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RESUMO 
 

IRAZU, G.A. Estrutura da indústria e demanda por automóveis de 1000 cilindradas no 

Brasil: Um estudo sobre o bem estar social para o período de 2005 a 2010. 2015. XX f. 

Monografia (Graduação em Ciências Econômicas) – UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE, Campos dos Goytacazes, 2015. 

A indústria automobilística desempenha um papel crucial na dinâmica econômica, não 

só brasileira, como também mundial devido ao seu alto valor agregado e considerando os 

aspectos tecnológicos, gerando desenvolvimento e qualificação do setor industrial para o país. 

Com isso o setor atrai atenção de políticas governamentais para que haja incentivo ao 

crescimento da produção. A formação da indústria automobilística brasileira, no que tange ao 

incentivo governamental às indústrias estrangeiras no mercado interno se mostrou eficiente 

quanto a produção, porém com relação ao bem estar do consumidor tais incentivos não foram 

tão bem sucedidos. Com isso o objetivo deste estudo foi verificar a relação entre a estrutura da 

indústria automobilística brasileira e o bem estar social proporcionado pela mesma, com a 

utilização de abordagem econométrica e uso do índice de bem estar –DWL. Para dar 

sustentaçãoteórica às discussões e análises propostas no trabalho, utilizouse com referencial 

teórico o modelo Estrutura - Conduta  Desempenho (ECD), bem como a conceituação do 

índice de bem estar social – DWL e os determinantes da demanda por automóveis no 

Brasil.Portanto, a partir das estimativas econométricas, os resultados obtidos na pesquisa 

confirmaram que  a demanda por automóveis de 1000 cilindradas no Brasil apresentou-se 

elástica ao preço no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2010 e isto estava diretamente 

relacionado ao aumento de concentração de mercado, o que gera perdas de bem estar social. 

 
 

Palavraschave: estrutura do segmento de carros 1000 cilindradas, determinantes da demanda, 

poder de mercado e perdas de bem estar social.  
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ABSTRACT 
 

IRAZU, G.A. Estrutura da indústria e demanda por automóveis de 1000 cilindradas no 

Brasil: Um estudo sobre o bem estar social. 2015. XX f. Monografia (Graduação em Ciências 

Econômicas) – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, Campos dos Goytacazes, 2015. 

The automotive industry plays a crucial role in economic dynamics, not only Brazil but also 

worldwide because of its high added value and considering the technological aspects, 

generating development and qualification of the industrial sector for the country. Thus the 

sector attracts attention of government policies so that there is encouraging the growth of 

production. The formation of the Brazilian automotive industry, with respect to government 

incentives to foreign industries in the domestic market was efficient as the production, but with 

respect to consumer welfare such incentives were not as successful. Thus the aim of this study 

was to investigate the relationship between the structure of the Brazilian automotive industry 

and the social welfare provided by the same, with the use of econometric approach and use of 

the well-being index - DWL. To give theoretical support to discussions and analyzes proposed 

in the work, It was used with the theoretical framework structure model - Conduct Performance 

(SCP) as well as the concept of social well-being index - DWL and the determinants of demand 

for automobiles in Brazil Therefore, From the econometric estimates, the results obtained in the 

research confirmed that the demand for cars 1000 cc in Brazil has become elastic to price from 

January 2005 to December 2010 and this was directly related to increased market concentration, 

which generates losses of welfare. 

 

Keywords: structure of the car segment 1000 cc , determinants of demand , market power and     

loss of social welfare. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A indústria automobilística desempenha um papel crucial na dinâmica econômica, não 

só brasileira, como também mundial, devido ao seu alto valor agregado e considerando os 

aspectos tecnológicos, gerando desenvolvimento e qualificação do setor industrial para o 

país.Sendo, porém, uma indústria produtora de bens duráveis acha-se fortemente sujeita às 

oscilações de demanda, característica destes bens. 

A indústria automobilística veio para o Brasil em 1950, no governo do Presidente 

Juscelino Kubistchek. Apesar de no país já possuir algumas montadoras estrangeiras que faziam 

a montagem dos veículos, a indústria de autopeça nacional ainda se mostrava limitada, isso quer 

dizer que, boa parte das peças eram importadas e as fábricas somente montavam os veículos. 

Mesmo com essa estrutura os e passou a ser de fundamental importância para o governo por 

conta do desenvolvimento da indústria brasileira, que gerava crescimento econômico e emprego 

(SANT’ANNA, 2010). 

Além disso, ao final da década de 80 e início da década de 90, a indústria 

automobilística experimentou um crescimento dos chamados mercados emergentes que fez com 

que essas indústrias deslocassem suas bases de produção para países que ofereceram incentivos 

para o setor.Um exemplo desse mercado seria o próprio mercado brasileiro (SANT’ANNA, 

2010). 

Segundo De Negri (1998) e Portugal (1994), um fator importante nesse processo foi à 

abertura comercial do início dos anos 1990, e que pode ser analisado a partir de duas fases. A 

primeira é caracterizada pela eliminação de barreiras tarifárias que incidiram, em especial, sobre 

a indústria nacional até 1990. Nesse momento, foram abolidos controles administrativos sobre 

as importações e iniciou-se a redução do imposto de importação de diversos produtos, 

principalmente os relacionados ao setor automotivo.  

A partir da década de 90, o Brasil passou por transformações que incluíram mudanças 

na composição de sua indústria automobilística. Com a abertura comercial no início dos anos 

1990 e o regime automotivo de 1995, se iniciou um processo de reestruturação do setor 

industrial, fazendo com que as empresas nacionais e as internacionais1, mas que já estavam 

instaladas no país se tornassem mais competitivas frente às novas empresas internacionais. 

Teoricamente, isso geraria uma diversificação dessas empresas de forma a se adequarem ao 

processo de internacionalização de organização e processamento da produção e assim 

                                                           
1 Que são elas: FIAT, VOLKSWAGEN, FORD e GENERAL MOTORS (GM). 
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poderiam permanecer no mercado e contribuir para a diminuição do poder de mercado2 das 

montadoras já presentes em território nacional. Logo, nesse dado período, as empresas saiam de 

um estado de proteção para um ambiente competitivo onde elas deveriam estar sempre em 

processo de desenvolvimento para atender os requisitos do mercado (SANT’ANNA, 2010). 

Com o efeito da abertura comercial e com a reestruturação que o setor passou devido 

ao regime automotivo brasileiro, a entrada de novas montadoras estrangeiras e o encerramento 

da participação das montadoras nacionais, a indústria automobilística brasileira assumiu um 

papel crucial para a economia brasileira. Um fato importante que mostra o crescimento do setor 

é que em 2004 foram registrados 88.783 funcionários e em 2009 esse número foi de 109.043 

funcionários (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FABRICANTES DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES - ANFAVEA, 2010). Porém, durante o período de 2004 a 2012, por 

exemplo, a participação industrial como um todo na atividade econômica totalizou uma perda de 

30,8%. Assim, a fatia de contribuição do setor automobilístico para o PIB caiu de 19,2% em 

2004 para 13,3% em 2012. A taxa foi a menor desde 1955, quando a participação chegou a 

13,1% (FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FIESP, 2013).  

Também durante o período de 2004 a 2012, a participação do segmento de carros de 

1000 cilindradas variou antes mesmo da crise de 2008. Em 1993, segundo Fernandes (2011), 

foram registradas 241.964 unidades vendidas que representavam 27% do mercado; e,  de acordo 

com o anuário da ANFAVEA (2010), no ano 2000 a participação do segmento era 74,5% de 

toda a produção de automóveis nacionais. Com isso pode-se perceber que desde o início da 

produção de carros de 1000 cilindradas, estes tiveram boa aceitação pelo consumidor, se 

tornando produto chave para a indústria automobilística como um todo; ainda que em 2004 a 

participação dos carros populares tenha caído para 58,7% com uma leve queda até 2009 

fechando aquele mesmo ano com uma participação de 56,3% (ANFAVEA, 2010). 

Com esse cenário, o governo procurou intervir de forma direta na economia, através de 

políticas expansionistas, como por exemplo a de redução de 100% do IPI (Imposto sobre 

Produtos  Industrializados) para automóveis até 1.000 cilindradas e 50% para veículos de 1000 

cilindradas a 2000 cilindradas (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA- 

IPEA, 2009). Somente com a redução do IPI, o governo isentou o setor automotivo de pagar 

cerca de R$7 bilhões entre 2008 e 2012, conforme dados da Receita Federal publicados em 

2014, estimulando a produção e o consumo. Porém, mesmo com essa redução, para o mesmo 

período, a participação dos automóveis de 1.000 cilindradas sofreu queda, passando de 51,8% 

para 36,1% em 2014, de acordo com o anuário da ANFAVEA (2015). 

                                                           
2 Há poder de mercado quando um comprador ou vendedor tem a capacidade de influenciar o preço de um produto. 
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1.1 Problema e sua importância 

 

Até a abertura comercial, as montadoras General Motors, Fiat, Volkswagen e Ford 

operavam no mercado de automóveis brasileiro quase que de forma absoluta no que tange ao 

fato de serem as maiores produtoras em comparação às ainda inexpressivas empresas nacionais, 

tais como Puma, Gurgel e Miura. Porém esse cenário foi modificado, pois novas empresas 

entraram no mercado devido à abertura comercial no início dos anos 1990 e com a 

implementação do Regime Automotivo Brasileiro. Tal regime, inserido no período de 1995 até 

1999, teve o intuito de incentivar as empresas existentes no país, tanto as internacionais e 

nacionais, de modo a ampliar e modernizar suas plantas, atrair investimentos de novas 

montadoras e fortalecer a integração da produção por meio de acordos comerciais com o 

MERCOSUL, particularmente com a Argentina (TORRES e CAIRO, 2012). 

Posto esta estrutura da indústria automobilística no Brasil, as principais montadoras 

fabricantes de automóveis com motor de 1000 cilindradas, durante o início da década de 1990, 

que também marca o começo da produção do segmento, e que até hoje continuam a dominar o 

mercado são: Ford, Chevrolet, Fiat e Volkswagen. De forma a quantificar tal domínio do 

mercado por estas quatro empresas, calculou-se o índice de concentração, CR4, que é a dado 

pela soma da parcela de mercado das quatro maiores firmas atuantes no setor, para o período de 

2005 a 2010. O resultado foi que em 2005, as empresas Ford, Chevrolet, Fiat e Volkswagen, em 

conjunto, detinham 98% de toda a produção de automóveis com motor de 1000 cilindradas no 

Brasil. Já em 2010 essa concentração diminui para 96%, mais ainda alta o suficiente para 

considerar o segmento de carros 1000 concentrado o que permitiria abuso da posição 

dominante, uma vez que de acordo com Mattos e Barros apud Aguiar (2006), os critérios 

adotados pela Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE) e pela Secretária de Defesa 

Econômica (SDE) para avaliar os atos de concentração, apontam que um CR4 igual a 75% seria 

suficiente para o exercício coordenado de poder de mercado. Logo, para este autores, “a 

cooperação entre as firmas é mais provável em mercados mais concentrados, na medida em que 

estas objetivam vantagens em ação conjunta.” 

Cabe ainda mencionar que durante o período citado, outras montadoras, produziram 

carros com a mesma potência em sua unidade motriz, todavia não conseguiram se estabelecer 

no mercado. Isto pode ser um indício de práticas anticompetivas, como preços predatórios por 

parte do grupo dominante, uma vez que segundo dados obtidos do anuário da ANFAVEA, 

divulgado no ano de 2010, notou-se, por exemplo, que em média os carros da empresa Renault 

eram 15% mais caros do que os das demais empresas. A despeito disso, Mattos e Barros (2006) 
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justificaram a permanência da concentração imposta pelas quatro principais montadoras, 

alegando que “...é possível imaginar que, para conquistar maior parcela de mercado, uma firma 

tenha reduzido seu preço em algum momento. Entretanto, por outro lado, o fato de o mercado 

ter se mantido concentrado nestas quatro empresas dominantes, pode ter sido reflexo de uma 

série de fatores, entre eles a questão das economias de escalas que se tornam uma espécie de 

barreira natural à entrada de novas empresas no mercado.  

Sendo assim, a partir da reflexão sobre a estrutura de mercado da indústria 

automobilística é possível apontar para dois entendimentos sobre os dados colecionados. 

Inicialmente,a primeira característica reflete que existem mercados concentrados devido ao 

intervalo de tempo que torna cada empresa consolidada no mercado, e possibilita que essas 

passem a ter economias de escala, reduzindo seu custo, que por sua vez viabiliza um 

investimento maior em pesquisa e desenvolvimento de formas mais eficazes e baratas de 

produção. Ademais essas empresas não só passam a investir como também praticar preços mais 

baixos mantendo sua margem de lucro, ou seja, ganhos de eficiência. 

Por outro lado, a segunda característica denotaria que, em alguns mercados, a 

concentração leva a uma conduta anticompetitiva das empresas, que por sua vez praticam preços 

predatórios, e lucros abusivos. Essa é uma característica predominantemente de um oligopólio 

concentrado, que para Pindyck (1999), é um mercado no qual apenas algumas empresas 

competem entre si, e a entrada de novas empresas é impedida. Logo, visto que estas empresas 

apresentam a capacidade de definir preços acima dos custos médios e imputá-los ao 

consumidor, poderá haver perda do bem estar, uma vez que neste tipo de estrutura de mercado a 

substituição de mercadoria é geralmente limitada. Além disso, cabe destacar que, as empresas 

dominantes, ao atuarem quase como uma monopolista, acabam por maximizarem seus lucros na 

fase elástica da curva de demanda, mais especificamente, na fase menos elástica da demanda. 

Isto implica dizer que quanto menos elástica for a curva da procura com que a empresa se 

depara, maior é a diferença entre o preço e o custo marginal e, portanto, maior é o poder da 

empresa sobre o consumidor. 

Portanto, feita as observações anteriores acerca da indústria automobilística cabem os 

seguintes questionamentos: a concentração de mercado no segmento de automóveis de 1000 

cilindradas implica em demanda elástica ao preço. E mais, essa concentração gerou perdas de 

bem estar social para o consumidor no período de 2005 a 2010? 
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1.2 Hipótese 

A demanda por automóveis de 1000 cilindradas no Brasil apresentou-se elástica ao 

preço no período de 2005 a 2010 e isto está diretamente relacionado ao aumento da 

concentração de mercado, o que gera perdas de bem estar social. 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1Objetivo geral 

 

Verificar os efeitos da estrutura de mercado sobre a demanda de automóveis 1000 

cilindradas no Brasil e sobre o bem estar social, para o período de 2005 a 2010.  

1.3.2.  Objetivos específicos 

 

Especificamente, pretende-se:  

a) Mensurar a sensibilidade da demanda por automóveis de 1000 cilindradas no Brasil em 

relação a choques nos seus determinantes. 

b) Determinar se há perdas de bem estar social no segmento de automóveis de 1000 cilindradas 

no Brasil, no período de 2005 a 2010. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  
 

Nesta seção procurou-se ilustrar como outros trabalhos descreveram as características 

da indústria automobilística brasileira, a partir dos seguintes pontos: i) discussão do 

comportamento da demanda sob o foco de seus determinantes; ii) apresentar impactos da 

estrutura da indústria automobilística sobre o bem estar social.  

 

2.1 Teoria da Demanda 

 

Pode-se começar a falar sobre a demanda apresentando a Figura 1, com a qual se 

demonstra a Lei Geral da demanda, onde observa-se a existência de uma relação inversamente 

proporcional entre a quantidade de um bem que determinado consumidor comprará e o preço 

desse bem.  

 

Figura 1: Curva de demanda por um determinado bem 

 

Fonte: Gremaud et. al. (2004) 

 

De acordo com Pindyck (1999), uma redução no preço de um determinado bem, 

mantidos constantes a renda e o preço desse bem e outros determinantes, faz o consumidor 

escolher outra cesta do mercado, pois reduzirá a quantidade consumida. Vale ressaltar que em 

cada ponto da curva da demanda, o consumidor estará maximizando a utilidade ao satisfazer a 

condição de que a taxa marginal de substituição (TMS) de um bem por outro seja igual à razão 



 

 

16 
 

entre os preços desses dois bens. Os efeitos de uma variação da renda podem ser analisados de 

maneira muito parecida à análise da variação do preço.  

 

A seguir, a Figura 2 que indica o comportamento da curva de demanda com uma 

variação na renda: 

Figura 2: Efeitos de Variações da Renda 

 

Fonte: Pindyck (1999) 

 

No gráfico (a) da Figura 2, pode-se observar a presença da curva de renda-consumo, tal 

curva possibilita especificar as combinações de um bem (alimento) com outro bem (vestuário) 

maximizadoras de utilidade, associadas a cada um dos possíveis níveis de renda, o que para o 
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presente trabalho significaria a compra de um automóvel da Fiat e um automóvel da Ford. Ou 

até mesmo de um automóvel e uma motocicleta. Tudo vai depender da preferência do 

consumidor.  

Essa curva de renda-consumo de acordo com Pindyck (1999), tem a inclinação 

ascendente pelo fato de que tanto o consumo de um determinado bem, como de um outro bem 

apresentam elevação conforme a renda aumenta, considerando estes bens normais. Uma dada 

variação de preço de uma mercadoria há um movimento correspondente, ao longo da curva de 

demanda. Para uma variação da renda ocorre de maneira diferente. Como cada curva da 

demanda implica determinado nível de renda, qualquer variação da renda deverá causar um 

deslocamento da própria curva de demanda.  

Representando matematicamente a função de demanda de acordo com Gremaud 

(2004), tem-se: 

 

𝑄𝑑0 = 𝑓(𝑃0, 𝑃1,  𝑃2,  𝑃𝑛−1, 𝑅, 𝐺 )                                                                                                          (1)  

 

em que a quantidade demandada (Qd0), esta expressa em função de seu preço (P0), preços dos 

seus concorrentes (P¹, P²...Pn-1), da renda do consumidor (R) e de suas preferências (G). Vale 

dizer que a relação que há entre a quantidade demandada e o preço do bem em questão é que, 

quanto maior o preço, menor a quantidade demandada, elucidando uma relação inversamente 

proporcional. Já com relação a um aumento da renda, espera-se um aumento da quantidade 

demandada, considerando que não se trata de bens inferiores. Por fim, as pessoas escolhem as 

melhores coisas pelas quais elas podem pagar, isso quer dizer que dado um nível de renda, o 

consumidor cria sua “lista de preferências”, chamadas de cestas de consumo3.  

 

 

2.1.1 Determinantes da demanda por automóveis no Brasil 

 

Um estudo feito por Cardoso em 2010 revela que quando pensado o comportamento do 

consumidor, percebe-se, logo de imediato, a magnitude do preço de um automóvel na cesta de 

consumo. De acordo com o autor, no Brasil há uma junção de um alto índice de pessoas de 

baixa renda, o que sugere uma demanda bastante elástica, com altos preços de veículos, em 

grande parte devido a elevada carga tributária. Assim, comprar um automóvel representa uma 

decisão mais complexa e bastante determinada pela disponibilidade de crédito.  

                                                           
3Para maiores informações ver Varian (2003) 



 

 

18 
 

Ainda de acordo com Cardoso (2010), mesmo sendo claro a impossibilidade de se fixar 

estaticamente alguns atributos como indispensáveis na determinação dos desejos do consumidor 

de automóveis, dada a pluralidade de mercados, categorias e subcategorias de veículos dos mais 

variados preços e voltados a uma vasta variação de classes sociais consumidoras, finalidades de 

emprego do veículo, subjetividades e individualidades; se faz necessário listar, mesmo que 

brevemente, algumas características comumente consideradas pelo consumidor “padrão”, aquele 

que representa a maioria da classe consumidora no país. Ou seja, um indivíduo para quem um 

automóvel tem grande peso no orçamento familiar e que busca racionalizar sua compra com 

base em critérios que pesem o custo/benefício, sendo também  influenciado por características 

subjetivas e emocionais como status conferido pelo automóvel e apego à marca, inclusive 

bastante representativas, dada a baixa frequência da compra, característica de bens de consumo 

duráveis e que apresentam elevado custo de oportunidade.  

Na literatura sobre o comportamento do consumidor de automóveis podem ser 

encontradas referências nacionais e internacionais. No que diz respeito à literatura internacional, 

pode-se citar a título de exemplo o trabalho feito por Chamberlain (1974), onde o autor estimou 

equações que explicam o comportamento da demanda de automóveis em função de algumas 

variáveis. Para esse autor as equações de demanda devem levar em consideração o preço do 

bem, a renda, o tipo de carro possuído e um bem relacionado, como o preço do combustível. 

No âmbito nacional, tem-se o estudo desenvolvido por Milone (1973) que pesquisou o 

consumo de veículos por meio de análises da frota de automóveis como uma das variáveis mais 

importantes em seu estudo. Testou também a significância da moeda como variável explicativa 

na determinação da procura, além das já conhecidas, preço e renda. Chegou à conclusão de que 

as duas últimas variáveis são as mais influentes no comportamento da demanda de automóveis, 

sobretudo a renda, em função dos altos valores de elasticidade encontrados. 

Mais recente, tem-se o estudo de Grohmann e Schaedler (2007), onde os autores 

nomearam como atributos, as características dos automóveis. Os autores destacaram 

acertadamente pontos como qualidade e resistência, preço, respaldo da marca, conforto, 

durabilidade, segurança, estilo (design), nível de acabamento, tecnologia e opcionais, assistência 

técnica (número de concessionárias, disponibilidade de peças e preço dos serviços e das peças 

de reposição), garantia estendida, preço do seguro e sinistralidade, facilidade de pagamento, 

consumo e tipo de combustível, motorização e desempenho, dirigibilidade espaço para 

passageiros e bagagem, facilidade e valor de revenda. 

Já Cardoso (2010) afirmou que muitos destes atributos estão relacionados a custos 

incorridos após a aquisição do veículo, dada a mais baixa renda do consumidor brasileiro 
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quando comparado ao de países centrais, fazendo inclusive com que o tempo de troca e de 

duração da frota seja maior. Além disso, destaca-se que algumas destas características, 

sobretudo aquelas intangíveis e informacionais, como a marca, podem incorrer em barreiras à 

entrada de novas empresas.  

Fernandes (2011) demonstrou em seu trabalho que o comportamento da demanda de 

automóveis populares no Brasil está relacionada com a variação de renda. Para tal, o autor 

estimou uma equação do consumo de carros populares em função da renda e verificou o grau de 

associação entre essas duas variáveis mencionadas. O autor utilizou dados do ano de 2007 e 

concluiu que a demanda por automóveis tem uma relação direta com a renda, em que 60% do 

aumento das vendas de automóveis de 1000 cilindradas é explicada pela renda.  

Entretanto, um ponto que se deve considerar é que excetuando-se quando pensado em 

frotistas ou veículos exclusivos para o trabalho, o fator emocional na compra de um novo 

veículo é quase sempre presente e até mesmo determinante. Este fato está muito relacionado à 

verdade de que no Brasil o automóvel acaba sendo visto como sinônimo de status social, sendo 

por isso no Brasil o design fundamental (muitas montadoras parecem ter aprendido isto após 

terem que redesenhar carros simples e de boa aceitação em outros mercados mas que, para uma 

efetiva penetração no Brasil, precisaram cativar também pelas linhas do modelo) (CARDOSO, 

2010). 

 

2.2 Impactos da estrutura da indústria automobilística sobre o bem estar 

social  

 

2.2.1 O modelo Estrutura Conduta e Desempenho (ECD) 

 

Inicialmente, cabe esclarecer que o modelo de EstruturaCondutaDesempenho (ECD) 

gerou outros modelos a partir dos trabalhos realizados por Mason (1939) e foram aprimorados 

por Joseph Bain (1956) anos mais tarde com sua obra onde o foco de estudo era as barreiras à 

entrada como peça fundamental na estrutura de mercado que gerava maiores níveis de 

concentração e, em função disso, maior poder de mercado para as empresas instaladas.  

Assim, o modelo Estrutura-Conduta-Desempenho (ECD) é um instrumento oriundo da 

Organização Industrial. Seu objetivo, segundo Lopes (2012), é estudar as variáveis que 

influenciam no desempenho econômico, permitindo a construção de teorias que detalhem a 

ligação entre essas variáveis e o desempenho da indústria. Ainda para Lopes 2012), o modelo 
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ECD é um paradigma que fornece um esquema para análise de mercados. Logo, este modelo 

permite a sistematização e articulação dos diversos aspectos relevantes para análise da indústria 

e do seu eventual poder de mercado. 

Segundo Sant’anna (2010), o estudo de estrutura e da conduta é de fundamental 

importância com relação a dois aspectos: “para formação de material acadêmico sobre o assunto 

e para fins de políticas públicas que funcionem como objetivo de alavancar o desempenho 

industrial.”Já para Profeta (2010), os modelos ECD permitem a identificação do poder de 

mercado via análise do desempenho das firmas, uma vez que se admite-se a relação unicausal 

entre estrutura4 de mercado e conduta das firmas. Para Lovadine (2006), neste tipo de 

abordagem era comum o uso de um conjunto de variáveis observáveis com as quais era possível 

explicar diferenças interindustriais no desempenho do mercado e, consequentemente, o poder de 

mercado. 

Desta forma, com a adição de valores sociais sobre a eficiência econômica, o modelo 

ECD assume condições de elaborar movimentos de mercados divergentes dos movimentos 

definidos pelo modelo de uma economia perfeitamente competitiva. Além disso, sabe-se que 

comportamentos de mercado podem ser exemplificados, também, em valores sociais e políticos, 

e não só levando em consideração a busca pela eficiência. Tendo em vista esse argumento, o 

estudo das relações entre estrutura, conduta e desempenho adquire papel acadêmico importante. 

Vale destacar, ainda, que o estudo do modelo ECD também tem importância na ajuda 

da tomada de decisão de políticas públicas. Nas palavras de Sant’anna (2010), “o próprio 

desempenho, nesse modelo, é definido em termos de alguma ideia de bem estar econômico, 

sendo que essa estrutura conceitual instigou no estudo da organização ndustrial uma forte 

orientação de política”. A utilização da prática de regulamentação de estruturas e condutas de 

mercado é uma forma de se buscar maior desempenho competitivo, uma vez que o estudo do 

modelo ECD pode gerar dados sobre uma determinada indústria, ou setor, para encaminhar a 

regulamentação em uma direção que seja pré-determinada, de forma a gerar bem estar social. 

 

 

 

 

                                                           
4 A estrutura de mercado era, geralmente, avaliada por meio de dois índices de concentração; o CR4 e o HHI. O 

CR4 é conhecido como sendo a razão de concentração e mede a proporção de mercado pelas K maiores empresas. 

Já o HHI considera as parcelas de todas as firmas participantes do mercado. 
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2.2.2  Relação entre elasticidade -preço da demanda e poder de 

mercado 

 

 

Uma das formas de se definir poder de mercado é analisar a distância entre o preço do 

bem e o custo marginal de produzi-lo. Em outras palavras, basta averiguar  a capacidade de uma 

firma ou da própria industria em definir e praticar preços acima do custo marginal. Logo, 

segundo  Pindyck e Rubinfeld (1999) considerando que o monopolista tem poder de definir que 

quantidade ofertar de modo a maximizar o lucro, tem-se que a condição de maximização é dada 

por : 

 

 

𝑚𝑎𝑥
𝑄 {𝐿𝑇(𝑄)} =

𝑚𝑎𝑥
𝑄 {𝑅𝑇(𝑄) − 𝐶𝑇(𝑄)}                                                                          (2) 

  

Aplicado as condições de primeira ordem, tem-se: 

 

𝑑𝐿𝑇(𝑄)

𝑑𝑄
= 0 ↔  

𝑑𝑅𝑇(𝑄)

𝑑𝑄
−

𝑑𝐶𝑇(𝑄)

𝑑𝑄
= 0 ↔ 𝑅𝑀𝑔(𝑄∗) = 𝐶𝑀𝑔(𝑄∗)                               (3) 

 

Aplicado as condições de segunda ordem, tem-se: 

 

𝑑2𝐿𝑇(𝑄)

𝑑𝑄2
< 0 ↔ 𝑅𝑀𝑔′(𝑄∗) < 𝐶𝑀𝑔′(𝑄∗)                                                                                (4) 

 

Logo, a partir de (4) temos que  o lucro do monopolista é maximizado quando o 

benefício obtido com a venda da última unidade produzida iguala o custo de produzir essa 

unidade adicional, isto é, quando a  RMg(Q*)=CMg(Q*).  Assim, para qualquer outro volume 

de produção, é possível aumentar o lucro variando a quantidade produzida e vendida, ao ponto 

que se RMg(Q)>CMg(Q), então a produção de uma unidade adicional tem um rendimento 

superior ao custo. A empresa deve aumentar o volume de produção para maximizar o seu lucro. 

Além disso, segundo Varian (2003) para uma estrutura monopolista, o preço e igual à 

Receita média (P= Rmd) e preço é maior do que receita marginal (P>Rmg). Então, pode-se 

dizer que a Rmg do monopolista está associada à função de demanda de mercado. Com base 

nisto é possível definir uma relação entre Rmg e elasticidade-preço da demanda, da seguinte 

forma: 
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𝑅𝑚𝑔 =
𝑑𝑅𝑇

𝑑𝑄
=

𝑑[𝑄 ∗ 𝑃(𝑄)]

𝑑𝑄
= 𝑃(𝑄) +

𝑑𝑃(𝑄)

𝑑𝑄
∗ 𝑄 ↔ 

𝑅𝑚𝑔 = 𝑃(𝑄) [1 +
𝑑𝑃(𝑄)

𝑑𝑄
∗

𝑄

𝑃(𝑄)
] = 𝑃(𝑄) [1 −

1

𝜀𝐷
𝑃]                                                                            (5)                   

 

 Portanto, com base em (5), mesmo que o monopolista possa  escolher qualquer ponto 

ao longo da curva de demanda do mercado, ele  maximizará o lucro apenas se produzir na zona 

elástica da curva da demanda, em que Rmg>0, como demonstra na Figura 3.  

 

 

 

 

Figura 3: Relação entre elasticidade-preço da demanda e receita total e marginal 

 

      

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Observe que, conforme Figura 3, o monopolista maximiza suas receitas na fase menos 

elástica da curva de demanda, mas ainda na zona elástica de curva. Nesta fase o monopolista 

produz uma quantidade tal que as receitas marginais são positivas e há incentivo a aumento da 

produção até o limite ate o ponto em que a demanda passa a apresentar elasticidade constante e 

igual a 1.  



 

 

23 
 

Cabe ainda destacar que a magnitude do poder de mercado de uma empresa está 

relacionado inversamente com a existência de bens substitutos para o seu produto e, 

conseqüentemente, pode ser medido de forma aproximada pela elasticidade-preço da demanda 

pelo produto e pelas elasticidades-cruzadas da demanda. 

 

 

2.2.3 Perdas de bem estar social  (DWL) quando há abuso de poder 

 

Na visão de Schmidt e De Lima (2006), o cálculo do DWL é relevante na medida em 

que mensura a perda monetária que uma determinada comunidade sofre devido ao exercício do 

poder de mercado de uma empresa ou de uma indústria. A importância, entretanto, não está em 

fornecer informações a todos acerca da magnitude desta perda, mas, sobretudo, fazer com que 

os resultados encontrados sirvam de insumo para a formulação de políticas públicas que visem 

fomentar uma maior concorrência no mercado, principalmente por parte dos órgãos antitruste do 

País, que constituem o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência(SBDC). 

Cysne, juntamente com Issler, Resende e Wyllie (2001), abordam em seu trabalho as 

estimativas econométricas para a demanda de cerveja no Brasil. Desta forma, os autores 

demonstram que a emersão dos chamados modelos de variações conjecturais (VC) devido ao 

paradigma da estrutura-conduta-desempenho, unificam os diferentes modelos alternativos de 

oligopólio como casos particulares de uma formulação mais geral na qual padrões de reação de 

oferta dos concorrentes são “conjecturados”.  

Via de regra, os autores consideram como ponto de partida um oligopólio que possua 

quantidade como variável estratégica. Onde, após algumas manipulações algébricas e a inclusão 

do índice de Lerner- que consiste em um indicador de poder de mercado amplamente utilizado 

na literatura teórica da Organização industrial. Cysne, Issler, Resende e Wyllie (2001) apud 

Daskin (1991), propõem uma generalização que concebe um fator para uma firma i.,com a 

relação entre os índices de Lerner e as participações de mercado, a inclusão de um fator α em 

sua formulação, indiretamente, imputa a maior eficiência à firma de maior porte.  

Vale ressaltar que, para os autores, outras iniciativas de quantificação da perda do bem-

estar em oligopólio são escassas. Nesse sentido, cabe o trabalho da Profeta (2010) que 

quantifica de forma mais objetiva o que é proposto no presente trabalho mantendo a linha de 

raciocínio do que já foi exposto. 

Já na visão de Profeta (2010) quando há possibilidade e/ou presença do exercício do 

poder de mercado, é importante verificar as perdas desse poder para a sociedade de uma forma 
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geral. Ainda para a autora, sob essas circunstâncias, o cálculo do DWL é de fundamental 

importância e bem aplicável, à medida que permite mensurar perdas em termos monetários 

(quantitativos) que os consumidores daquele mercado relevante sofrem devido ao exercício do 

poder de mercado de uma empresa ou de uma indústria. Utilizando-se da metodologia de 

cálculo da autora baseado em um estudo feito por Schimidt e Lima (2006) apud Daskin (1991), 

Profeta (2010) afirma que, de uma maneira geral, as perdas de bem-estar  (DWL) podem ser 

obtidas pela simples diferença entre os excedentes do consumidor e do produtor, como 

apresentado pela Equação 7. 

 

𝐷𝑊𝐿 =
𝑅𝑇(𝑄)0

(1−𝜀𝑝)
∗ [1 − (1 −

𝐶𝑅𝑘

𝜀𝑝
)(1−𝜀𝑝)] − 𝑅𝑇(𝑄)0 ∗ ∑

𝐶𝑅𝑘

𝜀𝑝

𝑁
𝑖=1 ∗ 𝐶𝑅𝑘                                               (7)       

 

em que RT refere-se à receita total;  𝜀𝑝 denota a elasticidade-preço da demanda e CRk é a 

parcela de mecado das k maiores empresas do setor. 

Para Profeta (2010) de acordo com Daskin (1991), o número total de firmas, 

representado pela letra N, pode ser reorganizado de tal forma que se adapte a um conjunto de 

firmas representativo da indústria como um todo. Levando em consideração a impossibilidade 

das empresas abrirem seus custos para análise, o mesmo autor citado por Profeta (2010), 

adaptou o modelo teórico e escolheu as empresas com maiores lucros, e não as que obtinham os 

menores custos para representar a indústria como um todo. Além disso, ainda conforme Profeta 

(2014), dado que o excedente do produtor não necessariamente requer informação a respeito da 

parcela ou margens preço-custo de uma firma individual, a orientação é para a utilização da 

parcela de mercado de uma média ponderada das maiores firmas. Especificamente, Daskin 

(1991) em seu estudo adotou o procedimento de eleger as quatro maiores firmas.  

Em tempo, cabe comentários sobre  alguns trabalhos que utilizaram o cálculo do  DWL 

para analisar o bem estar social com relação ao poder de monopólio das firmas. O primeiro 

citado refere-se ao trabalho de Schmidt e Lima (2006) que apresentam um estudo pioneiro em 

termos quantitativos no Brasil de forma a constatar que no setor siderúrgico, no período de 2001  

2011 houve 24%, em média, de perda de bem estar social devido ao abuso de poder das firmas. 

Para realizar esse estudo Schmidt e Lima (2006) estimaram uma equação de demanda para o 

setor de modo a obterem as elasticidades-preço e calcular o valor da perda de bem-estar do setor 

siderúrgico no Brasil. As conclusões que os autores chegaram mostraram que ocorreu, em 2000 

e 2001, uma perda, para a sociedade, de aproximadamente R$ 3,5 bilhões (a preços médios 

destes anos).  
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Ainda de forma a complementar a importância do cálculo do índice de perda de bem-

estar social, Profeta (2010) demonstrou que: 

Na indústria brasileira de carne de frango as 

características estruturais do mercado culminaram em 

existência e exercício do poder de mercado por parte das 

empresas atuantes e que por esta razão, os órgãos responsáveis 

pela garantia da defesa da concorrência devem de forma 

contínua e, sustentada em aporte teórico e prático, zelar para 

que atos de concentração sejam eficientes e não meios de 

aumentar o poder de mercado e consequentemente, perdas 

sociais. 

Para chegar a esta conclusão, Profeta (2010) utilizou em seu estudo o modelo teórico 

de determinação do poder de mercado estável, formulado por Bresnaham (1982), delimitando 

também o mercado relevante para a carne de frango através dos princípios da Teoria da NEIO 

(Nova Organização Industrial Empírica), além de utilizar o estudo das elasticidades-preço 

cruzada. Com a comprovação da presença de poder de mercado, a autora realizou o cálculo das 

perdas líquidas sociais (DWL) e  obteve resultados que corroboraram com os encontrados para o 

grau de poder de mercado.  
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3. MODELO EMPÍRICO 
 

O objetivo desta seção foi descrever as ferramentas que foram necessárias para 

alcançar os resultados esperados pelo estudo. Na primeira parte apresentou-se o modelo de 

dados em painel utilizado para obter as estimativas da equação de demanda. Já na segunda, 

apresentou-se os procedimentos para o cálculo do índice de Bem-Estar (DWL) para o segmento 

de carros 1000 cilindradas. Na terceira parte descreveu-se a base de dados e sua fonte. 

 

3.1 Modelo de dados em painel 

 

Como método de análise, utilizou-se dados em painel, técnica que constitui de uma 

combinação de corte transversal com séries de tempo. Para Sonaglio, Zamberlan, Lima e 

Campos (2010), um painel tem duas dimensões de variação dos dados, uma espacial e outra 

temporal. Entre as vantagens do uso dessa técnica estão: i) a capacidade de captar a 

heterogeneidade entre as unidades; ii) o aumento da eficiência das estimativas; e, iii) permite 

captar a dinâmica do comportamento das unidades. Contudo, torna-se necessário atentar para os 

problemas de autocorrelação e correlação cruzada- entre as unidades individuais no mesmo 

momento de tempo-, além da heterocedasticidade. 

A utilização de dados em painel acompanha ao longo do tempo o movimento de 

unidades de corte transversal, correspondendo a um maior número de observações, 

consequentemente, traz para sua análise uma quantidade maior de informações, variabilidade 

dos dados, menos colinearidade entre variáveis, maior graus de liberdade e a eficiência dos 

parâmetros estimados. É comumente a utilização dos dados em painel para análises que se 

relacionam aos indivíduos, empresas e estados, conforme Gujarati (2011). 

Outro fator importante é que a utilização do modelo de dados em painel permite 

acompanhar o comportamento das variáveis para determinados períodos de tempo, combinando 

série temporal e seção cruzada. Através dos dados em painel é possível mensurar e identificar os 

efeitos que não são possíveis de serem detectados por meio da análise de dados em corte 

transversal ou de séries temporais isoladamente. 

Logo, para mensurar a sensibilidade da demanda por automóveis de 1000 cilindradas 

no Brasil em relação a choques nos seus determinantes, adotou-se um painel de dados composto 

por cinco (i=5) montadoras para um período de 72 meses (t=72), o que corresponde a 360 
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observações (N=i*t). Neste caso, as estimativas dos parâmetros betas serão obtidas de acordo 

com a Equação (8), via modelo de regressão por dados em painel. 

 

𝐿𝑜𝑔𝑄𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑜𝑔𝑃𝑖𝑡 + 𝛽2𝐿𝑜𝑔𝑃𝐺𝑖𝑡 + 𝛽3𝐿𝑜𝑔𝑆𝑀𝑖𝑡 + 𝛽4𝐿𝑜𝑔𝐶𝑅4𝑖𝑡
+ 𝛽5𝐿𝑜𝑔𝐻𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡     (8) 

 

onde LogQit refere-se ao logaritmo da quantidade média dos carros de 1000 cilindradas 

vendidos pelas montadoras instaladas no Brasil no período estudado; LogPit representa o 

logaritmo do preço médio dos carros de 1000 cilindradas produzidos pelas montadoras 

instaladas no Brasil no período estudado. Quanto à variável LogPGit esta remete logaritmo do 

preço médio da gasolina no Brasil dentro do período estudado. A variável LogSMit diz respeito 

ao logaritmo do salário mínimo no Brasil no período, como uma proxy da renda. Já a variável 

LogCR4it refere-se o logaritmo do índice CR4 do setor no período estudado. E por fim, a 

variável LogHit representa o logaritmo do índice de Herfindahl, este índice aborda todas as 

firmas do setor de 1000 cilindradas diferentemente do CR4 que só aborda as 4 maiores do setor.   

Cabe destacar que os modelos de dados em painel podem ser estimados por três 

formas, a saber: i) Modelo Pool, ou seja, modelo dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), 

ii) Modelo de Efeito Fixo (EF), e iii) Modelo de Efeito Aleatório (EA). O modelo (EF) tem 

como objetivo controlar todas as diferenças que não variam no tempo entre indivíduos, isso 

significa que as características que não variam, isto é, que são únicas ao grupo e que não são 

correlacionadas com as características de outros grupos. Cada entidade é diferente, assim o 

termo de erro de cada entidade e a constante, que captura as características individuais, não 

devem ser correlacionado com os outros. Com isso os coeficientes estimados para os modelos 

não serão viesados por causa de características omitidas que não variem no tempo, a exemplos, 

tem-se gênero, nacionalidade, sexo, cultura, etc. O uso desse modelo busca analisar o impacto 

das variáveis que variam ao longo do tempo. 

Destaca-se que o estimador de Efeitos Fixos sob a hipótese de exogeneidade estrita, é 

considerado um estimador consistente. Este estimador também é conhecido como estimador 

within, por usar a variação do tempo dentro de cada unidade observacional. Outro estimador 

bastante utilizado é o estimador between, que é obtido ao se aplicar MQO agrupados, e leva em 

consideração somente a variação entre as unidades observacionais. Além disso, uma importante 

suposição do modelo de Efeitos Fixos é que o intercepto é um parâmetro fixo e desconhecido 

que capta as diferenças entre os indivíduos que estão na amostra. Para tanto, supõe-se que o 

intercepto varia de um indivíduo para o outro, mas é constante ao longo do tempo; ao passo que 
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os parâmetros resposta são constantes para todos os indivíduos e em todos os períodos de 

tempo. 

Já para o modelo de Efeito Aleatório são consideradas as mesmas suposições do 

modelo de Efeitos Fixos, no qual o intercepto varia de um indivíduo para o outro, mas não ao 

longo do tempo, e os parâmetros resposta são constantes para todos os indivíduos e em todos os 

períodos de tempo. A diferença entre os dois modelos refere-se ao tratamento do intercepto, que 

para esse modelo de (EA) é tratado como uma variável. Ademais, o modelo (EA) permite que as 

variáveis que não variam no tempo desempenhem um papel enquanto variáveis explicativas. No 

entanto, é necessário especificar as características que podem ou não influenciar as previsões, e 

caso alguma variável não seja incluída no modelo, ocorre o problema de viés por omissão de 

variáveis. Ressalta-se que, intuitivamente, o modelo EA se assemelha ao Método dos Mínimos 

Quadrados (OLS) onde a interseção da reta da regressão varia aleatoriamente entre indivíduos. 

Contudo, no simples OLS a variação entre entidades é assumida ser aleatória e não 

correlacionada com as variáveis independentes incluídas no modelo; ou seja, assume-se uma 

correlação nula entre o termo de erro e as variávies explicativas (ui e Xit). Se ui e Xit estão 

correlacionados, as estimativas de Efeitos Aleatórios serão viesadas e não consistentes. Desse 

modo, para a correta estimação dos coeficientes do modelo, é necessário utilizar o estimador de 

Mínimos Quadrados Generalizados (MQG). 

Por fim, tem-se o modelo Pool ou também conhecido como Pooled ou Restritivo, onde 

considera-se o mesmo intercepto para toda a amostra; ou seja, assume-se que todos os 

elementos da amostra possuem comportamento idêntico, além de não considerar o efeito do 

tempo e nem o efeito individual de cada unidade. Sua forma de estimação utiliza os Mínimos 

Quadrados Ordinários. Gurajati (2000) afirma que, esta especificação mais simples (e também 

mais irrealista) assume que o comportamento é uniforme para todos os indivíduos e ao longo do 

tempo e que todas as observações são homogêneas. 

Em tempo, dado que existem pelo menos três estimadores distintos que podem ser 

utilizados em um contexto de dados em painel, ressalta-se que a escolha do modelo mais 

adequado deve-se basear na aplicação dos testes estatístico, como o de Chow, o de Hausman e 

Breusch-Pagan para avaliar a consistência de um estimador comparado a um outro estimador 

alternativo. Especificamente em relação ao teste de Chow, este permite escolher entre o modelo 

pool e o modelo de efeitos fixos. Para tanto se baseia nos resultados dos testes F para modelos 

restritos e irrestritos, onde a hipótese nula é de o modelo restrito (pooled) é mais adequando 

contra a hipótese alternativa do modelo irrestrito (efeitos fixos). Quanto ao teste de Hauman, 

este permite verificar a adequação entre os modelos de efeitos fixos (EF) e o modelo de efeitos 
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aleatórios (EA). Por meio da análise do qui-quadrado obtido da aplicação do  teste de Hausman, 

é possível verificar se os erros (ui) estão correlacionados com os regressores, no qual a hipótese 

nula é que o modelo mais adequado é o de efeitos aleatórios.  Já no que concerne ao teste de LM 

de Breusch-Pagan, sua hipótese nula é de que o modelo pooled (MQO) é o mais adequado e a 

alternativa diz que o modelo de efeitos aleatórios é o mais adequado. Destaca-se que caso a 

escolha entre os modelos seja feita incorretamente, os resultados obtidos através dessa análise 

serão inconsistentes, comprometendo os resultados do estudo. 

 

3.2  Procedimentos para determinar a perda de bem-estar social (DWL) 

Na possibilidade e/ou presença do exercício do poder de mercado, é  

importante verificar as perdas desse poder para a sociedade de modo geral. No caso do 

segmento de carros mil cilindradas, o modelo empírico proposto é dado por: 

𝐷𝑊𝐿 = 𝐸𝐶 − 𝐸𝑃                                                                                                                                    (9) 

 

em que:  

 

𝐸𝐶 =  
𝑅𝑇(𝑄)0

(1 − 𝜀)
∗ [1 − (1 −

𝐶𝑅4

𝜀
)

(1−𝜀)

]                                                                                          (10) 

 

𝐸𝑃 = 𝑅𝑇(𝑄)0 ∗ ∑
𝐶𝑅4

𝜀

𝑁

𝑖=1

∗ 𝐶𝑅4                                                                                                       (11) 

          

onde: RT(Q) refere-se á receita total, obtida pela média dos preços de carros 1000 cilindradas e 

das quantidades vendidas das quatro maiores empresas do setor.  𝜀 diz respeito á elasticidade -

preço da demanda, estimada via modelos de dados em painel. CR4 denota a parcela de mercado 

das quatro maiores empresas do setor. Ressalta-se que devem ser calculados os excedentes 

consumidores (EC) e excedentes produtores (EP) referentes a mês dos anos de 2005 a 2010.  

Logo, dado o EC e EP, o DWL pode ser quantificado conforme o apresentado na Equação 7.  
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3.3 Descrição e fonte de dados 

 

Para a realização das análises empíricas propostas no presente trabalho, foram 

utilizados os dados da quantidade produzida de carros de 1000 cilindradas no Brasil para o 

período de janeiro de 2005 até dezembro de 2010 encontrado no site da Associação Nacional 

dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA). Para a variável preço, foram obtidos 

os dados da Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas (FIPE) para todas as cinco montadoras 

produtoras de automóveis 1000 no período estudado. Também utilizou-se como proxy para a 

renda, a série de salário mínimo real obtida no site do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA). No que concerne às medidas de concentração CR4 e H, estas foram 

calculadas a partir das informações das quantidades produzidas de carros 1000 cilindradas de 

cada empresa e da quantidade produzida da industria.  As fórmulas de calculo do CR4 e do H, 

foram apresentadas no Anexo, nas Equações 1A e 2A, respectivamente. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Nesta seção apresentaram-se os resultados das análises da sensibilidade da demanda 

por automóveis de 1000 cilindradas no Brasil em relação a choques nos seus determinantes, 

bem como discutiu-se as perdas de bem estar social decorrentes da concentração do mercado no 

segmento de carros 1000.  

 

4.1 Sensibilidade da demanda por automóveis de 1000 cilindradas no Brasil 

em relação a choques nos seus determinantes  

 

Nesta subseção iniciou-se a apresentação dos resultados por meio da Tabela 1, onde 

constam as estatísticas descritivas das variáveis usadas para realizar as análises econométricas.  

Tabela 1- Estatísticas descritivas das variáveis utilizadas para análises econométricas. 

Variáveis Observações Média desvio-padrão Mínimo Máximo 

LOGQ 360 4,05 0,46 2,44 4,60 

LOGP 360 1,48 0,03 1,38 1,54 

LOGSM 360 2,75 0,05 2,62 2,82 

LOGCR4 360 -0,01 0,01 -0,03 0,00 

LOGH 360 -0,56 0,02 -0,61 -0,47 

LOGPG 360 0,40 0,02 0,35 0,42 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 

Nota: LOGQ refere-se ao logaritmo da quantidade vendida de carros 1000 cilindradas, LOGP indica o logaritmo do 

preço médio do automóvel, LOGPG denota o logaritmo do preço da gasolina, LOGSM diz respeito ao 

logaritmo do salário mínimo real, LOGCR4 refere-se ao logaritmo do índice de concentração das quatro 

maiores empresas do mercado,  LOGH denota o logaritmo da medida sumária de concentração HHI e 

LOGPG refere-se ao logaritmo do preço do litro da gasolina. 

 

 

Conforme Tabela 1, verificou-se que em termos médios, o desvio-padrão do logaritmo 

da quantidade vendida foi maior do que o do logaritmo das demais variáveis, o que indica haver 

maior discrepância de dados para esta variável, considerando a amostra. Além disso, cabe 

destacar as diferenças em termos de valores médios obtidos para as variáveis utilizadas para 

verificar os impactos da concentração sobre a demanda. Notou-se que a média do logaritmo da 

medida sumária HHI (H) foi significativamente maior do que a média do logaritmo do índice de 

concentração (CR4). Neste caso, é possível que o HHI tenha maior impacto sobre a demanda do 

que o CR4. 



 

 

32 
 

Quanto à análise da sensibilidade da demanda por automóveis de 1000 cilindradas no 

Brasil em relação a choques nos seus determinantes, considerando um período de 2005 a 2010, 

apresentaram-se na Tabela 2 um resumo dos resultados gerados via modelos de dados em 

painel, ou seja, o de efeitos fixos, pooled (MQO) e o de efeitos aleatórios. 

 

Tabela 2 – Estimativas de Efeitos Fixos (EF), MQO e Efeitos Aleatórios (EA) para a relação 

entre a quantidade vendida de automóveis 1000 cilindradas e seus determinantes, no 

período de 2005 a 2010, 

Variável Efeitos fixos MQO Efeitos Aleatórios 

LOGP -1,38** -7,83*** -1,42** 

LOGPG -0,74NS 1,46 NS -0,73NS 

LOGSM 2,07*** 2,66*** 2,07*** 

LOGCR4 -1,68 NS -0,54 NS -1,67NS 

LOGH -2,68*** -2,36** -2,68*** 

Constante -0,81 NS 6,47*** -0,77NS 

R2 0,30 0,27 - 

R2 Ajustado 0,28 0,26 - 

R2 (Within) 0,30 - 0,30 

R2 (Between) 0,39 - 0,39 

R2 (Global) 0,14 - 0,14 

Teste F 369,13 - - 

Teste Wald - 185,60 148,10 

Fonte:Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Nota 1: LOGP refere-se ao logaritmo do preço médio do automóvel, LOGPG denota o logaritmo do preço do litro 

de gasolina, LOGSM indica o logaritmo do salário mínimo real,  LOGCR4 refere-se ao logaritmo do índice 

de concentração de mercado CR4 e LOGH diz respeito ao logaritmo da medida sumária de concentração 

HHI. 

Nota2: (NS),(*), (**), (***) refere-se a não significativo e à significativo a 5%, 1% e 0,1%, respectivamente. 

 

 

De acordo com os resultados da Tabela 2, observou-se que os três modelos 

apresentaram bom ajustamento, dado a significância estatística de grande parte dos coeficientes 

estimados e os valores obtidos para os testes F, que apontaram que em conjunto os 

determinantes foram importantes para explicar a demanda por automóveis 1000 cilindradas, 

para os três modelos estimados. Cabe considerar que os valores dos R2 não foram expressivos e 

isto pode ter ocorrido em função de omissões de variáveis relevantes nos modelos, como marca, 

gosto e preferência, entre outros atributos não quantificáveis, como foram destacadas na revisão 

de literatura.  

Ademais, apesar do desempenho dos três modelos, para escolher qual deles melhor se 

adequou à realidade do estudo, avaliou-se, empiricamente, via testes formais, qual modelo 

deveria ser utilizado para estimar as relações entre a demanda por automóveis 1000 e seus 

determinantes. Neste caso, os resultados obtidos para os testes de Chow (pool versus EF)  o  de 
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Hausman (EF versus EA) e do teste LM de Breush-Pagan (pool versus EA) foram apresentados 

nas Tabelas 1A, 2A e 3A do anexo, e indicaram para o modelo de efeitos aleatórios.  

Quanto aos resultados obtidos via modelo de efeitos aleatórios para as relações entre a 

demanda por veículos 1000 cilindradas e seus determinantes, estes foram apresentado na Tabela 

3. Destaca-se que são estimativas de MQG factível (FGLS), usado para correção de problemas 

relacionados à autocorrelação detectados via aplicação do teste de Wooldridge (Tabela 4A),   e 

heterocedasticidade, uma vez que considera uma estrutura de MQO com heterocedasticidade.  

 

Tabela 3-Estimativas de MQG factíveis (FGLS) para modelos de efeitos aleatórios para a 

relação entre a quantidade vendida de automóveis 100 cilindradas e seus 

determinantes para o período de 2005 a 2010 

Variável Coeficiente Erro-padrão P>|z| 

LOGP -6,84 0,57 0,000 

LOGPG 1,14 1,46 0,434 

LOGSM 2,33 0,42 0,000 

LOGCR4 5,37 2,18 0,014 

LOGH -3,01 0,62 0,000 

Constante 5,81 1,06 0,000 

Teste 𝑤𝑎𝑙𝑑 𝜒(5)
2  185,60***   

Fonte:Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Nota: LOGP refere-se ao logaritmo do preço médio do automóvel, LOGPG denota o logaritmo do preço da 

gasolina, LOGSM diz respeito ao logaritmo do salário mínimo real, LOGCR4 refere-se ao logaritmo do 

índice de concentração das quatro maiores empresas do mercado e  LOGH denota o logaritmo da medida 

sumária de concentração HHI. 
Nota 2:  (***) refere-se a significativo a 0,1%, de significância estatística. 

 

De acordo com as estimativas obtidas pelo modelo MQG factíveis, tem-se uma relação 

negativa e mais do que proporcional entre o preço do automóvel e a quantidade vendida. Neste 

caso, notou-se que a demanda é considerada elástica à alteração de preço, ou seja, a 

elasticidade-preço da demanda de 6,84, mostrou o quão sensível o mercado era em relação à 

variação no preço. Cabe ainda destacar que tal resultado esta de acordo com a teoria economia 

da demanda que mostra haver uma relação inversamente proporcional entre preço e quantidade 

demanda de um bem. Ademais, os resultados obtidos neste trabalho corroboram aqueles 

encontrados por Sanvicente (1998), onde o autor encontrou demanda elástica no valor de 2,42.  

Além disso, o fato de ter-se obtido uma demanda elástica ao preço, está de acordo com 

o que discutiu-se na revisão de literatura, onde mostrou-se que para o caso de um monopolista,  

ou para um mercado que atua em uma estrutura altamente concentrada (como se fosse um 

monopólio) como é o segmento de carros 1000 cilindradas no Brasil, a empresa procura 

trabalhar na fase elástica da curva demanda, mesmo que na parte menos elástica, de modo a 
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dominar o mercado e maximizar o lucro. Em outras palavras, significa que pequenas alterações 

no preço, uma redução por exemplo, leva a um amento significativo nas vendas da empresa. E 

muitas, vezes as empresas dominantes, usam desta estratégia para ganhar e manter isoladas no 

mercado. Isto porque, geralmente operam com ganhos de escala e com vantagens de custos em 

relação a uma possível entrante.   

Quanto à relação entre renda e demanda por veículos 1000 cilindradas, notou-se que 

quanto maior a renda, maior a demanda por automóveis. Logo, como o parâmetro para a 

elasticidade-renda da demanda foi de 2,33 (isto é, maior do que a unidade), implica em afirmar 

que trata-se de bens superiores, o que de certa forma, denota a realidade da população brasileira, 

onde a compra de um carro e sua manutenção, implica em um gasto considerável da renda 

familiar. 

Já com relação a variável CR4, os resultados obtidos na pesquisa indicaram que um 

aumento de 1% no índice de concentração das quatro maiores empresas atuantes no Brasil 

(General Motors, Fiat, Volkswagen e Ford), implicou, no período analisado, em crescimento de 

5,37% nas vendas de carros 1000. Logo, estes resultados apontaram para o fato de que estas 

quatro grandes empresas expandiram seus mercados, e tal expansão pode ter ocorrido em função 

do aumento de renda das classes consumidoras B e C, mas também podem ter sido fruto de 

estratégias anticompetitivas, permitidas pela estrutura concentrada do mercado, como a prática 

de  preços predatórios, que impede a entrada de outras empresas no mercado e elevados gastos 

com propaganda e marketing. 

Ainda em relação aos determinantes de estrutura de mercado, tem-se os resultados 

obtidos para a variável do índice de concentração de Herfindahl que abrange todas as firmas do 

mercado, diferentemente do índice CR4 que considera somente as quatro maiores.  O resultado 

do coeficiente estimado para o LOGH permitiram afirmar que um aumento de 1% no índice H 

gerou uma redução de 3,01% na quantidade de veículos 1000 vendidos pelas quatro maiores 

empresas. Acredita-se que uma possível explicação para esse valor negativo se dá pelo fato de 

que as empresas líderes não necessitam realizar um esforço a mais de venda (ou produção) de 

forma que estas se mantenham dominantes e com poder de mercado. 

Em resumo, os índices CR4 e HHi, que medem a concentração de mercado, fazem 

partes dos determinantes da demanda e que os resultados destes índices contribuem para 

demonstrar esta concentração pode ter levado a uma demanda elástica ao preço e que a partir 

dessas conclusões é possível que haja perdas de bem estar social e que, portanto, as análises das 

relações entre estrutura da demanda de automóveis 1000 cilindrada e as perdas de bem estar 

serão discutidas na próxima subseção. 
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4.3 Cálculo para a perda de bem estar social no segmento de automóveis 

1000 cilindradas 

 

Nesta subseção apresentam-se e discutem-se os resultados obtidos por meio do cálculo 

das perdas de bem estar social (DWL) considerando o excedente do consumidor (Equação 9) e 

do produtor (Equação 10). Neste caso, além das estimativa da elasticidade - preço da demanda 

obtida via modelo de efeitos aleatórios, foi necessário calcular os valores referentes à receita 

total com as vendas de automóveis 1000, considerando o total vendido pelas quatro maiores 

firmas (pois dominam mais de 95% do mercado)  e o preço médio do carro 1000. A partir disso, 

geraram-se os resultados do DWL e este foi apresentado na Figura 4, em termos de participação 

em relação à receita total do segmento (soma das receitas totais de cada empresa). 

Na Figura 4 apresenta-se a participação do DWL sobre a receita total das quatro 

maiores empresas do mercado, considerando todo o período estudado. 

 

Figura 4: Participação do DWL sobre a receita em todo o período estudado 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

Pela análise da Figura 4, fica evidente a expressividade das perdas de bem estar social 

(DWL) decorrentes da posição dominante das quatro maiores empresas do segmento de carros 

1000, uma vez que o valor mínimo do índice dentro do período estudado foi de 10,53%. Pode-se 

perceber também uma tendência do DWL/RT manter-se em torno dos 11%, o que demonstra 
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que a posição dominante das quatro maiores empresas que atuam no setor, no período em 

análise, foi pouco ameaçada. Procurou-se também apresentar na Figura 5, o comportamento do 

DWL em termos dos preços médios praticados nos segmento de carros 1000, no período de 

2005 a 2010.  

 

Figura 5: Relação entre o DWL e os preços médios de carros 1000 cilindradas 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 

 

Por meio da Figura 5 é possível verificar que as perdas, medidas em termos de carros, 

equivalem, em média a 18 mil veículos ao ano. Em número de veículos leves (automóveis) 

totais produzidos em 2014, este número representa 1% da produção brasileira. 

Todavia, é necessário destacar, no que tange a relação entre o grau de poder de 

mercado e a magnitude do DWL, para o setor de automóveis de 1000 cilindradas, observa-se 

que nem sempre o maior grau de poder de mercado elucida maiores valores para o DWL. Isto é, 

a amplitude do poder de mercado não revela, necessariamente, que este esteja sendo exercido 

em sua plenitude, mas impacta de forma significativa na perda de bem estar para o consumidor. 

Portanto, o que se observou a partir das análises econométricas é que os resultados 

obtidos na pesquisa conformaram a hipótese levantada, de que  a demanda por automóveis de 

1000 cilindradas no Brasil apresentou-se elástica ao preço no período de janeiro de 2005 a 

dezembro de 2010 e isto estava diretamente relacionado ao aumento de concentração de 

mercado, o que gera perdas de bem estar social. 

Além disso, ressalta-se ser plausível citar como possíveis razões para a estrutura 

concentrada no segmento, a existência de economias de escala decorrente da padronização dos 

processos de produção nas grandes empresas em relação às características dos produtos, e a 

existência de custos fixos altos nessa indústria como um todo, que requer grandes investimentos 
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pela necessidade de desenvolvimento de novos produtos e de uso intensivo de tecnologia nas 

linhas de produção. Ainda, pode-se afirmar que esses fatores configuram barreiras à entrada 

que, conforme cita o paradigma ECD, ajudam a formar uma espécie de “muralha” no mercado, 

gerando a situação de oligopólio concentrado e determinando, por exemplo, condições de preços 

e quantidade produzidas, através de competição entre as maiores firmas, prejudicando assim o 

bem estar do consumidor. 

 

5. CONCLUSÃO 
 

Este trabalho teve como objetivo principal verificar os efeitos da estrutura de mercado 

sobre a demanda de automóveis 1000 cilindradas no Brasil e sobre o bem estar social, para o 

período de 2005 a 2010. Assim como mensurar a sensibilidade da demanda por automóveis de 

1000 cilindradas no Brasil em relação a choques nos seus determinantes e determinar se há 

perdas de bem estar social no segmento de automóveis de 1000 cilindradas no Brasil, no período 

de 2005 a 2010. 

O que se observou a partir das análises econométricas é que os resultados obtidos na 

pesquisa confirmaram a hipótese levantada de que a demanda por automóveis de 1000 

cilindradas no Brasil apresentou-se elástica ao preço no período de janeiro de 2005 a dezembro 

de 2010, e que isto estava diretamente relacionado ao aumento de concentração de mercado, o 

que gera perdas de bem estar social. 

Além disso, ressalta-se ser plausível citar como possíveis razões para a estrutura 

concentrada no segmento, a existência de economias de escala decorrente da padronização dos 

processos de produção nas grandes empresas em relação às características dos produtos, e a 

existência de custos fixos altos nessa indústria como um todo, que requer grandes investimentos 

pela necessidade de desenvolvimento de novos produtos e de uso intensivo de tecnologia nas 

linhas de produção. Ainda, pode-se afirmar que esses fatores configuram barreiras à entrada 

que, conforme cita o paradigma ECD, ajudam a formar uma espécie de “muralha” no mercado, 

gerando a situação de oligopólio concentrado e determinando, por exemplo, condições de preços 

e quantidade produzidas, através de competição entre as maiores firmas, prejudicando assim o 

bem estar do consumidor. 

Apesar dos resultados satisfatórios, destaca-se dificuldades para encontrar dados de 

variáveis como, preferência pela marca, cor e design, umas vez que são difíceis de serem 

mensuradas por serem subjetivas. Espera-se que, para futuros trabalhos, as associações desse 
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setor possam disponibilizar os dados dessas variáveis, 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 analise para previsão e comparações, e 

averiguação econométrica quanto à presença e magnitude do poder de mercado. 
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ANEXO 
 

 

I. Razão de concentração de mercado 

 

𝐶𝑅𝑘 = ∑ 𝑆𝑖

𝐾

𝑖=1
                                                                                                                                  (1𝐴) 

 

em que k refere-se ao numero de maiores firmas no mercado, Normalmente, é usado k=4 ou 

k=8, para a verificação da participação das quatro (ou oito) maiores firmas no totalda indústria; 

Si diz respeito à participação da firma i no mercado, Este valor pode ser obtido considerando 

receita total, faturamento, vendas, etc,, da firma i em relação ao total do mercado,  

 

 
II. Índice de Herfindahl (ou HirschamanHerfindahl, H) 

 

H = ∑ Si
2

K

i=1

                                                                                                                                         (2A) 

 

ondek refere-se ao número de firmas do mercado; si denota a participação da firma i no 

mercado,Ressalta-se que diferentemente do CRk, este índice aborda todas as firmas do mercado, 

O valor do resultado finalvaria entre 1 e 1/k (1/k <= H <= 1), sendo que H=1 representa uma 

situação demonopólio e H=1/k representa uma situação de concorrência perfeita, 
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III- Testes para escolha do melhor modelo: EF, EA ou Pool 

 

Tabela 1A- Resultados do teste de Chow para escolha entre modelos de efeitos Fixo e modelo 

pool 

Variáveis Coeficientes erro-padrão teste t P>|t| 

LOGP -1,382352 0,5226575 -2,64 0,009 

LOGSM 2,069649 0,2676126 7,73 0,000 

LOGCR4 -1,676784 1,408147 -1,19 0,235 

LOGH -2,681355 0,3974259 -6,75 0,000 

LOGPG -0,7378625 0,9454251 -0,78 0,436 

CONSTANTE -0,8074856 0,8311852 -0,97 0,332 

R2 (within)  = 0,30                    

R2 (between)  = 0,39                                
 R2 (Global) = 0,14                                     
F(5,350) =  29, 58***        

F (4, 350)a 369,13***       

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Nota 1: LOGP refere-se ao logaritmos do preço médio do automóvel, LOGSM diz respeito ao salário mínimo real, 

LOGCR4 refere-se ao índice de concentração das quatro maiores empresas do mercado,  LOGH denota o 

índice de concentração HHI e LOGPG denota o preço da gasolina. 
Nota 2: (a) dado que o valor do teste F (369,13) foi significativo do ponto de vista estatístico, rejeita-se a hipótese 

nula do teste de Chow , logo o modelo  escolhido, neste caso, é o de efeitos aleatórios.  

Nota3: (NS),(*), (**), (***) refere-se a não significativo e à significativo a 5%, 1% e 0,1%, respectivamente. 

 

 

Tabela 2A- Resultados do teste de Hausman para escolha entre modelos de efeito aleatório e de 

efeito fixo 

Variáveis  
Coeficientes 

Desvio -padrão 
Efeitos fixos (b) Efeitos aleatórios (B) diferença (b-B) 

LOGP -1,382352 -1,420241 0,037889 0,0227542 

LOGSM 2,069649 2,073111 -0,0034618 . 

LOGCR4 -1,676784 -1,670123 -0,0066616 . 

LOGH -2,681355 -2,679452 -0,0019031 . 

LOGPG -0,7378625 -0,7249351 -0,0129275 . 

 𝜒2  (qui-quadrado) = 2,77NS 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Nota 1: LOGP refere-se ao logaritmos do preço médio do automóvel, LOGSM diz respeito ao salário mínimo real, 

LOGCR4 refere-se ao índice de concentração das quatro maiores empresas do mercado, LOGH denota o 

índice de concentração HHI e LOGPG denota o preço da gasolina.  

Nota 2: Dado que o valor do 𝜒2  não foi significativo do ponto de vista estatístico, não rejeita-se a hipótese nula do 

teste de Hausman, logo o modelo  escolhido, neste caso, é o de efeitos aleatórios. 

Nota3: (NS) refere-se a não significativo do ponto de vista estatístico. 
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Tabela 3A- Resultados do teste LM de Breusch-Pagan para escolha entre modelos pool e de 

efeito aleatório 

Variáveis Variância desvio-padrão 

LOGQ 0,2143923 0,4630252 

E 0,0307467 0,1753474 

U 0,1724554 0,4152775 

𝜒𝑏𝑎𝑟(01)
2  = 6646,56***   

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Nota 1: O modelo estimado no teste de LM é o seguinte: LOGQ [id, t]=Xb + u[id] +e[id,t]. Em que LOGP refere-se 

ao logaritmos do preço médio do automóvel e u, e, denota os parâmetros estimados. 

Nota 2: O teste 𝜒𝑏𝑎𝑟(01)
2  refere-se a distribuição da estatística de teste LR Portanto não é o qui-quadrado de 

costume, com um grau de liberdade, mas em vez disso é uma mistura de (50/50) um qui-quadrado com 

nenhum grau de liberdade (ou seja, um ponto de massa em zero) e um qui-quadrado com um grau de 

liberdade. Assim, dado que o valor do 𝜒𝑏𝑎𝑟(01)
2  foi significativo do ponto de vista estatístico, rejeita-se a 

hipótese nula do teste de LM, logo o modelo  escolhido, neste caso, é o de efeitos aleatórios.  

Nota3:  (***) refere-se a significativo a 0,1%, de significância estatística. 

 

III. Regressão a partir do modelo de efeitos aleatórios  

 

 
Tabela 4A- Resultados do teste de Wooldridge para detectar a presença de autocorrelação no 

modelos de efeitos aleatórios 

Variáveis Coeficientes erro-padrão teste t P>|t| 

DLOGP 1,051726 1,373559 0,77 0,487 

DLOGSM 0,1368463 0,3451934 0,40 0,712 

DLOGCR4 -1,262577 4,347164 -0,29 0,786 

DLOGH -2,127429 0,6998576 -3,04 0,038 

DLOGPG -1,376718 0,7177435 -1,92 0,128 

Teste Wooldridge (teste F) = 36,34** 

Fonte:Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Nota 1: LOGP refere-se ao logaritmos do preço médio do automóvel, LOGSM diz respeito ao salário mínimo real, 

LOGCR4 refere-se ao índice de concentração das quatro maiores empresas do mercado e  LOGH denota o 

índice de concentração HHI e LOGPG denota o preço da gasolina. 
Nota2:  (**) refere-se a significativo a 0,5%, de significância estatística. Logo rejeita-se a hipótese nula de ausência 

de autocorrelação. 
 
 

 

 

 

 


