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RESUMO

O setor  de  transporte  rodoviário  de  passageiros  no  Brasil,  por  ser  um setor  de

grande importância econômica e social, é regulado pelo Governo. Porém, mesmo

com essa regulação suas características apontam para a concentração no setor, e

destaca-se que a regulação dificulta a entrada de novos competidores, o que torna

mais fácil a diferenciação dos preços. Com isso o objetivo foi analisar a sensibilidade

dos  usuários,  para  o  Brasil  e  grandes  regiões,  quanto  às  alterações  nos

determinantes da demanda por passagem de ônibus interestaduais, e associando-a

as concentrações deste setor, a partir do cálculo do grau de concentração, CR, e do

Índice  de  Herfindahl–Hirschman,  HHI.  Para  dar  sustentação  as  discussões  e

análises  propostas  no  trabalho,  utilizou-se  com  referencial  teórico  a  teoria  da

demanda,  dos  mercados  e  indicadores  de  concentração  estudados  na  escola

Estrutura-Conduta-Desempenho (ECD). De modo geral,  notou-se que a demanda

em todos os casos foi inelástica ao preço e que para todos os mercados observou-

se  estrutura  concentrada  o  que  permite  concluir  que  as  empresas  tem  a

possibilidade de exercer o poder de mercado, dado que a demanda é inelástica ao

preço e isso pode implicar em perdas de bem estar por parte dos consumidores.

Palavras-chaves:  Concentração  de  mercado,  elasticidade  da  demanda  e

transporte rodoviário de passageiro



4

1 INTRODUÇÃO

O setor  de  transportes,  em geral,  é  fundamental  para  o  desenvolvimento

econômico do país, pois seu crescimento e melhorias servem para reduzir os custos

das empresas e ampliar as oportunidades econômicas, interligar regiões e facilitar a

mobilidade  dos  usuários,  o  que  contribui  para  aumentar  a  competitividade  das

empresas e o bem estar  da população. Dentro do setor de transportes,  um dos

sistemas que tem grande destaque no Brasil, é o rodoviário, que sempre foi uma

prioridade para a formação das bases do transporte brasileiro. Para se ter ideia de

sua representatividade, o setor abrange  60% de todas as cargas transportadas e

95% de todos os passageiros intermunicipais deslocados no país (PADULA, 2008). 

Por  ser  de  essencial  importância,  o  setor  rodoviário  é  um  dos  que  mais

recebe  investimentos  públicos,  já  que  a  sua  abrangência  tem  grande  impacto

econômico e social. Nesse sentido, de acordo com o Globo, observa-se uma grande

preocupação por parte do governo em viabilizar investimentos que possam tornar

esse setor mais eficiente, como por exemplo, a aplicação nos próximos anos do

projeto  chamado  Programa  de  Investimento  em  Logística,  criado  pelo  Governo

Federal, que disponibilizará cerca de R$ 133 bilhões de investimento nos setores de

transporte, sendo R$ 42,5 bilhões apenas para o setor rodoviário (O GLOBO, 2012).

Segundo  informações  da  Agência  Nacional  de  Transportes  Terrestres  –

(ANTT, 2008), no ano de 2008, este setor foi responsável por uma movimentação

superior a 140 milhões de usuários por ano, com participação anual na economia de

aproximadamente mais R$ 3 bilhões. Ainda em 2008, o transporte rodoviário regular,
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em  comparação  ao  aéreo,  foi  responsável  por  cerca  de  70%  do  total  de

deslocamentos interestaduais e internacionais de passageiros. 

Entretanto,  sua  representatividade  vem  diminuindo  com  o  aumento  da

concorrência de outras modalidades e da elevação dos preços das passagens de

ônibus que  fazem com que  os  passageiros  busquem outras  opções,  tais  como:

empresas  de  transporte  clandestinas,  frotas  fretadas  e  empresas  de  aviação

(FREITAS et al. 2011). 

1.1 O problema e sua importância

Como  destacado,  o  desenvolvimento  da  economia  é  significativamente

influenciado pelo transporte de pessoas e mercadorias. Todavia, apesar de tamanha

importância social e econômica, o setor de transporte rodoviário no Brasil, ainda é

caracterizado por ser um setor concentrado, haja vista que em 2013, de acordo com

informações do telejornal Bom Dia Brasil, O Globo (2013), no país como um todo,

são 250 empresas operando em 2110 linhas interestaduais,  e até 2009 a ampla

maioria  destas  linhas,  89,6%,  eram operadas  por  apenas  uma  empresa,  sendo

estudado  e  solicitado  licitações  que  diminuíssem  essa  porcentagem  para  67%

(ANTT, 2009). 

Dado a característica de mercado concentrado, a intervenção estatal por meio

de  ações  de  políticas  públicas  e  regulatórias,  destacando-se  as  políticas  de

regulação  tarifária  é  cada  vez  mais  urgente.  Todavia,  em  decorrência  da

concentração  na  oferta  de  transporte  de  passageiros,  nem  sempre  o  Estado

consegue  preservar  os  interesses  dos  usuários  e  promover  o  desenvolvimento
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econômico  e  social,  uma  vez  que  a  ação  regulatória  pode  estar  associada  ao

interesse privado dado a possibilidade de captura1 do agente regulador.

No caso específico do setor de transporte rodoviário de passageiros, o que se

observa  é  que  a  oferta  desse  serviço  se  faz,  em muitos  casos,  por  uma única

empresa  ou  grupo  de  empresas.  Portanto,  apresenta-se  como  uma  estrutura

monopolizada sustentada no argumento de que o serviço ofertado requer elevadas

economias de escala, o que garantiria custos menores do serviço prestado, situação

esta que não ocorre em uma estrutura de competição perfeita. 

Destaca-se, também, a diferenciação de preço da passagem por quilometro,

outra  característica  marcante  do  setor  que  pode  ser  viabilizada  pela  estrutura

concentrada vigente.  Observa-se, que para diferentes linhas cujas extensões em

quilômetros são as mesmas, as tarifas são diferentes, e isto, não necessariamente

decorre  de diferenças nos custos  das linhas associados à manutenção,  mão de

obra,  combustível,  ou  da  escala  de  produção  em  si.  Esta  situação  pode  ser

observada  quando  se  compara,  para  agosto  de  2013,  o  preço  da  passagem

convencional da linha Campos dos Goytacazes-RJ x Governador Valadares-MG cujo

valor é de R$ 67,14 para um percurso de aproximadamente 460 km, com o preço da

passagem  convencional  da  linha  intermunicipal,  Rio  de  Janeiro  x  Campos  dos

Goytacazes-RJ,  cujo  valor  é  praticamente  o mesmo,  R$ 64,23,  todavia para  um

percurso de 274 km, ou seja, quase duas vezes menor. 

Portanto,  acredita-se  que  a  ocorrência  de  preços  diferenciados,  e

relativamente  altos,  para  algumas  linhas,  deve-se  ao  fato  das  empresas

responsáveis  por  esses  trechos  operarem  em  uma  estrutura  monopolizada.

Desconfia-se  que  distinções  nas  tarifas  existem  porque  as  empresas  têm

1 Para maiores detalhes sobre a Teoria da Captura ver Gomide (1998).
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possibilidade de exercer o poder de mercado, que nada mais é do que estipular os

preços acima dos níveis de custo marginal, dado a inelasticidade da demanda pelo

serviço. Empresas monopolistas que atuam no mercado cuja demanda é inelástica

ao preço, têm condições de capturar parte significativa do excedente do consumidor

e isto pode gerar perda de bem-estar social, uma vez que os ganhos monopolistas

podem não compensar as perdas dos usuários. 

Neste  sentido,  espera-se  que  este  estudo,  ao  realizar  uma  análise  de

sensibilidade do usuário a alterações nos determinantes da demanda e relacioná-la

à  concentração  do  setor,  possa  contribuir  para  futuros  estudos  setoriais  e

acadêmicos que tenham como foco o setor de transporte rodoviário de passageiros

no Brasil,  assim como servir  de fonte de informações para eventuais discussões

acerca de políticas de concessões de exploração deste tipo de serviço.

1.2 Hipótese

A estrutura  concentrada  do  setor  de  transporte  de  passageiros  de  ônibus

interestaduais no Brasil permite às empresas possibilidades de exercer o poder de

mercado, haja vista que atendem a uma demanda inelástica ao preço.  

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo geral

Este trabalho tem por objetivo principal analisar a sensibilidade do usuário

quanto à alterações nos determinantes da demanda por passagem de ônibus para o
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Brasil e grandes regiões no ano de 2010 e associar os resultados obtidos com a

concentração deste setor. 

1.3.2 Objetivos específicos

Especificamente, pretende-se:

a) Verificar  a  sensibilidade  do  usuário  a  alterações  nos  determinantes  da

demanda por passagens de ônibus no Brasil e em grandes regiões para o

ano de 2010; 

b) Mensurar o grau de concentração no setor para o ano de 2010, e associá-

lo às condições de demanda. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Nesta seção procurou-se descrever o modelo teórico que sustentará o estudo.

Para tanto, apresentam-se a seguir as seguintes discussões: i) Determinantes da

demanda  por  passagens  de  ônibus  no  Brasil;  ii)  O  monopólio  natural  e  a

necessidade da regulação econômica; e iii) Concentração de mercado e impactos na

demanda pelo serviço prestado. 

2.1 Determinantes da demanda por passagens de ônibus: uma breve revisão

de literatura

A demanda, definida de uma forma mais simples, é a quantidade de um certo

bem que  é  desejada pelo  consumidor.  As  funções  de demanda representam as

quantidades de cada um dos bens que serão demandadas em função dos preços e
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da renda com os quais o consumidor se defronta (VARIAN, 2003). As funções de

demanda são escritas como na equação (1) a seguir: 

Y = f (P y , P x , R ,G )(1)

em que Y representa a quantidade demanda do bem; Py diz respeito ao preço do

bem Y; Px denota o preço do bem correlato (substituto ou complementar a Y); R

representa  a  renda do consumidor  e  G diz  respeito  a  um conjunto  de variáveis

relacionadas a gosto e preferência do consumidor.

Paiva e Muller (2012) em seu artigo sobre a análise da concorrência entre o

setor rodoviário e o setor aéreo, no que diz respeito ao transporte interestadual de

passageiros,  utilizaram  um  modelo  de  regressão  múltipla,  onde  a  variável

dependente  é  o  movimento  de  passageiros  do  ônibus  interestadual  (pax)  e  as

variáveis independentes: i) mr: massa de rendimento; ii) dp: gastos com despesas

pessoais (serviços pessoais); iii) pb: preço da passagem de ônibus; iv) pa: preço da

passagem aérea. Além dessas variáveis citadas, foram inseridas variáveis dummies

para  controlar  a  sazonalidade  (m_i,  sendo  i  o  índice  do  mês  de  1  a  12,

correspondendo respectivamente, janeiro a dezembro) e uma variável de restrição

do aeroporto da Pampulha (drestricao) em março de 2005.

Com a utilização de um modelo de regressão,  baseados nos estudos das

viagens que tem como origem ou destino a Região Metropolitana de Belo Horizonte,

um importante  polo  do  país,  os  autores  chegaram a  resultados  que  podem ser

utilizados  como  base  para  que  os  operadores  de  ônibus  possam  estudar  para

instigar o aumento da demanda do setor rodoviário de transporte de passageiros.

Como  exemplo  dado  pelos  autores,  a  manutenção  dos  preços  seria  uma  das
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maneiras a auxiliar o processo, pois um aumento de 1% no preço da passagem do

ônibus, acarreta numa perda de cerca de 1,4% de passageiros.

Rocha (2010) apresenta um trabalho sobre a demanda do transporte aéreo

em que faz considerações sobre o comportamento da demanda do transporte aéreo

regional,  por  meio  de  abordagem  econométrica.  Com  a  utilização  dos  dados

históricos do setor, foi feita a estimação dos parâmetros de demanda com relação ao

PIB e ao preço,  entre outros regressores.  A variável  que foi  regredida é o RPK

(Revenue-Passenger  Kilometers)  agregado  das  companhias  aéreas  regionais

brasileiras do período de janeiro de 1997 a setembro de 2001, reconhecido como

indicador de demanda por transporte aéreo. 

Ainda Segundo Rocha (2010), as variáveis explicativas do modelo continham

efeitos de endogenia entre elas, o que tornou necessário a utilização do método dos

mínimos  quadrados  em  dois  estágios  (2SLS  –  two  stages  least  squares).  Este

método é utilizado quando há uma forte correlação entre uma variável de regressão

e  os  resíduos.  Faz-se  uma regressão  da  variável  explicativa  correlacionando  os

resíduos com outras variáveis instrumentais que estão correlacionadas a elas, mas

não aos resíduos, para em seguida utilizar a estimativa desta variável como sendo

outra variável explicativa não correlacionada aos resíduos. 

Com base nos resultados obtidos, Rocha (2010) concluiu que a demanda no

mercado de aviação regional brasileiro, sofre influências positivas do aumento do

PIB, e negativas do aumento dos preços das tarifas. O autor comparou ainda os

resultados encontrados no trabalho com os de outros mercados e observou que a

elasticidade-preço da demanda possui um valor próximo dos de outros mercados de

transporte  aéreo.  No  que  concerne  à  elasticidade-pib  da  demanda  o  valor

encontrado foi  abaixo dos de outros mercados, o que pode ser consequência de
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uma demanda reprimida para a aviação regional brasileira, devido a carências de

maiores frequências em grande parte das rotas, o que, por conseguinte causa uma

restrição no ASK (preço por assento-quilômetro).

Seguindo um modelo diferente dos apresentados acima e do utilizado neste

presente trabalho, porém usando variáveis semelhantes,  Gonçalves et.  al,  (2007)

apresentaram um modelo multiplicativo, do tipo gravitacional, que foi adequado para

comportar variáveis socioeconômicas, evitando porém, um aumento significativo na

complexidade do estudo elaborado para o desenvolvimento de modelos de demanda

diretos  a  partir  dos  fluxos  existentes,  para  determinado  trecho,  considerando-se

implicitamente que constituem uma aproximação da demanda.

Gonçalves et. al (2007), obtiveram valores que variavam entre 60 e 70% do

R2,  o  que  em outras  situações  poderiam ser  considerados  valores  baixos  mas,

segundo os autores, razoáveis, pois há uma grande diversidade de universos de

pares de origens-destinos analisados. Por sua vez, Tomé (2007) apresentou em seu

trabalho de modelos de previsões da demanda, duas propostas de modelos que

podem ser utilizados como ferramenta para planejamentos de transportes para a

Região Sul do Brasil: modelo gravitacional e modelo econométrico. Além disso, o

autor  adotou  um  modelo  híbrido  formado  pela  ligação  das  características  dos

modelos gravitacional e econométrico. 
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2.2 Estruturas de Mercado

            

2.2.1 O monopólio natural e a necessidade da regulação econômica

 

Segundo Becker (2009),  quando uma empresa é a única ofertante de um

determinado produto ou serviço,  sem que haja substitutos  próximos ou perfeitos

para esses produtos ou serviços, o mercado se encontra em Monopólio. Com isso o

monopolista não enfrenta concorrência diretamente, conseguindo assim um grande

poder de mercado, se não houver regulação eficiente.

Uma das formas de monopólio mais comum nas economias modernas são os

monopólios  naturais.  Segundo  Pindyck  e  Rubinfeld  (1999),  estes  geralmente

ocorrem  quando  a  estrutura  de  custo  da  atividade  apresenta  uma  participação

grande de capital fixo, o que implica em um grau relativamente alto de ociosidade e

economia de escala, o que geram custos marginais menores do que o custo médio,

conforme pode ser visto na Figura 1.

Figura  1-  Relação  entre  custo  médio  e  custo  marginal  em  situações  de  alta

participação de capital fixo.

Fonte: Adaptado de Pindyck e Rubinfeld (1999).
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Conforme a  Figura  1,  a  escala  é  um fator  determinante  para  a  oferta  do

serviço/produto, em quantidades e preços considerados eficientes do ponto de vista

econômico.  Portanto,  nesse  tipo  de  estrutura  de  mercado,  mesmo  que  haja

possibilidade  técnica  para  implantação  de  uma  ou  mais  empresas,  a  eficiência

econômica está atrelada à utilização de apenas uma empresa devido à questão da

escala de produção, sendo que essa empresa está  sujeita à obrigação jurídica de

fornecimento,  dado ao papel  da regulação nesse setor,  pelo fato de os serviços

serem considerados básicos para as atividades econômicas e sociais.  Todavia, esse

tipo de estrutura é considerada uma falha de mercado. Segundo Laffont e Tirole

(1993),  podem  ser  entendidas  como  falhas  de  mercado,  situações  em  que  se

observa  a  presença  de  concorrência  imperfeita  como  monopólios,  oligopólios  e

lucros  rentistas;  externalidades  ou  spillovers;  insatisfação  da  taxa  de  retorno  e

excesso de competição; falhas de informação e outras razões. 

No  caso de estruturas  de mercado altamente  concentradas e  até  mesmo

monopolizadas, uma falha de mercado comumente estudada é o poder de mercado

por parte das empresas. Até a década de 1980, os estudos dessa natureza, tinham

por base as teorias da Organização Industrial, que procuravam analisar a conduta

das  empresas  quando  estas  atuavam  em  mercados  imperfeitos,  por  meio  do

tradicional modelo teórico com base no paradigma Estrutura-Conduta-Desempenho

(ECD).  Essa  abordagem  tem  como  pressuposto  a  existência  de  uma  relação

unidirecional causal e estável entre a estrutura da indústria, a conduta das empresas

e o desempenho do mercado2.  No modelo ECD, o poder de mercado será maior

2 Contudo, recentemente surgiram os modelos com base na Nova Organização Industrial Empírica

(New Empirical Industrial Organization – Neio), como uma crítica à teoria tradicional (ECD)  onde a

principal fonte de divergência esta na mensuração de poder de mercado (PROFETA; BRAGA, 2011).
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quanto maior for a concentração e as barreiras à entrada no mercado. Neste caso,

medidas  de  concentração  e  de  escala  mínima  de  eficiência  são  utilizadas  para

quantificar o poder de mercado. Ainda em relação à detecção do poder de mercado,

Baker e Bresnahan (1992) citaram três abordagens para a determinação do poder

de mercado, quais sejam: i) resposta dos preços a variações no custo marginal; ii)

detecção de múltiplos regimes de preços; e iii) resposta dos preços a variações na

elasticidade-preço da demanda. 

Nestas circunstâncias, de possibilidade de exercício de poder de mercado, a

intervenção do estado se justifica, uma vez que o mercado se afasta da eficiência.

De acordo com Orrico Filho et. al. (1999), o estado como ente regulador deve intervir

no processo econômico, de maneira a combater as falhas de mercado, restabelecer

o  equilíbrio  no  mercado  ou  entre  os  vários  mercados,  e  impulsionar  o

desenvolvimento  econômico,  com  o  intuito  de  garantir  a  estabilidade  e

sustentabilidade dos mercados. 

Ainda, em relação ao papel da regulação, alguns autores, entre eles Kupfer e

Hasenclever (2002), Viscusi  et al. (2000), e Laffont e Tirole (1993), afirmam que a

teoria  da  regulação abrange três  grandes temas,  quais  sejam:  política antitruste,

regulação  econômica  e  regulação  não  econômica.  O  primeiro  tema  aborda  o

controle do abuso do poder econômico e de práticas anticompetitivas por parte de

empresas  em  um  ambiente  de  concorrência  imperfeita.  O  segundo  analisa  as

situações típicas de monopólio natural e de regulação de mercados potencialmente

competitivos,  onde  as  características  estruturais  de  determinados  setores,  por

exemplo,  barreira  à  entrada  e  saída,  presença  de  economias  de  escala  e  de

rendimentos decrescentes, impõem limites à concorrência. Por último, a regulação

não econômica, que enfatiza as intervenções na produção para reduzir, prevenir ou
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remediar danos sociais e ambientais, isto é: externalidades negativas, decorrentes

dos riscos produzidos na produção de determinados bens.

2.2.2  Oligopólio

Um  mercado  com  mais  de  uma  participação  de  concorrentes,  onde  a

quantidade de concorrentes não é tão grande ao ponto de deixar suas influências no

preço  nulas,  é  considerado  um  oligopólio.  Este  mercado  é  descrito  por  vários

modelos de grande significância, já que há inúmeras formas de uma empresa agir

num ambiente oligopolista (VARIAN, 2003).

Segundo Possas (1987), podem ser citadas quatro tipologias dinâmicas para

a análise de estruturas de mercado, sendo essas e suas principais características,

como se segue:

a) Oligopólio  Competitivo:  barreiras  à  entrada  flexíveis;  concentração

moderadamente alta; e concorrência via preços; 

b) Oligopólio  Concentrado:  altas  taxas  de  concentração  proporcionadas

principalmente pelas barreiras à entrada; e ausência de diferenciação de

produtos;

c) Oligopólio Diferenciado: concorrência por diferenciação de produtos; taxa

de concentração media associadas às barreiras à entrada;

d) Oligopólio  Diferenciado-concentrado:  combinação  de  características  do

oligopólio  concentrado  e  diferenciado,  de  modo  que  os  índices  de

concentração possam atingir a ordem de grandeza de oligopólio altamente

concentrado.
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Como algumas linhas do transporte  rodoviário  de  passageiros  atuam com

duas ou mais empresas, esse mercado é caracterizado como um oligopólio,  que

pode ser inserido no grupo dos oligopólios concentrado, já que a diferenciação do

produto,  passagem de ônibus, é praticamente inexistente,  pois uma passagem é

tecnicamente igual  a outra apenas variando o conforto ou qualidade dos ônibus.

Além, disso essa estrutura de mercado apresenta  significativas barreiras à entrada,

tal como a concessão ou direito de explorar determinado trecho.

2.2.3 Mercado Relevante

Segundo Possas (1996), o conceito de mercado relevante é importante para a

análise dos efeitos anticompetitivos de operações que provocam concentração de

mercado e/ou ações desenvolvidas por empresas que se acredita serem detentoras

de poder de mercado, cujo exercício abusivo delega à legislação e às agências de

defesa da concorrência, como objetivos essenciais, prevenir e coibir, pois é nesse

pequeno espaço econômico que se dá, efetiva ou potencialmente, tal operação.

O mercado relevante é o elemento de análise para avaliação do poder de

mercado no qual se define a fronteira para a concorrência entre as firmas, sendo

considerado o espaço onde o poder de mercado pode ser deduzido, visto que a

afirmação quanto  à  sua existência  está  entrelaçada ao espaço no qual  o  poder

poderá ser exercido, precisando esse espaço ser previamente estabelecido. Para

que a possível atuação do poder de mercado seja especificada, é necessário que se

defina qual mercado relevante é afetado por um ato de concentração para, então,
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averiguar  a  existência  da  probabilidade  de  exercício  abusivo  desse  poder

(PROFETA, 2010).

2.3 Concentração de mercado e impactos na demanda por passagem

Segundo  Martins  (2004),  a  estrutura  de  mercado  descreve  as  principais

características de um determinado setor de atividades. Como mais visadas, tem-se o

número  e  tamanho  das  empresas  que  atuam  no  mesmo  setor,  o  grau  de

homogeneidade de seus produtos e o grau de concentração econômica. O setor de

serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros tem

influências pelos aspectos jurídicos, regulatórios e institucionais estabelecidos pelo

Poder Permitente, em suas configurações de estrutura, principalmente no que diz

respeito  a  imposições  de  barreiras  à  entrada  de  novos  operadores,  do  lento

processo de realização de licitações, do longo prazo de outorga das permissões (15

anos)  e  das  condições  de  oferta  dos  serviços.  Tal  conjuntura  pode  estar

direcionando as empresas que atuam nesse setor a desenvolverem estratégias que

as guiarão a um processo de concentração.

A concorrência  e  o  monopólio,  entre  ouras  coisas,  se  distinguem  pela

ausência ou presença do poder de mercado, ou seja, o poder de fixar os preços. A

operação de empresas quando atuam em uma indústria competitiva é estabelecida

no  ponto  onde  o  preço  se  iguala  ao  custo  marginal.  Essa  mesma  ação  não  é

encontrada em uma indústria monopolizada, onde a empresa atuante define o preço

em um ponto maior que o custo marginal. Por essa razão, o preço será, na maioria

das vezes, maior e a produção menor quando comparados a uma empresa que atua

em  uma  estrutura  em  competição  perfeita.  Portanto,  os  consumidores  serão
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prejudicados, quando consumirem bens e serviços oriundos de empresas que atuam

em indústrias monopolizadas (VARIAN, 2003).

O possível prejuízo que os consumidores enfrentarão no caso de ambientes

mais concentrados está relacionado ao nível de bem-estar. A diferença entre preço e

custo marginal decorrente de imperfeições conduz a cenários onde os excedentes

adicionais obtidos em uma indústria ou empresa, utilizando de algum tipo de poder

de  mercado,  serão  insuficientes  para  compensar  as  perdas  destinadas  aos

consumidores por meio da elevação dos preços de mercado, causando assim uma

perda líquida para a sociedade como um todo (REIS et al. 2013).

3 REFERENCIAL METODOLOGICO

Nesta seção serão apresentadas as ações que auxiliaram a obtenção dos

objetivos propostos. A seção está composta pela apresentação do modelo empírico

aplicado para estimar a elasticidade da demanda, a exposição dos procedimentos

para a verificação do grau de concentração do mercado nos trechos de transporte

rodoviário de passageiros, e da descrição e fonte de dados a serem utilizados no

presente estudo.

3.1 Modelo empírico para análise da demanda por passagens de ônibus

São vários fatores que afetam a demanda. Buschena e Perloff (1991) utilizam

duas variáveis de tendência para representar o deslocador da demanda Z, no seu

estudo sobre o mercado de cocos. Steen e Salvanes (1999), por sua vez, incluem a

renda,  além do preço de um bem substituto.  Alexander (1988) utiliza somente o

preço de um bem substituto  e Jung e Seldom (1995) usam o número de novos

produtos introduzidos no mercado no seu estudo de propaganda. Para Bresnahan
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(1982),  apenas  uma  variável  é  suficiente  para  permitir  alterações  na  curva  de

demanda e estas podem ser: renda, o preço de um bem substituto e a tendência no

tempo. Nesse sentido, a equação de demanda por passagem interestaduais nas

grandes regiões e no Brasil, pode ser especificada conforme a expressão (2) 

LogQi=α0+α1 LogP i+α2 LogGi+α3 LogY i+α4 LogZ i+α5 KM t+εi(2)

em que:  LogQi  e LogP i  são respectivamente os logaritmos das vendas de

passagens nas respectivas linhas interestaduais e o preço das passagens dadas em

reais;  LogGi  é o logaritmo do preço médio da gasolina utilizado como variável

para definir um transporte alternativo, sendo este o carro, por exemplo, dado em

reais; LogY i  refere-se ao logaritmo do índice de base do PIB nominal, sendo feita

uma média entre o município de origem e o de destino, para melhor representar o

poder de renda dos passageiros das respectivas linhas,  utilizada como  proxy  da

renda real; LogZ i  é o logaritmo da população residente no percurso da linha i; e

KM é a distância  entre  a origem e o  destino;  α  são os  parâmetros  a  serem

estimados e o εi  é o erro aleatório.

Por ser um modelo de estimação de demanda os sinais esperados para os

αi  serão:  i)  α1<0 ,  pois  quanto  maior  o  preço de um determinado produto,

menor será sua demanda; ii)  α2>0 , pois trata-se do coeficiente que acompanha

uma  proxy para  o  bem  substituto  da  passagem  de  ônibus,  que  é  o  preço  da

gasolina3; neste caso, quanto maior for o gasto com gasolina, maior será a demanda

por passagens; iii) α3>0  dado que a renda é um dos principais determinantes da

3 A gasolina foi inserida no modelo como uma proxy para um bem substituto à venda por passagem, 

uma vez que o passageiro pode optar por utilizar o veículo próprio ao invés de adquirir o bilhete de 

viagem.  
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demanda, e a influência de forma positiva, uma vez que a passagem de ônibus não

é  um  bem  inferior;  iv)  α4>0 ,  uma  vez  que  Z  representa  a  quantidade  de

habitantes da população residente no destino da viagem, e por conseguinte, quanto

maior  for  a  quantidade  de  habitantes  maior  será  o  numero  de  possíveis

consumidores; v)  α5<0  por referir-se à distância de viagem, pode determinar a

busca por bens substitutos, como o avião ou o carro.

Foram especificados três modelos: i) modelo da totalidade (Brasil) que foi

escolhido para melhor entender como funcionaria a sensibilidade do usuário quanto

aos determinantes da demanda num ambiente tão distinto e abrangente; ii) modelos

para grandes regiões, que eram mais parecidas, estruturalmente, financeiramente e

geograficamente falando, no caso, optou-se por especificar um modelo para região

Norte-Nordeste e Centro-Oeste(NNCO) iii) e outro para a Região Sul-Sudeste, para

que fosse possível analisar as diferenças encontradas.  

3.1.1 Método de estimação: aplicação para os estimadores de Mínimos 

Quadrados Ordinários (MQO)

O método é associado a um matemático alemão, Carl Friedrich Gauss, sendo

essa abordagem um dos  modelos  de  análise  de regressão mais  utilizados  para

estudos  em  diversas  áreas  do  conhecimento,  devido  a  algumas  de  suas

propriedades estatísticas muito atraentes (Gujarati, 2006).

Cabe destacar que a aplicação do método se sustenta em dez premissas

básicas, quais sejam: i) trata-se de um modelo de regressão linear; ii) os valores das

variáveis  explicativas  (xi)  devem ser  fixos  em amostras  repetidas,  ou  seja,  não

estocástico; iii) o valor médio dos termos de erros ui da regressão deve ser zero; iv)
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os termos de erro do modelo (ui) devem apresentar variância homocedástica; isto é:

E (ui
2)=σ 2 ;  v) Ausência de autocorrelação entre os erros da regressão, ou seja:

E (ui u j)=0, i ≠ j ;  vi)  ausência  de  covariância  entre  ui e  xi,  E (ui x i )=0 ;  vii)  o

número de observações (n) deve ser maior que o numero de parâmetros a serem

estimados (k); xiii) deve garantir a variabilidade dos valores de x; xiv) o modelo de

regressão deve estar especificado da forma correta; e, x) não há multicolinearidade

perfeita entre dois ou mais regressores do modelo. A importância de atender aos

pressupostos  mencionados  é  garantir  que  as  estimativas  do  MQO,  serão  as

melhores estimativas lineares e não tendenciosas (BLUE), e poderão ser usados

para tecer inferências relativas aos verdadeiros β’s (GUJARATI, 2006).

Para alguns casos, o uso do MQO é condicionado a mais do que apenas as

premissas, como é o exemplo da análise de dados de séries temporais. Um trabalho

empírico baseado em tal análise pressupõe que sua série temporal subjacente seja

estacionária;  portanto, além de atender às premissas mencionadas, é necessário

analisar o comportamento das séries pelos testes de raiz unitárias, a exemplo pode-

se citar o Teste de Dickey-Fuller aumentado (ADF) que trata-se do mais comum para

este tipo de estudo.  

No  entanto,  neste  presente  caso,  que  se  trata  de  um estudo  envolvendo

dados de corte transversal (cross section), a preocupação com a estacionariedade é

descartada.  Todavia  os  trabalhos  em  cross  section tem uma  tendência  maior  a

apresentar problemas de heterocedasticidade, que é onde se deve ter maior atenção

no momento da regressão do modelo.
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3.1.2 Estimação econométrica de dados de corte: a questão da 

heterocedasticidade

Segundo Gujarati   (2006),  dados de corte transversal  são dados contendo

uma ou mais variáveis coletadas no mesmo espaço de tempo, como por exemplo,

um censo demográfico  que  é  realizado a  cada  dez  anos.  Os  estudos  em corte

transversal  proporcionam, no primeiro momento, a análise de uma associação, e

tem como  suas  principais  vantagens,  seu  baixo  custo,  sua  fácil  viabilidade  e  a

velocidade onde se tem o retorno dos dados adquiridos (ARAGÃO, 2011).  

No  entanto,  esses  tipos  de  dados  também  têm  suas  desvantagens  e

problemas,  mais  precisamente,  o  problema da heterogeneidade,  pois  quando se

inclui dados tão heterogêneos em uma análise estatística é preciso manter atenção

para não acabar misturando dois dados distintos, por isso é preciso levar em conta a

questão da escala (GUJARATI, 2006).

Portanto, dado que a heterogeneidades é um problema típico de dados de

corte  transversal,  é  necessário  atentar  para  as  questões  que  envolvem  as

estimações  de  MQO  na  presença  de  heterocedasticidade  que  ocorre  quando  a

variância do erro deixa de ser constante.

 Segundo  Gujarati  (2006),  existem  algumas  razões  que  podem  ser

destacadas para justificar essas possíveis variações da variância do termo de erro: i)

os  modelos  de  aprendizagem  pelo  erro,  indicando  que  ao  cometerem  erros  as

pessoas aprendem com os mesmos, tornando-as com o tempo menos propicias a

errar novamente, logo diminuindo seus erros; ii) o melhoramento das técnicas de

coletas  de dados,  tendem a diminuir  a variância do erro;  iii)  heterocedasticidade

também pode ocorrer de dados discrepantes,  outliers, que são observações muito
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diferentes das demais de suas amostra, tanto para maior quanto para menor; iv)

outra fonte de heterocedasticidade ocorre quando se viola a premissa do modelo de

regressão linear clássico, de que o modelo de regressão deve estar corretamente

especificado. 

As estimativas de MQO na presença de heterocedasticidade podem gerar

problemas  para  os  resultados  obtidos,  a  exemplo,  tem-se:  i)  estimativas  não

verdadeiramente BLUE; ii) pouca confiabilidade dos intervalos de confiança; e, iii) os

testes t e F não terão validade para inferências. Ou seja, as estimativas de MQO na

presença  de  heterocedasticidade  podem  levar  a  conclusões  ou  inferências

enganosas (GUJARATI, 2006). Nesse caso, faz-se necessário detectar tal problema

e corrigi-lo a fim de obter resultados confiáveis. 

Ainda  segundo  Gujarati  (2006),  a  detecção  da  heterocedasticidade  não  é

baseada em regras firmes e prontas, existem apenas algumas regras práticas. As

formas de detecção se subdividem em métodos informais e métodos formais. Os

métodos  informais  são  constituídos  de  dois  procedimentos:  i)  a  natureza  do

problema, por exemplo, a utilização de corte transversal envolvendo os gastos de

investimento  em  relação  às  vendas  etc.,  nesse  caso,  espera-se  encontrar

heterocedasticidade se a amostra for composta de empresas de vários tamanhos; ii)

método dos gráficos, que permite analisar se o valor médio estimado da variável

dependente se relaciona sistematicamente com os resíduos elevados ao quadrado.

Os  métodos  formais  são  os  testes  de  Park,  Glejser,  Goldfeld-Quandt,  Breusch-

Pagan-Godfrey, e o teste geral de White. Todos esses testes se baseiam no estudo

dos resíduos da regressão e a hipótese nula a ser testada é de homocedasticidade

contra a hipótese alternativa de heterocedasticidade. Agora, para tomar providências

corretivas  quanto  ao problema da  heterocedasticidade,  é  necessário  saber  se  a
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variância é conhecida ou não, pois é a partir desta informação que se deve escolher

o  melhor  método  para  correção.  Para  casos  em  que  a  variância  é  conhecida,

geralmente  o  método  para  correção  é  a  aplicação  de  Mínimos  Quadrados

Ponderados,  (MQP).  Para  o  caso  onde  está  informação  não  seja  conhecida,  é

comum a utilização do procedimento de correção proposto por White que permite

corrigir os erros-padrão da regressão.

3.1.3 Comentários sobre outras três premissas fundamentais para aplicação 

do MQO 

Além das questões inerentes à heterocedasticidade,  é necessário  atentar

para  algumas outras  premissas  básicas e  uma delas  diz  respeito  à  questão  da

especificação  do  modelo  econométrico.  Tal  premissa  expõe  que  o  modelo  de

regressão usado na análise deve estar corretamente especificado, caso não esteja,

vários problemas poderiam ocorrer, como a insignificância estatística de coeficientes

estimados, e isto implicaria em parâmetros tendenciosos e inconsistentes, portanto,

de pouca utilidade para inferência estatística (GUJARATI,  2006).  De acordo com

Hendry e Richard (1983), citado por Gujarati (2006), para averiguar se um modelo

selecionado para análise empírica está corretamente especificado, alguns critérios

devem ser atendidos pelo modelo: i) as previsões devem ser lógicas e coerentes; ii)

as variáveis explanatórias não devem estar correlacionados aos erros; iii) os valores

dos parâmetros devem ser estáveis; iv) os resíduos estimados devem ser puramente

aleatórios; v) deve-se incluir, na análise, todos os modelos rivais, no sentido de ser

capaz de explicar seus resultados.
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Dado a importância da especificação correta do modelo empírico, estudiosos

na área de econometria e estatística desenvolveram testes formais para averiguar

se o modelo proposto está corretamente especificado ou não, entre os mais comuns,

pode-se  citar  o  teste  RESET de  Ramsey,  que  propõe  a  detecção  de  erros  de

especificação por um teste geral, sobre a hipótese nula de que a regressão original

foi corretamente especificada. Com base na estatística F é possível rejeitar ou não a

hipótese  nula.  O  teste  RESET tem  como  vantagem  a  sua  fácil  aplicação,  não

exigindo a especificação de um modelo alternativo, porém esta também é uma de

suas limitações, pois saber que o modelo foi mal especificado não necessariamente

ajuda a escolher uma alternativa que seja melhor (GUJARATI, 2006).

Outros  problemas  que  podem  ocorrer  quando  se  estima  modelos  de

regressão  via  MQO  são  os  relacionados  à  autocorrelação.  Kendall  e  Buckland

(1971), citado por Gujarati (2006), definem autocorrelação como, “correlação entre

integrantes de séries de observações ordenadas no tempo ou no espaço”. O modelo

clássico demonstra que o erro de uma observação não é influenciado pelo de outra.

Então, em uma série temporal mesmo que haja falha no período i, não há razão para

acreditar  que essa falha  resulte  em danos para  o  período  n.  Da mesma forma,

segundo Gujarati (2006), quando se trata de corte transversal, o impacto em uma

unidade não acarretaria efeitos sobre a próxima. Caso ocorra o contrario em ambos

os  casos,  pode-se  verificar  a  presença  de  autocorrelação.  Na  presença  de

autocorrelação, os estimadores de MQO serão lineares e não tendenciosos, bem

como consistentes e com distribuição normal assintótica, porém deixam ter variância

mínima, o que indica que deixam de ser eficientes (GUJARATI, 2006).

Assim como para  o caso da heterocedasticidade,  há  necessidade de se

diagnosticar a presença de autocorrelação, e isso pode ser realizado via análise
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gráfica ou testes formais, entre eles tem-se o teste idealizado por Durbin e Watson

conhecido com estatística d4 e o teste do multiplicador de Lagrange, teste LM5. Em

ambos os casos, a hipótese nula a ser testada é a ausência de autocorrelação. 

Por fim, tem-se a questão da Multicolinearidade, que de forma simples, é a

existência  de  uma  relação  linear  precisa  entre  algumas  ou  todas  as  variáveis

explanatórias  de  um  modelo  de  regressão.  Para  casos  de  multicolinearidade

perfeita, os coeficientes de regressão das variáveis explicativas são indeterminados,

e isto implica em erros-padrão infinitos. Se a mesma for menos que perfeita,  os

coeficientes  de  regressão  terão  grandes  erros-padrão,  o  que  significaria  a

impossibilidade  de  estimar  os  coeficientes  com exatidão.  Nessas  circunstâncias,

deve-se verificar a presença da multicolinearidade via análise dos testes  t e o R2

(coeficiente  de  ajustamento  do  modelo).  Se  o  modelo  apresentar  valores  das

estatísticas  t baixos  (em  comparação  aos  próprios  valores  dos  coeficientes

estimados) e coeficiente de ajustamento alto (geralmente maior do que 0,8) pode-se

suspeitar  de  presença  de  multicolinearidade.  Para  casos  em  que  existem  tais

suspeitas,  o  comum  é  verificar  em  que  grau  a  multicolinearidade  afeta  as

estimativas, se possível  aumentar número de observações e eliminar regressões

redundantes (GUJARATI, 2006).  

4 Segundo Gujarati  (2006), cabe destacar que a aplicação do teste d só é possível se o modelo

atender a algumas premissas, tais como: modelo autorregressivo de primeira ordem, modelo com

intercepto, variáveis explanatórias não estocásticas, erros normalmente distribuídos, o modelo não

pode apresentar a variável dependente defasada como regressor, não há dados faltantes. 

5 Para maiores detalhes a cerca das estatísticas de teste ver Gujarati (2006).

 



27

3.2 Medidas de concentração para o setor de transporte de passageiros via 

ônibus 

Existem diversas medidas de concentração de mercado. As mais usadas são

as razões de concentração (CRk)  e as medidas sumarias dadas pelo  Herfindahl-

Hirshman  Index (HHI).  Esses  índices  de  concentração  fornecem  o  nível  de

concorrência em um determinado mercado, sendo que quanto menor for o grau de

concorrência entre as empresas, maior será a concentração. Porém, o número de

empresas  e  seus  diferentes  tamanhos  não determinam por  completo  o  nível  de

competição do setor6 (MARTINS et. al). 

Segundo, Schmidt e Lima (2002) a razão de concentração é considerada

mais fácil de ser computada, principalmente quando o objetivo é calcular o CR2, CR3

ou CR4,  pois  as  informações disponíveis  para  as  maiores  empresas,  as  líderes,

geralmente estão disponíveis ao público geral. A razão de concentração é definida

pela equação (3) a seguir:

CRK=∑
i=1

N

Si (3)          

em que:  CRK  refere-se ao grau de concentração das N maiores empresas, onde

k é o numero de empresas que serão calculadas, em termos de  market share ( S i

6 Por esta razão, surgiram na década de 1980, com o estudo seminal de Bresnahan (1982), vários

trabalhos dentro do que ficou conhecido como Nova Organização industrial Empírica, cuja sigla em

inglês é NEIO, que procuravam analisar o grau de concentração do mercado por meio da estimação

econométrica de parâmetros de condutas médio das indústrias, como uma tentativa de superar as

limitações das analises de concentração propostas no modelo ECD.
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); ∑
i=1

N

S i  é o somatório das parcelas de mercado ( S i ) das N maiores empresas.

Além  disso,  S i  é  dado  por  
S i=

Qi

∑
i=1

M

Qi

,  onde  Qi  refere-se  á  variável

selecionada para a análise (vendas, por exemplo) da empresa i; e, ∑
i=1

M

Qi  denota o

somatório da variável relevante (vendas) de todas as M empresas do setor (e não

somente das N maiores).

De acordo com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CADE7, ao

dominar 20% de um determinado mercado, uma empresa ou um grupo de empresas

possuem posição dominante no mesmo. Segundo, Noce et. al. (2005) um mercado

apresenta diferentes proporções de grau de concentração: i) concentração alta: o

CR8 atinge uma porcentagem de 70 a 85%, e o CR4 de 50 a 65%; ii) concentração

moderada: CR8 de 45 a 70% e CR4 de 35 a 50%; iii) baixo grau de concentração:

CR8 inferior a 45% e CR4 inferior a 35%.

Destaca-se  que  para  o  presente  trabalho  o  CR4 foi  calculado  um  pouco

diferente,  já que a disponibilidade dos dados individuais para as quantidades de

passagens vendidas, de cada empresa não foi disponibilizada. Então o cálculo da

quantidade de passagem de cada empresa foi realizada através da participação das

empresas  nos  trechos.  Por  exemplo,  num  trecho  com  duas  empresas  e  mil

passagens  vendidas,  cada  empresa  teria  quinhentas  passagens,  e  assim

sucessivamente  até  que  todos  os  trechos  e  empresas  fossem  contabilizados.

Ressalta-se que considerar  a  divisão igualitária  da  quantidade de passagens do

7 Ver http://www.cade.gov.br/publicacoes/guia_cade_3d_100108.pdf.
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trecho  pelo  numero  de  empresas  foi  uma  limitação  necessária  para  que  fosse

possível a analise da concentração. Esse cálculo possibilitou chegar o mais perto

possível da participação real de cada empresa no setor. Foi detectada a presença de

empresas que pertenciam ao mesmo dono, ou grupo de donos, então estas foram

denominados de grupos societários, e referem-se a concentração de empresas sob

forma de integração onde se tem uma mesma diretoria para todas as empresas do

grupo. Esses grupo societários foram considerados nos cálculos como uma empresa

única, com o objetivo de melhor calcular a concentração do mercado, visto  que

estas  empresas,  mesmo  que  tenham  nomes  diferentes,  atuam  sob  a  mesma

diretoria. 

Ainda  segundo  Schmidt  e  Lima  (2002),  o  HHI  é  uma  medida  que,

diferentemente  do  CRk,  é  mais  complicada de  ser  computada,  uma vez que as

informações  necessárias  (vendas,  lucratividade,  etc.),  às  vezes  não  estão

disponíveis. Isto porque, há mercados em que existe uma franja8 significativa, o que

pode tornar o cálculo proibitivo, porém o HHI mostra a concentração do mercado

como um todo, e não de apenas algumas empresas. Assim, quanto maior for esta

franja, maior o erro quanto ao cálculo do HHI, e este pode ser representado por (4):

                                           HHI =∑
i=1

M

β i
2
(4)                        

Onde ∑
i=1

M

 representa a somatório de empresas no mercado, e β i
2  é o market

share da empresa i ao quadrado.

 Existem duas formas de se apresentar o HHI. A primeira considerando o em

porcentagem,  ou  seja,  se  HHI  for  100%  do  mercado  indicará  a  ocorrência  de

8 Conjunto de pequenas empresas tomadoras de preços que são rivais à ou às firmas maiores, 

conhecidas como firmas dominantes.
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monopólio, tendo,  HHI =∑
i=1

1

(100)2=10.000 . Logo se tem que, quanto maior for o

poder  de  mercado,  maior  será  HHI.  A  outra  forma  de  interpretar  HHI seria

desconsiderando a porcentagem, criando um range de 
1
N

 a 1, em que 1 significa

o monopólio para a firma. O valor do HHI indica a concentração do setor conforme

os intervalos, de não concentrado, de zero à 10%, concentração moderada, 10% a

18%, e alta concentração, maior que 18% (Martin, 1993).

3.3 Descrição e fonte de dados

Os dados para o desenvolvimento do modelo incluem séries de informações

do setor de transporte rodoviário de passageiros, nas maiores linhas interestaduais

do Brasil. As séries de consumo de passagens, Q, foram solicitadas junto à Agencia

Nacional de Transportes Terrestre (ANTT), o Preço, P, foi adquirido pelos sítios das

empresas envolvidas na operação das linhas, quando mais de uma empresa uma

média era feita, e devidamente deflacionada para o ano em questão. Assim como o

preço médio do combustível gasolina, R$/L, com a Agência Nacional de Petróleo,

Gás  Natural  e  Biocombustível  (ANP).  A  série  do  PIB  per  capita  variável  de

deslocamento  da curva  de demanda foi  obtida  no sítio  do Instituto  Brasileiro  de

Geografia  e  Estatística  (IBGE).  Para  estimação  das  equações  e  realização  dos

testes utilizou-se o Software Estatístico Eviews 6.0. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
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Na presente  seção do trabalho apresentam-se os resultados dos modelos

econométricos para análise de sensibilidade da demanda por passagens de ônibus

para o Brasil e para grandes regiões; assim como os resultados e análises quanto

aos indicadores de concentração de mercado tanto para o Brasil como para grandes

regiões, no ano de 2010, para a utilização dos dados mais atualizados. Para tanto,

inicia-se a seção com a apresentação dos resultados por meio da Tabela 1 onde se

expõem as estatísticas descritivas das variáveis utilizadas nesse trabalho.

Tabela 1 – Estatística descritiva das variáveis utilizadas na estimação dos modelos

para a análise se sensibilidade quanto alteração nos determinantes da

demanda de passagens de ônibus interestaduais para Brasil e  grandes

regiões no ano de 2010.

Estatísticas P Q Y Z G KM
Brasil

Média 61,16 102.642,40 43.839,72 540.594,40 2,175283 509,05

Máximo 173,89 14.720.012,00 316.924.572 11.253.50,00 2,362614 1.514,00

Mínimo 10,99 210,00 3.887.14 14.763,00 1,991206 80,00

Desvio

Padrão
34,21 167,65 61.745,87 1.131,97 0,075991 295,97

Observações 123 123 123 123 123 123

(Continua)

Tabela 1 – Estatística descritiva das variáveis utilizadas na estimação dos modelos

para a análise se sensibilidade quanto alteração nos determinantes da
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demanda de passagens de ônibus interestaduais para Brasil e  grandes

regiões no ano de 2010.

Estatísticas P Q Y Z G KM
Sul-Sudeste

Media 55,66 129.875,90 65.240.663,00 599.884,70 2,155472 447,15

Máximo 109,25 1.472.012,00 316.924.572,00 11.253.503,0 2,281511 941,00

Mínimo 12,58 7.834,00 5.276.919,00 14.763,00 1,991206 108,00

Desvio

Padrão
23,64 208.535,30 79.850.867,00 1.498.933 0,053196 214,08

Observações 60 60 60 60 60 60

NNCO&

Media 66,39 76.705,78 23.457.869,00 484.127,60 2,194151 568,00

Máximo 173,89 583.050,00 87.176.032,00 2.570.160,00 2,362614 1514,00

Mínimo 10,99 210,00 3.887.135,00 14.792,00 2,008639 80,00

Desvio

Padrão
41,41 111.891,20 23.856.579,00 613.814,50 0,089042 348,60

Observações 63 63 63 63 63 63

Fonte: Dados da Pesquisa.

Nota: (&) NNCO região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. P representa o preço das

passagens de ônibus em reais; Q é a quantidade de passagens vendidas; Y é

o PIB nominal médio entre a cidade destino e a cidade origem em milhares de

reais; Z é a população residente na cidade destino; G é o preço da gasolina; e

KM é a distância em quilômetros entre a cidade destino e a cidade origem.

Com as estatísticas descritivas das variáveis coletadas, é possível observar

as grandes variações das tarifas das passagens, seja em âmbito nacional quanto

para  as  regiões  separadamente,  haja  vista  que  o  preço  mínimo  observado  da

passagem de ônibus interestadual foi de R$ 10,99 para uma extensão de 80 km

referente ao trecho Brasília (DF) x Formosa (GO). Esse valor é cerca de R$ 50,17

inferior  a  media nacional,  e  é  quase dezessete  vezes inferior  ao  preço nacional

máximo observado, que corresponde ao percurso de 1028 km para o trecho Campo
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Grande  (MS)  x  Brasília  (DF).  Essa  diferença  pode  ser  provocada  por  diversos

fatores, ou junções de fatores, como as diferentes distâncias entre as localidades, o

que também pode ser observado nos exemplos dados anteriormente. No que tange

à  quantidade  de  passageiros  para  os  trechos,  as  disparidades  são  ainda  mais

expressivas.  No caso do  Brasil,  para  o  ano  de 2010,  o  menor  trecho teve  210

passagens vendidas e o maior 1.472.012 Esses fatores somados ao possível poder

de mercado, já que,  como dito anteriormente, são poucas empresas atuando no

setor, podem causar essa grande discrepância nas tarifas das passagens de ônibus

interestaduais.

No que diz respeito a  proxy de renda utilizada no modelo, Y, que é o PIB

nominal médio entre as duas cidades do trecho, as diferenças encontradas são mais

perceptíveis na grande região Sul-Sudeste. Essa diferença para esta região pode

ser relacionada aos PIBs das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, pois são os

maiores PIBs do Brasil, e como no presente trabalho foi usada uma média entre o

PIB da cidade destino e o PIB da cidade origem, essas duas cidades “puxam” a

média  para  cima;  porém  estes  estão  relacionados  apenas  a16  dos  60  trechos

observados da região, elevando a média, e  causando uma maior discrepância entre

o menor valor e a media. Já para o Brasil e para a grande região Norte, Nordestes e

Centro-Oeste  (NNCO),  as  diferenças são menores e  podem ser  explicadas pela

amplitude territorial.

Quanto ao preço da gasolina (G), é perceptível que este não sofre grandes

variações, mesmo com a grande extensão territorial brasileira. Entretanto, segundo

Pinto  e  Silva  (2008),  diferentemente  do  setor  de  transporte  rodoviário  de

passageiros, o setor de distribuição de combustível no Brasil, apresenta-se em uma

estrutura  de  mercado  onde  a  competição  entre  as  distribuidoras  é  maior.  Tal
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característica é fruto do processo de desregulamentação do setor que teve início na

década  de  1990  e  conclui-se  em  2002  com  total  abertura  do  mercado,  o  que

facilitou a entrada de novos concorrentes. Além da maior concorrência, outro fator

que  pode  influenciar  para  maior  igualdade  dos  preços  é  a  existência  de  bens

substitutos, já que existem automóveis que utilizam o etanol e ou o gás natural como

combustíveis alternativos à gasolina.  

Tabela 2 – Resultados da estimação por MQO da demanda por passagem de ônibus

para o Brasil em 2010. 

Variável Dependente: LOGQ
Variável Coeficiente Desvio Padrão  Teste T  Prob.

C -1,52043 1,07870 -0,46925 0,6398
LOGP -0,56391** 0,22595 -2,49573 0,0140
LOGY 0,51194* 0,07233 7,07784 0,0000
LOGZ 0,46593* 0,06056 7,69335 0,0000
LOGG 0,57312NS 2,21109 0,25920 0,7959

KM -0,00678* 0,00020 -3,34287 0,0011
R2 0,72 R2 ajustado 0,71

teste F 30,83 Durbin Watson  1,86
Teste LM     0,25NS Teste White     1,94NS

Teste Reset          0,29NS - -
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Fonte: Resultados da Pesquisa.

Nota 1: (*) significativo a 1% ;  (**) significativo a 5%  e  (NS) não significativo. 

Nota  2:  LOGP,  LOGY,  LOGZ,  LOGG,  referem-se   aos  logaritmos  do  preço  da

passagem, da renda, da população da cidade destino e do preço da gasolina

respectivamente. KM refere-se à distância do trecho. 

Dado os resultados apresentados na Tabela 2, é possível observar que os

sinais  dos  coeficientes  estimados  foram  condizentes  com  os  esperados,  tendo

apenas LOGG não significativo. Por meio do valor obtido para o R2 ajustado pode-se

afirmar  que  aproximadamente  71%  das  variações  no  logaritmo  de  Q  (LOGQ)

decorrem de mudanças nas variáveis explicativas do modelo. Considerando que o

resultado  do  teste  F  mostrou-se  se  rejeita  a  hipótese  nula  de  que  a  variável

dependente não é explicada pelas variáveis explicativas,  logo,  conclui-se que as

variações em LOGQ são explicadas pelas variáveis em conjunto.

Quanto ao resultado para o teste de especificação de Reset, observa-se que

a especificação linear da equação está adequada para examinar a sensibilidade do

usuário  quanto  à  alterações  nos  determinantes  da  demanda  de  passagens  de

ônibus no Brasil  e nas grandes regiões.  É possível  notar  também que uma das

maiores preocupações dos modelos de cross section, a heterocedasticidade, não foi

encontrada no modelo, já que o teste de White apresentou-se não significativo, logo

a hipótese nula de existência de homocedasticidade não foi rejeitada, assim como

ocorreu para o teste LM de autocorrelação, cuja hipótese nula testada foi de que não

há autocorrelação entre os termos de erro, e também não foi rejeitada.

No que concerne aos coeficientes estimados para o Modelo para o Brasil,

observa-se  que  o  valor  obtido  para  o  coeficiente  da  renda  (LOGY),  população
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(LOGZ) e preço da passagem de ônibus (LOGP) tiveram os sinais conforme o que

diz a teoria da demanda, e por estarem em logaritmo podem extrair dos valores dos

parâmetros, diretamente, as elasticidades. O coeficiente estimado para LOGP indica

que a demanda é inelástica ao preço; ou seja, o consumidor não é muito sensível a

alterações  nos  preços,  e  isso  pode  ocorrer  devido  ao  fato  de  não  se  ter  um

substituto perfeito para os ônibus interestaduais em todos os trechos. De acordo

com  os  resultados  da  regressão,  aumento  de  1% no  preço  das  passagens  de

ônibus, acarretou em uma diminuição de 0,56% na demanda de passagens, ceteris

paribus. Da mesma forma, aumento de 1% na renda, aumentaria a demanda por

passagens de ônibus em 0,51% e elevação de 1% na população da cidade destino

aumentaria em 0,49% a demanda, ceteris paribus. Como a variável KM não sofreu

transformação logarítmica, não é possível a obtenção da elasticidade diretamente,

então  para  saber  a  variação  percentual  da  demanda  é  necessário  multiplicar  a

variação absoluta de KM por 100; ou seja, para um aumento de um quilômetro na

distância entre os trechos estudados, tem-se redução de 0,070% na demanda de

passagens, ceteris paribus.

Na Tabela 3, serão apresentados os resultados da região Sul-Sudeste, que

tem características diferentes do Brasil como um todo, sendo a média da distância

dos trechos menor, e população e rendas maiores. 
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Tabela 3 – Resultados da estimação por MQO da demanda por passagem de ônibus

para a região Sul e Sudeste em 2010.

Variável Dependente: LOGQ   

Variável Coeficiente Desvio Padrão Teste T Prob.

C -1,97839 1,43570 -1,37799 0,1740

LOGP -0,10759NS 0,35303 -0,30474 0,7618
LOGY 0,72068* 0,08770 8,21722 0,0000
LOGZ  0,30636* 0,06468 4,71551 0,0000

LOGG 0,52345NS 3,00617 0,17412 0,8624
KM  -0,00076** 0,00035 -2,16756 0,0347
SUL 0,15474** 0,07252 2,13372 0,0375

R2 0,78 R2 ajustado 0,76

teste F 32,13 Durbin Watson 1,42

Teste LM 2,25NS Teste White¥ 1,85*

Teste Reset 0,04NS - -
Fonte: Resultados da Pesquisa.

Nota 1: (*) significativo a 1%;  (**) significativo a 5% e (NS) não significativo. 

Nota  2:  LOGP,  LOGY,  LOGZ,  LOGG,  referem-se   aos  logaritmos  do  preço  da

passagem, da renda, da população da cidade destino e do preço da gasolina

respectivamente. KM refere-se a distância do trecho. SUL, dummy da região
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sul,  para  captar  passíveis  diferenças  de  passagens  vendidas  entre  sul  e

sudeste.

Nota 3:  (¥) foi detectada a presença de heterocedasticidade no modelo, verificado

pelo teste White. Contudo, ressalta-se que o mesmo foi devidamente corrigido

pelo procedimento de White.

Após a estimação dos resultados, observa-se na tabela 3, assim como visto

no modelo Brasil, que os sinais dos coeficientes obtidos foram condizentes com os

esperados, mas diferentemente do modelo anterior, a variável referente ao preço da

tarifa, LOGP, não foi significativa. Portanto, nesse modelo duas variáveis não foram

significativas: a referente ao preço da tarifa (LOGPY)  e a referente ao preço da

gasolina (LOGG). Ao ser feita uma análise sobre o R2 notou-se 76% das variações

em LOGQ foram explicadas pelo modelo definido. Quanto ao valor obtido para o

teste  F,  observa-se  que  este  se  apresentou  significativo  e  indica  a  rejeição  da

hipótese nula, logo, pode-se afirmar o modelo de Sul-Sudeste, é explicado pelas

variáveis em conjunto. Ainda em relação ao ajustamento do modelo, os resultados

encontrados para os testes de Reset e LM, não foram significativos o que sinaliza

para a não rejeição de ambas as hipóteses nulas, sendo assim o modelo está bem

especificado para examinar a sensibilidade dos usuários quanto às alterações nos

determinantes da demanda por passagens de ônibus na região Sul-Sudeste, bem

como  esta  livre  de  autocorrelação  nos  termos  de  erro.  Em  relação  à

heterocedasticidade encontrada no modelo foi utilizado o procedimento de White, no

software Eviews 6.0, para sua correção.
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Os  coeficientes  estimados  para  o  Modelo  Sul-Sudeste,  referentes  às

variáveis de renda e população apresentaram sinais conforme o que diz a teoria da

demanda, e por estarem em logaritmo podem extrair dos valores dos parâmetros,

diretamente,  as  elasticidades.  De  acordo  com  os  resultados  da  regressão,  o

aumento  de 1% na renda aumentaria  a  demanda por  passagens de ônibus em

aproximadamente 0,72%,  ceteris paribus.  Portanto, observa-se que a variação na

renda tem uma expressão maior neste modelo do que no Modelo Brasil, indicando

que o consumidor é mais sensível a variações na renda na região Sul-Sudeste do

que no Brasil  em geral.  Em seguida, a variação de 1% na população da cidade

destino aumentaria em aproximadamente 0,30% a demanda, ceteris paribus. Como

a  variável  KM  também  não  sofreu  transformação  logarítmica  neste  modelo,  foi

necessário multiplicar a variação absoluta de KM por 100; ou seja, para um aumento

de  um  quilometro  na  distância  entre  os  trechos  estudados,  tem-se  redução  de

0,076% na demanda de passagens,  ceteris paribus. No que diz respeito à  dummy

introduzida neste modelo, observou-se que a venda de passagens na região sul é

em  media  16,73%9 maior  do  que  na  região  sudeste,  considerando  os  trechos

estudados. 

Por  fim,  conclui-se  que  para  essa  região  a  demanda por  passagens  de

ônibus interestadual é mais sensível a variações na renda, seguida de variações da

população, diferente do Brasil, onde o preço é o principal determinante, e a renda e

a  população  são  aproximadamente  iguais.  Essa  diferença  pode  ser  ocasionada

pelas pequenas distâncias percorridas nos trechos desse modelo, ou pelo possível

poder  de  mercado  no  setor  dessa  região.  E  mesmo  com  o  preço  sendo  não

significativo o modelo foi mais bem explicado, com R2  de 78%, do que os outros

9 Dado que o coeficiente da dummy sul trata-se de semielasticidades, foi necessário realizar o seguinte cálculo:
(antilog de 0,15474−1)× 100 . Maiores detalhes sobre esta questão ver Gujarati (2006, p.270).
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modelos,  o  que  indica  que  as  variáveis  selecionadas  para  este  modelo  se

adequaram melhor do que os anteriores.  No caso específico da variável da renda,

por exemplo,  está apresentou maior impacto para o modelo Sul-Sudeste do que

para os demais, e isto pode ser devido ao fato de desta região conter metrópoles

globais e nacionais, que por serem tal, contém as maiores empresas do país, com

necessidade de movimentação dos seus empregados, como podemos dar exemplo

das  petrolíferas  que  transportam  funcionários  para  o  litoral  para  que  possam

embarcar nas petroleiras.

Por último, no que concerne à análise de sensibilidade da demanda, 

apresentam-se na Tabela 4 os resultados para o modelo Norte, Nordeste e Centro-

Oeste.
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Tabela 4 – Resultados da estimação por MQO da demanda por passagem de ônibus

para a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste em 2010.

Variável Dependente: LOGQ   
Variável Coeficiente Desvio Padrão Teste T Prob.

         C -0,99337 1,73956 -0,57104 0,22190

LOGP -0,84329* 0,30543 -2,76091 0,00770
LOGY 0,28074*** 0,14231 1,97267 0,05340
LOGZ 0,64361* 0,10325 6,23353 0,00000

LOGG 5,15905NS 3,34668 1,54154 0,12870
KM -0,00054** 0,00264 -2,07261 0,04270

R2 0,70635 R2 ajustado 0,68355

teste F 27,4221 Durbin Watson 1,91362

Teste LM 0,15709NS Teste White 1,21689NS

Teste Reset 0,35781nNS - - -

Fonte: Resultados da Pesquisa.

Nota 1: (*) significativo a 1%;  (**) significativo a 5% (***) significativo a 10%  e (NS)

não significativo.   

Nota  2:  LOGP,  LOGY,  LOGZ,  LOGG,  referem-se   aos  logaritmos  do  preço  da

passagem, da renda, da população da cidade destino e do preço da gasolina

respectivamente. KM refere-se à distância do trecho. 
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Ao observar os resultados indicados na Tabela 4, nota-se sinais condizentes

dos coeficientes estimados, bem como adequação quanto à significância estatística,

exceto para o LOGG, que foi não significativo em todos os modelos. Por meio do

valor obtido para o R2 ajustado é possível afirmar que, aproximadamente 68% das

variações no logaritmo de Q decorrem de mudanças nas variáveis explicativas do

modelo estimado, e a partir dos valores dos testes F, LM, Reset, e White, conclui-se

que o modelo está bem especificado, sem autocorrelação, sem heterocedasticidade

e é bem explicado.

Nesta  Região  NNCO,  mesmo ainda  com demanda  inelástica  ao  preço,  é

possível notar que os consumidores que transitam neste espaço são mais sensíveis

às mudanças no preço das tarifas do que no Brasil como um todo e na região Sul-

Sudeste, onde o preço não foi significativo para o modelo. Na região NNCO, para

cada variação de 1% do preço tem-se uma variação de 0,84% na demanda no

sentido contrário,  ceteris paribus, a variação do preço da tarifa nesta região foi a

menos  inelásticas  dos  modelos  o  que  pode  ser  explicado  pelo  menor  poder

econômico dos consumidores da região, onde um aumento nos preços faria com

que  as  pessoas  optassem  por  não  viajar,  ou  procurar  transportes  alternativos,

mesmo que não regulares.  Além disso,  nesta região,  a  renda foi  a  variável  que

menos impactou no log Q, quando comparado aos resultados obtidos para o Modelo

Brasil  e o modelo Sul-Sudeste. Na região NNCO uma variação de 1% da renda

implicou em uma variação de apenas 0,28% na demanda,  ceteris paribus,  o que

pode ser explicado pela importância relativa do bem no orçamento do consumidor, já

que a renda desta região é menor,  ao receber  um aumento de renda o usuário

escolhe por utilizá-lo em coisas mais essenciais, e que pelo valor pode-se perceber
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que se trata de um bem normal. Por fim, tem-se que a variação de 1% na população,

causa uma variação de 0,64% na demanda, ceteris paribus.

A seguir,  apresenta-se no Quadro 1 a análise para dos resultados obtidos

para os indicadores de concentração do mercado, utilizados no presente estudo,

quais sejam: CR4, CR8 e HHI. 

                                CR4
©            CR8

©            CR4          CR8     HHI
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7,96%

Grau 48,35% 63,49% 31,82% 48,15%

Empresa A 19,30%* 19,30%* 10,08% 10,08%
Empresa B 10,96% 10,96% 8,88% 8,88%
Empresa C 9,20%* 9,20%* 6,15% 6,15%

Empresa D 8,80% 8,88% 5,94% 5,94%
Quadro 1- Indicador de concentração das Linhas Rodoviárias Estaduais – Modelo 

para o Brasil para 2010.

Fonte: Resultados da pesquisa.

Nota1: ( © ), indica a presença dos grupos societários

Nota2: ( * ), grupo societário

No caso do Brasil foram feitas duas análises do CR4, uma contendo os grupos

societários como uma empresa única, ou seja, somando as quantidades referentes

às  empresas  individuais  em  uma  só,  e  a  outra  permanecendo  cada  empresa

individual,  apenas  para  se  notar  a  magnitude  dos  grupos  societários,  já  que  a

analise será feita sobre o CR4
©, onde há a presença dos grupos. Pode-se notar que

um dos grupos, que foi representado no Quadro 1 como Empresa A (na coluna CR4
©

) teve participação significativa na concentração do mercado, 19,30%, e segundo o



44

CADE uma empresa ou um grupo de empresas se torna dominante com 20% de

concentração no setor. Quanto ao outro grupo, este não apresentou desempenho

tão expressivo quanto o primeiro,  mas sua participação no CR4 foi  de 9,20% de

concentração.  Quanto  aos  valores  de  19,30%  e  10,96%,  estes  referem-se,

respectivamente a participação da empresa A e B, no total de 48,35% do CR4, o que

representa uma concentração moderada para o setor, segundo Noce et al. (2005). 

No que tange ao  CR8©,  o valor obtido  demonstra que mais da metade do

setor; ou seja, 63,49%, de transporte rodoviário estava, em 2010, sob domínio das

oito maiores empresas. De acordo com os valores apresentados e tendo por base o

estudo de Noce et al. (2005),  mencionado anteriormente, é possível perceber que o

setor é moderadamente concentrado, no Brasil.

Para comparar a influencia dos grupos societários na concentração do setor,

compara-se o CR4 e o CR8 com os grupos societários que foram, respectivamente

48,35% e 63,49%, representando segundo Noce  et al.  (2005), uma concentração

moderada,  porem  bem  próxima  de  uma  alta  concentração,  para  uma  baixa

concentração quando comparado ao CR4 sem grupos societários, que tem seu valor

em 32%.

Por  fim,  no  que  diz  respeito  à  concentração  para  o  Brasil,  com base  na

análise  do  HHI e  conforme  sugere  Martin  (1993),  é  possível  perceber  a  não

concentração  do  setor  brasileiro  com  valor  de  aproximadamente  8%,  mesmo

estando próximo do limite da não concentração de 10%. Este resultado diverge do

que foi encontrado pelos graus de concentração (CR4), esta diferença pode ter sido

em razão  de  o  cálculo  do  grau de  concentração considerar  apenas  as  maiores

empresas do mercado, enquanto o HHI leva em conta todas as empresas. Portanto,

a não concentração do mercado faz sentindo devido a grande expansão territorial
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brasileira,  e a necessidade de um grande número de empresas atuando, porém,

cabe destacar que existem empresas dentro desse mercado que apresenta parcela

significativa do mercado.

No Quadro 2 a seguir, apresenta-se os indicadores de concentração para o

ano de 2010, considerando somente a grande região Sul- Sudeste.

Quadro 2- Indicadores de concentração para as Linhas Rodoviárias Estaduais para

a grande região Sul-Sudeste para o ano de 2010.

Fonte: Resultados da Pesquisa.

Nota1: ( © ), indica a presença dos grupos societários

Nota2: ( * ), grupo societário

Ao analisar o CR4
© da região Sul-Sudeste, observa-se que as quatro maiores

empresas (ou grupos) apoderaram-se de 65,93% do total do mercado de passagens

de ônibus nesta região. Cabe destacar aqui que o grupo societário, representando

no Quadro 2, por Empresa A, e que obteve participação singular no CR4
© do Brasil, é

exclusivamente  atuante  da  região  Sul-Sudeste,  por  isso  sua  participação  no

mercado  da  Região  Sudeste  é  de  34,66%,  podendo-se  dizer  que  é  um  grupo

dominante no setor, pois este ultrapassa, e muito, a expectativa de 20% para um

 CR4
© CR8

© CR4 CR8 HHI
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16,57%

Grau 65,93% 84,07% 41,27% 70,30%
Empresa A 34,66%* 34,66%* 10,81% 10,81%
Empresa B 11,64%* 11,64%* 10,66% 10,66%
Empresa C 10,81% 10,81% 10,66% 10,66%
Empresa D 8,81% 8,81% 9,13% 9,13%
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grupo dominante, indicado pelo CADE.  No caso do CR8
©, percebe-se que as seis10

empresas e os dois grupos societários dominam quase todo o setor de transporte

rodoviário de passageiros da região Sul-Sudeste, indicando um elevadíssimo grau

de concentração no setor.  Se as empresas desse grupo não fossem da mesma

sociedade,  este  setor  passaria  da  alta  concentração  para  uma  concentração

moderada, pois o CR8
© passaria de 65,93% para 41,27%, significativamente menor,

e a empresa dominante passaria a não existir.  Com os valores do CR4 e CR8,  é

possível perceber o alto grau de concentração do mercado nesta região. 

No  que  diz  respeito  ao  HHI,  o  valor  obtido  de  16,57%  para  esta  região

corrobora com os valores do grau de concentração, o que permite reafirmar a alta

concentração do setor na região Sul-Sudeste. Esta convergência encontrada nos

indicadores  pode  ser  em  razão  do  numero  reduzido  de  empresas  atuantes  na

região, diferentemente de quando se trata de uma região maior, como foi o caso do

modelo anterior, Brasil.

Por  fim,  apresentam-se  no  Quadro  3  a  seguir  os  indicadores  de

concentração para o ano de 2010, considerando somente a grande região norte,

nordeste,  centro-oeste (NNCO). Observe que para esta região apresenta apenas

valores para CR4 e CR8, pois nesta análise de dados não foram encontrados grupos

societários. 

 CR4 CR8 HHI

Grau 59,30% 85,01% 12,00%

10 É citado os dois grupos societários mais seis empresas, porém por questões de apresentação só 

foram incluídas os grupos e duas empresas.
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Empresa A 22,28% 22,28%
Empresa B 15,20% 15,20%
Empresa C 11,21% 11,21%
Empresa D 10,60% 10,60%

Quadro 3- Indicador de concentração das Linhas Rodoviárias Estaduais – Modelo 

para Norte, Nordeste e Centro-Oeste para 2010.

Fonte: Resultados da pesquisa.

É possível notar que, mesmo não havendo um grupo societário, os níveis de

concentração  apresentados  no  Quadro  3  são  mais  expressivos  do  que  para  as

outras regiões mostrando que este setor  é altamente concentrado,  sendo o CR4

deste  apenas  inferior  ao  do  Sul-Sudeste,  quando  se  conta  com  os  grupos

societários, e o CR8 desta região continua sendo maior, mesmo com a presença dos

grupos  das  outras  regiões.  A  Empresa  A  deste  setor  apresenta  22,28%  de

concentração,  podendo ser  assim,  considerada dominante  no setor.  Ressalta-se,

que este elevado grau de concentração pode ter ocorrido pelo pequeno número de

empresas na região, apesar de que para esta região, foram obtidos dados de mais

trechos que o da região Sul-Sudeste, porém, este teve menos empresas. Contudo, é

inegável o elevado grau de concentração. 

Como visto  no modelos anteriores,  os valores dos graus de concentração

convergiram  para  a  mesma  analise  do  setor,  confirmando  a  presença  de

concentração nos mercados estudados, no caso da região NNCO, o valor de HHI foi

de 12%, dentro do que Martin(1993) considera concentração moderada para o valor

de  HHI.  Portanto,  com os dados apresentados nos Quadro 1,  2  e 3,  é  possível

explicitar  o  elevado  grau  de  concentração  do  mercado  brasileiro  de  transportes

rodoviário  de  passageiros.  Somado a  isso,  o  fato  de  a  demanda,  para  Brasil  e
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grandes regiões, ter se mostrado inelasticidade ao preço, mostra que os usuários

deste  setor  enfrentam  a  possibilidade  da  perda  do  bem-estar,  vide  a  grande

possibilidade de se exercer o poder de mercado por parte das empresas.  

5 CONCLUSÃO

O  presente  trabalho  visou  apresentar  considerações  acerca  do

comportamento da demanda do transporte rodoviário interestadual de passageiros e

a sensibilidade dos usuários  quanto  às  variações no determinante  da demanda,

assim como demonstrar os graus de concentração econômica deste mesmo setor,

para possível percepção de poder de mercado.

Notou-se,  portanto,  que o usuário  tem diferentes  sensibilidades para  cada

determinante dependendo da sua região. No Brasil, as principais variáveis que mais

impactaram a demanda por passagem foram o preço da tarifa e a renda.  Já na

região Sul-Sudeste, foram a renda e o nível populacional. E, por último, na região

NNCO o preço da tarifa novamente, porém, junto com o nível populacional. 

Com base  nos  resultados  obtidos  é  possível  concluir  que  a  demanda  de

passageiros deste setor é influenciada: a) negativamente, pelo aumento dos preços,

como  em  outros  mercados;  b)  significativamente,  ao  aumento  da  distância,  em

menor proporção; e c) positivamente, ao aumento da taxa populacional, do PIB e da

renda, mesmo que também, sejam em baixo nível.

Destaca-se que, tanto para o Brasil, quanto para as regiões, a demanda por

passagem  de  ônibus  mostrou-se  inelástica  ao  preço,  o  que  indica  a  baixa

sensibilidade do consumidor a variações do preço da tarifa. Uma possível explicação

para tal fato está na falta de substitutos próximos a passagem de ônibus, seja pela
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pouca concorrência nos trechos, ou por escassez de transportes alternativos que

são  mais  irregulares.  Nestas  circunstâncias,  o  usuário  acaba  ficando  sem

alternativa, a não ser a utilização dos ônibus. Além disso, a baixa sensibilidade do

consumidor quanto às variações do preço da tarifa, permite a maior propensão à

presença do poder de mercado, pois como visto, o grau de concentração para o

Brasil e para as regiões foram altas. 

O fato da baixa sensibilidade do consumidor com as variações do preço da

tarifa permite a maior propensão à presença do poder de mercado, pois como visto,

o grau de concentração para o Brasil e as regiões foi alto, onde duas regiões, Sul-

Suldeste e NNCO, tiveram empresas dominantes no mercado.

Portanto, a hipótese apresentada do modelo foi aceita, pois se confirmou a

demanda inelástica ao preço e as estruturas concentradas no Brasil e nas regiões,

tornando a possibilidade de se exercer o poder de mercado, um fator real. Portanto,

diante das conclusões apresentadas, espera-se que trabalho pode ser um auxílio

para futuros estudos com o mesmo intuito, o de averiguar a sensibilidade do usuário

e a concentração do mercado rodoviário de passageiros. Além disso, acredita-se

que possa servir como um alerta sobre as possíveis consequências da estrutura

concentrada,  com  características  de  monopólio  natural  sobre  o  bem-estar  do

consumidor. 

Por fim, cabe destacar que houveram algumas limitações para a execução

do presente trabalho, principalmente em relação à disponibilidade de dados. Espera-

se  que,  para  futuros  trabalhos,  os  órgãos  reguladores  desse  setor  possam

disponibilizar os dados necessários das empresas envolvidas, para que possa ser

feita uma analise mais próximo do real, por meio de uma base de dados englobando

séries históricas com as principais variáveis aqui estudadas, para que seja feita uma
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analise  para  previsão  e  comparações,  e  averiguação  econométrica  quanto  à

presença e magnitude do poder de mercado.  
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