especiais 

para Operadoras e Agências de Turismo. As passagens emitidas por outra empresa aérea 
(codeshare e interline) também não estão contempladas no arquivo. 
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dados disponibilizada pela ANAC não especifica qual o período de voo das 

passagens compradas, mas somente o mês e ano no qual a venda foi realizada). 

 Para o presente estudo, somente serão utilizados os dados dos mercados7 

que tiveram serviço direto oferecido por pelo menos uma companhia aérea entre as 

quatro maiores do país durante o período (Azul, Avianca, Gol e Latam/Tam) durante 

todos os meses entre janeiro de 2013 e dezembro de 20188, totalizando 200 

mercados – esses mercados somam 89,5% do total de passageiros vendidos 

registrados na base da ANAC e 82,1% do volume de vendas durante todo o período. 

 Para facilitar o cálculo dos indicadores de Gini e percentis, todos os dados 

foram desagregados de forma que cada linha fosse um assento vendido e, após o 

cálculo dos indicadores de Gini e percentis, os dados foram reagrupados, formando 

um painel onde cada observação contem as vendas realizadas por uma determinada 

empresa aérea em um determinado mês e ano para um mercado específico. 

É importante destacar que o painel resultante, devido a entradas e saídas de 

empresas operando em um determinado mercado, é desbalanceado. 

 

4. ENDOGENEIDADE E VARIÁVEL INSTRUMENTAL 

Há diversos fatores que afetam os níveis de preços e decisões das 

companhias aéreas para decidir iniciar a operação em um determinado mercado.  

Variáveis de custos (custos de combustível, variações de dólar, custos com a 

abertura de novas bases), de demanda (performance econômica, eventos externos, 

feriados), decisões de negócio das empresas aéreas (estratégia de precificação e 

tipo de aeronave, por exemplo) e características dos mercados (se de lazer ou 

corporativos ou com maior ou menor elasticidade, por exemplo) estão entre as 

diversas variáveis que afetam, ao mesmo tempo, o nível de oferta de um 

determinado mercado e os preços. Para tratar esses efeitos, incluíram-se efeitos 

                                                           
7
 Para fins de definição, entende-se “Mercado” como a relação bidirecional entre dois aeroportos com 

os códigos de aeroportos (código IATA) organizados em ordem alfabética. Exemplo: o mercado CGH-
SDU-CGH é composto pela demanda tanto do trecho CGH-SDU quanto do trecho SDU-CGH. 
8
 Não houve, durante esse período, nenhuma fusão ou aquisição envolvendo as quatro companhias. 

Os dois últimos grandes movimentos aconteceram entre 2011 e 2012, com a compra da Webjet pela 
Gol e da fusão da Azul com a Tryp, maior companhia regional da América Latina na época. 
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fixos na análise de painel, controlando os efeitos de tempo, de mercado e de 

companhia aérea. 

Apesar dos controles colocados, a preocupação sobre endogeneidade do 

indicador de estrutura de mercado (           ) se mantém pela possibilidade de 

existirem fatores que estão relacionados tanto com o nível de concentração quanto 

com o nível de preços (e dispersão) praticados. 

A abordagem mais utilizada na academia para os estudos que envolveram a 

utilização dessa variável é a proposta por Borestein (1989) e Borestein e Rose 

(1994), que instrumentaliza a variável             através da seguinte rotina: 

1) Cálculo do share de cada companhia, no mês i, para os dois aeroportos 

que envolvem o mercado j (          ). Essa variável é calculada pela 

razão entre a média geométrica dos passageiros da companhia k que 

utilizaram os aeroportos j1 e j2 pela média geométrica de todos os 

passageiros que utilizaram esses aeroportos, não importando a empresa 

aérea: 

           
√                   

√               

 

2) Estimando o Seat Share com base no volume de passageiros totais de um 

determinado mercado em um determinado período –               – e na 

participação de cada companhia no volume total de passageiros que 

utilizaram ambos aeroportos no mês i (     ), considerando efeitos fixos 

de ano-mês, mercado e companhia áerea (equação estimada abaixo): 

             ̂                               

3) Calculando um quasi-IHH (         através da soma dos valores para o 

market share estimado para cada uma das companhias áreas com o 

restante do share redistribuído entre as outras empresas que operam no 

mercado: 

                    ̂  
 

                  
 

                
 

                ̂    

A rotina acima é utilizada em diversos papers, pois              ̂  é uma boa 

estimativa para o share real de um determinado mercado em um determinado mês 
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por uma determinada empresa e a maneira que a oferta se distribui entre as demais 

empresas aéreas é exógena ao share da companhia k. 

É importante destacar uma diferença grande na escolha das variáveis na 

comparação desse estudo com aquele realizado pelos autores citados 

anteriormente: ao invés de utilizar o             da distribuição da oferta em uma 

determinada rota, os autores calculam o             através da distribuição da 

demanda. Apesar de ambos estarem correlacionados, a escolha do             

baseado na demanda corre um risco maior de ser endógena e não captura 

alterações de oferta diretamente, pois empresas que apresentam menor tarifa 

podem ter uma participação maior de mercado que aquela equivalente a sua oferta. 

Além disso, como no curto prazo a oferta é inelástica aos preços práticos9, a 

utilização do SeatShare é uma estratégia melhor que a de utilização do share de 

demanda. 

 

5. RESULTADOS: 

Os resultados da análise conduzida para o mercado brasileiro estão separados 

em três subseções: a primeira explora o impacto de alterações no cenário de 

concentração de mercado na dispersão geral dos preços, medidas através do índice 

de Gini; a segunda explora o impacto de alterações no nível de concorrência nos 

diversos percentis de preços; a terceira subseção avalia o impacto de alterações do 

nível de concorrência no nível geral de preços e qual o impacto de se aumentar ou 

reduzir a quantidade de empresas operando em um determinado mercado. 

 

5.1. IMPACTO CONCENTRAÇÃO SOBRE DISCRIMINAÇÃO DE PREÇOS 

 Em Gerardi e Sharpiro (2009), os autores, para avaliar o impacto de 

alterações de estrutura de mercado sob a discriminação de preços (medido através 

do índice de Gini), estimam a seguinte regressão utilizando efeitos fixos de período 

                                                           
9
 Ao regredir o nível de oferta em função do nível de preço, não se encontrou nenhum efeito 

estatisticamente significante entre o nível de oferta e o nível de preços praticados, indicando que a 
oferta é rígida e inelástica ao preço no curto prazo (isso acontece devido à estrutura da malha aérea 
das companhias aéreas, montada de forma sequencial, a rigidez de ativos aeronáuticos no curto 
prazo e questões de regulação de permissões de pousos e decolagens em alguns aeroportos). 
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(assim, conseguimos isolar efeitos de choques temporais, efeitos sazonais e 

alterações de variáveis que afetam toda a estrutura de custos do setor), de mercado 

(isolando peculiaridades dos mercados) e de companhias aéreas (isolando efeitos 

de estratégias adotadas pelas companhias) – os erros padrões são clusterizados por 

mercado:  

       
                               

O objetivo é avaliar o sinal e dimensão do coeficiente  , que mede o impacto 

que variações de concentração de mercado (uma companhia alterando sua oferta, 

um novo entrante ou alguma empresa saindo de um determinado mercado, por 

exemplo), têm sob        
    .  

De forma a combater possível endogeneidade e replicando o método 

empregado por Gerardi e Sharpiro (2009), as regressões da tabela 2 abaixo foram 

estimadas utilizando a variável instrumental proposta anteriormente10, apresentando 

as estimativas do impacto da estrutura de mercado sob o Gini: 

Tabela 2: Estimativas para        
     

   

         
     

           
0,172* 
(0,095) 

# Observações 36.400 

# Grupos 181 

 
Todas as regressões incluem efeitos fixos de mercado, ano-mês e carrier. Erros padrões estão em parênteses e 
foram clusterizados por Mercado. Asteriscos indicam o nível de significância: * a 10%; ** a 5% e *** a 1%.  

 

A estimativa do modelo (1) aponta que, em geral, para as rotas analisadas, 

aumentos no nível de concentração de mercado causam aumento no nível de 

discriminação de preços, permitindo maior poder de discriminação de preços quanto 

maior a participação de mercado da empresa aérea (i.e, em cenário de monopólio, 

as empresas conseguem discriminar mais os preços praticados ao longo de toda a 

curva de demanda – cobrando preços mais altos para os passageiros mais 

                                                           
10

 Primeiro estágio da regressão em anexo. 

(1) 
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inelásticos e mais baixos para os elásticos). Essa conclusão é a mesma encontrada 

em Gerardi e Sharpiro (2009) e reforça o efeito esperado nos livros de 

microeconomia (a existência de efeito monopólio e maior poder de mercado para 

segmentar os preços de um monopolista na comparação com o cenário de aumento 

de competição). 

 

5.2. IMPACTO DA CONCENTRAÇÃO DE MERCADO SOBRE PERCENTIS DE 

PREÇOS 

 Em estudos de dispersão de preços, é importante avaliar também o impacto 

que níveis de concentração de mercado apresentam sobre percentis de preço para 

entender se o impacto de uma alteração no nível de concentração é uniforme entre 

eles ou diferente de acordo com o grau de elasticidade dos passageiros.  A equação 

a ser estimada é, então, a seguinte (essa mesma equação foi estimada tanto em 

Gerardi e Sharpiro (2009) quanto em Chandra e Lederman (2018)):  

                                  

onde        é o preço nos diferentes percentis (x), considerando efeitos fixos (       

denotam os efeitos fixos de ano-mês e mercado respectivamente) e correções de 

erros padrões utilizando cluster de mercados. O objetivo é entender qual a 

magnitude do coeficiente   sob o nível de preços dos diversos quartis identificados e 

se esse número difere por tipo de mercado. 

A tabela 3 apresenta as estimativas do impacto da estrutura de mercado nos 

diversos percentis – modelo (2). Todos os efeitos identificados são estatisticamente 

significantes (a 1%) e positivos – aumento de concentração de mercado leva a 

aumento de preços em todos os percentis, no entanto, esse efeito não é 

estatisticamente uniforme entre todos os percentis11: 

 

 

                                                           
11

 O teste F do conjunto aponta para a não uniformidade dos coeficientes a 10%,confirmando que os 

efeitos são estatisticamente diferentes entre os percentis. 

(2) 
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Tabela 3 – Estimativas para             

               

  5% 10% 20% 30% 40% 50% 

            
0,388*** 
(0,063) 

0,398*** 
(0,053) 

0,404*** 
(0,053) 

0,421*** 
(0,057) 

0,448*** 
(0,059) 

0,479*** 
(0,06) 

   

              
 

 

  60% 70% 80% 90% 95% 

             
0,536*** 
(0,06) 

0,573*** 
(0,059) 

0,589*** 
(0,055) 

0,524*** 
(0,054) 

0,455*** 
(0,052) 

 
# Observações = 36.400  # Grupos = 181  

 
 
Todas as regressões incluem efeitos fixos de mercado e ano-mês. Erros padrões estão em parênteses e foram 
clusterizados por Mercado. Asteriscos indicam o nível de significância: * a 10%; ** a 5% e *** a 1%.  

 

O impacto de mudanças no nível de concentração de um mercado exerce 

maior impacto sobre as tarifas médias (50% a 80%) que sobre os percentis mais 

elevados (o impacto da variação do IHHij sobre o 90º percentil é aproximadamente 

10% menor que o apresentado pelo 80º percentil) e que sobre os percentis mais 

baixos, indicando que o impacto de aumento da concorrência sobre os passageiros 

mais inelásticos (aqueles que compram as tarifas mais elevadas) é menor que sobre 

os passageiros que pagam preços intermediários (além disso, o impacto de aumento 

da concorrência sobre as tarifas mais baixas é o menor verificado – as tarifas médias 

vendidas nesses percentis já é muito baixa e já atendem os passageiros elásticos).  

É também interessante notar que os primeiros percentis apresentam efeitos 

quase que lineares e constantes, indicando que a redução da concorrência gera, 

nesses percentis, as mesmas oscilações médias nos seus valores.  
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Figura 5 – Estimativas para             

 

Essa conclusão é similar à encontrada por Chandra e Lederman (2018) para 

o caso canadense: o impacto de variações no número de concorrentes era maior em 

percentis médios e menor naqueles decis mais elevados, com impactos menores 

sob os extremos que nas tarifas dos percentis intermediários. 

 

5.3. PREÇO MÉDIO 

Além do impacto médio da concentração de mercado sobre os diversos 

percentis, é interessante verificar qual o impacto dessa mesma variável sobre o nível 

geral de preços de um mercado. 

Com isso, o modelo a ser estimado pode ser escrito como: 

                                    

onde      é o preço médio de um determinado mercado em um determinado mês 

para uma determinada empresa aérea. O objetivo é entender qual a magnitude do 

coeficiente   sob o nível de preço médio geral. A tabela 4 apresenta as estimativas 

do impacto da estrutura de mercado no nível geral de tarifa média vendida – modelo 

(3): 

 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95%

(3) 
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Tabela 4: Estimativas para           

   

            

           
0,373*** 
(0,083) 

# Observações 36.400 

# Grupos 181 

 
Todas as regressões incluem efeitos fixos de mercado, ano-mês e carrier. Erros padrões estão em parênteses e 
foram clusterizados por Mercado. Asteriscos indicam o nível de significância: * a 10%; ** a 5% e *** a 1%.  

 

Como pode ser visto na tabela acima, um aumento na concentração de 

mercado impacta a tarifa média geral do mercado positivamente (a um nível de 

significância de 1%), aumentando-a – aumento de 10% no nível de concentração de 

um mercado leva a um aumento de 3,7% no preço médio. Essa conclusão é a 

esperada pela teoria microeconômica: quanto maior o nível de competição, menor a 

tarifa média praticada. 

Uma análise complementar realizada utiliza o método de diferenças em 

diferenças para verificar qual o impacto de aumento ou redução da quantidade de 

players, entre um mês e outro, operando um mercado de forma direta sobre a 

oscilação de tarifas nos dois períodos. Para isso, a seguinte equação foi estimada: 

                                                                               

sendo que se: 

 a quantidade de players operando em um mercado de forma direta for maior 

em j que em j-1, dummy_aumento de player = 1; 

 a quantidade de players operando em mercado de forma direta for menor em j 

que em j-1, dummy_redução de players =1; 

 a quantidade de players operando em um determinado mercado de forma 

direta for igual em j e em j-1, dummy_aumento de player = 0 e 

dummy_redução de players =0; 

Os resultados estimados abaixo apontam para o efeito esperado: aumentos 

na quantidade de players operando em um mercado de forma direta reduzem o nível 

(4) 
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de preços (estatisticamente significante, a 1%, para o total geral da indústria) e 

reduções na quantidade de players operando aumentam a tarifa média praticada, 

conforme pode ser visto na tabela abaixo: 

Tabela 5 – Avaliação do Impacto de Aumento e Redução na quantidade de 

players no nível de preços 

  

           

Aumento 
-0,022* 
(0,011) 

Redução 
0,093*** 
(0,013) 

# Observações 14.400 

# de Grupos 180 

 

Todas as regressões incluem efeitos fixos de mercado, ano-mês e carrier. Erros padrões estão em parênteses e 
foram clusterizados por Mercado. Asteriscos indicam o nível de significância: * a 10%; ** a 5% e *** a 1%.  
 

O impacto de redução, no entanto, é superior, em módulo, ao apresentado em 

cenários de aumento da concorrência: a redução na quantidade de players aumenta 

a tarifa média em 9,3% enquanto o aumento na quantidade de concorrentes reduz o 

nível médio de preços em torno de 2,2%. 

 

6. CONCLUSÃO 

A disponibilização dos microdados de tarifas aéreas vendidas possibilita o 

florescimento de diversos estudos para o setor e para o ramo de economia do 

transporte. Análises sobre formações de preços, dinâmica competitiva, impacto de 

mudanças regulatórias sobre os níveis de preços praticados e de evolução de 

demanda em diversos mercados passam a ser possíveis. 

O objetivo do presente estudo é entender qual o impacto de alterações no 

cenário competitivo (alterações na quantidade de players operando de forma direta 

em um determinado mercado e alterações nos níveis de participação de mercado de 

cada um dos players, medido através do IHH) na discriminação e níveis de preços. 

Como foi mostrado acima, reduções no nível de competição estão, conforme 

o esperado, associadas a aumentos de níveis de preços praticados pelas 



27 

 

companhias aéreas, seguindo o que foi encontrado na literatura sobre o assunto 

(tanto em Borestein, Gerardi e Chandra). 

No entanto, o impacto da alteração no cenário de oferta sobre as tarifas é 

diferente por percentil: nos percentis mais baixos e nos mais elevados, o impacto do 

aumento da concentração de mercado é maior que nas tarifas dos percentis médios. 

A lógica inversa se aplica para o aumento da competição: em um cenário mais 

competitivo, as tarifas intermediárias são as que mais sofrem variação percentual. 

Isso significa que as tarifas mais elevadas, vendidas, em geral, para os passageiros 

corporativos, variam menos que aquelas vendidas para a metade da curva de 

demanda; os percentis mais baixos são aqueles que menos sofrem alterações de 

preços (como uma elevada parcela das vendas já acontecem em valores baixos e as 

empresas aéreas já ofertam constantemente tarifas baixas de forma a otimizar sua 

rentabilidade, não há a necessidade de reduzir ainda mais o preço para absorver a 

demanda do passageiro elástico). Na prática, as guerras de preços, em cenário de 

variação de oferta, impactam mais os preços intermediários que dos limites inferiores 

e superiores. 

Além disso, é importante notar que aumento da concentração de mercado 

está associado ao aumento do nível de discriminação de preços – essa é a 

conclusão obtida também por Gerardi e Sharpiro (2009). Ao aumentar sua 

participação de mercado, uma empresa aérea consegue discriminar ainda mais (i.e: 

aumentar a dispersão de preços) os preços praticado – e o oposto é verdade: o 

aumento da competição reduz o poder de segmentação de preços, tornando-os mais 

uniformes. 
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ANEXO A - DICIONÁRIO DE VARIÁVEIS 

 

VARIÁVEIS DESCRIÇÃO 

        
Gini considerando as tarifas de um determinado mercado (j), período/ano-
mês (i) e carrier (k), calculado utilizando os dados disponibilizados pela 
ANAC. 

       
     

  

       
     

            

              
 

 

      
Índice Herfindahl-Hirschman de uma rota j no período i calculado 
utilizando o Seat Share de todas as companhias no período 

        
Soma total de assentos ofertados para um determinado mercado (j) no 
período i para o período i, i+2 e i+3. 

         
Soma assentos ofertados para um determinado mercado (j) no período i 
para o período i, i+2 e i+3 pela companhia aérea (k) 

    
Número de companhias aéreas operando na rota j no período i com 
serviço direto/sem conexão 

       Tarifa do xº percentil na rota j e período i 

ANO Ano de venda da passagem 

MÊS Mês de venda da passagem 

Mercado Combinação, em ordem alfabética, de código de aeroportos. 

Carrier Empresa aérea que comercializou a passagem. 

           

Razão entre a média geométrica dos passageiros da companhia k que 
utilizaram os aeroportos j1 e j2 pela média geométrica de todos os 
passageiros que utilizaram esses aeroportos, não importando a empresa 
aérea:  

           
√                   

√               

 

  

                       
Dummy que aponta se houve redução na quantidade de players operando 
de forma direta entre o mês i e i+1 

                       
Dummy que aponta se houve aumento na quantidade de players operando 
de forma direta entre o mês i e i+1 

     
Preço Médio vendido pela companhia aérea k, para o mercado j, no ano-
mês i. 

          
volume de passageiros totais de um determinado mercado em um 
determinado período 

         
 

Quantidade de passageiros transportados pela companhia k no aeroporto 
j1 no mês i 
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ANEXO B - PRIMEIRO ESTÁGIO VARIÁVEL INSTRUMENTAL 

 

Todas as regressões consideraram a variável instrumental proposta acima. 

Abaixo, resultado do primeiro estágio da regressão – o mesmo para todas as 

regressões: 

                             

 

   

             

       
0,559*** 
(0,045) 

# Observações 36.400 

# Grupos 181 

R²  88,12% 

 


