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RESUMO 
 

 

Neste trabalho, a partir de uma leitura da teoria clássica do oligopólio, buscou-se 

problematizar o nível de concentração do mercado mundial de minério de ferro, 

explorando, de maneira indireta, a relação entre estrutura de mercado (indicada pelas 

medidas de concentração) e desempenho das firmas (rentabilidade que traduza poder de 

mercado das mesmas), debruçando-se mais propriamente sobre os preços que sobre a 

rentabilidade das firmas, dada a dificuldade de se obter séries de dados sobre custos e 

fazendo a hipótese que a taxa de crescimento dos preços é superior à taxa de 

crescimento dos custos. A metodologia econométrica foi, então, aplicada com o 

objetivo de estimar modelos capazes de explicar os preços do minério de ferro presentes 

nos contratos a termo das principais empresas que comercializam o mineral no mercado 

mundial. Entre os elementos explicativos do nível de preços no setor, consideraram-se: 

o nível de produção de cada firma, a participação de cada firma na produção total, o tipo 

de minério de ferro produzido, a localização da produção e do mercado consumidor de 

cada firma, o volume de exportações dos principais países produtores de ferro e, 

principalmente, o nível de concentração no setor (indústria mundial do mineral). 

 

Palavras-chave: oligopólio, mercado mundial de minério de ferro, concentração 

industrial, metodologia econométrica. 
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ABSTRACT 
 

 

Drawing on an interpretation of the classic theory of oligopoly, this work aimed at 

problematizing the concentration level of the iron ore worldwide market, by indirectly 

exploring the relation between the market structure (indicated by concentration 

measures) and the performance of the companies (i.e. profitability indicating their 

market power), focusing more specifically on the prices than on company profitability – 

since it is difficult to obtain series of data on costs – and hypothesizing that the price 

rising rate is greater than the cost rising rate. Then the econometric methodology was 

applied aiming at assessing models capable of explaining the iron ore prices in term 

contracts from the main companies that trade this ore in the worldwide market. Among 

the explanatory elements for the price levels in the sector, one considered the following: 

the production rate of each company, its contribution to the total production, the type of 

iron ore produced, the production and the market placement of each company, the 

amount of iron exportation from the main production countries, and mainly the level of 

concentration in the sector (worldwide industry of the mineral). 

 

Key-words: oligopoly, worldwide iron ore market, industrial concentration, 

econometric methodology 
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Capítulo 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

 

Tem sido expressivo o aumento do volume de minério de ferro 

transacionado através das vias oceânicas nos últimos anos. O volume do mineral 

comercializado nesse mercado aumentou cerca de 100 % entre 2000 e 2010. Este 

crescimento na produção de minério de ferro, puxado pela forte elevação dos preços 

internacionais dessa commodity, tem causado transformações nessa indústria. 

O mercado transoceânico do minério de ferro que em 1950 comercializava 

11% do total produzido no mundo, em 2010 foi responsável por cerca de 40% da sua 

produção mundial. Este aumento foi possível devido ao crescimento da produção do 

ferro em virtude da elevação da demanda de grandes grupos siderúrgicos mundiais, no 

passado o grupo japonês Nippon Steel Co. e o russo Severstal, por exemplo, e 

atualmente o grupo chinês Baosteel e o grupo indo-europeu AcelorMittal. 

Como resultado do aumento da demanda pelo mineral, houve um 

desenvolvimento da mineração de ferro nos países detentores das reservas com maior 

teor de ferro contido, destacando-se o Brasil e a Austrália. No primeiro, os direitos de 

exploração dos recursos de ferro situado na região de Itabira e Carajás pertencem à 

Vale, e no segundo, as melhores reservas estão localizadas na região de Pilbara, 

sobretudo pela BHP Billiton e pela Rio Tinto. 

A existência de grandes empresas produtoras e consumidoras, embora o 

mercado de minério de ferro seja mais concentrado que o siderúrgico, levou ao 

surgimento de um processo de fixação de preços caracterizado pelo estabelecimento de 

um preço base (vigente por todo ano de comercialização do mineral) acordado pelos 

principais agentes e seguido pelos demais. No entanto, após as rupturas de contrato que 

se seguiram à crise mundial de fins de 2008 e princípios de 2009 e notadamente, a partir 

do segundo semestre de 2010, a dinâmica do estabelecimento de preços no mercado 

mundial do ferro foi alterada, passando a predominar a fixação dos preços por um 
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período de três meses, tendo como referência indicadores do preço spot médio no 

trimestre anterior, como detalharemos mais adiante. 

Devido à expressiva participação do comércio internacional na indústria 

mundial da mineração de ferro, os preços internacionais deste bem são muito sensíveis à 

dinâmica do mercado transoceânico. Outros fatores tais como o volume, a qualidade e a 

localização das reservas do mineral; a variação da produção siderúrgica1 e do nível de 

renda dos principais países produtores de aço também são relevantes. 

 

 

1.2. JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

No cenário econômico atual, as atividades do minério de ferro tem um papel 

relevante nas economias dos países em desenvolvimento como as da Austrália, do 

Brasil, da Índia e China. Sobretudo nos dois últimos países, a forte expansão da 

indústria siderúrgica associa-se ao vigoroso crescimento daquelas economias. 

O minério de ferro é a mais importante commodity, após o petróleo [The 

Economist (2012)]. Deste modo, os preços do minério de ferro e seus níveis de estoque 

são indicadores importantes na avaliação da economia mundial. 

Em decorrência da sua importância econômica e em virtude do crescimento 

da sua comercialização, principalmente via rotas oceânicas, os preços do minério ferro 

praticados nos últimos 11 anos sofreram crescimento expressivo, partindo, em 

dezembro de 2000, do valor nominal de US$ 12,45/t e alcançando o valor de US$ 

128,87/t em dezembro de 2012 (Figura 1). 

A acentuada demanda das economias emergentes lideradas pela China, 

aliada à insuficiência da oferta de ferro, elevaram os preços a patamares sem 

precedentes, alcançando valor expressivo em dezembro de 2010, quando a tonelada do 

mineral foi negociada à US$ 168,53; o que reforça a importância do estudo do 

comportamento dos preços deste mineral2, no intuito de melhor entender a dinâmica de 

                                                
1 Que consome 99% do minério de ferro produzido no mundo. Sendo o aço um insumo fundamental para 
as indústrias automobilísticas, de construção civil, de equipamentos e de máquinas industriais. 
2 Tema que temos aprofundado a partir de trabalhos anteriores como o artigo “The evolution of the iron 

ore prices and the iron ore production since 1940” e a monografia “O processo de concentração na 

indústria brasileira do minério de ferro e a sua relação com o preço deste bem mineral”. 
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sua formação, e considerando ainda suas implicações para a viabilidade econômica dos 

inúmeros projetos de extração de minério de ferro em andamento no Brasil e no mundo 

atualmente3. 

 

 
Nota: China import Iron Ore Fines 62% Fe spot (CFR Tianjin port). 
Fonte: Indexi Mundi (2013) 
Figura 1 – Minério de ferro preço mensal (em E.U.A. dólares por tonelada métrica) 
 

 

                                                                                                                                          
 
3 Conforme Wills (1988:5), “(...) o preço de mercado do metal é um critério crítico na definição da 

extração econômica do mineral”. 
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Capítulo 2 

 

OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Problematizar o nível de concentração do mercado mundial de minério de 

ferro, explorando, de maneira indireta, a relação entre estrutura de mercado (indicada 

pelas medidas de concentração) e o desempenho das firmas (inferido através dos 

preços)4, sendo as oscilações de valores dos preços estudadas através da metodologia 

econométrica, usada na identificação das variáveis significativas no processo de 

formação dos preço do mineral, comercializado no mercado transoceânico nos períodos: 

1984-2002 e 2003-2012, considerando as diferenças na evolução crescente dos preços 

do minério de ferro em ambos os períodos. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Apresentar uma revisão bibliográfica referente à estrutura de mercado, 

concentração industrial, formação de preços no oligopólio, medidas de 

concentração e metodologia econométrica; 

• Caracterizar o mercado mundial do minério de ferro sob a ótica oligopolista, 

considerando a oferta, demanda e fixação dos preços; 

                                                
4 Um enfoque maior foi dado aos preços do que a rentabilidade das firmas, dada a dificuldade de se obter 
séries de dados sobre custos. Assim, foi usada a hipótese que a taxa de crescimento dos preços é superior 
à taxa de crescimento dos custos. 
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• Calcular os índices de concentração da indústria mundial do minério de ferro, 

bem como as taxas de crescimento destes índices; 

• Realizar a análise de regressão linear com efeitos fixos para estimar modelos que 

influenciam o comportamento do preço do minério de ferro no mercado 

mundial. 
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Capítulo 3 

 

METODOLOGIA 

 

Como se pretende analisar um conjunto de variáveis que possivelmente 

influenciam os preços do minério de ferro praticado no mercado mundial, a pesquisa 

pode ser definida como “survey exploratória”, na qual se pretende testar as relações 

causais, considerando as hipóteses teóricas existentes. 

Esta pesquisa enquadra-se no grupo daquelas que utilizam os métodos 

quantitativos como forma de estudar as flutuações dos preços do minério de ferro. Para 

tanto, a análise de regressão (método principal da metodologia econométrica) será usada 

nesta pesquisa. No entanto, o trabalho não renunciou a uma análise qualitativa do 

mercado mundial do minério de ferro. 

Em relação às fontes de informação deste trabalho, trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica, pois foram usados os conhecimentos e informações transmitidos por 

livros, dissertações, teses, relatórios técnicos, artigos, simpósios e notas de aula. Além 

destas fontes, bases de dados serão utilizados sendo a principal o Raw Material Data 

Iron Ore (RMD Iron Ore), versão 2013.05.30, uma base de dados elaborada pela 

consultoria sueca Raw Material Group (RMG) e internacionalmente utilizada por 

organizações públicas e privadas, e por organismos internacionais. 

Simultaneamente, foram realizados levantamentos dos dados em outras 

fontes como as fornecidas pelas seguintes agências, institutos, organizações e órgãos 

governamentais: 

 

� Handbook of Statistics: 1980 – 2012 (United Nations Conference on Trade and 

Development - UNCTAD); 

� Minerals Yearbook: 1984 – 2011 (United States Bureau of Mines - USBM); 

� Relatórios: 2008 – 2012 (Sindicato Nacional da Indústria da Extração do Ferro e 

Metais Básicos - SINFERBASE); 

� Steel Statistical Yearbook: 1984 – 2011 (World Steel Association); 

� Sumário Mineral (Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM); 

� World Bank Open Data (The World Bank); 
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� World Economic Outlook Database (International Monetary Fund - IMF). 

 

A partir das informações coletadas acima, foi estruturada uma base de dados 

definindo as variáveis e os indicadores do estudo. 

Marconi e Lakatos (2000, p. 175), conceituam uma variável como: 

“(...) uma classificação ou medida; uma quantidade que varia; um conceito, 
constructo ou conceito operacional que contém ou apresenta valores; aspecto, 
propriedade ou fator, discernível em um objeto de estudo passível de 
mensuração”. 

Neste trabalho, algumas variáveis relacionadas ao mercado transoceânico do 

minério de ferro, a exemplo da quantidade produzida por empresa, assumem papel 

relevante no cálculo dos índices de concentração industrial. Outra variável, também 

importante, são os preços de mercado desse bem mineral. 

As variáveis usadas neste trabalho estão apresentadas na Tabela 1, 

acompanhadas por suas definições e principais indicadores. 

No estudo presente, a tabulação dos dados que originaram as variáveis e 

indicadores acima foi realizada através do Excel for Windows, aplicativo desenvolvido 

pela Microsoft, também usada na elaboração de gráficos, tabelas e quadros do trabalho. 

Os programas computacional estatístico SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences), versão 15.0, foi usado na manipulação da base de dados, conduzindo 

análises dos modelos econométricos, com o objetivo de verificar como as variações nos 

preços do minério de ferro são influenciados pela variabilidade das variáveis 

consideradas no estudo. O software econométrico EViews, versão 7.0, foi usado 

também na estimação dos modelos de dados em painel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Tabela 1 – Variáveis e indicadores da pesquisa 

VARIÁVEIS DEFINIÇÕES INDICADORES 

1 - Concentração 
Industrial 

É um indicador sintético da 
estrutura de mercado, e depende do 
número de firmas que atuam em um 
mercado ou indústria, da 
participação de cada firma e da 
dispersão entre aquelas 
participações. É utilizada, muitas 
vezes, para inferir o poder de 
mercado de uma firma que atua em 
determinada indústria, tudo o mais 
constante. 

• Medidas do grau de 
concentração da indústria. 

2 - Preços de Mercado 

São os preços praticados no 
mercado. Neste caso específico, os 
preços de mercado do minério de 
ferro válidos para contratos à termo 
(contratos de longo prazo até 2009 
e contratos trimestrais a partir de 
2010)5. 

• Níveis e variações dos preços. 

3 - Relação entre 
Preços e Nível de 
Produção 

Análise dos impactos do nível de 
produção nas variações dos preços 
de um bem. De outra forma, pode 
ser entendido como o grau de 
relacionamento entre as variáveis 
quantidade ofertada e preços. 

• Coeficiente de correlação;                                         
• Coeficiente da equação de 
regressão;                                         
• Poder do teste de hipótese;  
• Níveis de preços e níveis de 
produção. 

4 - Relação entre 
Preços e Participação 
na Produção 

Análise da relação entre a 
participação de cada firma na 
produção e as variações dos preços 
de um bem. De outra forma, pode 
ser entendido como o grau de 
relacionamento entre as variáveis 
participação na produção e preços. 

• Coeficiente de correlação;                                         
• Coeficiente da equação de 
regressão;                                         
• Poder do teste de hipótese;             
• Níveis de preços e taxa de 
participação. 

5 - Relação dos Preços 
com o Tipo de Minério 
de Ferro 

Análise da relação entre o tipo de 
minério e as variações dos preços 
de um bem. De outra forma, pode 
ser entendido como o grau de 

• Coeficiente de correlação;                                         
• Coeficiente da equação de 
regressão;                                          
• Poder do teste de hipótese;               

                                                
5 Ainda que sejam divulgados os preços à vista a partir de 2010, predominam, desde então, os contratos a 
termo (contratos trimestrais), que utilizam o preço médio do mercado spot do trimestre anterior, segundo 
formatos que variam entre os principais produtores. 
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relacionamento entre as variáveis 
qualidade do minério de ferro e 
preços. 

• Níveis de preços e níveis de 
produção de acordo com o tipo 
de minério (qualidade). 

6 - Relação dos Preços 
com a localização da 
produção e o mercado 
consumidor 

Análise da relação entre localização 
da produção e mercado 
consumidor, de uma parte, e as 
variações dos preços de um bem, de 
outra parte. De outra forma, pode 
ser entendido como o relação entre 
qualidade (custo de transporte) e 
preços. 

• Coeficiente de correlação;                                         
• Coeficiente da equação de 
regressão;                                          
• Poder do teste de hipótese;               
• Níveis de preços e local de 
produção e consumo. 

7 - Relação dos Preços 
com o volume de 
exportação dos 
principais países 
produtores. 

Análise da relação entre o volume 
de exportações e as variações dos 
preços de um bem. De outra forma, 
pode ser entendido como a relação 
entre a concentração geográfica da 
produção exportada e os preços. 

• Coeficiente de correlação;                                         
• Coeficiente da equação de 
regressão;                                          
• Poder do teste de hipótese;               
• . Níveis de preços e níveis de 
exportação.             

8 - Relação dos Preços 
com o nível de 
concentração da 
indústria. 

Análise da relação entre o nível de 
concentração na indústria e as 
variações dos preços de um bem. 
De outra forma, pode ser entendido 
como a relação entre estrutura de 
mercado (concentração) e 
desempenho das firmas, tomando-
se os preços no lugar da margem de 
lucro (preço-custo médio). 

• Coeficiente de correlação;                                         
• Coeficiente da equação de 
regressão;                                          
• Poder do teste de hipótese;               
• Níveis de preços e índices de 
concentração. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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Capítulo 4 

 

REVISÃO DA LITERATURA CONSULTADA – OLIGOPÓLIO, MEDIDAS DE 

CONCENTRAÇÃO E MÉTODOS ECONOMÉTRICOS 

 

Neste capítulo será apresentado o referencial teórico que dá suporte ao 

trabalho. Inicialmente, são apresentados definições de oligopólio e alguns modelos 

discutidos na literatura, relevantes para nosso estudo, indicando a dinâmica dos preços 

presentes nesta estrutura de mercado, com o objetivo de subsidiar a caracterização da 

indústria do ferro e a formação dos preços neste mercado. Em seguida, discute-se a 

mensuração da concentração industrial, a fim de fundamentar a escolha de indicadores 

que permitam a caracterização do processo de concentração da indústria do minério de 

ferro. Por último, são apresentados os fundamentos da análise de regressão e o emprego 

das técnicas de regressão com efeitos fixos e aleatórios, ferramentas estatísticas 

usualmente empregadas no tratamento das variáveis do estudo. 

 

4.1 OLIGOPÓLIO 

 

Mercados oligopolistas, situação intermediária entre os modelos 

paradigmáticos da concorrência perfeita e do monopólio puro, são estruturas de 

mercado predominantes em inúmeros setores industriais da economia mundial e 

caracterizadas por um reduzido número de vendedores (geralmente responsáveis pela 

oferta de um elevado volume de bens/serviços), capazes de influenciar quantidades e/ou 

preços praticados graças às inúmeras possibilidades de comportamentos colusivos6. 

O poder de mercado permite à firma oligopolista auferir lucro econômico 

puro, mesmo no chamado longo prazo, ao contrário de uma situação de concorrência 

perfeita7. Mas, os chamados lucros supranormais em oligopólio só serão perenes, se o 

vendedor for protegido, no longo prazo, por mecanismos conhecidos como barreiras à 

                                                
6 Segundo Pickering (1974) apud CHENAIS (1992), as interações entre os vendedores são tão, se não 
mais importantes, que seu número na caracterização do mercado oligopolista. 
7 “Nessa estrutura, cada firma tem determinado poder sobre fixação de preços, ou seja, a curva de 
demanda com a qual se defronta é negativamente inclinada, embora bastante elástica (em relação ao 
monopólio), pois a existência de substitutos próximos permite aos consumidores alternativas para fugirem 
de aumentos de preços”. TROSTER (2006:197). 
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entrada de novas empresas, tais como economias de escala, diferenciação de produtos e 

vantagens absolutas em termos de custos [Stigum & Stigum (1973, p. 260)]8. As 

vantagens absolutas de custos resultam, por exemplo, da propriedade exclusiva sobre 

recursos produtivos, como do fornecimento de matérias-primas, controlado por um 

pequeno número de firmas. A oferta de recursos minerais como o ferro, cujos direitos de 

exploração das maiores reservas com os melhores teores de ferro contido estão sobre o 

domínio de um grupo restrito de empresas, é uma ilustração desse caso. 

A eficácia dos impedimentos à entrada de novas firmas depende ainda das 

hipóteses sobre o comportamento das firmas instaladas, que podem adotar as chamadas 

práticas colusivas. Um exemplo são os acordos realizados entre as empresas pré-

estabelecidas na indústria : os chamados cartéis9. Nesse sentido, à medida em que os 

preços são fixados e o mercado dividido, delineiam-se os conceitos de cartel perfeito e 

imperfeito. No primeiro, a coalizão determina um preço e uma cota que serão 

submetidos à totalidade das empresas, no segundo, a líder de mercado estabelece os 

preços e cotas. Geralmente, a prática do cartel é condenada por governos sob o 

argumento dos prejuízos à livre concorrência. Leis antitruste, amparadas pelas políticas 

governamentais de defesa da concorrência, são adotadas para inibir esta prática 

freqüente em alguns setores (o setor de telefonia, no mercado brasileiro, por exemplo). 

Entretanto, cabem, aqui, duas qualificações. Em primeiro lugar, os prejuízos 

que a concentração de mercado traz ao bem estar devem ser considerados e são, muitas 

vezes, relativizados pelos órgãos de defesa da concorrência. Em segundo lugar, a 

coordenação oligopolística não é o resultado necessário da concentração de mercado. 

No que toca à primeira qualificação, ganhos de eficiência proporcionados 

pela concentração podem ser benéficos sob o aspecto do bem estar social, assim: 

 

 

 

                                                
8 No que diz respeito à concorrência potencial, deve-se acrescentar que, segundo a chamada Teoria dos 
Mercados Contestáveis, além da ausência de barreiras à entrada, não devem existir barreiras à saída 
(custos irrecuperáveis). Para uma breve resenha ver KUPFER & HASENCLEVER (2002, p.125). 
9 Vasconcellos (2002, p. 171) define cartel como: “(...) uma organização (formal ou informal) de 

produtores dentro de um setor, que determina a política para todas as empresas do cartel. O cartel fixa 

preços e repartição (cota) do mercado entre empresas”. 
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 “(...) certas condutas restritivas ou certos atos de concentração, ainda que 

provoquem efeitos negativos sobre a concorrência, podem também gerar 

ganhos de eficiência que os compensem. Dentre os ganhos típicos de 

eficiência estão, por exemplo, reduções de custos associados a economias de 

escala e escopo, aumentos de produtividade ou qualidade, aperfeiçoamentos 

tecnológicos, economias de custos de transações, etc. Nesses casos, há 

consenso no sentido de que tais condutas ou atos de concentração não devem 

ser proibidos quando seus eventuais efeitos restritivos forem devidamente 

compensados pelas eficiências por eles geradas; caso contrário a aplicação 

da lei provocaria ineficiências nos mercados e teria um resultado contrário 

ao interesse social”. [Kupfer e Hasenclever (2002, p. 490)] 

No que toca à segunda qualificação, em oligopólio, as condutas colusivas 

podem ser suplantadas pela guerra de preços. Nesses termos, segundo Rossetti (2003, p. 

520), as empresas, na ausência de qualquer acordo de coalizão, reduzem seus preços 

intencionando aumentar a sua participação no mercado, porém, as rivais almejando 

manter suas cotas, acompanham os preços da líder de mercado dando início a uma 

deliberada guerra dos preços. 

 

Tabela 2 – Classificação dos tipos de oligopólio quanto às suas características 

Tipos Oligopólio 
Concentrado 

Oligopólio 
Diferenciado 

Oligopólio 
Diferenciado-
Concentrado 

Oligopólio 
Competitivo 

Características 

Barreiras à 
entrada Alta Baixa Média Baixa 

Diferenciação de 
produtos Baixa Alta Média Baixa 

Concorrência Baixa Alta Média Alta 

Concentração da 
produção Alta Baixa Média Baixa 

Fonte: Elaborado pelo autor (2009) com base em Rossetti (2003, p. 519) e Labini (1984, p. 46-48) 
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A classificação das estruturas oligopolistas a partir de elementos estruturais 

(barreira à entrada, diferenciação de produtos, concentração de mercado) e de conduta 

(ausência ou presença de concorrência em preços; rivalidade ou colusão; acomodação 

da entrada de novos concorrentes ou guerras de preços) dá lugar a inúmeras tipologias, 

ainda que possuam suas limitações podem ser exemplificas pela tabela 2, acima10. 

Adicionalmente, ao contrário dos modelos do livro da concorrência perfeita 

e do monopólio, onde dadas as condições estruturais e as hipóteses de comportamento 

dos agentes econômicos (conduta), as soluções do oligopolio são claramente definidas, 

nos casos de oligopólio, a existência de interdependência entre os produtores levam à 

inexistência de solução única e a insatisfação com as soluções particulares usualmente 

propostas11. 

Grosso modo, as chamadas soluções marginalistas ou neoclássicas assumem 

o lucro como a função a ser maximizada pela firma, considerando que suas decisões 

envolvendo preços e/ou quantidades estão sujeitas às reações de suas rivais. De acordo 

com as hipóteses sobre interdependência (rivalidade) entre os produtores, teremos os 

conhecidos modelos de Cornout, Bertrand, Edgerworth, Stackelberg e Hotelling. Já os 

chamados modelos de organização industrial ou economia industrial, ainda que bastante 

heterogêneos, originalmente, consideram o lucro e o crescimento como variáveis 

equivalentes, e hipóteses sobre equilíbrio e maximização de lucros, quando utilizadas, 

servem mais à construção de relações de causalidade entre formação de preços, 

determinação do mark up e concorrência potencial, do que à discussão sobre o bem 

estar. Ainda que um dos modelos seminais dessas correntes, o modelo de concorrência 

monopolística de E. Chamberlin tenha como propóstio declarado estudar a relação entre 

bem estar e diferenciação de produto. 

                                                
10 Outros autores optam por classificações mais sumárias, focando, por exemplo, a diferenciação de 
produto, como é a de Vasconcellos (2002, p. 170), que divide as estruturas de oligopólios em dois grupos: 
oligopólio como produto homogêneo (alumínio, cimento) e oligopólio diferenciado (automóveis). 
11 11 Como observou, ainda em 1956, Paolo Sylos Labini: “A teoria do oligopólio se encontra no estado 

fluído. Foram e continuam sendo examinadas as soluções mais diversas e nem mesmo como rigor da 

lógica a escolha se torna factível. Aceitando-se as hipóteses iniciais, muitas soluções são formalmente 

corretas e não se contradizem entre si. Isso gera dificuldades ainda mais graves do que as que teríamos 

de enfrentar se existissem teorias contraditórias que obrigassem a uma escolha. A situação não mudou 

substancialmente desde que Schumpeter, exprimindo uma opinião já difundida, disse que o oligopólio se 

subdivide em muitos casos, alguns dos quais estão determinados e outros não estão. A solução caso a 

caso é característica de uma situação teórica gravemente insatisfatória”. Labini (1984, p. 55). 
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Dado o escopo do presente trabalho, a despeito da riqueza da temática, serão 

apresentados apenas os modelos de liderança-preço, da curva de demanda quebrada e o 

de Labini-Modigliani, cujas hipóteses nos parecem apropriadas para descrever o 

mercado mundial de minério de ferro. 

 

4.1.1 Modelo da Liderança-preço 

 

Diferente da hipótese na qual as ações das firmas estão baseadas na 

quantidade produzida, no modelo da liderança-preço, como seu próprio nome define, as 

ações da líder e das seguidora(s) são realizadas em função dos preços. Contudo, no que 

diz respeito ao comportamento da empresas líder e seguidora(s), assumem-se as 

hipóteses apresentadas por Sackelberg no seu modelo12. 

De acordo com Ferguson (1999), a solução no modelo de liderança – preço 

não requer uma coalizão aberta entre as firmas, no entanto, elas devem concordar 

tacitamente com a solução, ou seja, não é necessário um acordo formal. 

Segundo Pindyck e Rubinfeld (2002), é difícil a realização de acordos tácitos 

entre as empresas de um determinado setor, uma vez que as condições de custo e 

demanda mudam constantemente. Entretanto, os mesmos autores apontam uma solução 

por eles denominada como sinalização de preço. Conforme Pindyck e Rubinfeld (2002, 

p. 446) “(...) a sinalização de preços é uma forma de acordo implícito na qual uma 

empresa anuncia um aumento de preço e espera que outras empresas sigam o 

exemplo”. Para estes autores, um exemplo seria aquele onde uma empresa anuncia um 

aumento de preços, podendo ser através de nota à imprensa ou por um representante do 

setor, e espera que seus rivais captem esse sinal e também sigam o aumento dos preços. 

Já para Troster (2006, p. 201) “(...) a firma líder fixa o preço e é seguida pelas demais. 

Todas maximizam o lucro reconhecendo a interdependência que tem entre si. Na 

hipótese de a firma líder ser a de custo mais baixo, entrará em consideração a 

regulamentação antimonopólio”. Isto porque a líder, quanto detentora dos menores 

custos, é capaz de expulsar todas as firmas de mercado reduzindo seu preço – preço de 

expulsão. 

                                                
12 As hipóteses do modelo de Sackelberg podem ser resumidas em: homogeinidade dos produtos, a oferta 
agregada da firma dita o único valor do preço praticado no mercado e a quantidade oferecidas pelas 
empresas são determinadas de maneira sequencial. 
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No entanto, na literatura, sabe-se que a estabilidade dos comportamentos 

colusivos é controversa. Comentando a hipótese de retaliação absoluta (preço de 

exclusão), ainda que no contexto de seu modelo de formação de preços (apresentado 

mais adiante), Labini (1984, p. 83) observa que: 

“Se as empresas que têm condições de fixar o preço resolverem expulsar 

empresas já em operação, devem fixar o preço a um nível inferior ao custo 

direto daquelas empresas que querem expulsar. Uma empresa pode 

sobreviver a um período não curto – digamos por um período médio – 

quando o preço cai a um nível que não permite recuperar os custos fixos; 

mas não poderá continuar senão por um período relativamente curto se o 

preço cai abaixo do custo direto, que requer desembolsos monetários a 

intervalos pequenos”. 

Observados méritos e limitações, a Figura 2 apresenta uma primeira 

aproximação do modelo de liderança-preço. A demanda do mercado é representada 

pelo segmento DD’. Considera-se que as firmas dividem o mercado da mesma forma, 

seja por acordo explícito ou tácito. Assim, dd’ é a curva de demanda individual de cada 

firma e RMg a curva de receita marginal das mesmas. As curvas dos custos médios e 

marginais são diferentes para cada firma, sendo que CMeC1; CMgC1 e CMeC2; CMgC2 

são as curvas de custos médios e marginais, respectivamente, das firmas 1 e 2. 

A firma 1 gostaria de cobrar OP1, por unidade, vendendo OQ1 unidades. Esta 

combinação do preço e do produto conduziria ao lucro máximo (FERGUSON, 1999). 

No entanto, a firma 2, por ter um custo de produção menor do que 1, possui uma 

situação confortável, reduzindo seu preço com vistas a aumentar sua participação no 

mercado. Esta redução dos preços da firma 2, ao nível de OP2 (nível que maximiza seus 

lucros), leva à redução dos preços da firma 1 até este ponto, pois com essa medida, o 

empresário 1 garante a sua participação no mercado (nesse caso, o mercado é dividido 

igualmente entre as firmas 1 e 2). 
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Fonte: Ferguson (1999, p.399) 
Figura 2 – Liderança-Preço pela firma de custo mais baixo 
 

De acordo com Ferguson (1999), em uma situação real, o empresário com os 

menores custos não estaria disposto a repartir o mercado com sua rival, reduzindo, dessa 

maneira, seus preços ao nível dos preços de exclusão
13

. Contudo, como políticas 

antitruste são adotadas pelos governos a fim de inibir movimentos que levem às 

situações de monopólio, a firma 2 não expulsaria o empresário 1 do mercado. 

No entanto, o modelo mais difundido líder-seguidor é aquele em que a firma 

dominante é a responsável pela fixação de preços (Figura 3). Neste caso, a curva de 

demanda com a qual a líder se defronta (curva de demanda residual) é a curva de 

demanda do mercado menos a curva de oferta da seguidora. A líder iguala receita e 

custos marginais para encontrar a quantidade ótima de oferta, yL
*. Assim, a quantidade 

total ofertada pelo mercado é yT
*, e o preço de equilíbrio é p*. (VARIAN, 1999). 

                                                
13 Labini (1984) define preço de exclusão como o nível de preço estabelecido pela líder do mercado capaz 
de eliminar suas rivais pelo fato das estruturas de custos destas inviabilizarem a sua permanência no 
mercado no qual o preço foi estabelecido pela líder. 
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Fonte: Varian (1999, p. 501) 
Figura 3 – Líderança-Preço pela firma dominante 

 

4.1.2 Modelo da Curva de Demanda Quebrada 

 

Também conhecido como modelo de Sweezy, este foi proposto 

simultaneamente por Paul Sweezy em 1939, nos Estados Unidos e por Hall e Taylor no 

mesmo ano, no Reino Unido. 

Segundo Considera (1981, p. 05): 

“(...) O artigo pioneiro de Hall e Hitch, em 1939, abriu caminho para uma 

série de outras pesquisas de campo, baseadas em questionários, buscavam 

saber dos empresários como eles procediam para fixar preços. 

Posteriormente, este artigo deu origem a um rico debate, que se 

convencionou chamar Controvérsia Marginalista”. 

Dessa forma, o modelo da curva de demanda quebrada é o primeiro modelo 

empirista a renegar as hipóteses marginalistas de maximização dos lucros. O modelo de 

Hall e Hitch, assim como os modelos propostos por Bain e Labini, analisam suas 

soluções considerando os custos de produção e as regras de formação de preço. 

No modelo da curva de demanda quebrada, seus autores explicam a rigidez 

dos preços no oligopólio ao longo do tempo (Figura 4). 
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Fonte: adaptado de Troster (2006, p. 200) e Bittencourt (2007, p. 17) 
Figura 4 – Modelo da curva de demanda quebrada 

 

Neste modelo, se um empresário aumentar seus preços acima de P*, ele irá 

se deparar com o ramo elástico da curva, ou seja, a elevação dos preços irá provocar 

perda de mercado, pois frente ao aumento de preços, seus consumidores migrarão para a 

aquisição dos produtos de outra firma. Assim, temendo perder uma parcela 

significativa, o empresário não aumenta os preços acima de P*. Por outro lado, a 

redução dos preços abaixo de P* também não seria viável, pois implicaria em uma 

redução conjunta dos preços de todas as firmas do mercado, que acompanharia a 

decisão daquele empresário, ocasionando uma redução dos lucros. 

O modelo de Sweezy explica, de forma satisfatória, o comportamento das 

firmas no oligopólio, bem como a rigidez de preços verificada neste mercado. Contudo, 

este modelo analisa as interações entre as firmas sem explicar onde se encontra o preço 

de equilíbrio, pois existe uma descontinuidade na curva de receita marginal (RMg), na 

qual o custo marginal poderá interceptá-la em qualquer um dos pontos desta 

descontinuidade. Assim, será obtido uma infinidade de intersecções conduzindo a uma 

variada gama de preços capazes de levar à maximização dos lucros do oligopolista. Nos 

temos de Ferguson (1999, p. 384): 

“o objetivo da teoria do preço é explicar como a interação da demanda e do 

custo estabelece um único preço-quantidade de equilíbrio. A teoria da 

demanda quebrada não faz isso, porque o equilíbrio no mercado é 

consistente com grande variedade de situações no custo”. 
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Por outro lado, reforçando a necessidade de constituir uma teoria alternativa 

dos preços, Labini (1984, p. 63) comenta: 

(...) Em particular, a hipótese da curva quebrada nos diz que o preço, uma 

vez que tenha sido fixado em um certo nível aceitável para todos os 

empresários, tende a permanecer aí (variando somente se para todos 

variarem os elementos de custos). Mas não nos diz porque o preço fixado é 

aquele. Nem esta deficiência é suprida pelo principio do custo total, porque 

os custos não são iguais para todas as empresas que frequentemente usam 

técnicas diferentes. 

Apesar de não estabelecer um preço de equilíbrio, o modelo da curva de 

demanda quebrada representa uma abordagem distinta daquelas realizadas até então sob 

a ótica do conceito marginalista, permitindo novas soluções para a problemática do 

oligopólio, como aquela proposta por Labini (1964), que é descrita nas próximas linhas. 

 

4.1.3 Modelo de Labini-Modigliani 

 

Os economistas Paolo Sylos Labini e Joe Bain desenvolveram paralelamente 

e publicaram, em 1956, modelos para a solução do oligopólio no longo prazo, baseados 

no conceito de barreiras à entrada e preço limite. Posteriormente, ambas contribuições 

foram sistematizadas e apresentadas por Franco Modigliani em 1958, solução que ficou 

conhecida como de Bain-Labini-Modigliani. 

De acordo com Bain (1956) apud Kupfer e Hasenclever, 2002, as barreiras à 

entrada ocorrem quando as empresas de uma indústria praticam preços superiores 

àqueles existentes em uma situação de concorrência perfeita (preços competitivos), no 

longo prazo, sem que firmas sejam estimulados a investir nesta indústria. Bain define 

ainda quatro fontes para essas barreiras à entrada: vantagens absolutas de custos, 

existência de economias de escala
14, diferenciação de produtos e requerimentos iniciais 

de capital. 

Tanto nas versões do economista italiano Paolo Sylos Labini, quanto de Joe 

Bain, assim como Hall e Hitch (1939) e Sweezy (1939), rejeita-se a solução 

marginalista, admite-se rigidez de preços em oligopólio e esses são determinados com 

base na estrutura de custos das firmas, sobre os quais aplica-se um mark up. No entanto, 

Bain e Labini ocupam-se da tarefa de equacionar a insuficiência dos últimos, ou seja, 

                                                
14 Os modelos desenvolvidos por Labini e Modigliani consideram como hipótese a existência de 
estruturas de custos com significativas economias de escala. 



34 
 

explicar justamente o que determina o mark up. Como se sabe, relacionarão a margem à 

concorrência potencial, daí a relação entre barreiras à entrada e preço limite no longo 

prazo. 

Labini (1984)15, em uma primeira apresentação enumera diversas hipóteses 

simplificadoras para a construção do seu modelo, ainda que vá relaxá-las posteriormente 

sem prejuízo de suas conclusões. Pode-se apresentar as hipóteses de Labini como se 

segue: 

 

a) O oligopólio é relativamente concentrado, ou seja, existem poucas firmas, 

porém, com expressivas parcelas do mercado, ao passo que um número maior de 

empresas médias e pequenas dividem o restante do mercado, cabendo às firmas 

grandes regular o preço de mercado (liderança de preços)16; 

b) Na indústria é comercializado apenas um único produto (produto homogêneo) e 

opera-se no longo prazo, isto é, as potenciais variações de capacidade produtiva 

decorrem da entrada de novas firmas ou da expansão das firmas já existentes; 

c) Não há inovações tecnológicas, assim, não há mudança nas condições de custo e 

os aumentos da produção devem ser realizados apenas através de aumentos da 

capacidade produtiva; 

d) As empresas pré-estabelecidas no mercado oligopolista mantem o seu volume de 

produção, mesmo que novos entrantes iniciem suas operações neste mercado (o 

que anteriormente ficou conhecido como postulado de Sylos17); 

e) As expansões das empresas são realizadas de tal modo que as novas instalações 

tem a mesma capacidade produtiva dos parques industriais já estabelecidos (não 

há vantagens absolutas de custo); 

f) Todas as empresas existentes no mercado devem ter assegurada uma taxa 

mínima de lucro (e as potenciais entrantes devem ter lucros econômicos 

positivos logo após a entrada). 

                                                
15 A tradução brasileira que utilizamos é de 1984, mas o texto foi originalmente publicado em 1956. 
16 LABINI (1984) conjectura que a líder do mercado é a protagonista, e tende a estabelecer um nível de 
preços imediatamente superior ao preço de exclusão das empresas menos eficientes. Isto porque, convém 
às empresas maiores e mais eficientes, deixar que as menores permaneçam no mercado. 
17 Modigliani consagrou esta hipótese, denominando a manutenção da quantidade produzida pelas 
empresas estabelecidas na indústria como “postulado de Sylos”. 
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g) No seu modelo, Labini considera que a estrutura de mercado da indústria é 

caracterizada pelos seguintes elementos: extensão do mercado (potencial de 

oferta da indústria), elasticidade da demanda (potencial de absorção da 

indústria) e participação de mercado das firmas. 

 

Segundo Labini (1984), o preço de equilíbrio do seu modelo é aquele que, 

coibindo a entrada de novas firmas, assegura a estabilidade tanto dos preços quanto da 

estrutura incial. Além disto, como sua solução tem como ponto de partida uma 

determinada estrutura de mercado, as soluções de equilíbrio (preço limite) para os 

diversos tipos de indústria diferem18. 

Na versão de Modigliani, o postulado de Sylos assegura que haverá excesso 

de oferta na indústria, cujo resultado é uma redução dos preços, que pode levar a não 

obtenção de lucros pela empresa entrante. Assim, o concorrente potencial toma a sua 

decisão com base nesse nível de preço novo, que será estabelecido com o acréscimo 

potencial de oferta na indústria. 

A partir da manutenção da quantidade produzida, Modigliani estabelece no 

longo prazo uma solução capaz de definir um valor máximo para o preço (preço limite) 

e, consequentemente, uma quantidade mínima para a produção. Ambos, representados 

por �� e ��, respectivamente. 

Lima (1985, p. 34) apresenta algebricamente a solução do modelo de 

Modigliani e, consequentemente, os valores de �� e �� através dos passos seguintes: 

 

1º) Decorre do postulado de Sylos que a variação na quantidade total é igual à escala 

mínima eficiente. Pois, as empresas não estão dispostas a produzir abaixo desse valor, 

uma vez que o custo médio seria muito alto. Assim, ∆� = �� − �� = �� .: �� = �� − ��. 

Logo, �� < ��. 

 

Sendo: 

 ��: �����	�í����	��������; ��: ����������	���������	��	���ç�	����������	 ��!. 
                                                
18 Essa apresentacão apoia-se no texto do próprio Labini (1984) e no trabalho de Kupfer (2002). 
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2º) Se �� < ��. Então, �� > �� . Logo, 

 �� = �� + ∆� = �� %1 + ∆''()      (1) 

 

Como a elasticidade-preço da demanda de mercado ao preço competitivo (*) 

é expresso como * = ∆+ +(⁄∆' '(⁄  .: 
∆''( = ∆++(×. = +�+(×. . Substituindo o valor de ∆� ��⁄  na 

expressão (1), vem: 

 �� = �� %1 + +�+(×.)       (2) 

 

Dessa forma, é possível verificar através da expressão (2) que o grau de 

barreira à entrada é diretamente proporcional à escala mínima eficiente da empresa 

entrante19 e inversamente proporcional à quantidade produzida no preço competitivo 

(tamanho do mercado) e a elasticidade preço da demanda. Se * tender a um valor muito 

grande, então o preço limite tenderá ao preço competitivo. 

Esses resultados, ainda que fortemente dependentes da vigência do postulado 

de Sylos, guardam atualidade para esse trabalho, onde será estudado o comportamento 

dos preços do minério de ferro (buscando inferir a evolução das margens de lucro) e 

onde são variáveis explicativas relevantes as barreiras à entrada (economias de escala = 

escala mínima eficiente, e vantagens absolutas de custo), a dimensão absoluta do 

mercado, a concentração industrial e a elasticidade preço da demanda. 

 

4.1.4 Considerações Finais 

 

A partir da exposição anterior dos principais modelos oligopolistas, pode-se 

observar que a indústria mundial do minério de ferro apresenta elementos do modelo de 

liderança-preço, bem como do modelo elaborado pelos econômicas Bain, Labini e 

Modigliani. De um modo geral, as contribuições desses modelos para o mercado 

mundial de minério de ferro foram apresentados na Tabela 3. 

                                                
19 Escala mínima eficiente é a quantidade na qual os custos médios de produção alcançam o seu valor 
mínimo. 



37 
 

Tabela 3 – Modelos oligopolistas e suas contribuições para o mercado mundial de minério de ferro 

MODELO DE LIDERANÇA - PREÇO 

Hipótese Acordo tácito do preço entre às firmas do setor. 

Solução Sinalização de preços. 

MODELO DE BAIN, LABINI, MODIGLIANI 

Hipóteses 

O oligopólio é relativamente concentrado. 

Comercialização de um único produto (produto homogêneo) e 

opera-se à longo-prazo. 

Não há inovação tecnológica. 

Existência de vantagens relativas (economias de escala) e 

absolutas (barreiras à entrada). 

Solução 

Preço limite depende da altura das barreiras à entrada. 

Relação entre concorrência potêncial, formação de preços e mark 

up. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

 

4.2 ESTRUTURAS DE MERCADO E CONCENTRAÇÃO INDUSTRIAL 

 

 

Os trabalhos de Bain e Labini foram o ponto de partida para o chamado 

paradigma estrutura-conduta-desempenho. Nesse sentido, Ross (1990), apud ROCHA et 

al (1994, p. 02), relata: 

“O paradigma estrutura-conduta-desempenho (ECD) considera a 

concentração como aspecto central na definição das estruturas de mercado, 

representando um papel importante na definição do desempenho alocativo 

dos mercados. Os fatores estruturais são aqueles associados aos aspectos 

menos mutantes nas indústrias: concentração, barreiras à entrada, 

diversificação e verticalização das empresas, diferenciação de produto, 

concorrência internacional. A maior parte desses elementos apresenta 

interdependência e, de fato, a concentração parece estar relacionada com a 

maior parte dos fatores”. 
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Nos modelos ECD, sobretudo a partir dos estudos empíricos de Bain, a 

concentração passou a ser empregada como um indicador sintético da estrutura20, 

servindo para explicar a conduta e o desempenho, traduzindo a existência de lucros 

econômicos puros (ineficiência alocativa). Para outros autores, a concentração seria, 

respectivamente, uma tendência intrínseca do capitalista globalizado, ou indicadora da 

existência de oligopólio. Outros autores interessam-se ainda pelas causas da 

concentração e pelos elementos que a atenuariam [Kupfer e Hasenclever (2002, p. 74), 

Hoffmann (1998), Leite (1999, p. 34), Leite e Santana (1998, p. 03), Lima (2001, p. 03), 

Martins (2003, p. 41), ROCHA et al (1994), ROCHA et al (2007), Schmidt e Lima 

(2012, p. 03)]21. 

Entretanto, Stigum & Stigum (1973) observam que elementos estruturais 

como concentração e diferenciação de produtos auxiliam na determinação do poder de 

mercado, mas são insuficientes. Na mesma direção, Kupfer e Hasenclever (2002, p. 73) 

expõem três razões de ineficiência da medida de concentração na obtenção do nível do 

poder de mercado desempenhado pelas empresas dominantes: 

 

� Facilidade de entrada no mercado: nesse caso, nenhuma empresa poderá 

exercer poder de mercado; 

� Produtos com custos reduzidos ou qualidade superior: o market share 

expressivo de determinada empresa poderá ser atribuído ao seu reduzido custo 

ou ao seu produto com qualidade superior; 

� Substitutos próximos: a delimitação do mercado na análise do processo de 

concentração desconsidera produtos substitutos influentes no mercado em 

análise. 

 

Ainda que Resende (1994) ateste a impossibilidade da definição de uma 

estrutura apenas por uma definição simples e não ambígua (apontando para um conjunto 

de características, tanto do lado da oferta quanto da demanda, necessárias para a 

                                                
20  “(...) a concentração industrial é um dos principais determinantes estruturais da competição. Afeta as 

estratégias adotadas pelas firmas participantes, a economia de escala, o tamanho e o crescimento do 

mercado, além das condições de entrada”. Kon (1994), apud NOCE et al (2005, p. 432). 
21 Conforme Bain (1968) (apud LEITE, 1998, p. 28) “(...) a intensidade e efetividade da competição 

entre ofertantes são significativamente afetados pelo grau de concentração de ofertantes em um 

determinado mercado”. 
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descrição satisfatória de um mercado), a concentração industrial, como elemento 

mensurável, constitui-se fator relevante nos estudos relacionados às estruturas de 

mercado, fornecendo ao pesquisador, através das medidas de concentração, uma 

ferramenta de uso fácil e de baixo custo. 

Ademais, o uso da concentração (e suas medidas) foi consagrado 

internacionalmente graças ao Instituto da Defesa da Concorrência com a preocupação 

de mitigar os efeitos deletérios dos processos de concentração (fusão e aquisição de 

empresas). Sua relevância na análise dos processos de fusão e, de uma forma geral, dos 

movimentos contracionistas, fazem deste indicador, critério indispensável para 

organismos antitrustes de diversos países como o Brasil e os EUA.  No caso brasileiro, 

o artigo 148 da Constituição Federal de 1946 já previa a sanção de formas abusivas para 

eliminar a concorrência, e, atualmente, os assuntos ligados à praticas abusivas 

relacionadas ou não aos processos de concentração encontram-se sobre a jurisdição do 

CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica)22 (PRADO, 2013). 

Segundo Martins (2003), as fusões e incorporações poderão ocorrer de dois 

modos: através da integração vertical e da horizontal. Na primeira, os movimentos 

concentracionistas ocorrem entre as empresas do mesmo setor, porém, que ocupam 

níveis diferentes (distribuidor e fornecedor) na cadeia produtiva. Na segunda, a 

operação acontece entre as empresas que ocupam o mesmo nível na cadeia produtiva, 

ou seja, empresas anteriormente rivais se fusionam. 

Do ponto de vista da defesa da concorrência, os processos de concentração23 

nem sempre são negativos, podendo permitir que eventuais aumentos de eficiência 

(economias de escala, economias pecuniárias, redução de capacidade ociosa, sinergias 

em P&D e inovação tecnológica) sejam repassados ao consumidor e, muitas vezes, 

contribuindo para o aumento da competitividade de países e territórios [Martins (2003), 

Santos (2006), Schumpeter (1994), apud GARCIA e NEVES (2001, p. 03), Stanlake 

(1991)]. Isto, de acordo com Graça (2008), vem influenciando e modificando as 

políticas de defesa da concorrência de diversos países. Segundo o mesmo autor, um 

                                                
22 Regulamentado pelo artigo 20 da Lei 8.884/94 
23 É válido ressaltar que as fusões nem sempre são os únicos elementos responsáveis pelo aumento da 
concentração. Existem casos em que é o crescimento interno diferencial de firmas que acentua a 
acumulação de capitais e pode levar ao aumento da concentração industrial. (KOSHIYAMA e 
MARTINS, 2007). 
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exemplo disto são as diversas revisões que o “merger guidelines” – guia de fusões 

norte-americano – vem sofrendo ao longo dos últimos anos a favor dos atos de 

concentração. 

Também, no Guia para Análise de Atos de Concentração Econômica 

horizontal, estabelecido pela SEAE (Secretaria de Acompanhamento Econômico), fica 

evidente a preocupação da política de defesa da concorrência brasileira em aceitar os 

processos de fusões que resultem em efeitos positivos ao bem-estar econômico. 

Do ponto de vista de sua medida, segundo Spencer (1979), a concentração 

industrial pode ser avaliada com base nas seguintes variáveis: concentração dos ativos, 

do emprego, da renda, da produção e vendas das grandes empresas de um setor. 

Para Kretzer (1996), existem diversas formas de caracterizar o tamanho da 

indústria através da análise do seu grau de concentração. Quando a dimensão das 

maiores empresas de um setor são os elementos considerados no cálculo, tem-se o que é 

chamado de concentração absoluta ou taxa de concentração. Outra forma muito usada 

é a concentração global, na qual as vendas totais da economia são os elementos usados 

para determinar a concentração. 

Do ponto de vista de seu grau, ainda que essas inferências tenham caráter 

arbitrário, quando a concentração se encontra em níveis elevados, ao ponto das quatro 

maiores empresas serem responsáveis por cerca de 75% das vendas, tem-se, de acordo 

com Caves (apud NOCE, 2005, p. 433), mercados extremamente concentrados. Este 

mesmo autor, baseado em Noce (2005), ainda caracteriza os mercados em altamente 

concentrados (50 a 70%), moderadamente concentrados (25 a 49%) e relativamente 

pouco concentrados (24%). Já Santos (2003, p.52), a partir de Bain (1959), classifica 

um mercado, sob a ótica da demanda, em relação aos níveis de concentração como 

extremamente alta (Tipo Ia), muito alta (Tipo Ib), alta (Tipo II), moderadamente alta 

(Tipo III), baixa-moderada (Tipo IV), com baixo grau de oligopsônio (Tipo V) e 

próxima do atomismo (Tipo VI) (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Níveis de concentração no mercado 

Tipo de 
concentração 

Caracterização do mercado 

Tipo Ia - 
Concentração 

extremamente alta 

Há poucas firmas e o consumo no mercado concentra-se em 3 ou 
4 empresas. 

Tipo Ib - 
Concentração muito 

alta 

O consumo concentra-se nas 4 maiores firmas, mas há firmas 
com um volume de consumo importante e/ou maior número de 
empresas, que a classificação anterior 

Tipo II - 
Concentração alta 

85% a 90% do consumo no mercado concentra-se nas 8 maiores 
firmas, de 65% a 75% com as 4 maiores e o número de 
competidores é relativamente elevado 

Tipo III - 
Concentração 

moderadamente alta 

As 8 maiores firmas respondem entre 70% a 85% do consumo no 
mercado, as 4 maiores de 50% a 65% e o número de firmas é 
maior do que nas categorias anteriores 

Tipo IV - 
Concentração baixa-

moderada 

As 8 maiores firmas participando entre 45% a 70% do consumo 
no mercado e as 4 maiores de 35% a 50% 

Tipo V - Baixo grau 
de oligopsônio 

As 8 maiores firmas respondendo com menos de 45% do 
consumo no mercado e as 4 maiores com menos 35% 

Tipo VI - Atomismo 
As 4 maiores empresas participando com menos de 10% do 
consumo no mercado e existe um número muito elevado de 
empresas no mercado. 

Fonte: adaptado de Bain (2005) (apud SILVA, 2003, p. 52) 
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4.2.1 Medidas de Concentração Industrial 

 

Como mencionado acima, os indicadores de concentração podem ser obtidos 

através da participação nas vendas do mercado(market share), da capacidade produtiva, 

do número de empregados e dos ativos distribuídos entre as firmas do setor. Segundo 

Kupfer e Hasenclever (2002), das variáveis supracitadas, a mais usual na determinação 

do poder de mercado é a participação no mercado. Para Leite (1998), uma avaliação 

criteriosa da concentração de mercado requer o cálculo de um conjunto de índices 

através das diversas medidas que discutidas a seguir24. 

De uma parte, a definição de mercado relevante é um cuidado que deve ser 

levado em conta no uso das medidas de concentração, relacionado à delimitação do 

mercado. Segundo Scherer e Ross (1990) (apud LIMA, 2001, p. 06) “(...) se o mercado 

é definido de forma muito ampla (...), a concentração será subestimada. Se o mercado é 

definido de forma muito restrita, poderá ocorrer exclusão de competidores, 

superestimando a concentração”. 

De outra parte, quanto aos usos, Resende (1994) divide os índices de 

concentração em dois grupos segundo sua finalidade. Em estudos superficiais, o uso de 

índices como o CR(4) é suficiente. Contudo, análises criteriosas, que retratem com 

maior fidelidade a dinâmica da concentração, necessitam de medidas mais elaboradas 

como as de Hirschman-Herfindahl (HH) e o da entropia de Theil (ET). No primeiro 

grupo, denominado por Resende (1994) índices parciais, considera-se apenas um certo 

número de firmas : as maiores empresas do mercado. No segundo, referenciado como 

índices sumários, são levadas em conta as informações de todas as firmas que compõem 

o setor. Na tabela 5 é apresentada a classificação das principais medidas de 

concentração25. 

 

 

                                                
24 Entretanto, Resende (1994) alerta que os índices não explicam, por si só, o estado de concentração de 
uma indústria. Para este autor, o conceito de concentração industrial possui múltiplas dimensões e, 
portanto, é impossível ser expresso em um único indicador. 
25 Além desta classificação, Kupfer e Hasenclever (2002) separam as medidas em positivas e normativas. 
As medidas positivas englobam o número de empresas e a desigualdade no tamanho das mesmas. 
Enquanto, as medidas normativas consideram parâmetros comportamentais como as variações 

conjecturais, coeficientes de aversão à incerteza etc., levando em conta, também, o número de empresas 
e a desigualdade no tamanho das mesmas. Nesta dissertação, tratamos apenas das medidas positivas. 
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Tabela 5 – Classificação dos índices de concentração industrial 

Categoria Medidas 

Índices parciais 
Razões de Concentração - 
CR(K) 

Índices sumários 
Hirschman-Herfindahl - HH 
Entropia de Theil - ET 
Gini - G 

Fonte: Elaborado pelo autor (2009) 

 

Do ponto de vista das propriedades de um índice, Hall e Tideman (1967) e 

Hannah e Kay (1977) apud ROCHA e BUENO (2007) listam algumas características 

que um “bom” índice deve obedecer, entre as quais: 

 

1. Ser unidimensional, possibilitando a comparação em mercados diferentes; 

2. Não deve depender da dimensão do mercado; 

3. O aumento da participação de mercado de uma firma em detrimento da 

diminuição do market share de outra, deve levar a um aumento do índice e da 

concentração; 

4. Se as firmas forem ordenadas de forma decrescente como 1, 2, ..., i, ... n; Um 

aumento na concentração cumulativa da empresa i, deverá aumentar a 

concentração do mercado; 

5. A fusão entre duas firmas deve levar ao aumento do índice; 

6. No caso simétrico, a divisão do mercado entre n firmas em K partes iguais, 

deverá indicar uma concentração 1 �/  sendo o índice função decrescente de n; 

 

Apesar dos critérios acima, Barbosa (1981), apud MIYAZAKI (2004, p. 25) 

comenta que “(...) do ponto de vista econômico raramente existe uma indicação clara 

de qual a medida mais apropriada a ser empregada em área específica”. Assim, nas 

próximas páginas, são colocadas as principais medidas de concentração, com vistas à 

escolha daquelas que foram usadas nesta dissertação. 
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4.2.1.1 Razões de Concentração 
 

Também conhecidas como “concentration ratios” e indicadas por 01 2!, as 

razões de concentração são as medidas mais utilizadas nos estudos de concentração 

industrial pela facilidade do seu cálculo e por necessitarem apenas dos dados das 

variáveis das empresas líderes (vendas, faturamento, capacidade instalada) que, 

normalmente, são disponíveis. Calcula-se, geralmente, o 01 4! ou 01 8! conforme a 

disponibilidade dos dados. Para estes índices, Bain (1959) (apud LEITE, 1998) 

classifica os diferentes níveis de concentração (Tabela 6). 

 

Tabela 5 – Padrões de concentração na indústria 

Percentual do mercado 
detido pelas 4 maiores 

empresas 

Percentual do mercado 
detido pelas 8 maiores 

empresas 
Grau de Concentração 

75% ou mais 90% ou mais Muito Alto 

65% - 75% 85% - 90% Alto 

50% - 65% 70% - 85% Moderadamente Alto 

35% - 50% 45% - 70% Moderadamente Baixo 

35% ou menos 45% ou menos Baixo 

Fonte: Bain (1959) apud LEITE (1998, p. 30) 

 

A razão de concentração é definida através da seguinte equação: 

 01 2! = ∑ �67689    (3), onde �6 = :;∑ :;<;=>    (4) (market share da empresa i) 

 

Dados de (3) e (4) tem-se que:   01 2! = 	∑ ? :;∑ :;<;=> @7689   (5) 

 

Sendo: 

 A6 → é	�	��������çã�	��	� − é����	�������	������	��	E	��F�����çõ��	��	����� 01 E! − ��	���õ��	��	�������çã� → �����	�����	0	�	1. 
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I → �ú����	��	������	��	������. 
 

Quando 01 2! se aproxima de 1, tem-se uma situação monopolística, 

valores desta razão próximos de 0 indicam mercados atomizados (Figura 5). 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2009) 
Figura 5 – Intervalo das razões de concentração 
 

Quanto aos movimentos de fusão, Schimdt e Lima (2012) estabelecem que 01 2! obedeça às seguintes variações, calculadas em termos dos movimentos antes e 

pós-fusão: 

 
� ∆01 2! > 0 (variações positivas): ocorre quando uma das empresas, 

anteriormente inserida no conjunto das k empresas, se funde (adquirindo 

outra empresa ou sendo comprada) com uma empresa fora desse conjunto, 

aumentando o 01 2! pós-fusão; 

� ∆01 2! = 0 (variações nulas): ocorre quando os movimentos de fusão são 

realizados por empresas fora do conjunto das N empresas; 

� ∆01 2! < 0 (variações negativas): não existe. 

 

Apesar da sua facilidade e intensivo uso nos estudos industriais, Resende 

(1994, p.26) e Kupfer e Hasenclever (2002, p.77) fazem as seguintes críticas às razões 

de concentração: 

 

� Para efeito de comparação, as k maiores firmas em período em estudo, 

podem não ser as mesmas em outro. 

� Não captam os movimentos de fusão que ocorrem entre os grupos 

pertencentes às n - k empresas menores. 

� Transferências de mercado que ocorram entre as empresas que constituem as 

k maiores empresas do mercado não são captadas pelo 01 2!. 
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Carvalheiro (1983) (apud KRETZER, 1996, p. 30) relata: 

“De modo geral, existem controvérsias sobre qual o conceito de 

concentração é mais relevante para o estudo da estrutura de uma indústria. 

Os que advogam o uso da taxa de concentração (concentração absoluta) 

destacam o papel de poucas firmas em muitos setores industriais. Para 

aqueles que preferem as medidas de desigualdade (concentração relativa) a 

compreensão completa da estrutura de uma indústria só é possível se forem 

conhecidas todas as firmas, além disso, tais medidas seriam mais vantajosas 

para comparações temporais”. 

Dessa forma, as razões de concentração são pouco confiáveis quanto ao seu 

uso em séries temporais. Assim, medidas sumárias, como as que serão apresentadas a 

seguir, expressam com maior fidelidade alterações do grau de concentração de uma 

indústria pelo fato de considerarem a totalidade das firmas do setor. 

 

4.2.1.2 Índice de Hirschman-Herfindahl (HH) 
 

Kupfer e Hasenclever (2002, p. 78) definem este índice como: 

 KK = ∑ �6LM689          (6)26 

 

Da expressão (5) decorre: KK = ∑ �6 �6!M689      (7) 

 

Assim, como a participação de mercado das empresas é elevada ao 

quadrado, cada empresa recebe um peso relacionado ao grau de sua participação no 

mercado. 

De acordo com Carvalho e Aguiar (2005), o índice KK expressa a relação do 

número de empresas existentes e a distribuição das mesmas no mercado. Valores deste 

índice próximos de 1, indicam a existência de poucas firmas na indústria e, ou, que o 

mercado está distribuído de forma desigual entre elas. Já quando o valor de KK tende 

para zero o número de firmas tende para o infinito. De fato, quando a distribuição do 

mercado se dá de maneira mais igualitária entre as firmas do setor, o índice tende a 1 �⁄ . 

Da mesma forma como ocorre com as razões de concentração, os índices de 

Hirschman-Herfindahl podem ser usados na classificação dos mercados (Tabela 7): 

 

                                                
26 �6 é definido nas razões de concentração. 
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Tabela 7 – Classificação típica de mercado para o KK 

Tipo do Mercado Nº de Empresas e 
Participação 

Índice 
HH 

Monopólio 1 com 100% 10.000 

Mercado Dominado 1 com 70% e 2 com 15% 5.350 

Oligopólio 4 com 25% 2.500 
Mercado 

Competitivo 
7 com 14,3% 1.431 

Grande Mercado 12 com 8,3% 883 

Fonte: Oliveira (2003, p. 104) 
 

Ao contrário das razões de concentração, o índice HH considera a 

participação de todas as firmas no mercado, de modo que valores variam entre 1/n e 1 

(Figura 6). Portanto, o uso deste índice demanda dados (vendas, faturamento etc.) de 

todas as firmas do setor em análise. 

 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2009) 
Figura 6 – Intervalo do índice HH 
 

De acordo com Kupfer e Hasenclever (2002), a entrada de uma firma no 

mercado pode gerar uma redução ou, até mesmo, o aumento da medida de concentração KK. Estes mesmos autores justificam esta ocorrência ao atestarem que os índices KK 

são dependentes não só do número de empresas, mas também da dispersão relativa do 

mercado entre elas medida em termos do Coeficiente de Variação das Parcelas de 

Mercado (CVPL!. 
 0QRL = �KK − 1         (8) 

 

Sendo: 

 � → �	�ú����	��	��������; KK → í����	��	K���T��� − K�������T�. 
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Dessa forma, KK pode ser escrito como: 

 KK = 9M [0QRL + 1]       (9) 

 

Outra forma de expressar KK é escrevendo sua expressão na forma 

padronizada (KK′). Segundo Kupfer e Hasenclever (2002), esta forma é usada em 

análises temporais do índice de concentração, na qual é desejada a comparação da 

concentração de certa indústria ao longo de algum período. Na expressão (10) os 

intervalos de valores assumidos pelos índices KKX continuam sendo os mesmos 

(1 �⁄ < KKX < 1). 

 KKX = 9MY9 [�KK − 1] , para � > 1       (10) 

 

Em relação às fusões, a medida KK é sensível aos movimentos de fusão que 

são indicados através de aumentos do seu valor. Isto é elucidado pelo exemplo de 

Resende (1994, p. 27) nas linhas seguintes: 

 KK� = �9L + �LL + ∑ �9LM68Z   (Situação inicial: existem separadamente as firmas 1 e 2). 

 KK9 =	  �9 + �L!L + ∑ �9LM68Z = �9L + �LL + 2�9�L + ∑ �9LM68Z = KK� + 2�9�L (Situação 

pós-fusão: as firmas 1 e 2 se fundem). 

 

Assim, KK9 > KK� , ou seja, o índice de Hirschman-Herfindahl aumenta 

após a fusão. Segundo Schmidt e Lima (2002), nesses casos, KK nunca irá sofrer 

variações nulas (caso verificado nas razões de concentração) e negativas. 

As medidas de concentração de Hirschman-Herfindahl são usadas em vários 

países pelos seus organismos antitrustes. Exemplo disto, é a utilização desta medida 

desde o início de 1980 pelo Federal Trade Commission (FTC) dos Estados Unidos 

(KUPFER; HASENCLEVER, 2002). 
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Outro exemplo, são os agentes reguladores brasileiros que também usam este 

índice na análise dos processos de fusão e aquisição – Portaria SEAE/SDE 50, de 

01.08.2001. 

Na Tabela 8, podem ser demonstrados os valores adotados pela FTC e os 

respectivos intervalos considerados na análise dos processos de fusão. Em grande parte 

dos organismos antitrustes, as medidas KK assumem valores em 100 percentuais com 

os intervalos, sendo agora, 10.000 \ < KK < 10.000⁄ . 

 

Tabela 8 – Valores admitidos pelo FTC na análise dos processos de fusão 

Intervalo Situação 

0 ≤ HH ≤1000 
não existe preocupação quanto à competição na indústria, caso a fusão 
se concretize 

1000 ≤ HH ≤ 1800 
existe preocupação quanto à competição se o aumento do índice for 
maior ou igual a 100 pontos, com relação ao índice pré-fusão 

HH > 1800 
existe preocupação quanto à competição se o aumento do índice for 
maior ou igual a 50 pontos, com relação à situação inicial (pré-fusão) 

Fonte: Elaborado com base em Kupfer e Hasenclever (2002, p. 81) 

 

4.2.1.3 Índice de Entropia de Theil (ET) 
 

Assim como o índice de Hirschman-Herfindahl, o índice ]^ é usado nos 

cálculos das medidas de concentração que englobam toda a curva de concentração 

(contrariamente ao ocorrido nas razões de concentração que consideram apenas parte 

desta curva). 

Segundo Kupfer e Hasenclever (2002), o índice de ]^ é uma medida inversa 

da concentração de mercado. Estes autores expressam ]^ através da seguinte expressão: 

 ]^ = −∑ �6	�� �6!M689        (11) 

 

Onde �6 é a participação de mercado da i-ésima empresa considerada no 

índice, cujos limites são 0 - no caso do monopólio - e �� �! - na situação em que todas 
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as empresas são iguais e seu número elevado (Figura 7). Assim, Resende (1994) designa 

este índice como uma medida inversa da concentração, pois seu valor diminui com o 

aumento da mesma. 

Segundo Leite (1998), o índice ]^ se relaciona à incerteza das firmas em 

manter seus clientes, ou seja, mercados com reduzido número de empresas (ou até 

monopolísticos) possuem um pequeno risco de perdas dos seus clientes (operam 

sozinhas), tendo ]^ próximo de zero (ou igual a zero). Contrariamente um, elevado 

número de firmas representam alto risco de perdas dos clientes levando, portanto, a 

valores dos índices próximos de �� �!. 
Para Horowitz (1970) e Kon (1940) (apud SILVA, 2003, p. 49), a 

importância do índice ]^ se encontra nos seguintes aspectos: 

 

� Serve para comparação do poder de mercado; 

� Compara no tempo os diferentes níveis de concentração; 

� Mede o grau de incerteza da empresa para manter um cliente (colocado 

anteriormente). 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2009) 
Figura 7 – Intervalo do índice de Entropia de Theil 
 

Além da forma apresentada acima, Kupfer e Hasenclever (2002) expressam 

o índice ]^ na sua forma padronizada, cujo uso é realizado na análise da concentração 

ao longo de certo período: 

 ]^X = − 9_M M!∑ �6	�� �6!M689        (12) 

 

Os limites deste índice compreendem a unidade, variando de 0 a 1 (0 ≤ ]^X 
≤ 1). Fica claro que a variação é independente do numero de firmas, o que torna seu uso 

vantajoso nas análises temporais. 
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4.2.1.4 Índice de Gini 
 

Leite (1998, pg. 39) se refere ao índice de Gini como “uma medida que 

indica a extensão na qual as firmas em uma indústria têm tamanhos desiguais. Logo, 

esta medida representa mais uma medida de desigualdade do que de concentração”. 

Este índice é expresso por: 

 

` = 1 − a∑ b�;cd�;ef;=> gM          (13) 

 

Sendo: 

 ` → í����	��	`���; � → �ú����	��	������; 06h → ��������çã�	����������	��	�����çã�	��	�����	�������; 06 → ��������çã�	��	�������	�. 
 

Usualmente, o índice de Gini é representado graficamente pela curva de 

Lorenz mostrada na Figura 8. Com o objetivo de exemplificar a interpretação da curva 

de Lorenz, supõe-se a existência de um mercado composto por cinco firmas, cujas 

participações nas vendas são apresentadas na seguinte ordem ascendente 2, 3, 5, 6 e 8, 

totalizando 24 unidades vendidas neste mercado. A proporção cumulativa das firmas 

vendedoras são menores ou iguais a 2, 3, 5, 6 e 8, representadas por: 

 

� = 15 , 25 , 35 , 45 , 55 

 

e a proporção cumulativa destas vendas é dada por: 

 

l �! = 224 , 524 , 1024 , 1624 , 2424 
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Fonte: Shah (2005, p. 35) 
Figura 8 – Curva de Lorenz 
 

A curva de Lorenz é obtida plotando os pontos formados pelos valores de � 

no eixo horizontal e de l �! no eixo vertical. Assim, no eixo vertical estão os 

percentuais acumulados de certo indicador como o market share das empresas, que 

pode ser representado em termos do número de vendas. Enquanto no eixo horizontal, é 

apresentado o percentual acumulado do número de firmas, indo das menores até as 

maiores. 

Observa-se pela Figura 8, que a diagonal OB representa a situação onde a 

distribuição, por exemplo, das vendas é igual entre as firmas do mercado. Assim, a 

curva de Lorenz permanece abaixo da diagonal OB, a não ser, no caso da perfeita 

equidade, onde as duas linhas (Lorenz e diagonal OB) coincidem. Antagonicamente, se 

houver o domínio do mercado apenas por uma firma (monopólio), então a curva de 

Lorenz irá coincidir com OA e AB, demonstrando que apenas uma firma do mercado é 

responsável por todas as vendas. 

Dessa forma, o índice de Gini mede a área compreendida entre a diagonal 

OB e a curva de Lorenz. Assim, quanto menor o índice de Gini, menor será a 

desigualdade entre as firmas do mercado. 

Segundo Carvalho et al. (1984) (apud SILVA, 2003), o nível de 

desigualdade entre as firmas no mercado recebe a classificação apresentada na Tabela 9: 
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Tabela 9 – Classificação da desigualdade segundo o índice de Gini 

Índice de Gini Classificação 
0,101 - 0,250 Desigualdade nula a fraca 
0,251 - 0,500 Desigualdade fraca a média 
0,501 - 0,700 Desigualdade média a forte 
0,701 - 0,900 Desigualdade forte a muito forte 
0,901 - 1,000 Desigualdade forte e absoluta 

Fonte: Carvalho et al. (1984) (apud SILVA, 2003, p. 54) 
 

De acordo com Leite (1998), qualquer mudança na participação das firmas 

no mercado será absorvida em termos das variações dos valores do índice. Por exemplo, 

movimentos de fusão implicariam em modificações na curva de Lorenz, pois ocorreria 

diminuição do número de firmas e modificações na distribuição das vendas (e na 

proporção cumulativa de vendas) no nosso exemplo. 

 

 

4.2.2 Taxa Geométrica de Crescimento das Medidas de Concentração 

 

Na análise comparativa das medidas de concentração em certo período de 

tempo, é usada a taxa geométrica de crescimento das medidas de concentração (TGC) a 

fim de avaliar o crescimento ou diminuição, ou até mesmo constância, do nível de 

concentração industrial. 

Segundo Hoffman e Vieira (1987) apud MONTOYA et al. (1996, p. 16), a 

taxa geométrica de crescimento pode ser calculada através das seguintes etapas: 

 

1º) É estimada a regressão:  

 logqr = s� + s9� + *r        (14) 

 

Sendo: 

 qr → ��	����������	��	�������çã�	�	�	�	����á���	�����; s�	�	s9 → �	�����	��	��������	�	���������	��	��F����ã�, ��������������;	 *r → é	�	����	�����ó���. 



54 
 

2º) É calculada a taxa geométrica de crescimento (TGC): 

 ������Fs9 = 1 + ^`0	.: ^`0 =  ������Fs9 − 1! × 100       (15) 

 

Dessa forma, a taxa geométrica de crescimento (TGC) é igual ao 

antilogaritmo do coeficiente da variável tempo, estimado através da regressão linear 

(14), menos o valor um, multiplicado por 100 (expressão 14). 

 

 

4.2.3 Considerações Finais 

 

Nas medidas de concentração exploradas até aqui, discutiu-se, de forma 

geral, os principais aspectos a serem considerados no uso destas medidas nos trabalhos 

de organização industrial referentes à concentração. 

No presente trabalho foram usadas as medidas de concentração apresentadas 

na Tabela 10 seguidas pelos suas respectivas contribuições ao estudo. 

No próximo tópico, será discutido o cálculo das taxas de crescimento das 

medidas de concentração que será usado na parte empírica deste trabalho. 
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Tabela 10 – Contribuições das medidas de concentração na caracterização da industrial mundial do 
minério de ferro 

CATEGORIA MEDIDAS CONTRIBUIÇÕES 

Índices parciais 
Razão de concentração – 

CR (4) 

Determinação do nível de 

concentração em termos 

das 4 maiores empresas da 

indústria mundial do 

minério de ferro. 

Índices sumários 

Hirschman – Herfindahl 

Determinação do nível de 

concetração da indústria, 

considerando todas as 

firmas da indústria mundial 

de ferro. 

Gini 

Avaliação da desigualdade 

presente entre as firmas da 

indústria em termos das 

quantidades produzidass 

por cada uma dos agentes. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 
 

 

4.3 METODOLOGIA ECONOMÉTRICA 

 

 

Gujarati (2000, p. 17) expõem uma metodologia utilizada em estudos 

econométricos, composta das seguintes etapas: (1) Formulação da teoria ou da 

hipótese; (2) Especificação do modelo matemático da teoria; (3) Especificação do 

modelo econométrico da teoria; (4) Obtenção de dados; (5) Estimativa dos parâmetros 

do modelo econométrico; (6) Teste de hipóteses; (7) Previsão ou predição do modelo; 

(8) Utilização do modelo para fins de controle ou política. 

Neste trabalho, foi adotada esta metodologia, bastante difundida em 

trabalhos econométricos, que foram detalhadas abaixo. 
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1) Formulação da teoria ou da hipótese 

 

Segundo Guimarães (1987), a competição por preços pode ser amortecida 

pelo nível de concentração de uma indústria, ou seja, indústrias cujo grau de 

concentração é elevado a competição em preços perde importância, como vimos nas 

seções anteriores. 

Outro aspecto referente aos preços, é o efeito renda, representado aqui em 

termos das taxas de variação dos PIBs dos principais países produtores do aço. 

Para Samuelson (apud QUARESMA, 1987, p. 46): 

“O aço, por sua natureza como um dos principais componentes de bens de 

capital e bens duráveis, tais como equipamentos industriais e maquinaria 

durável, de construção industrial e residencial, de automóveis, de máquinas 

de lavar e outros bens de consumo duráveis, está intimamente sujeito aos 

padrões de demanda”. 

O minério de ferro, por compor a cadeia do aço, provavelmente está sujeito 

às variações da demanda de aço. Assim, existem evidências da relação entre os preços 

do minério de ferro e a produção de aço. 

 

2) Especificação do modelo matemático e econométrico da teoria 

 

Os modelos econométricos nada mais são do que os modelos matemáticos 

acrescidos do termo de erro estocástico. No presente trabalho, os modelos especificados 

encontram-se no capítulo 6. 

 

3) Obtenção de dados 

 

De acordo com Gujarati (2000), existem três elementos, dos quais dependem 

o sucesso de uma análise econométrica, a saber: a natureza, as fontes e as limitações dos 

dados. 

Em relação à natureza, os dados podem ser de série temporal, de corte ou do 

tipo combinado (usualmente denominados como dados em painel). Nesta pesquisa, os 

dados analisados são do tipo série temporal e combinado (dados em painel), 

encontrando-se dispostos ao longo de certo período de tempo. Quantos às fontes dos 

dados, estas foram apresentadas no capítulo 2. 
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Por último, tem-se as limitações dos dados que no presente caso e, também, 

em grande parte dos estudos econômicos, representaram o principal desafio da pesquisa. 

No caso desta dissertação, por exemplo, séries longas de dados sobre o faturamento das 

empresas mineradoras encontram-se indisponíveis. 

 

4) Estimativa do modelo econométrico 

 

É nesta etapa do estudo econométrico que o pesquisador utiliza a técnica da 

análise de regressão. 

Neste momento, a análise de regressão é usada com o objetivo de estimar os 

parâmetros especificados na etapa (2) e (3). Para tanto, são usados métodos estatístico, a 

exemplo do método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) e o da Máxima 

Verossimilhança (MV). Porém, esta pesquisa limitou-se ao MQO. 

 

5) Teste de hipóteses 

 

Nesta etapa, o pesquisador analisa a adequabilidade do modelo estimado aos 

dados obtidos em (3). Para isso, ele utiliza a inferência estatística a fim de verificar o 

ajuste do modelo aos dados. As principais técnicas usadas neste trabalho foram o teste 

de hipóteses, do qual faz parte o teste de significância da regressão, a análise de 

variância (ANOVA), entre outros apresentados na próxima seção que trata da análise de 

regressão múltipla. 

 

6) Previsão ou Predição 

 

A partir da especificação do modelo e sua posterior validação, efetuada 

através da teoria econômica e dos testes de hipóteses, este modelo é usado na previsão 

dos valores futuros. Entretanto, há uma limitação na qual as previsões estão confinadas 

à faixa de valores assumidos pela variável regressora. 

No caso, a pesquisa não está, a priori, interessada na previsão dos níveis 

médios de preço. O objetivo principal deste trabalho é averiguar a influência das 
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variáveis selecionadas nos preços do minério de ferro praticados no mercado 

transoceânico do minério de ferro no passado. 

 

7) Uso do modelo para fins de controle ou elaboração de políticas econômicas 

 

Na parte final desta metodologia proposta por Gujarati (2005), este autor 

expõe a utilidade do modelo econométrico no auxílio de decisões de política econômica 

a serem adotadas por um país no cenário macroeconômico vivenciado. 

Contudo, esta pesquisa se distancia da abordagem abrangente proposta por 

Gujarati (2005), voltando o seu uso para uma análise pontual da indústria brasileira do 

ferro. Isto, porém, não invalida o caráter econômico desta pesquisa, uma vez que suas 

hipóteses estão fundamentadas em evidências encontradas na teoria econômica. 

De um modo geral, a metodologia descrita acima pode ser representada pelo 

diagrama da Figura 9. 

 

 
Fonte: Bittencourt (2007, p. 12) 

Figura 9 – Diagrama da Metodologia Econométrica 

 

4.3.1 Análise de Regressão 

 

Segundo Rossetti (2002), todo estudo econômico é passível de alguma forma 

de mensuração. Assim, variáveis econômicas, que geralmente guardam relações entre 
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si, são usadas na quantificação de fenômenos econômicos. Rossetti (2002, p. 37) 

categoriza estas variáveis em três grupos de acordo com a natureza das relações, 

podendo ser funcionais, incrementais ou matriciais: 

 

� Relações funcionais: dentro deste grupo existem ainda as relações lineares e 

não-lineares, que indicam relações entre duas variáveis. 

� Relações incrementais: indicam variações cumulativas quando se está 

analisando séries históricas de duas variáveis. Além disso, indicam a 

resposta de uma ou um conjunto de variáveis a um determinado evento 

econômico. 

� Relações matriciais: indicam a interdependência do conjunto de variáveis 

influentes na pesquisa. 

 

A fim de determinar estas possíveis relações entre variáveis, tem-se a análise 

de regressão. 

A análise de regressão é um método pelo qual são feitas análises para a 

verificação do nível de relacionamento entre uma variável, aqui denominada como 

variável dependente, explicada ou regredido, e outra(s) variável(eis), conhecida(s) 

como variável(eis) explicativa(s), independente(s) ou regressor(as) (GUJARATI, 

2000). 

Este método compõe o ramo da ciência conhecido como Econometria, cujos 

alicerces são a economia, a matemática e a estatística. 

 

4.3.2 Modelo de Regressão Múltipla 

 

A Regressão Múltipla é empregada nos estudos que envolvem mais de uma 

variável independente na explicação do regredido. De um modo geral, o Modelo de 

Regressão Múltipla pode ser representado através da expressão (16). 

 q6 = s9 + sL�L6 + sZ�Z6 + ⋯+ sw�w6 + �6     (16) 

 

Sendo: 



60 
 

q6 → Q���á���	����������; �L6	, �Z6 …	�w6 → Q���á����	�y���������	 ��	��F��������!; z6 → é	�	�����	��	�����{�çã�	����á����, �����	�	é	�	� − é����	�{�����çã�. 27 s9 → é	�	�����	��	���������; sL	, sZ …	sw → ����������	��	��F����ã�	������. 
 

Em notação matricial, a expressão (16) pode ser escrita como } = �s + 	z : 

 

Sendo: 

 

} = ~q9qL⋮qM� � = ~1 �99 �9L … �9�1 �L9 �LL … �L�⋮1 ⋮�M9 ⋮�ML ⋮… ⋮�M�
� s = ~s9sL⋮s�

� e z = ~z9zL⋮z�
� 

 

Em um modelo de regressão múltipla, para usarmos os estimadores de s�9	, s�L	, s�Z …s�w e as suas propriedades estatísticas, deve-se considerar que esses 

estimadores sejam funções lineares de z6, cuja distribuição é normal, com média 0 e 

variância �L. 

De acordo com Gujarati (p. 183, 2000), um modelo de regressão múltipla 

para ser linear, deve apresentar as seguintes hipóteses: 

 

1) O Valor médio de z6 deve ser igual a zero: ]bz6|�L6	, �Z6 …�w6e = 0, ∀� ; 
2) Ausência de correlação serial: ��bz6 , zhe = 0	, � ≠ � ; 
3) Homocedasticidade: ��� z6! = �L ; 

4) Covariância zero entre z6 e cada variável �: �� z6, �L6! = �� z6 , �Z6! =��bz6, �w6e = 0 ; 

5) Ausência de viés de especificação: o modelo está corretamente especificado; 

6) Ausência de colinearidade exata entre as variáveis �: nenhuma relação linear 

exata entre �L6	, �Z6 …	�w6 (não-multicolineariedade). 

 

                                                
27 Este valor é a diferença entre os valores estimados de Y e os valores observados dessa mesma variável. 
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Os valores dos coeficientes de regressão são comumente estimados atravé do 

Método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) ou pelo método da Máxima 

Verossimilhança (MV), sendo o primeiro o mais difundido e usado nas pesquisas que 

envolvem regressão múltipla. 

No MQO, o objetivo é encontrar os coeficientes que resultam na 

minimização da soma do quadro dos resíduos (SQR) como é apresentado na expressão 

(17). 

 ���	 �� = ∑ ẑ6L = ∑bq6 − s�9 − s�L�L6 − s�Z�Z6 − ⋯− s�w�w6eL�   (17) 

 

De um modo geral, a expressão (17) pode ser escrita como a expressão (18), 

na qual n é o número de observações e p é o numero de coeficientes (n > p). 

 ���	 �� = ∑ bq6 − s9 − ∑ sw�6w�h89 eLM689 �      (18) 

 

Com o objetivo é minimizar o SQR é aplicada a derivada parcial à expressão 

(16), obtendo-se: 

 

Derivada parcial em relação ao intercepto (s9): 

 ����> = −2∑ bq6 − s9 − ∑ s�w�6w�w89 e = 0M689       (19) 

 

Derivada parcial em relação aos coeficientes (β�): 

 ����� = −2∑ bq6 − s9 − ∑ s�w�6w�w89 e�6w = 0M689      (20) 

 

A partir da simplificação das expressões (19) e (20), obtêm-se as equações 

normais de mínimos quadrados descritas nas expressões abaixo, usadas para calcular os 

coeficientes do modelo de regressão múltipla. 
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�s�� + s�9 ��69
M

h89 + s�L ��6L
M

689 + ⋯+ s�� ��6�
M

689 = �q6M
689  

s�9 ��69
M

689 + s�L ��69L
M

689 + s�Z ��69�6L
M

689 + ⋯+ s�� ��69�6�
M

689 = ��69q6M
689  

      ⋮     ⋮  ⋮          ⋮  ⋮  ⋮ 
s�9 ��6�

M
689 + s�L ��6��69

M
689 + s�Z ��6��6L

M
689 + ⋯+ s�� ��6�L

M
689 = ��6�q6M

689  

 

Os estimadores de mínimos quadrados podem ser representados 

matricialmente por s� =  �`�!Y9�`} , no qual �` é a matriz transposta de � e  �`�!Y9	 
é a matriz inversa de �`�. 

 

Sendo: 

 

���
� � ∑ �69M689 ∑ �6LM689 … ∑ �6�M689∑ �69M689 ∑ �69LM689 ∑ �69�6LM689 … ∑ �69�6�M689⋮∑ �6�M689 ⋮∑ �6��69M689 ⋮∑ �6��6LM689 ⋮… ⋮∑ �6�LM689 ���

�
��
��s�9s�L⋮s����

�� = ���
� ∑ }6M689∑ �69q6M689⋮∑ �6�q6M689 ���

�
 (21) 

 

4.3.2.1 ANOVA 

 

A análise de variância, comumente denominada como ANOVA, é um 

método no qual é possível analisar se as variáveis independentes do modelo são bons 

preditores da variável resposta. Além disso, através da análise da variância é possível 

estabelecer o quanto da variável resposta é explicada pela reta de regressão. 

De um modo geral, a variação individual e total dos erros podem ser 

calculados através das expressões (22) e (23): 

 z6 = bq6 − q�e          (22) 

 ∑ bq6 − q�eM689           (23) 
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A equação (23) pode ser decomposta com o objetivo de avaliar o quanto dos 

efeitos das variáveis independente explicam a variância total dos erros e o quanto dessa 

mesma variância total não é explicado por essas variáveis. Essa decomposição pode ser 

representada como: 

 ∑ bq6 − q�eLM689 = ∑ bq�6 − q�eLM689 + ∑ bq6 − q�6eLM689  ou �A^ = �A1 + �A] (24) 

 

Sendo: 

 �A^ → ����	��	A��������	^����: mede a variação dos valores de q na amostra; �A1 → ����	��	A��������	��	1�F����ã�: mede quanto da �A^ é explicada pela 

variação dos valores de �, ou seja, pelo modelo de regressão ajustado; �A] → ����	���	A��������	���	1��í����: mede o quanto da �A^ não é explicada 

pelo modelo de regressão ajustado. 

 

As equações acima podem ser sintetizadas na tabela de análise de variância 

(Tabela 11). 

 
Tabela 11 – Tabela de Análise de Variância 

Fonte de 
Variação 

Soma dos Quadrados 
Graus de 

Liberdade 
Média Quadrática 

Regressão �A1 = �bq�6 − q�eLM
689  K AI1 = �A1 1⁄ 	

Erro ou resíduo �A] = �bq6 − q�6eLM
689  n - p AI] = �A]  \ − 2!⁄  

Total �A^ = �bq6 − q�eLM
689  n - 1 

  

Fonte: adaptado de Montgomery (2009, p. 278) 
 

4.3.2.2 Análise Residual 

 

A análise residual está baseada em um conjunto de premissas, que os 

resíduos (z6) precisam satisfazer para a verificação da adequação do modelo de 
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regressão múltipla. Assim, os resíduos (também denominados como perturbações ou 

termos de erro) tem um papel importante no julgamento da adequação do modelo. 

Os resíduos são a diferença entre os valores observados e previsto pelo 

modelo, sendo representados por: 

 z6 = q6 − q�6          (25) 

 

Os resíduos podem ser usados em formas diferentes daqueles obtidos 

diretamente pela expressão (23), sendo as duas mais difundidas denominadas como 

forma padronizada e de Student. Ambas as formas têm como objetivo encontrar valores 

para os resíduos discrepantes daqueles observados (essas observações são conhecidas 

como outliers). Assim, quando os resíduos são padronizados ou estudentizados, através 

das equações (26) e (27), respectivamente, considera-se como sendo outliers aqueles 

valores acima 2 ou abaixo de -2. 

 �6 = �;√��          (26) 

 �6∗ = �; �¡� 9Y¢;;! 	 , � = 1,2, … , �       (27) 

 

Na expressão (27), T66 é o i-ésimo elemento da diagonal da matriz K, cuja 

expressão é K = � �`�!Y9�`. 
De acordo com Hair (2009), existem três premissas básicas que os resíduos 

precisam satisfazer: variância constante (homocedasticidade), independência (ausência 

de autocorrelação) e normalidade na distribuição dos resíduos. 

 

Homocedasticidade 

 

Quando a variância dos resíduos não é constante (heteroscedasticidade) uma 

das premissas do modelo de regressão é violada. Uma das formas mais simples para 

avaliar a homocedasticidade (igualdade da variância) é realizada através da análise dos 

gráficos dos resíduos. Na Figura 10 é possível observar dois padrões dos resíduos 

estudentizados vs. os valores previstos de q que denota a presença da 
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heteroscedasticidade. No primeiro gráfico (Figura 10 - a) observa-se a desigualdade na 

variância, acentuada com o aumento dos valores residuais. Já no segundo gráfico 

(Figura 10 - b) foi apresentado um padrão em forma de diamante no qual as 

desigualdades da variância no meio são maiores do que nas bordas. 

Outra maneira de verificar a homocedasticidade dos resíduos é através do 

teste de hipóteses de Persarán-Persarán. Nesse teste, o quadrado dos resíduos 

padronizados é regredido em função do quadrado dos seus valores estimados 

padronizados. Assim, é avaliado o coeficiente do valor estimado. Se ele se mostrar 

estatisticamente significante, então há presença de heteroscedasticidade, pois os 

resíduos são influenciados pela variável dependente, não tendo um comportamento 

aleatório. As hipóteses do teste de Persarán-Persarán são: 

 K� =	os resíduos são homoscedásticos K9 =	os resíduos são heteroscedáticos 

 

            
a) Forma triangular em qualquer direção  b) Forma de diamante 

Figura 10 – Heteroscedasticidade: análise gráfica de resíduos 

Fonte: adaptado de Hair (2009, p. 175) 

 

Ausência de Autocorrelação 
 

Uma das premissas que os resíduos precisam obedecer é que a correlação 

dos resíduos com as variáveis independentes precisa ser nula. Do mesmo modo da 
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homocedasticidade, a ausência de autocorrelação pode ser verificada através da análise 

do gráfico de resíduos, bem como com a aplicação de testes estatísticos. 

Graficamente, se os resíduos apresentarem um dos padrões presentes na 

Figura 11, então, supõe-se que os mesmos são autocorrelacionados. Por outro lado, 

quando os resíduos estão dispersos de forma semelhante em torno da média com padrão 

aleatório, tem-se o gráfico ideal, no qual todas as premissas do modelo de regressão são 

atendidas.  

O teste de hipóteses de Durbin-Watson é outra maneira de verificar a 

ausência de autocorrelaçao. Nesse teste é possível verificar o tipo de dependência 

sequencial nos erros, cujas hipóteses são: 

 K� =	não existe correlação serial dos resíduos K9 =	existe correlação serial dos resíduos 

 

            
a) Dependência baseada em tempo   b) Dependência baseada em evento 

Figura 11 – Ausência de Autocorrelação: análise gráfica de resíduos 
Fonte: adaptado de Hair (2009, p. 175) 

 

Normalidade 

 

Com o objetivo de verificar a normalidade das variáveis independentes, é 

possível analisar a distribuição de probabilidade dos resíduos. Se os resíduos forem 

normalmente distribuídos, então é possível atestar a normalidade das variáveis 

independentes na regressão. 
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Como nos casos da verificação da homocedasticidade e ausência de 

autocorrelação serial dos resíduos, é possível verificar a normalidade através de gráficos 

dos resíduos e de testes estatísticos. 

Entre os testes para a verificação da normalidade dos dados, destaca-se o 

teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S), sendo que a estatística K-S usa uma distribuição  

da distância euclidiana máxima (D), calculada através da seguinte regra prática: se £	������� ≤ £	�í��� , então é aceita a hipótese nula (ou se a ��F����â���	 > 	¦, 

então a distribuição é normal). Assim, as hipóteses do teste K-S são: 

 K� =	a distribuição da série testada é normal K9 =	a distribuição não tem comportamento normal 

 

O teste de Anderson-Darling (A-D) é outra técnica capaz de demonstrar a 

normalidade dos dados, cujas hipóteses são às mesmas apresentadas acima referentes ao 

teste K-S. 

 

4.3.2.3 Estatística R2: Coeficiente de Determinação 

 

O coeficiente de determinação é usado na avaliação do ajuste do modelo de 

regressão linear, sendo composto pela razão entre a soma dos quadrados dos resíduos 

pela soma dos quadrados totais. O valor da estatística 1L demonstra o quanto da 

variabilidade da variável dependente é explicada pelo modelo de regressão. 

 1L = �:§�:¨          (28) 

 

Como �A^ = �A1 + �A], então �A1 = �A^ − �A]. Logo, a expressão 

(28) pode ser escrita como: 

 1L = 1 − �:©�:¨          (29) 

 

A partir da expressão (29) é possível verificar que o valor está compreendido 

no intervalo 0 ≤	1L ≤ 1, sendo que valores do coeficientes próximos a 1 implicam em 
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ajuste adequado do modelo. Isso é explicado pelo fato de SQE tender a zero, quando os 

valores de q�  obtidos pela análise de regressão se aproximar dos valores observados q�6. 
Por outro lado, se a estatística R apresentar valores próximos a zero, isso indica que o 

modelo não é significante na explicação da variável dependente. 

O uso do 1L é sensível ao número de variáveis incluídas na regressão linear. 

Assim, o coeficiente torna-se ineficiente não captando a real adequação do modelo. No 

sentido de corrigir esse erro, há o coeficiente de determinação ajustado (1ªh«Rrª¬L ): 

 1ªh«Rrª¬L = 1 − �:©  MYw!⁄�:¨  MY9!⁄         (30) 

 

Sendo: 

 �: �ú����	��	����á����	�y���������	��	������; �: �ú����	��	�{�����çõ��. 
 

4.3.2.4 Teste de Hipóteses 

 

Na análise de regressão linear múltipla, a avaliação da adequação dos 

coeficientes que compõem o modelo (s9	�	sw) é um elemento fundamental para usufruir 

dos resultados que um modelo é capaz de oferecer, quando todas as premissas para o 

ajuste desse modelo foram satisfeitas. 

No caso do uso das estatísticas de adequação dos coeficientes é importante 

que os resíduos tenham uma distribuição normal, \~ 0; �L!, e sejam 

independentemente distribuídos. 

Dentre os testes estatísticos para a significância da regressão e dos seus 

elementos, destacam-se: teste para a significância da regressão e testes para os 

coeficientes da regressão. 
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Teste para a significância da regressão 

 

Na realização do teste de significância da regressão, é incluído uma coluna 

na tabela ANOVA para alocar a razão entre as médias quadráticas da regressão e dos 

resíduos (Tabela 12), cujo valor representa a estatística de teste para ANOVA, 

denominada como �̄. 

Desse modo, a estatística �̄ é usada no teste de hipóteses, sendo seu objetivo 

testar a hipótese nula, na qual todos os coeficientes são nulos, contra a hipótese 

alternativa, onde pelo menos um dos coeficientes é estatisticamente significativo: 

 K�:	s9 = sL = ⋯ = s� K9 = sw ≠ 0	����	��	�í����	��	� 

 

Tabela 12 – Tabela de Análise de Variância para testar a significância da regressão na regressão múltipla 

Fonte de 
Variação 

Soma dos Quadrados Graus de 
Liberdade 

Média Quadrática F0 

Regressão �A1 = �bq�6 − q�eLM
689  K AI1 = �A1 1⁄ 	 IA1IA]	

Erro ou 
resíduo �A] = �bq6 − q�6eLM

689  n - p AI] = �A]  \ − 2!⁄  --- 

Total �A^ = �bq6 − q�eLM
689  n - 1 --- --- 

Fonte: adaptado de Montgomery (2009, p. 278) 
 

Teste para os coeficientes β1 e βp 

 

Na avaliação da significância dos coeficientes da regressão é testada a 

hipótese nula. Assume-se que um dos coeficientes (s9	��	sw) possui um valor igual à 0, 

contra a hipótese alternativa na qual esse coeficiente possui um valor diferente de zero. 

Esse teste é denominado como teste �, resumido na Tabela 13. O estimador do teste � é 

expresso por: 
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� = b��°e±∑+;��¡           (31) 

 

Sendo: 

 s�w → �����	��	���������	��������	��	������	��	��F����ã�; �6 → �����	�������	��	�6; �L → �����	��������	��	����â���	��	����. 
 

Tabela 13 – O teste t de significância: regras de decisão 

Tipo de 
hipótese 

H0: hipótese 
nula 

H1: hipótese 
nula 

Regra de decisão: 
rejeitar H0 se 

Duas caudas sL = sL∗ sL ≠ sL∗ |�| > �² L⁄ ,³_ 
Cauda à direita sL ≤ sL∗ sL > sL∗ � > �²,³_ 
Cauda à 
esquerda 

sL ≥ sL∗ sL < sL∗ � < �²,³_ 
Nota: sL∗ é o valor numérico hipotético de sL. |t| representa o valor absoluto de t. �² ou �² L⁄  são os valores t críticos em nível de significância ¦ ou ¦ 2⁄ . 
gl: graus de liberdade (n - 2) para o modelo de duas variáveis, (n - 3) para o modelo de três variáveis, etc. 
O mesmo procedimento é válido para testar hipóteses sobre β1. 
 
Fonte: Gujarati (p. 117, 2000) 

 

4.3.2.5 Fator de Inflação da Variância e Tolerância 

 

O fator de inflação, ou Variance Inflation Factor (VIF.), é uma medida 

utilizada para verificar o quanto uma determinada variável explicativa está relacionada 

com as outras variáveis independentes do modelo de regressão. Para tanto, a variável 

em análise é usada em um modelo como o regredido em termos das outras variáveis 

independentes no modelo original. Assim, é possível avaliar através do VIF o quanto da 

variável independente selecionada é explicado pela variabilidade das outras variáveis 

explicativas. 
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Por outro lado, a Tolerância é o inverso do fator de inflação, ou seja, aquela 

medida indica o quanto da variabilidade do regredido selecionado não tem a sua 

variabilidade explicada pelas outras variáveis independentes do modelo. 

O valor da Tolerância é normalmente usado como um dos elementos na 

determinação da não-multicolineariedade entre as variáveis independentes. Desse modo, 

os valores da medida devem ser altos para que a premissa da ausência de correlação 

entre as variáveis independentes seja válida. 

As medidas da tolerância variam de uma escala que vai de 0 até 1,0. Assim, 

valores da tolerância próximos a 0 indicam que a variável independente está muito 

correlacionada com as outras variáveis independentes do modelo. Em termos de VIF, 

ocorre exatamente o oposto (medidas inversamente proporcionais), no qual valores da 

VIF próximos a 0 representam pouca, ou mesmo ausência, de autocorrelação entre as 

variáveis analisadas. De um modo geral, a tolerância e a VIF podem ser representadas 

pelas equações (32) e (33), respectivamente. 

 ^����â��� = 1 − 1′L        (32) 

 Q¶¯ = 9¨_·¸âM¹6ª         (33) 

 

Sendo: 

 1′L → ���������	��	���������çã�	��	��F����ã�	��	����á���	���������� ����������	���	����á���	����������	�	��	������	����á����	������������� �����������	���	��F��������. 
 

4.3.2.6 Análise de Observações Não Usuais 

 

As observações não usuais são aquelas díspares do padrão de um conjunto 

de dados no qual é aplicada a regressão. Além dessas, as observações resultantes 

quando o modelo é usado são consideradas também não usuais, quando resultam em 

valores que são inadequados às premissas dos modelos de regressão linear múltipla. 
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De um modo geral, as observações não usuais são classificadas em outliers, 

alavancas e influentes. 

Os outliers são observações cujos valores destoam significativamente do 

conjunto de dados que podem estar presentes tanto no conjunto de dados que compõem 

a variável resposta, quanto naquele das variáveis explicativas. 

Quando as observações atípicas compõem o conjunto dos dados das 

variáveis explicativas, as mesmas são denominadas como alavancas. 

Segundo Montgomery (2009), os pontos influentes são aquelas observações 

que afetam significativamente o ajuste do modelo de regressão. Assim, quando os 

outliers afetarem o ajuste do modelo, conclui-se que os mesmos também são influentes. 

Para a detecção de pontos influentes é utilizada a distância de Cook, que 

conforme Montgomery (2009, p. 288) “(...) é uma medida da distância ao quadrado 

entre a estimativa de mínimos quadrado de s, baseado em todas n observações, e a 

estimativa quando o i-ésimo ponto for removido, como s� 6!”. A distância de Cook é 

calculada pela equação seguinte: 

 

£6 = ¬;∗�w ¢;; 9Y¢;;! 															� = 1,2, … , �       (34) 

 

Sendo que valores de £6 maiores do que 1, indicam que o ponto é influente. 

Uma medida contida na expressão de Cook é o valor de T66  capaz de demonstrar a 

presença de alavancas. Assim, valores altos de T66 para um determinado �, implicam em 

valores extremos da observação da variável explicativa e, portanto, determinam a 

presença de uma alavanca. 

 

4.3.2.7 Multicolineariedade 

 

Um dos fatores determinantes na qualidade do modelo de regressão estimado 

refere-se ao reduzido grau de relacionamento entre as variáveis independentes do 

modelo, porém, com um elevado nível de correlação entre cada uma desses regressores 

com a variável dependente. 
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No entanto, há casos nos quais os regressores apresentam correlação 

significativa entre si. 

De fato, quando duas dessas variáveis são correlacionadas, então há o 

problema denominado como colineariedade. Já a presença da correlação entre mais de 

duas variáveis é conhecida como multicolineariedade. 

A presença da colineariedade pode ser diagnosticada através da medida de 

correlação entre as variáveis supostamente relacionadas. Já a multicolineariedade pode 

ser avaliada através do fator de inflação da variância e da análise fatorial.  Além dessas, 

Montgomery (2009) relata a evidência empírica da multicolineariedade quando o 

modelo de regressão é estatisticamente significativo pelo teste ¯, mas os testes de 

coeficientes individuais não são significativos. 

A existência da multicolineariedade representa um problema na estimação 

dos coeficientes de regressão através dos métodos de mínimos quadrados, elevando os 

erros-padrão resultantes do modelo. 

Segundo Gujarati (2005) há dois tipos de multicolineariedade dependendo 

do grau de relacionamento entre os regressores: multicolineariedade perfeita vs. 

multicolieariedade menos que perfeita. 

Na multicolineariedade perfeita há uma relação linear exata entre as 

variáveis, implicando na indeterminação dos coeficientes de regressão dos regressores e 

em erros-padrão infinitos, e na menos que perfeita o grau de relacionamento é alto, 

porém, não sendo exato. Nesse caso, os coeficientes são determinados, apresentando a 

inconveniência dos erros-padrões elevados. 

De acordo com Gujarati (2005, p. 326), as consequências práticas da 

multicolieariedade são: 

 

1) Estimadores de MQO com grandes variâncias e covariâncias, prejudicando as 

estimativas dos coeficientes de regressão; 

2) Maiores intervalos de confiança, resultando na aceitação da hipótese, na qual o 

coeficiente é zero (resulta da consequência 1); 

3) Os estimadores de MQO e seus erros-padrão podem ser sensíveis a pequenas 

variações nos dados. 
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Desse modo, a existência da multicolineariedade prejudica a interpretação do 

modelo de regressão linear, mas não impossibilita o uso do modelo para a previsão da 

variável explicada. 

 

4.3.3 Modelo de Regressão com Dados em Painel 

 

Parte significativa das análises econométricas é realizada através de 

estruturas de informações organizadas em um conjunto de dados de painel, também 

denominadas como dados longitudinais, na qual cada membro (ou entidade) possui um 

determinado grupo de características expressos em termos de variáveis ao longo de um 

período de tempo. 

Nesse trabalho, cada empresa foi considerada como uma entidade, sendo as 

suas características representadas por variáveis como preços de venda do minério, 

quantidade produzida, participação na produção total, tipo de minério, localização das 

minas e volume de exportações. Assim, as variáveis do estudo com os seus respectivos 

valores foram agrupados em dados de painel. 

De um modo geral, Greene (2008, p.182) representa os modelos de dados em 

painel através da expressão (35): 

 }6r = y6rX s + �6X¦ + *6r        (35) = y6rX + 6 + *6r 
 

Na qual há E regressores em y6r (não incluíndo um termo constante). Os 

efeitos individuais são apresentados como �6X¦. No modelo (35), observa-se que existem 

mais parâmetros desconhecidos do que observações. Assim, o uso deste modelo de 

regressão estabelece a adoção de pressupostos capazes de viabilizar a estimação dos 

coeficientes, sendo os dois mais usuais denominados como efeitos fixos e efeitos 

aleatórios. Além dessas, há o uso também de regressão pooled e dos parâmetros 

aleatórios, como alternativas para a estimação dos modelos de dados em painel. 
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4.3.3.1 Modelo de Efeitos Fixos 

 

Na análise de regressão que usa dados de painel é necessário considerar as 

variáveis omitidas, controlando os seus efeitos quando elas variam ao longo do tempo e, 

ou, entre entidades. De um modo geral, os modelos provenientes da análise de regressão 

que consideram as variações de variáveis omitidas podem ser estimados através de 

modelo de regressão com efeitos fixos. 

Nos efeitos fixos, considera-se que há uma correlação significante entre 6 e y6r do modelo (35), sendo o objetivo do modelo de efeitos fixos remover o efeito não 

observado 6 antes da sua estimação. Assim, ¦6 = �6X¦ engloba todos os efeitos 

observados e especifica uma média condicional estimável. Esta abordagem de efeito 

fixo, leva o termo específico de grupo da regressão a ser uma constante. 

De um modo geral, os modelos de regressão com efeitos fixos são expressos 

de acordo com o modelo (36). 

 }6r = y6rX s + ¦6 + *6r         (36) 

 

Quanto à ênfase dada às variáveis não observadas que são controladas, os 

modelos podem ser classificados como regressão com efeitos fixos temporais ou 

regressão com efeitos fixos de entidade. No primeiro tipo, as variáveis controladas são 

aquelas que sofrem variações ao longo do tempo. Enquanto no segundo tipo, os efeitos 

controlados são daquelas variáveis que apresentam flutuações entre as entidades. Além 

dos modelos mencionados, há uma composição dos mesmos classificada como modelo 

de regressão com efeitos fixos temporais e de entidade. 

A título de exemplo, nos efeitos fixos temporais para o caso em estudo, 

podem ser citadas as seguintes variáveis que são constantes entre entidades e variam ao 

longo do tempo: valores dos fretes marítmos, taxas dos royalties, insumos da produção 

como custos com energia, salário dos colaboradores, entre outros. Já para as variáveis 

que são constantes ao longo do tempo, mas diferem entre entidades, podem ser citadas: 

distância entre a produção e o mercado consumidor, tipo do minério, qualidade do 

minério, entre outros. 
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Um artificio na estimação do modelo de efeitos fixos (36) é o uso de variável 

dummy
28. O uso do método de estimação com variáveis dummy é denominado como 

Least Squares Dummy Variables (LSDV). Assim, o modelo supracitado pode ser escrito 

como: 

 }6r = y6rX s + ºL£26 + ºZ£36 + ⋯+ ºM£�6 + ºL£2r + ºZ£3r + ⋯+ ºM£�r + *6r   (37) 

 

Sendo: 

 £26: é	���	����á���	{��á���	�F���	�	1	��	� = 2	�	����, ���	����á���; £�6: é	�	� − é����	����á���	{��á���	�F���	�	1	��	� = �	�	����, ���	����á���. £2r: é	���	����á���	{��á���	�F���	�	1	��	� = 2	�	����, ���	����á���; £�r: é	�	� − é����	����á���	{��á���	�F���	�	1	��	� = �	�	����, ���	����á���. 
 

Além desse método, há outros métodos como os que empregam a 

diferenciação nas variáveis e os dados temporais reduzidos, ambos os métodos 

consideram os efeitos fixos ao longo do tempo. 

 

Teste para efeitos fixos 

 

O uso do modelo de efeitos fixos pode ser verificado através do teste para 

efeitos fixos, no qual a hipótese nula atesta que todos os interceptos são iguais 

(regressão pooled) e a hipótese alternativa atesta que todos os interceptos são diferentes 

(efeitos fixos, estimados através do LSDV). 

 K�:	¦9 = ¦L = ⋯ = ¦M	 ��������	���� − ��F����ã�	������,IA»!	 K9: ¦9 ≠ ¦L ≠ ⋯ ≠ ¦M �������	��y�� − l�£Q! 
 

A estatística utilizada para testar a hipótese é representada pela expressão 

(38), cuja distribuição de probabilidade segue a estatística F. 

 

                                                
28 A regressão de efeitos fixos é denominada também como regressão de variáveis dummy. 



77 
 

¯ � − 1, �^ − � − E! = b§¼½¾¿� Y§ÀÁÁÂÃÄ� e/ MY9!b9Y§¼½¾¿� e  M¨YMYÆ!⁄      (38) 

 

Sendo: 

 l�£Q: é	�	������	��	����á����	����}. Ç����,1È�ÉÊL 	é	�	���������	��	���������çã� ��	������çã�	��	������	��	�������	��y��; ������: é	�	��F����ã�	������. Ç����, 1'_L 	é	�	���������	��	��������çã�	��	������çã� ��	������	��	��������	����. ^: é	�	�ú����	��	�{�����çõ��. 
 

O teste acima rejeita a hipótese nula se �̄ª_¹«_ª¬ >  ̄MY9,M¨YMY�! . Assim, 

o modelo com efeitos fixos será o escolhido. 

 

4.3.3.2 Modelo de Efeitos Aleatórios 

 

O modelo de efeitos aleatórios é usado quando o efeito não observado é não 

correlacionado com todas as variáveis explicativas. Assim, neste modelo considera-se 

que a constante é um parâmetro aleatório não observável, ou seja, a constante é incluída 

no termo de erro. 

De um modo geral, o modelo de efeitos aleatórios é formulado como: 

 }6r = y6rX s +  ¦ + z6! + *6r        (39) 

 

Segundo Wooldrige (p. 286, 2010), “na linguagem econométrica moderna, 

um quadro de efeitos aleatórios é sinônimo de correlação nula entre as variáveis 

explicativas e os efeitos não observados”. Assim, 0�� y6r , ¦! = 0, � = 1,2…^. 

Para a estimação dos parâmetros do modelo (39), os pressupostos seguintes 

precisam ser satisfeitos: 

 

1º) ] z6r|y6r , ¦! = 0 

2º) ¦~\ 0, �²L! 
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3º) z6~\b0, ��Le 

 

Como os erros dentro dos próprios indivíduos tornam os estimadores de 

mínimos quadrados ordinários não eficientes, usa-se o método dos mínimos quadrados 

generalizados (GLS) para estimar os coeficientes da regressão, obtendo-se estimadores 

eficientes. Assim, o método GLS realiza a seguinte transformação no modelo (39): 

 }6r − Ëq�6 =  y6r − Ëy̅!s + [ ¦ + z6! − Ë ¦� + z̅6!]    (40) 

 

A expressão (40) foi obtida através da multiplicação do modelo (39) – 

expresso em termos de médias temporais – pelo parâmetro Ë e, posteriormente, pela 

subtração do modelo (36). Sendo: Ë = 1 − ± �Í�b¨�Î�d�Í�e. 
 

Teste para efeitos aleatórios 

 

Breusch e Pagan (1980) apud Grenee (2008, p. 205), criaram um um teste 

através do multiplicador de Lagrange, baseado nos resíduos obtidos através da 

estimação pelo método dos mínimos quadrados. A primeira hipótese deste teste afirma 

que a variância dos resíduos é nula. Enquanto a hipótese alternativa atesta que não é 

nulo este valor. A hipóteses deste teste são representadas abaixo. 

 K�:	��L = 0	 ��������	���� − ��F����ã�	������,IA»! K9:	��L ≠ 0	 �������	�����ó���� − `l�! 
 

A estatística do teste é obtida através da fórmula (41), na qual LM segue uma 

distribuição qui-quadrado com um grau de liberdade. 

 

lI = M¨L ¨Y9! ?∑ a∑ ·;Ï�Ï=> g�f;=>∑ ∑ ·;Ï�ÐÏ=>f;=> − 1@L = M¨L ¨Y9! ? ∑  ¨·̅;!�f;=>∑ ∑ ·;Ï�ÐÏ=>f;=> − 1@L   (41) 
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O teste acima rejeita a hipótese nula se lI�ª_¹«_ª¬ > �9L. Neste caso, a 

hipótese alternativa é escolhida e o modelo de efeitos aleatórios adotado. 

 

4.3.3.3 Teste de Hausman 

 

O teste de Hausman é usado para a comparação dos estimadores de efeitos 

aleatórios e fixos. Pois, na estimação dos modelos de dados em painel é necessário 

escolher qual abordagem será adotada. Em outras palavras, é necessário saber se os 

termos 6 e y6rX  do modelo (35) são correlacionados. Assim, surgiu o teste de Hausman 

com o objetivo de testar esta suposição de correlação. 

Hausman (1978) propôs um teste baseado na diferença entre os estimadores 

de efeitos aleatórios e efeitos fixos. Assim, a hipótese nula do seu modelo atesta que os 

termos 6 são correlacionados com as variáveis explicativas, enquanto a hipótese 

alternativa afirma a inexistência desta correlação. De outro modo: 

 K�:	0�� 6, y6rX ! = 0	 ���	��	������	��	�������	�����ó����! K9: 0�� 6, y6rX ! ≠ 0	 ���	��	������	��	�������	��y��! 
 

4.4.3.4 Conclusão dos Testes 

 

Na decisão da escolha e análise da significância dos modelos de regressão 

com dados em painel, pode-se usar os testes seguintes: teste para efeitos fixos, teste para 

efeitos aleatórios (teste de Breusch e Pagan) e teste de Hausman. 

Dessa forma, a primeira avaliação a ser feita é o teste F, no qual validando-se 

a hipótese alternativa, conclui-se a existência de efeitos fixos. A segunda avaliação 

consiste no teste de Breusch e Pagan que aceintando-se a hipótese alternativa, leva à 

adoção do modelo de efeitos aleatórios. Por fim, o teste de Hausman auxilia na escolha 

entre os modelos de efeitos fixos e aleatórios. 
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4.3.4 Considerações Finais 

 

No decorrer da seção 4.3 foram apresentadas às hipóteses necessárias à 

obtenção de estimadores estatisticamente significantes nos modelos de regressão. Na 

Tabela 14 foram resumidos os testes usados em cada um dos tipos de modelo usados 

neste trabalho, a saber, modelos com dados em séries temporais (modelos de regressão 

linear múltiplo - MRM) e com dados em painel (modelos de regressão com dados em 

painel - MRP)29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
29 De um modo geral, os modelos de regressão com dados em painel são múltiplos, ou seja, possuem mais 
de duas variáveis. Porém, a estrutura dos dados distinguem os modelos de regressão linear múltiplo 
(dados em séries temporais) dos modelos de regressão de dados em painel (nomenclatura auto-
explicativa). 
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Tabela 14 – Teste de hipóteses do MRM e MRP 

TESTE DE SIGNIFICÂNCIA DA REGRESSÃO E DOS COEFICIENTES 

SIGNIFICÂNCIA DESCRIÇÃO TESTE 

Regressão 
sw≠ 0	����	��	�í����	��	� 

^����	Ç\»QÇ	 �̄! 

Coeficientes s9 ≠ 0,… , sw ≠ 0 ^����	� 
TESTE DE HIPÓTESES DO MRM – ANÁLISE RESIDUAL 

SIGNIFICÂNCIA DESCRIÇÃO TESTE 

Homocedasticidade ��� z6! = �L 
^����	��	T��ó�����	�� ������á� − ������á� 

Ausência de 

Autocorrelação 

�� z6, yL6! = �� z6, yZ6!= ��bz6 , yw6e = 0 

^����	��	T��ó�����	�� £��{�� − Ñ����� 

Normalidade z6 = \ 0,1! ^����	��	T��ó�����		�� E����F���� − �������  E − �! 
Multicolineariedade 

\��T���	ÒÓÔÕçãÖ	Ô×ØÓÕÒ ÓÙÕÚÕ	ÓØÚÒÓ �Û×, �Z6, ... , �w6. 
^����	Q¶¯	�	��	^����â��� 

TESTES PARA OS MODELOS DE REGRESSÃO COM DADOS EM PAINEL 

SIGNIFICÂNCIA DESCRIÇÃO TESTE 

Modelo de efeitos 

fixos ou aleatório 

]���T�	��	����	������ ���á	�����: ������� �����ó����	��	��y��. 

^����	��	K������ 

Adequação no uso 

do modelo de efeitos 

fixos 

Q������	��	�����	�� �������	�ã�	�{�������� �ã�	���������. 

^����	����	]������	¯�y�� 

Adequação no uso 

do modelo de efeitos 

aleatórios 

Q������	��	��	�������	��� ����â����	���	���í���� �ã�	����������	��	����. ^����	��	Ü����T	�	��F�� 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 
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Capítulo 5 

 

MERCADO MUNDIAL DO MINÉRIO DE FERRO 

 

 

Nesse capítulo, apresenta-se um panorama da oferta e demanda no mercado 

mundial do minério de ferro, caracterizando o setor a partir das tipologias oligopólio 

puro e oligopólio diferenciado. Além disto, apresenta-se a dinâmica da fixação dos 

preços nesta indústria, a fim de compará-la com algumas soluções de formação de preço 

em oligopólio propostas na teoria econômica. 

 

5.1 OFERTA E DEMANDA 

 

O mercado transoceânico de minério de ferro é constituído pelas 

mineradoras que exportam o minério de ferro por navios através das vias oceânicas para 

as siderúrgicas. A Figura 12 apresenta os principais países produtores e consumidores 

de minério de ferro, sendo a Austrália o maior exportador do mineral (278 Mt em 2012), 

seguido pelo Brasil (249,2 Mt em 2012) e Índia (121,1 Mt em 2012). 

 
Figura 12 – Mercado transoceânico do minério de ferro (em milhões de t.) 
Fonte: adaptado de Calaes (2009) 
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Dentre as principais empresas produtoras de minério de ferro na Austrália 

destacam-se BHP Billiton, Rio Tinto e Fortescue. No Brasil, a Vale, a CSN e a Samarco 

despontam como as principais produtoras do insumo. Juntas, as mineradoras 

australianas e brasileiras exportaram 56% do minério de ferro em 2012 (RAW 

MATERIALS, 2014). Na Índia, as principais empresas exportadoras do mineral são a 

Kudremukh Iron Ore Company Ltd (KIOCL) e a National Mineral Development 

Company (NMDC), ambas de propriedade do governo. 

Pelo lado da demanda, o crescimento econômico vertiginoso da China, 

associado à expansão da produção de aço30, levou a uma expansão sem precedentes das 

importações de minério de ferro pela segunda maior economia do mundo. De acordo 

com Franco (2008, p. 09), “(...) para produzir-se uma tonelada de aço, utiliza-se cerca 

de uma tonelada e meia de minério de ferro, proporção que se mantém devido ao fato 

de não existir economias de escala no uso do minério”. Assim, a taxa média da 

importação do insumo pela China no mercado transoceânico foi de 25,0 % a.a. entre os 

anos de 2000 à 2010 (Figura 14). 

 

 
Figura 13 – Evolução da produção de aço: China e mundo 
Fonte: UNCTAD (2012) 
 

 

                                                
30 A taxa média de produção mundial de aço de 2000 à 2010 no mundo foi de 2,0% a.a., enquanto na 
China a taxa média foi de 16,2% a.a. na primeira década de 2000 (Figura 13). 
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Figura 14 – Evolução do mercado transoceânico de minério de ferro: China e mundo 
Fonte: UNCTAD (2012) 
 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DA INDÚSTRIA DO FERRO SOB A ÓTICA 

OLIGOPOLISTA 

 

Na classificação usual de oligopólio puro ou diferenciado, a industria do 

minério de ferro aproxima-se mais do primeiro caso. No oligopolio puro, segundo 

Guimarães (1987), as firmas não competem nem em preços, nem em diferenciação de 

produtos, mas sobretudo através da criação de capacidade instalada planejada e do 

aprofundamento, via a inovação tecnológica de processo e do investimento de recursos 

financeiros vultosos, das barreiras à entrada de novas firmas. De acordo com Bain apud 

KON (1999, p. 40), estas barreiras decorrem: 

� Da existência de grandes economias de escala; 

� De vantagens absolutas nos custos das firmas já estabelecidas; 

� De medidas institucionais (direito de monopolio previsto em lei, por 

exemplo) e; 

� Da integração vertical das firmas já estabelecidas. 

 

Assim, a indústria do ferro pode ser caracterizada como um oligopólio puro, 

dados os elementos estruturais, tais como as barreiras à entrada estabelecidas pela 

estrutura logística do setor (vantagens relativas de custos), além das barreiras à entrada 
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oriundas do monopólio sobre a exploração mineral (vantagens absolutas de custo), 

ambas compõem o elemento a conduta na Figura 16. No que toca aos elementos de 

conduta, as estratégias empresariais centram-se na competição via inovação de processo 

e no aprofundamento das economias de escala, além da busca de arranjos institucionais 

(notadamente convenções de formação de preço) que assegurem certa estabilidade ao 

cálculo empresarial (e às margens de lucro) na medida que se mostrem compatíveis com 

os prazos longos de maturação dos projetos de investimento (Figura 15). 

 

 
Figura 15 – A indústria mundial do minério de ferro a partir do modelo Estrutura-Conduta-Desempenho 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 
 

Contudo, a caracterização de uma indústria através das denominações 

existentes na literatura econômica, muitas vezes, não retrata de maneira fidedigna a 

realidade observada, que pode corresponder a casos intermediários entre as estruturas 

canônicas, contendo elementos de estruturas distintas. 

Certamente, características como a variedade dos produtos finais  e os tipos 

de minério e suas especificações (pellet feed, sinter feed, granulados e pelotas– Tabela 

15) demonstram uma tendência à diferenciação de produtos. Porém, se as firmas 

também perseguem a diferenciação de produtos como estratégia concorrencial, isto não 

permite a caracterização do setor como um oligopólio diferenciado. 
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Tabela 15 – Classificação do minério de ferro quanto à granulometria 

Tipo Características 

Granulado (lump) 
Minério de ferro cujas partículas mais grossas variam de 6,35 mm a 50 
mm de diâmetro. Pode ser utilizado como carga direta nos altos-fornos. 

Finos 
Subproduto resultante da movimentação e peneiramento do minério de 
ferro, composto por partículas finas de óxidos de ferro. Pode ser usado 
como matéria prima para a sinterização e produção de cimento. 

Finos de minério de 
ferro (sinter feed) 

Refere-se ao minério de ferro com partículas que variam de 0,15 mm a 
6,35 mm de diâmetro. Utilizado para sinterização. 

Finos de minério de 
ferro (pellet feed) 

Particulas de minério de ferro finas (< 0,15 mm) na classificação, 
manipulação e transporte de minério de ferro, sem aplicação prática direta 
na indústria siderúrgica, exceto quando o material é agregado em pelotas 
através de um processo de aglomeração. 

Pelotas (pellet) 

Bolas de partículas finas e ultrafinas aglomeradas de minério de ferro, 
com tamanho e qualidade apropriado para processos específicos de 
siderurgia. A titulo de exemplo, o tamanho das pelotas da Vale varia de 8 
mm a 18 mm. 

Fonte: Pfiffer (2004, p. 85) 

 

Na literatura, “(...) o oligopólio diferenciado se encontra em muitas 

indústrias produtoras de bens de consumo e em numerosas atividades comerciais”[ 

Labini (1984, p. 101)]. Ao caracterizar as formas de competição no oligopólio 

diferenciado, Guimarães (1987) recupera as estratégias de concorrência entre as firmas 

com o intuito de oferecer produtos diferenciados para o consumidor final. Assim, as 

empresas desse mercado despendem parte considerável do seu capital nos 

departamentos de P&D, buscando aumentar sua parcela no mercado. De fato, ao 

concorrer através da diferenciação de produto, as empresas tentam competir por 

barreiras à entrada de novos concorrentes. Ainda segundo aquele autor, a vocação para a 

diferenciação de produtos em uma indústria está relacionada à percepção dos seus 

clientes quanto aos critérios do produto (por critério, entende-se um conjunto de 

características perceptíveis por seus consumidores). 

No caso do minério de ferro, se esta percepção depende das propriedades 

químicas e físicas do produto, como o teor de ferro contido e a granulometria do 

minério, no entanto, a vocação para a diferenciação parece estar mais ligada aos padrões 

usuais de carga dos altos fornos das indústrias siderúrgicas de cada país e às suas 

escolhas técnicas (rotas tecnológicas de produção de aço). A título de exemplo, alguns 
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países fazem uso mais intensivo de pelotas, como é o caso da siderurgia americana, 

enquanto outras utilizam mais amplamente processos de sinterização. Ademais, as 

possibilidades de diferenciação de produto pelas mineradoras são limitadas e dependem 

do tipo de minério explorado em um depósito. É forçoso constatar a variabilidade do 

minério de ferro dada suas propriedades naturais como composto inorgânico, cujos 

elementos químicos combinam-se como diferentes minerais  e teores de ferro muito 

diversos. Dentre os minerais que contêm o ferro, destacam-se a magnetita, a hematita e 

a limonita acompanhados, também, por impurezas como sílica, fósforo, enxofre, álcalis 

e outros metais não-ferrosos como indica a Tabela 16, onde são apresentadas a 

composição do minério e sua origem (QUARESMA, 1987). 

No caso da indústria do ferro, reforça ainda a ideia do papel ainda limitado 

das estratégias de diferenciação como fonte de barreiras à entrada o fato da tecnologia 

empregada no setor, presente, por exemplo, nos processos de aglomeração, ser de baixa 

complexidade tecnológica e bastante difundida entre os fornecedores de bens de capital 

(equipamentos e plantas de extração e beneficiamento), considerando que o setor, do 

ponto de vista da dinâmica de inovação pode ser considerado como dominado por 

fornecedores de bens de capital e dependente de economias de escala [PAVITT(1986)]. 

Retoma-se o tema das vantagens de custo, sobretudo as economias de escala, 

tendo em vista as vantagens de custos geradas por melhorias no processo (inovações 

incrementais no sentido estrito) e por certa tendência ao gigantismo dos equipamentos - 

inclusive na logística maritma (inovações incrementais no sentido amplo) e à 

linearização dos processos de extração-beneficiamento, dinâmica que parece ser mais 

adequada ao caso da indústria do ferro, salvo no caso das inovações estimuladas pelas 

mudanças de tecnologia no setor siderúrgico31. 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 Inovações relativas ao transporte marítimo do minério de ferro podem ser encontradas em Alix, Y.; 
Faust, P.; Sanchez, R. Structure, ownership and registration of the world fleet. Review of Maritime 
Transport. UNCTAD Publication, Geneva, p. 33-46, 2012. 
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Tabela 16 – Tipos de minério, segundo suas carcaterísticas granulométricas e de composição química 

Localidade Tipo Fe SiO2 Al2O3 Mn P S H2O CaO MgO 

Carajás 

Lump 64,40% 1,80% 2,30% 0,75% 0,050% 0,006% 4,00% NA NA 

Finos 67,00% 0,90% 0,95% 0,50% 0,033% 0,006% 8,00% NA NA 

Pellet Feed 65,80% 1,20% 1,50% 0,60% 0,040% 0,006% 7,70% NA NA 

Pelotas - 
Redução 

direta 
67,10% 1,65% 0,80% 0,25% 0,030% 0,005% NA 0,95% 0,10% 

Pelotas - Alto 
forno 

65,75% 1,80% 1,20% 0,45% 0,035% 0,005% NA 1,80% 0,10% 

Tubarão32 

Pelotas - 
Redução 

direta 
67,85% 1,20% 0,55% 0,13% 0,025% 0,003% NA 0,65% 0,25% 

Pelotas - Alto 
forno 

65,65% 2,40% 0,65% 0,13% 0,028% 0,003% NA 2,65% 0,08% 

Fábrica 
Pelotas - Alto 

forno 
65,00% 3,50% 0,80% 0,20% 0,035% 0,005% NA 2,60% 0,08% 

Fonte: Vale (Booklet Anual, 2006) 

 

Assim, na mineração do ferro, as economias de escala e outras vantagens de 

custos representam o principal entrave à entrada de novas empresas no setor, sendo que 

esta última tem papel relevante na definição das estratégias competitivas adotadas pelas 

mineradoras, inclusive no Brasil. Como se sabe, os investimentos financeiros 

necessários para a operação de uma mina de ferro são, geralmente, da ordem dos bilhões 

de dólares nas várias etapas de um projeto até a comercialização do minério. Um 

exemplo disto, é o projeto Ferro Carajás, que atingiu na sua primeira fase, em termos 

nominais, a cifra dos US$ 3.504,4 milhões de dólares (Tabela 17). 

Portanto, a necessidade de investimentos financeiros vultosos, aliados ao 

longo período de maturação dos projetos (um agravante dos riscos de investimento) são 

grandes empecilhos no estabelecimento de novos entrantes e, também, na expansão das 

pequenas e médias empresas do setor. No caso brasileiro, é notável a presença destas 

vantagens relativas de custos na indústria do ferro, sobretudo no que diz respeito ao 

controle dos meios de escoamento da produção. 
                                                
32 Provenientes do chamado Sistema Sudeste da VALE. 
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Tabela 17 – Investimentos do projeto Ferro Carajás na década de 80 

Descrição 
Investimentos (em 
milhões de dólares) 

Minas 622,8 
Ferrovia 1.702,0 
Porto 230,7 
Cidades 178,9 
Gerência / 
Administração 

435,0 

Programa Indígena 13,6 
Provisão Financeira 321,4 
TOTAL 3.504,4 

Fonte: Paula (1993, p. 29) 
 

 

5.3 FIXAÇÃO DE PREÇOS NA INDÚSTRIA MUNDIAL DO MINÉRIO DE 

FERRO 

 

 

Souza (1991, p. 82) relata o processo de formação de preços da indústria do 

ferro da seguinte maneira: 

“O fundamental da problemática dos preços é que estes não surgem 

naturalmente como resultado de um mercado regido pelas leis da oferta e da 

procura. Na realidade, os preços são determinados anualmente na mesa de 

negociações. Estão associados à imagem de líderes de preços, tanto do lado 

dos vendedores quanto dos compradores, que conduzem as negociações e 

estabelecem o preço referencial a ser aplicado a todo o mercado. Quando é 

materializado o primeiro acordo de preços entre vendedores e compradores 

(em geral de maior participação no mercado), é criado um referencial de 

preços, que dificilmente deixa de ser um preço base para os preços de todos 

os outros integrantes do mercado. Ou seja, o primeiro preço assim 

determinado passa a representar o valor máximo que será, mais cedo ou 

mais tarde, reconhecido por todo o mercado”. 

Apesar do trecho acima ter sido escrito por Souza em 1991, esta forma de 

fixação dos preços foi dominante até 2009, sendo denominada por especialistas no setor 

como sistema de definição de referência, na qual a Vale, e, algumas vezes, outras 

grandes empresas (por exemplo, BHP e RTZ), assumiram papel importante, exercendo 

o que a literatura microeconômica chama de liderança-preço. A liderança-preço 

corresponde, como se sabe, a um arquétipo de oligopolio no qual a líder estabelece um 
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preço que é adotado pelas outras empresas (seguidoras), procedimento que, em termos 

práticos, resulta muitas vezes numa convenção de preços que é fruto de uma colusão 

tácita entre as principais firmas que referendam o primeiro movimento da firma líder. 

Antes dos preços serem fixados, ocorre a sinalização dos valores, que serão 

praticados durante todo o ano fiscal no Japão. A sinalização de preços ocorre também 

no momento da realização da comercialização do minério. 

 

5.3.1 Sistema de Definição de Referência 

 

Atualmente, as negociações acerca dos níveis de preços do ferro são 

realizadas pelos compradores europeus/asiáticos e as produtoras brasileiras/australianas. 

Neste processo, o minério de ferro brasileiro, principalmente os finos provenientes de 

Carajás, são usados como referência para os outros produtos como as pelotas. 

Até recentemente, predominavam dois tipos de contratos, o primeiro 

correspondia aos contratos de longo prazo, baseado no que o setor chama de benchmark 

e o segundo correspondia aos contratos de curto prazo, baseados em indicadores de 

preço (índex) como o Metal Bulletin Iron Ore Index,  o Platts e o Steel Index). No 

primeiro tipo, os contratos de longo prazo são ajustados anualmente, enquanto no 

segundo os reajustes são mais sintonizados com as oscilações diárias dos preços no 

mercado à vista. É claro que, em tempos de recessão econômica, a modalidade almejada 

pelas siderúrgicas é a baseada no índex, pois estas são beneficiadas nos períodos de 

queda dos preços à vista. Contrariamente, as mineradoras são favoráveis ao benchmark, 

pelo fato deste tipo conferir segurança às empresas numa recessão, preservando seus 

lucros (Figura 16). 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2012) 
Figura 16 – Sistema de Definição de Referência e Mercado à Vista 

 

 

5.3.1.1 Siderúrgicas Asiáticas 

 

As negociações entre siderúrgicas asiáticas e as mineradoras geralmente 

ocorriam em novembro. As três maiores mineradoras de ferro, a Vale e as anglo-

australianas Rio Tinto e BHP Billiton, lideravam as negociações com as companhias 

siderúrgicas asiáticas encabeçadas pela japonesa Nippon Steel e pela chinesa Baosteel 

(cada uma representando as siderúrgicas dos respectivos países). Antes das primeiras 

rodadas, notícias referentes ao preço desejado por cada grupo eram veiculadas em 

instituições e meios de comunicação ligados ao setor mínero-metalúrgico, a exemplo da 

Associação do Aço e do Minério de Ferro da China. A primeira rodada geralmente 

terminava quando um importante grupo siderúrgico firmava o primeiro acordo de 

preços. A partir disto, ocorriam ainda várias rodadas de negociações entre os 

representantes das principais empresas envolvidas. Chegando a um consenso, os preços 

eram fixados e praticados a partir do dia 1º de abril (início do ano fiscal no Japão) até 

março do ano seguinte. 
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5.3.1.2 Siderúrgicas Européias 

 

De modo similar, as siderúrgicas européias, geralmente a alemã 

ThyssenKrupp e a italiana IIva, negociavam seus preços com uma das líderes (nos 

últimos anos a Vale predominava). Ao contrário do que vem ocorrendo na Ásia, onde 

um grupo de siderúrgicas liderado pela maior negociava com as grandes mineradoras, 

na Europa, este processo frequentemente acontecia de forma individual, onde 

siderúrgicas negociavam separadamente os preços com as mineradoras. 

Além do eixo de negociações Vale-Europa e Vale-Japão, a empresa indo-

europeia AcelorMittal tem expressivo poder de negociação com as mineradoras, 

estabelecendo diretamente com estas os preços que serão praticados. Isto é explicado 

pelo peso da AcelorMittal na siderurgia mundial, onde ocupa a primeira posição com 

10% do mercado. 

 

 

5.3.2 Sistema de Precificação Trimestral 

 

Por mais de 40 anos, o sistema de fixação anual de preços firmados entre as 

mineradoras e siderúrgicas vigorou como convenção de determinação do preço. No 

entanto, após a quebra dos contratos pela siderugia chinesa durante o ano de 2009 e, 

sobretudo, a partir do segundo trimestre de 2010, a dinâmica do estabelecimento de 

preços na indústria transoceânica do ferro foi alterada, tendo as mineradoras, 

notadamente a Vale e a BHP Billiton, sido agentes dessa mudança, induzido o sistema 

de precificação trimestral
33. 

A precificação trimestral, como o próprio nome indica, implica no reajuste 

dos níveis de preços do minério a cada 3 meses. Esse tem como base a média dos preços 

do minério de ferro praticados no mercado à vista com defasagem de um mês. Assim, o 

preço do segundo trimestre do ano é calculado através da média dos indicadores do 

mercado à vista praticados em dezembro (ano anterior), janeiro e fevereiro (ambos no 

ano vigente). 

                                                
33 A nomenclatura Sistema de Precificação Trimestral foi adotada com o intuito de manter a mesma 
composição do Sistema de Definição de Referência, sendo uma variação da denominação do Sistema 

Trimestral de Preço usado pelas mídias de veiculação das notícias do setor. 
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Concretamente, o sistema de precificação trimestral foi uma solução 

encontrada pelas mineradoras diante da redução de receitas durante a crise econômica 

mundial de 2009, quando a queda na demanda por aço levou as siderúrgicas a 

romperem os contratos de longo prazo, suprindo os seus altos-fornos com minério de 

ferro comprado no mercado spot (ou mercado à vista), cujos preços eram inferiores aos 

acordados nos contratos anuais no período pré-crise. 

De um modo geral, o estabelecimento de preços trimestrais reúne algumas 

características do sistema de definição de referência, como certa estabilidade dos 

preços, e outras características do mercado à vista, com a maior flutuação que, num 

contexto de excesso de demanda, favorece a flexibilidade dos preços à alta em 

intervalos bem mais curtos. Vale notar, é bastante útil para os produtores que dependem 

do frete Brasil-Ásia, pois caso a duração das operações logísticas e de produção 

(extração, beneficiamento, frete terrrestre e viagens marítimas que duram cerca de seis 

semanas) e o período de vigência dos preços (doze semanas). No caso dos produtores 

australianos, a duração das operações de produção (minério nem sempre beneficiado) e 

do frete marítimo é menor, o que reduz a interferência das flutuações de preço no 

mercado à vista sobre a gestão das operações. 

 

5.3.3 Mercado Spot 

 

De acordo com a definição do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas 

(IPEA), o mercado spot é aquele no qual a entrega de mercadoria é imediata e o 

pagamento é feito à vista, motivo pelo qual essa transação é denominada também como 

mercado à vista. 

No mercado spot de minério de ferro, os preços do produto são determinados 

com base nos níveis da oferta e demanda. A partir da crise econômica de 2009, essa 

modalidade tornou-se mais evidente, aumentando gradativamente a sua participação nas 

negociações do mineral. A despeito dos esforços no sentido de tornar dominante o 

sistema de precificação trimestral, a importância do mercado à vista tem sido crescente. 

A título de exemplo, no segundo semestre de 2012, a Vale comercializou 30 % do 

minério de ferro no mercado spot, sendo essa participação elevada para 55% no final do 

primeiro trimestre de 2013. 
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Capítulo 6 

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

 

6.1 ÍNDICES DE CONCENTRAÇÃO DO MERCADO MUNDIAL DE 

MINÉRIO DE FERRO 

 

 

Neste trabalho empregou-se a quantidade de minério de ferro produzida por 

empresas que comercializam o minério de ferro no mercado transoceânico com o 

objetivo de calcular as medidas de concentração, compreendidas pela razão de 

concentração das quatro maiores empresas (CR4) e pelos índices de Hirschman-

Herfindahl, sendo este último nas suas formas padronizadas, a saber HH’. Além disso, 

foram calculados os índices de Gini e as Curvas de Lorenz. 

A evolução da concentração na indústria pode ser demonstrada pela Figura 

17, onde observa-se que o CR (4) elevou-se de 39% (2000) para 48% (2012), sabendo-

se que no período ocorreu um intenso processo de fusões e aquisições. Ademais, em 

2006, o pico do índice coincide com o forte aumento da produção da Vale (23,4%) no 

mesmo ano. Se, na tipologia de Bain (1959), teria-se um grau de concentração 

moderadamente baixo, tal critério deve ser relativizado à luz da linha de tendência, que 

demonstra o crescimento daquele indicador. 
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Figura 17 – Razão de concentração da Indústria Mundial de Minério de Ferro : 2000-2012 
Fontes: Elaboração própria a partir de RMD Iron Ore (2013) 

 

Na Figura 18, o índice de Hirschman-Herfindahl (HH) também indica que a 

concentração foi acentuada a partir de 2000 vis-à-vis o limite inferior daquele índice, 

que se manteve estável. Além disto, cabe observar a forte correlação positiva entre os 

preços do minério de ferro no mercado transoceânico e a concentração medida pelo HH 

(coeficiente de correlação = 0,7)34. 

 

 
a) Índices de Hirschman-Herfindahl (HH)  b) Índice HH e seu limite inferior 
Figura 18 – Índices de Concentração: 2000 - 2011 
Fontes: Elaboração própria a partir de RMD Iron Ore (2013) 

 

                                                
34 Foi usado o logaritmo natural dos preços do minério de ferro para a redução da sua escala e, dessa 
forma, comparar as variáveis: Ln (Preço) vs. HH’. 
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Corroborando os resultados acima, o índice de Gini, empregado como 

medida da desigualdade entre as produtoras de minério de ferro, oscilou entre 0,743 – 

0,747 no período de 2000 à 2012, indicando uma desigualdade de forte a muito forte 

(tipologia de Silva, 2003) entre as empresas que compõem o mercado transoceânico. 

Na Figura 19, se a diagonal indica um mercado equitativamente dividido, a 

Curva de Lorenz da indústria em 2012 ilustra uma situação muito próxima do 

monopólio. 

 

 
Figura 19 – Curva de Lorenz da Indústria mundial do minério de ferro em 2012 
Fontes: Elaboração própria a partir de RMD Iron Ore (2013) 

 

 

6.2 MODELOS ESTIMADOS 

 

 

Nessa seção foram especificados 9 modelos com o objetivo de identificar 

como as variáveis consideradas explicam a variabilidade dos preços do minério de ferro. 

Os coeficientes das equações de regressão, testes de significância (teste t e F) e 

coeficientes de determinação foram apresentados na Tabela 24 do anexo. 
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6.2.1 – Modelo I: Relação da quantidade de minério de ferro exportada com os 

preços, vantagens de frete e efeito renda 

 

Neste tópico, foram especificados dois modelos com formas estruturais 

semelhantes, porém, com as variáveis dependentes distintas (inclusive as vantagens de 

frete). 

As vantagens de frete foram expressas através da diferença entre os custos de 

fretes entre os principais mercados produtores (Brasil e Austrália) e consumidores 

(Europa e Ásia) do minério de ferro. 

O primeiro modelo foi especificado com a variável dependente quantidade 

exportada pelo Brasil e com a diferença nos custos de frete para a Europa como variável 

explicativa. Enquanto no segundo, a quantidade exportada pela Austrália foi 

considerada como variável resposta e a diferença nos custos de frete para a Ásia, a 

variável explicativa. Nos dois modelos, os preços do minério de ferro e o Efeito Renda 

também são usados com o objetivo de explicar as quantidades exportadas, sendo a 

última variável expressa em termos das taxas de variações dos PIBs. 

 

6.2.1.1 Modelo I.1 – Relação entre a quantidade de minério de ferro exportada pelo 

Brasil e a diferença nos custos do frete para a Europa (DFE) 

 

Neste modelo foi averiguada a influência dos preços, vantagens de fretes e 

do efeito renda na quantidade de minério de ferro exportada pelo Brasil, entre os anos 

de 1983 a 2012. Para tanto, foi considerado o modelo seguinte: 

 ]��Ü1Çr =	s� +	s9�r + sL£¯]r + sZ^�QÇ1�¶Ü_1r 	, � = 1983	��é	2012  (42) 

 

Sendo: 

 ]��Ü1Çr:	é	�	����������	�y�������	����	Ü�����	��	���	�	 ��	I�!; �r: é	�	���ç�	��	���é���	��	�����	��	���	�; £¯]r: é	�	�������ç�	�����	��	�����	���	������	��	Ç����á���	����	�	]�����	�	���	 �����	��	������	��	Ü�����	����	�	]�����, �����	�	���	�ó�������	����	���: 
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£¯]r = 	  Q������	���	������	��	Ç����á���	����	�	]�����!r−  Q������	���	������	��	Ü�����	����	�	]�����!r ^�QÇ1�¶Ü_1r: é	�	��y�	��	�����çã�	��	�¶Ü	��	ß��ã�	��é	1994	�	��	0T���	 ��	1995	�	2012, �����	�	���	�ó�����	����	���35: ^�QÇ1�¶Ü_1r = �¶Ür − �¶ÜrY9 �¶ÜrY9⁄  

 

Na estimação do modelo log-linear de regressão linear múltipla e 

adicionando o termo de pertubação, obteve-se o modelo (43): 

 l� ]��Ü1Çr! = s′� + s′9l� �r! + s′Ll� £¯]r! + s′Zl� ^�QÇ1�¶Ü_1r! +z6r	,							� = 1983	�	2012        (43) 

 

Na Tabela 24, o coeficiente múltiplo de determinação (1L) demonstra que a 

variação em ]��Ü1Çr explicada conjuntamente pelas variáveis independentes, após a 

estimação do modelo 42, foi de 99,1%, ou seja, o modelo apresentou um ajuste 

considerável. Como a significância do Teste F – Anova (0,000) é menor que ¦ (0,05), 

rejeita-se a hipótese de que o 1L é igual a zero, ou seja, a variáveis independentes 

exercem influência sobre a variável dependente e o modelo é significativo. 

Pela equação de regressão (44) obtida através dos resultados da Tabela 24, 

observa-se que, no mercado mundial de minério de ferro para o período 1983-2012, a 

elasticidades-preço da quantidade exportada do mineral, a elasticidade-vantagens de 

custos de transporte da quantidade exportada do mineral e a elasticidade-renda da 

quantidade exportada do mineral foram de 0,615 , 0,505 e 0,130, respectivamente. Em 

outras palavras, no período de 1983-2012, mantendo constantes a diferença de fretes e a 

taxa de variação do PIB, um aumento de 1% nos preços do minério de ferro provoca, 

em média, um aumento de cerca de 0,6% na quantidade de minério exportada pelo 

Brasil. Do mesmo modo, mantendo constante os preços do mineral e as taxa de variação 

do PIB, um aumento de 1% na diferença entre os custos dos fretes provocou um 

aumento de 0,5% na quantidade de minério exportada pelo Brasil. 
                                                
35 As taxas de crescimento do PIB japonês foram consideradas de 1983 até 1994, quando a indústria 
siderúrgica desse país apresentava taxas de crescimento da produção de aço maiores do que aquelas 
verificadas na indústria siderúrgica chinesa. A partir de 1995 foram consideradas às taxas de variação do 
PIB chinês, quando a taxa de crescimento da produção de aço chinês superou este indicador japonês 
(Steel Statistical Yearbook: 1984-2011. World Steel Association). 
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 l� ]��Ü1Çr! =2,459 + 0,615l� �r! + 0,505l� £¯]r! + 0,130l� ^�QÇ1�¶Ü_1r!  (44) 

 

Em relação ao impacto do Efeito Renda, observa-se no modelo supracitado, 

que o aumento de 1% na taxa de variação do PIB é responsável por elevar as 

exportações brasileiras em 0,1%, mantendo constante as demais variáveis do modelo. 

Logo, observa-se que as exportações (oferta de minério) são pouco elásticas 

quanto a preços, taxa de crescimento da renda e custos de transporte. 

 

6.2.1.2 Modelo I.2 – Relação da quantidade de minério de ferro exportada pela 

Austrália e a diferença nos custos do frete para a Ásia (DFA) 

 

O modelo seguinte difere do anterior (45) quanto à variável dependente e a 

variável que descreve as vantagens nos custos de frete, formulado como: 

 ]��Çà�r =	s� +	s9�r + sL£¯Çr + sZ^�QÇ1�¶Ü_2r 	, � = 1983	��é	2012 (45) 

 

Sendo: 

 ]��Çà�r:	é	�	����������	�y�������	����	Ç����á���	��	���	�	 ��	I�!; £¯Çr: é	�	�������ç�	�����	��	�����	���	������	��	Ç����á���	����	�	Á���	�	���	 �����	��	�����	��	Ü�����	����	�	Á���, �����	�	���	�ó�����	����	���: £¯Çr =	 Q������	���	������	��	Ü�����	����	�	]�����!r− bQ������	���	������	��	Ç����á���	����	�	Á���er ^�QÇ1�¶Ü_2r: é	�	��y�	��	�����çã�	��	�����ó���	��	�¶Ü	���	6	�������	��í��� ��������	����������	��	�ç�, �����	1983	�	201236. �����	�	���	�ó�����	����	���: ^�QÇ1�¶Ü_2r = �¶Ü′r − �¶Ü′rY9 �¶Ü′rY9⁄  

 

Da Tabela 24, obtêm-se o modelo estimado abaixo: 

                                                
36 Os seis países com maior produção de aço, entre 1983-2010, foram: Alemanha, Itália, França, 
Inglaterra, Espanha e Bélgica (Steel Statistical Yearbook: 1984-2011. World Steel Association). 
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l� ]��Çà�r! =2,831 + 0,606l� �r! + 0,228l� £¯Çr! + 0,128l� ^�QÇ1�¶Ü_2r!   (46) 

 

Interpretando-se o coeficiente das vantagens de custo de frete expresso em 

termos da variável £¯Ç, um aumento de 1% na diferença entre os custos dos fretes 

acarretou em um aumento de 0,23% na quantidade de minério de ferro exportada pela 

Austrália. Assim, embora o aumento das vantagens de custos com fretes estimule as 

exportações do minério de ferro da Austrália (quanto maior for a diferença entre os 

valores dos fretes praticados entre o Brasil-Ásia e Austrália-Ásia, maiores serão as 

exportações australianas do bem mineral), a última é pouco elástica (sensível) às 

diferenças locacionais (diferenças entre os custos de transporte dos dois principais 

exportadores mundiais em relação ao principal mercado consumidor). Além disto, a 

oferta australiana também mostrou-se inelástica à renda (taxa de crescimento do PIB 

dos principais produtores de aço da Ásia). 

 

 

6.2.2 Modelo II – Relação dos preços com o nível de produção 

 

Com o objetivo de verificar em que medida o nível de produção afetou os 

preços do minério de ferro, foi considerado o modelo seguinte: 

 ���ç�6r =	s� +	s9����6r 	, � = 1, 2, 3	�	4      (47) 

 

Aplicando o modelo logaritmo na base 10 na variável dependente do modelo 

47, foi obtido: 

 l�F ���ç�6r! = s′� + s′9����6r + z6r 	, � = 1,2,3	�	4    (48) 

 

Sendo: 

 ���ç�6r:	é	�	���ç�	��������	����	�������	�	��	���	�; ����6r: é	�	����������	���������	����	�������	�	��	���	�. 
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Estimando-se a regressão considerando o modelo de efeitos fixos, foi 

possível obter a Tabela 24, na qual pode-se constatar, como o coeficiente de 

determinação indica, que 75,6% da variação na variável dependente preço é explicada 

pelas variações ocorridas na variável independente produção. Como a significância do 

Teste F – Anova (0,000) é menor que ¦ (0,05), rejeita-se a hipótese de que o 1L é igual 

a zero. A variável estatística exerce influência sobre a variável dependente e o modelo é 

significativo. 

A equação de regressão 49 obtida através dos resultados da Tabela 24 indica 

que os preços do minério de ferro praticados pela empresa i reduziram-se em 0,3 pontos 

percentuais como resultado do aumento da produção da respectiva empresa i em um 

milhão de toneladas de minério de ferro. De um modo geral, pode-se dizer que a 

existência de economias de escalas e de vantagens absolutas de custo (e a altura das 

barreiras à entrada dela decorrentes) talvez expliquem a pouca sensibilidade dos preços 

ao aumento da oferta. 

 l�F ���ç�6r! = 2,086 − 0,003����6r      (49) 

 
A escolha do modelo de efeitos fixos foi possível devido à significância do 

modelo estatístico, verificada no teste Redundant Fixed Effects, apresentado na Tabela 

18. 

 

Tabela 18 – Resultados do Modelo II: redundant fixed effects tests 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test period fixed effects   

          
Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

          
Period F 59.737673 (3,67) 0.0000 
Period Chi-square 93.708322 3 0.0000 

          
     

Period fixed effects test equation:  
Dependent Variable: LOGP   
Method: Panel Least Squares   
Sample: 2005 2008   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 18   
Total panel (balanced) observations: 72  

          
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 



102 
 

6.2.3 Modelo III – Relação dos preços com a participação na produção 

 

Nesse modelo foi considerada a participação da produção de cada empresa 

em relação aos respectivos níveis de preços. 

 ���ç�6r =	s� +	s9����6r 	, � = 1, 2, 3	�	4      (50) 

 

Através do uso do modelo recíproco com transformação logarítmica na 

variável dependente e a explicativa defasada em um período do modelo (50), foi obtido 

o modelo (51). O uso da participação defasada em um período justifica-se pelo fato 

deste artificio oferecer um modelo com ajuste melhor do que aquele obtido através da 

variável participação sem defasagem. 

 l� ^y. Ç������	���ç��6r! = s′� + s′9l� % 9'ª¸r;Ïâ>) + z6r	, � = 1,2,3	�	4 (51) 

 

Sendo: 

 ^y. Ç������	���ç��6r:	é	�	��y�	��	�������	���	���ç��	��������	����	�������	� �����	��	���í����	� − 1	�	�; ����6rY9: é	�	��������çã�	��	�����çã�	��	�������	�	��	���í���	� − 1; 
 

Nesse modelo, as observações de 2005 foram suprimidas, pois o cálculo da 

taxa de crescimento anual do aumento nos preços considerou o ano de 2005 como o 

período-base. 

Os resultados do Modelo III relativos aos coeficientes de regressão e 

estatísticas são apresentados na Tabela 24. 

Uma análise do coeficiente do intercepto no modelo recíproco estimado na 

equação (52) demonstra que a taxa de crescimento anual dos preços do minério poderia 

assumir um valor mínimo de 23,43% no período de 2006-2008 (antilog[3,154] = 23,43), 

caso a participação da empresa i fosse igual à 100% em um período de tempo defasado. 
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Pois, se a participação da empresa i for 100%, a razão 1 ����6rY9⁄  = 1 (a razão 

assumiria seu valor máximo) e o termo 0,014l� % 9'ª¸r;Ïâ>) seria nulo. 

 l� ^y. Ç������	���ç��6r! = 3,154 + 0,014l� % 9'ª¸r;Ïâ>) + z6r 	, � = 1,2	�	3 (52) 

 

Na Tabela 19 é apresentado o teste redundant fixed effects, indicando a 

adequação no uso do modelo de efeitos fixos. 

 

Tabela 19 – Resultados do Modelo III: redundant fixed effects 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test period fixed effects   

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Period F 1365.285454 (2,31) 0.0000 

Period Chi-square 157.134872 2 0.0000 
     
          

Period fixed effects test equation:  
Dependent Variable: LNTXAPRECO  
Method: Panel Least Squares   
Date: 12/14/13   Time: 11:18   
Sample: 2006 2008   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 12   
Total panel (unbalanced) observations: 35  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.127567 0.472106 6.624708 0.0000 

LN1PART 0.022615 0.143098 0.158040 0.8754 
     
     R-squared 0.000756     Mean dependent var 3.197887 

Adjusted R-squared -0.029524     S.D. dependent var 0.920174 
S.E. of regression 0.933658     Akaike info criterion 2.756033 
Sum squared resid 28.76669     Schwarz criterion 2.844910 
Log likelihood -46.23058     Hannan-Quinn criter. 2.786713 
F-statistic 0.024977     Durbin-Watson stat 2.997055 
Prob(F-statistic) 0.875388    

     
     

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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6.2.4 Modelo IV – Relação dos preços com o tipo de minério de ferro 

 

No presente modelo buscou-se inferir se as diferenças de qualidade 

importam para as variações de preço, considerando-se 2005 como ano base e os finos 

como o tipo de minério de referência. 

 ���ç�6r =	s� +	s9^�26r + sL^�36r, � = 1, 2, 3	�	4    (53) 

 

Foi usado o logaritmo natural e adotaram-se variáveis binárias para 

representar o tipo de minério de ferro: 

 l� ���ç�6r! = 	s′� +	s′9^�26r + s′L^�36r + z6r 	, � = 1,2,3	�	4	   (54) 

 

Sendo: 

 ���ç�6r:	é	�	���ç�	��������	����	�������	�	��	���	�; ^�26r: é	1	��	�	����������	��	����	��	���é���	l���	�������	����	�������	�	��	���	� �	����, ���	�	���é���	����	��	�����; ^�36r:	é	1	��	�	����������	��	����	��	���é���	������	�������	����	�������	�	��	���	� �	����, ���	�	���é���	����	�	����. 
 

Os resultados do Modelo IV  relativos aos coeficientes e estatística constam 

na Tabela 24, que considerou o modelo de efeitos fixos estimado na expressão 54. 

 l� ���ç�6r! = 	4,438 + 	0,265^�26r + 0,503^�36r + z6r 	, � = 1,2,3	�	4	 (55) 

 

O teste de Rendundant Fixed Effects justificou o uso do modelo de efeitos 

fixos, conforme a Tabela 20. 
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Tabela 20 – Resultados do Modelo IV: redundant fixed effects tests 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test period fixed effects   

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Period F 233.216335 (3,66) 0.0000 

Period Chi-square 176.476976 3 0.0000 
     
          

Period fixed effects test equation:  
Dependent Variable: LNPRECO   
Method: Panel Least Squares   
Sample: 2005 2008   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 18   
Total panel (balanced) observations: 72  

     
          
     

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
 

Embora os preços de todos os tipos de minério tenham sofrido elevação no 

período analisado (2005-2008), o pellet apresentou a maior taxa de crescimento (50%), 

seguido do lump (27%). Assim, pode-se especular que as estratégias de diferenciação de 

produto são relevantes para a determinação da taxa de crescimento do nível de preços. 

Além disso, o aumento da demanda pelas pelotas no mercado transoceânico 

ocasionou um aumento nos preços do produto e, consequentemente, estimulou a 

expansão da oferta de pelotas pela indústria. 

 

 

6.2.5 Modelo V – Relação dos preços com a localização do mercado consumidor 

 

O modelo dessa seção teve como variável dependente os preços dos finos, e 

procurou avaliar a relação entre esses preços e a localização dos dois principais 

continentes consumidores de minério de ferro no mercado mundial: Ásia e Europa. 

 ���ç�6r =	s� +	s9»£26r , � = 2, 3,4…7      (56) 

 

Aplicou-se o logaritmo natural e a variável binária foi usada na 

representação da localização do mercado consumidor: 
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l� ���ç�6r! = 	s′� +	s′9»£26r + z6r 	,				� = 1,2,3… 7    (57) 

 

Sendo: 

 ���ç�6r:	é	�	���ç�	���	�����	��������	����	�������	�	��	���	�; »£26r: é	1	��	����������	à	�����çã�	��	�������	�	��	���	�	��	�������	����	�	]�����	 �	����,	corresponde	à	produção	da	empresa	i	destinada	à	Ásia.	
 

As saídas do Modelo IV com os seus coeficientes e estatísticas foram 

apresentadas na Tabela 24, cujos coeficientes foram usados para estimar o modelo (58). 

 l� ���ç�6r! = 	3,652 + 	0,1260£26r + z6r, � = 1,2,3… 737   (58) 

 

O ano-base adotado foi o de 2000, sendo o grupo de referência os finos 

destinados à Europa. 

Ainda que os preços tenham sofrido forte elevação para ambos os destinos, a 

taxa de crescimento dos preços do minério embarcado para a Europa foi maior do que 

aquela verificada para os preços do minério enviado para a Ásia. Pode-se avançar 

algumas razões, que podem ser exploradas em trabalhos ulteriores, a saber: a) as 

economias de escala (aumento do tamanho dos navios, por exemplo) geradas pelo 

vertiginoso aumento da demanda asiática, se comparada à europeia; b) a concorrência 

mais acentuada no mercado asiático dada a maior relevância na Ásia da oposição entre 

vantagem locacional do minério australiano X qualidade superior do minério brasileiro; 

c) a magnitude da produção doméstica chinesa de minério de ferro, que, embora 

insuficiente para atender à demanda interna em qualidade e quantidade, mitiga a 

dependência das importações de minério pela China. 

No teste Redundant Fixed Effects, observa-se a validade do uso do modelo 

de efeitos fixos (Tabela 21). 

 

 

 

                                                
37 Considerou-se um período de sete anos a partir da disponibilidade dos dados. 
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Tabela 21 – Resultados do Modelo V: redundant fixed effects tests 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test period fixed effects   

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Period F 568.940545 (7,151) 0.0000 

Period Chi-square 529.539236 7 0.0000 
     
          

Period fixed effects test equation:  
Dependent Variable: LNPRECO   
Method: Panel Least Squares   
Date: 12/16/13   Time: 10:27   
Sample: 2000 2007   
Periods included: 8   
Cross-sections included: 20   
Total panel (balanced) observations: 160  

     

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
 

 

6.2.6 Modelo VI – Avaliação do volume de exportações dos principais países 

produtores no mercado transoceânico 

 

Nesse modelo foi apresentado o volume de exportações de minério de ferro 

em função dos principais produtores com o objetivo de avaliar a taxa de crescimento das 

exportações, conforme o modelo seguinte: 

 ]y�����çõ��6r = s� +	s9»£26r + sL»£36r + ⋯+ sï»£96r + z6r 	, � = 1,2,3,4… 7 

(59) 

 
Foi usado o logaritmo neperiano38 nos valores da variável quantidade 

exportada. Às origens-destinos foram expressas em termos de variáveis binárias para 

representar as diferentes rotas formadas pelas localizações da produção e do mercado 

consumidor. 

 

                                                
38 O uso do logaritmo neperiano justificou-se na obtenção de modelo com melhor ajuste, isto é, em 
modelo cujos coeficientes apresentaram valores estatisticamente significativos frente à modelos 
estimados anteriormente. 
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l� ]y�����çõ��6r!= 	s� +	s′9»£26r + s′L»£36r + s′Z»£46r + s′ð»£56r + s′ñ»£66r + +s′ò»£76r + s′ó»£86r + s′ï»£96r + z6r , � = 1,2,3…7    (60) 

 

Sendo: 

 ]y�����çõ��6r:	é	�	������	��	���é���	��	�����	�y�������	����	��í�	�	��	���	�; »£26r: é	1	��	����������	��	������	��	���é���	��	�����	�y�������	��	I�����â���	����	� ]�����	��	���	�; »£36r: é	1	��	����������	��	������	��	���é���	��	�����	�y�������	��	Í����	����	� Á���	��	���	�; »£46r: é	1	��	����������	��	������	��	���é���	��	�����	�y�������	��	Ç����á���	����	� Á���	��	���	�; »£56r: é	1	��	����������	��	������	��	���é���	��	�����	�y�������	��	Á����	��	��� ����	�	]�����	��	���	�; »£66r: é	1	��	����������	��	������	��	���é���	��	�����	�y�������	��	0����á	����	� ]�����	��	���	�; »£76r: é	1	��	����������	��	������	��	���é���	��	�����	�y�������	��	0����á	����	� Á���	��	���	�; »£86r: é	1	��	����������	��	������	��	���é���	��	�����	�y�������	��	Ü�����	����	� ]�����	��	���	�; »£96r: é	1	��	����������	��	������	��	���é���	��	�����	�y�������	��	Ü�����	����	� Á���	��	���	�. 
 

O ano-base adotado foi o de 2000, sendo o grupo de referência o volume de 

minério de ferro exportado da Suécia para a Europa, já que o primeiro ano considerado 

foi o de 2000 e a quantidade reduzida de minério exportada pela Suécia, se comparada 

aos demais países analisados neste modelo. 

A partir dos coeficientes dos modelos estimados na equação (61) é possível 

obter as taxas de aumento e redução da quantidade de minério de ferro exportada pelos 

principais produtores aos respectivos mercados consumidores, entre 2000-2007. 
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De acordo com a Tabela 22, em ordem decrescente, os países seguintes 

apresentaram taxas de aumento das quantidades exportadas: da Austrália para a Ásia 

(um aumento de 15 vezes no valor do primeiro ano), do Brasil para a Ásia (aumento de 

8 vezes), do Brasil para a Europa (6 vezes), da Índia para a Ásia (5 vezes), do Canadá 

para a Europa (dobrou o valor). 

Em contrapartida, conforme ainda a Tabela 22, as exportações dos seguintes 

países apresentaram uma redução no seu valor, entre 2000-2007: da Mauritânia para a 

Europa (redução de 15%), da África do Sul para a Europa (redução de 26%), do Canadá 

para a Ásia (redução de 55%). 

 l� ]y�����çõ��6r! = 	2,449 − 0,159»£26r + 1,575»£36r + 2,802»£46r − ⋯ −0,300»£56r + 0,081»£66r − 0,811»£76r + 1,808»£86r + 2,111»£96r + z6r	, � = 1, 2, 3…7          (61) 
 

Tabela 22 – Taxa de aumento/redução das exportações de minério de ferro: 2000 - 2007 

VARIÁVEL ORIGEM => DESTINO 
TX. AUMENTO DAS 

EXPORTAÇÕES õöÛ×Ú Mauritânia => Europa ↓ øù% õöû×Ú Índia => Ásia ↑ 	ù × õöý×Ú Austrália => Ásia ↑ øþ	 × õöù×Ú África do Sul => Europa ↓ Ûþ% õöþ×Ú Canadá => Europa ↑ Û	 × õö�×Ú Canadá => Ásia ↓ ùù% õö�×Ú Brasil => Europa ↑ þ	 × õö�×Ú Brasil => Ásia ↑ �	 × 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
 

6.2.7 Modelo VII – Relação dos preços com o nível de concentração da indústria 

mundial de minério de ferro 

 

Nesse modelo foi analisado o reflexo que o processo de concentração no ano 

anterior teve nos preços do ano vigente (t), conforme o modelo (62): 
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���ç�r = 	s� +	s901 4!rY9 + zr 	, � = 1,2…29     (62) 

 

Calculando o logaritmo natural das variáveis, o que permitiu um melhor 

ajuste do modelo em contrapartida da regressão ausente da transformação logarítmica, 

obteve-se: 

 l� ���ç�r! = 	s′� +	s′9l� 01 4!rY9! + zr     (63) 

 

Sendo: 

 ���ç�r: é	�	���ç�	���	�����	����������	����	0T���	��	���	�39; 01 4!rY9: é	�	���ã�	��	�������çã�	��	���ú�����	�������	��	���é���	��	�����, �������� ��	��	���í���	��	�����. 
 

Os resultados do Modelo VII contendo os coeficientes e estatísticas estão 

apresentados na Tabela 24, cujos dados confirmam a significância do modelo (64) a um 

nível de 95% de confiança, ou seja, a concentração na indústria mundial do minério de 

ferro ocorrida no ano anterior  � − 1! influencia os preços vigentes deste bem. 

 l� ���ç�r! = 	−7,952 + 	3,039l� 01 4!rY9!     (64) 

 

Dessa forma, um aumento de 1% na concentração industrial ocorrida um ano 

atrás implica em um aumento, em média, de 3,04% nos preços do minério de ferro 

(mantendo-se constante todas as outras variáveis que influenciam o preço deste bem) no 

ano seguinte. Em outras palavras, os preços do minério de ferro são fortemente 

sensíveis (elásticos) à concentração da produção, indicador que procura captar 

justamente o chamado poder de mercado das firmas (sua capacidade de praticar preços 

acima dos preços concorrenciais). 

 

 

                                                
39 Foram adotados os preços dos finos do minério importado pela China devido a disponibilidade destes 
valores. 
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6.2.8 Modelo VIII – Comportamento dos preços em função das mudanças do 

mecanismo de formação de preços 

 

Este modelo buscou avaliar o comportamento dos preços do minério de ferro 

a partir de 2009, quando ocorreu a mudança do método de precificação: de contratos de 

longo-prazo (estabelecidos anualmente) para os contratos trimestrais, além do aumento 

expressivo da quantidade de minério de ferro comercializada no mercado spot (à vista). 

Para tanto, foi formulado o modelo seguinte: 

 ���ç�r = s� + s9Q£r + zr 		, � = 1,2…29      (65) 

 

Foi realizada a transformação logarítmica na variável preço, resultando no 

modelo (65): 

 l� ���ç�r! = s′� + s′9Q£r + zr		, � = 1,2…29     (66) 

 

Sendo: 

 ���ç�r: é	�	���ç�	���	�����	����������	��	0T���	��	���	�; Q£r: é	0	��	����������	���	���ç��	��	���é���	��	�����	���������	��	������	� ���F�	�����	 1983	��é	2008!�	1, ���	����������	���	���ç��	��	�������		������������ �����é�	���	��������	�����������	��	��	������	����. 
 

A partir das saídas contidas na Tabela 24 é possível estimar o modelo (67): 

 l� ���ç�r! = 3,173 + 1,715Q£r + zr 		, � = 1,2…29    (67) 

 

Os resultados são interessantes, pois o coeficiente da variável binária 

demonstra uma elevação dos preços médios praticados a partir do momento que passam 

a dominar os contratos trimestrais e à vista. Assim, verificou-se que o excesso de 

demanda, graças ao aumento do consumo aparente da siderurgia chinesa (e 

eventualmente excesso de oferta se a conjuntura se inverter), tem agora efeito mais 
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imediato sobre os preços. Antes de 2008, os contratos de longo-prazo suavizavam os 

efeitos das flutuações cíclicas, arrefecendo os movimentos de alta ou redução dos 

preços, que se mostravam então mais estáveis. 

 

 

6.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Uma análise dos dados apresentados no capítulo 6 unida com o 

embasamento teórico e pesquisa do mercado transoceânico do minério de ferro, 

permitiu que os objetivos gerais e específicos desta pesquisa fossem concretizados na 

sequência apresentada na Tabela 23. 

A Tabela 23 demonstra que o estudo da indústria mundial de minério de 

ferro foi possível a partir dos procedimentos metodológicos definidos no capítulo 3 e 

dos conceitos desenvolvidos na base teórica do estudo. 

Dessa forma, a interdependência entre os capítulos e objetivos gerais e 

específicos levou ao propósito final deste trabalho. 
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Tabela 23 – Sequência de objetivos e ordem de inserção no trabalho 

NATUREZA 
DO 

OBJETIVO 
DESCRIÇÃO 

ORDEM DE 
INSERÇÃO NO 

TRABALHO 

Objetivo 
Geral 

Estudar o comportamento dos preços do minério de ferro 
através da metodologia econométrica sob o aspecto da 
concetração da produção no mercado transoceânico. 

Capítulo 6 

Objetivos 
Específicos 

Apresentar uma revisão bibliográfica referente à estrutura de 
mercado, concentração industrial, formação de preços no 
oligopólio, medidas de concentração e metodologia 
econometrica. 

Capítulo 4 

Caracterizar o mercado transoceanico do minério de ferro 
sob a ótica oligopolista, considerando a oferta, demanda e 
fixação dos preços. 

Capítulo 5 

Calcular os índices de concentração da indústria mundial de 
minério de ferro, bem como a taxa de crescimentos destes 
índices. 

Capítulo 6 

Realizar a análise de regressão para dados em séries 
temporais e painel para estimar modelos contendo as 
quantidades exportadas de minério de ferro e os seus preço 
scomo variáveis respostas e as seguintes variáveis 
explicativas: vantagens de fretes, efeito renda, nível de 
produção, participação na produção, tipos de minério, 
localização do mercado consumidor, volume de exportações, 
nível de concentração da indústria, mudança no sistema de 
precificação e preços. 

Capítulo 6 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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Capítulo 7 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Neste último capítulo, foram apresentadas as principais conclusões do 

trabalho, bem como as recomendações finais com o objetivo de contribuir com 

pesquisas futuras relacionadas ao tema estudado. 

 

 

7.1 CONCLUSÕES 

 

 

Este trabalho teve a finalidade de estudar os preços do minério de ferro 

comercializado no mercado mundial. Para tanto, definições dos conceitos econômicos 

básicos como o de estruturas de mercado, sobretudo dos oligopólios, foram realizadas 

com o objetivo de compreender a complexidade dos mercados concentrados, que é a 

estrutura teórica próxima à indústria do minério mundial do minério de ferro. 

O objetivo principal do trabalho, que foi estudar o comportamento dos 

preços do minério de ferro, foi alcançado através da organização do presente trabalho 

em fundamentação teórica, procedimentos metodológicos, pesquisa bibliográfica com 

coleta de informações e dados necessários na operacionalização dos objetivos 

específicos, que procuram analisar as variações nos preços do minério de ferro com o 

uso da análise de regressão. 

Entre as inferências mais interessantes obtidas da análise de regressão, 

observou-se que o nível de preços em um ano é bastante elástico ao aumento da 

concentração no setor no ano anterior. De fato, o aumento da concentração em 1% 

provocou, em média, elevação diferida dos preços em 3,04% (Modelo VII). Esse fato é 

capaz de demonstrar o incremento gradual do poder de mercado das empresas líderes na 

indústria mundial. 



115 
 

De um modo geral, essa elevação do nível da produção pelas empresas 

líderes em relação às demais empresas da indústria, permitiu que as mesmas 

aumentasem os seus preços (Modelo II). 

Na mesma direção, testando a relação entre preços e market share, observou-

se que configurada uma hipotética situação de monopólio em t – 1, o monopolista 

poderia aumentar os preços ao menos 23,43% em t (Modelo III). 

Além do uso dos modelos econométricos no estudo da evolução dos preços 

do minério de ferro, uma descrição qualitativa da indústria do mineral foi realizada com 

vistas a identificar a melhor estrutura de mercado capaz de caracterizá-la. Desse modo, 

foi possível observar que as soluções oligopólistas são adequadas ao entendimento do 

comportamento de preços do mercado em estudo. 

Dentro das tipologias existentes no oligopólio, percebeu-se que o mercado 

do minério de ferro possui características preponderantes de um oligopólio puro, ainda 

que a diferenciação do produto esteja presente através da oferta dos três principais tipos 

de minério produzidos pela indústria: finos, lump e pelotas. No entanto, especula-se que 

a tendência de diferenciação, causada pelo aumento dos preços das pelotas no mercado 

transoceânico, será expressiva nos próximos anos (Modelo IV). 

Foi observado também, ainda no esforço de identificar a estrutura capaz de 

caracterizar o mercado em estudo, que o mercado do ferro opina, principalmente, 

através da liderança-preço, que foi preponderante até 2009, sendo a Vale uma price 

maker do setor no mercado mundial ao longo dos últimos anos. A partir do segundo 

trimestre de 2010, a dinâmica de comercialização do minério foi modificada para 

precificações trimestrais e venda do minério no mercado à vista, sendo essas 

transformações lideradas pelas empresas Vale e BHP Billiton. 

Desse modo, outra inferência interessante é a importância de elementos 

(micro)institucionais na formação dos preços. As mudanças recentes no sistema de 

precificação do minério de ferro tornaram os preços bem mais sensíveis a flutuações 

conjunturais (excessos de oferta ou demanda) e, eventualmente, contribuíram para 

modificar seu patamar (linha de tendência). De fato, a transição dos contratos de longo-

prazo para os contratos trimestrais e spot, proporcionou às mineradoras aumento médio 

de 6% nos preços (modelo VIII). 
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Esta identificação do mercado como oligopolista associado a observação da 

evolução da indústria mundial do minério de ferro no sentido da desigualdade 

expressiva entre as empresas do setor, avaliadas pelo índice de Gini, instigou a análise 

do comportamento das variações nos preços do ferro sob influência das firmas líderes 

na produção do mineral. 

A partir da análise dos dados através de modelos econométricos, foi avaliada 

as elasticidades da quantidade exportada do mineral pelo Brasil e Austrália, entre 1983-

2012, em relação aos seus preços, vantagens dos valores dos fretes e a taxa de variação 

do PIB (efeito renda). Assim, observou-se que o aumento de 1% nos preços do minério 

de ferro provocou, em média, um aumento de cerca de 0,6% nas exportações. Do 

mesmo modo, a elevação de 1% na diferença entre os custos dos fretes provocou um 

aumento de 0,4% nas exportações.  

Em relação ao efeito renda, o mesmo foi responsável pela elevação de 0,08% 

nas quantidades ofertadas do mineral (Modelo I.1). Analogamente, as exportações do 

minério de ferro australiano foram estimuladas pelo aumento dos preços deste bem 

mineral, respectivamente, nas taxas de 0,61% (preços), 0,23% (diferenças nos custos de 

frete para a Ásia) e 0,13% (efeito renda), quando ocorreu uma elevação de 1% em cada 

um destes fatores (Modelo I.2). Desse modo, a oferta (exportações) mostrou-se pouco 

sensível a variações nos preços e na renda mundial (modelos I.1 e I.2).  

Ainda comentando os preços, esses se mostraram pouco sensíveis a 

variações na oferta (modelo III), e sensíveis às condições de concorrência no mercado 

asiático (modelo VI) e à diferenciação de produto (diferenças de qualidade), indicando 

ceteris paribus que essa última estratégia produz resultados vantajosos para as empresas 

(modelo V). No entanto, quando se observa a diferenciação de produto como 

(des)vantagem de localização, os resultados foram inconclusivos, pois, se por um lado, 

as exportações foram pouco sensíveis às diferenças de custo de frete (modelos I e II), 

por outro lado, a análise origem-destino das exportações dá ênfase às vantagens 

locacionais (modelo VII). 

Na próxima seção, serão apresentadas as recomendações, a fim de estimular 

e contribuir com pesquisas futuras. 
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7.2 RECOMENDAÇÕES 

 

 

Os resultados obtidos nesta pesquisa aliados aos conhecimentos e à 

experiência adquiridos no desenvolvimento da mesma, motivam a proposta de novos 

trabalhos que venham a aprofundar o assunto e suprir as limitações deste trabalho 

através de estudos mais específicos, direcionados a uma análise pormenorizada do 

mercado mundial de minério de ferro. Adiante, são sugeridas algumas recomendações. 

 

• Realizar trabalhos que explorem diretamente a relação entre rentabilidade e 

estrutura de mercado (concentração, elasticidade-preço da demanda e 

diferenciação de produto); 

 

• Pesquisas que estudem o motivo pelo qual a taxa de crescimento dos preços do 

minério embarcado para a Europa ser maior do que aquela verificada para os 

preços do minério enviado para a Ásia. Pode-se sugerir algumas razões, que 

podem ser exploradas em trabalhos ulteriores, a saber: 

 

a) as economias de escala (aumento do tamanho dos navios, por exemplo) geradas 

pelo vertiginoso aumento da demanda asiática, se comparada à europeia; 

b) a concorrência mais acentuada dada a maior relevância na Ásia da oposição entre 

vantagem locacional do minério australiano X qualidade superior do minério 

brasileiro e; 

c) a magnitude da produção doméstica chinesa de minério de ferro, que, embora 

insuficiente para atender à demanda interna em qualidade e quantidade, mitiga a 

dependência das importações de minério pela China. 

 

• Estudo dos prováveis desdobramentos da desigualdade encontrada entre as 

empresas do mercado transoceânico, considerando o aumento da produção das 

líderes de mercado e consequente elevação do poder de mercado com prejuízos 

para o bem estar social, uma vez que a cadeia do aço possui os bens duráveis 

como um dos seus produtos principais que, muitas vezes, são usados nos 



118 
 

aparatos produtivos e de serviços como máquinas, meios de transporte - 

escoamento da produção e de infraestrutura de um modo geral. 

 

• Pesquisas destinadas a avaliar a competividade da indústria mundial do ferro, 

capazes de verificar às perdas de eficiência operacional geradas pela 

concentração industrial. 

 

• Trabalhos que avaliem a dinâmica da precificação trimestral e à vista, 

considerando a política de aumento de preços estimuladas pelas líderes de 

produção do setor, levando em conta as suas consequências a longo prazo por 

esta iniciativa, uma vez que a elevação dos preços do minério de ferro gera um 

esforço das siderúrgicas e mineradoras em pesquisar e, ou, explorar depósitos 

com baixo teor de ferro, a exemplo daqueles presentes em território chinês. 

 

• Pesquisas que tratem da formação do preço do minério de ferro sob as soluções 

propostas nos modelos oligopolistas como ocorreu até 2009. Também, nesta 

linha de estudo dos preços, analisar como a recente mudança no sistema de 

precificação afetará a relação ente consumo pelo lado das siderúrgicas e oferta 

pelo das mineradoras através do uso da Teoria dos Jogos. 

 

• Estudos que explorem a relação entre preços do minério de ferro (ou produtores) 

e a causa do aumento da desigualdade entre as firmas da indústria. 

 

• Trabalhos que considerem o comportamento dos preços do minério de ferro na 

sua indústria mundial com o objetivo de identificar e avaliar o impacto de 

variáveis como os níveis de estoques chinês do mineral e a desigualdade das 

empresas desse mercado, entre outras. 

 

Como foi demonstrado no decorrer desta pesquisa, o mercado mundial do 

minério de ferro possui papel relevante na economia mundial, servindo como fonte de 

geração de riqueza e de abastecimento do mercado siderúrgico mundial. Por isso, é 

esperado que a realização deste trabalho e recomendações decorrentes, estimule 
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pesquisas futuras que venham a explorar este mercado e, de modo mais abrangente, a 

sua indústria, ainda pouco estudada, se for considerada a importância do minério de 

ferro na economia mundial. 
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Tabela 24 – Coeficientes das equações de regressão, teste de significância (teste t e F) e coeficientes de determinação (r2 e R2) 

 

 

Teste F 
  

Modelo I.1 
Valor do Coef. 2,459 0,615 0,505 0,130      

0,000 0,911 
Teste t 0,000 0,000 0,000 0,007      

Modelo I.2 
Valor do Coef. 2,831 0,606 0,228 0,128      

0,000 0,765 
Teste t 0,000 0,000 0,038 0,034      

Modelo II 
Valor do Coef. 2,086 0,003        

0,000 0,756 
Teste t 0,000 0,000        

Modelo III 
Valor do Coef. 3,154 0,014        

0,000 0,988 
Teste t 0,000 0,376        

Modelo IV 
Valor do Coef. 4,438 0,265 0,503       

0,000 0,941 
Teste t 0,000 0,000 0,000       

Modelo V 
Valor do Coef. 3,652 0,126        

0,000 0,964 
Teste t 0,000 0,000        

Modelo VI 
Valor do Coef. 2,499 -0,159 1,575 2,802 -0,300 0,081 -0,811 1,808 2,111 

0,000 0,983 
Teste t 0,000 0,085 0,000 0,000 0,002 0,375 0,000 0,000 0,000 

Modelo VII 
Valor do Coef. -7,952 3,039 

0,000 0,666 
Teste t 0,002 0,000 

Modelo VIII 
Valor do Coef. 3,173 1,715 

0,000 0,894 
Teste t 0,000 0,000 

(*) Nota: no caso dos coeficientes de determinação das regressões foram usadas duas notações, a saber: r2 (caso de duas variáveis) e R2 (regressão múltipla). 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
 
 
 

s9 sL sZ sð sñ sò só sï s� �L / R2(*) 
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MODELO I – Relação da quantidade de minério de ferro exportada com os preços, vantagens de fretes e efeito renda 
 
MODELO I.1 - Relação entre a quantidade de minério de ferro exportada pelo Brasil e a diferença nos custos dos fretes para a Europa 
(DFE) 
 
 
Multicolinearidade 
 

Os valores Tolerance (ou VIF) são próximos da unidade, indicando a não-detecção de multicolineariedade (Tabela 25). 

 
Tabela 25 – Resultados do Modelo I.1: diagnóstico da multicolinearidade – VIF e Tolerance 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

Os baixos índices do VIF (de 1 até 10) importam em reduzido relacionamento entre variáveis, indicando multicolineariedade aceitável 

(Tabela 25). 

 

 

Coefficientsa

2,459 ,240 10,243 ,000

,615 ,045 ,873 13,574 ,000 ,933 1,072

,505 ,051 ,639 9,998 ,000 ,946 1,057

,130 ,044 ,188 2,977 ,007 ,971 1,030

(Constant)

Ln (P)

Ln (DFE)

Ln (Tx. Var. PIB)

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ln (ExpBra)a. 
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Ausência de autocorrelação serial 
 

É possível concluir que a estatística DW (0,712) se encontra antes de 0,712, implicando na presenção de autocorrelação positiva 

(Tabela 26). 

 

• Tamanho da amostra: n = 27; 

• Nº de variáveis independentes: k = 3; 

• Valor crítico inferior: dL = 1,162; 

• Valor crítico superior: dU = 1,651 

• Estatística DW = 0,712 

Tabela 26 – Resultados do Modelo I.1: estatística Durbin-Watson 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

 

 

 

Model Summaryb

,955a ,911 ,900 ,13210140 ,712

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), Ln (Tx. Var. PIB), Ln (DFE), Ln (P)a. 

Dependent Variable: Ln (ExpBra)b. 
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Normalidade 
 

Como se nota dos resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov disposto na Tabela 27, o pressuposto da normalidade da distribuição 

ser verifica, pois a Sig. = 0,987 é maior que ¦ = 0,05. 

 

Tabela 27 – Resultados do Modelo I.1: teste Kolmogorov-Smirnov 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

27

,0000000

,94053994

,087

,087

-,067

,453

,987

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Standardized

Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Homoscedasticidade 
 

Através do teste de hipóteses de Persarán-Persarán foi possível verificar que o pressuposto a hipótese da homoscedasticidade não é 

violado (Sig.> 0,05). Assim, a variância dos resíduos (variável Y) e constante para todas as observações referentes a cada conjunto de valores das 

variáveis independentes (X) (Tabela 28). 

 

Tabela 28 – Resultados do Modelo I.1: Teste Persarán-Persarán 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

 

 

 

 

 

ANOVAb

1,209 1 1,209 ,820 ,374a

36,873 25 1,475

38,082 26

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Zpr_2a. 

Dependent Variable: Zre_2b. 
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MODELO I.2 - Relação entre a quantidade de minério de ferro exportada pela Austrália e a diferença nos custos do frete para a Àsia 
(DFA) 
 

 

Multicolinearidade 
 

 

Os valores Tolerance (ou VIF) são próximos da unidade, indicando a não-detecção de multicolineariedade (Tabela 29). 

 
Tabela 29 – Resultados do Modelo I.2: diagnóstico da multicolinearidade – VIF e Tolerance 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

Os baixos índices do VIF (de 1 até 10) importam em reduzido relacionamento entre variáveis, indicando uma multicolineariedade 

aceitável (Tabela 29). 
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Ausência de autocorrelação serial 
 

É possível concluir que a estatística DW (0,662) se encontra antes de 2,347, indicando a presença de autocorrelação positiva (Tabela 

30). 

 

• Tamanho da amostra: n = 30; 

• Nº de variáveis independentes: k = 3; 

• Valor crítico inferior: dL = 1,214 

• Valor crítico superior: dU = 1,650 

• Estatística DW = 0,662 

 

Tabela 30 – Resultados do Modelo I.2: estatística de Durbin-Watson 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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Normalidade 
 
 

Como se nota dos resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov disposto na Tabela 31, o pressuposto da normalidade da distribuição 

ser verifica, pois a Sig. = 0,864 é maior que ¦ = 0,05. 

 

Tabela 31 – Resultados do Modelo I.2: teste de Kolmogorov-Smirnov 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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Homoscedasticidade 
 

Através do teste de hipóteses de Persarán-Persarán foi possível verificar que o pressuposto a hipótese da homoscedasticidade não é 

violado (Sig.> 0,05). Assim, a variância dos resíduos (variável Y) e constante para todas as observações referentes a cada conjunto de valores das 

variáveis independentes (X) (Tabela 32). 

 

Tabela 32 – Resultados do Modelo I.2: Teste de Persarán-Persarán 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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MODELO VII - Relação dos preços com o nível de concentração da indústria mundial de minério de ferro 
 

 

Multicolinearidade 
 

Os valores Tolerance (ou VIF) são próximos da unidade, indicando a não-detecção de multicolineariedade (Tabela 33). 

 

Tabela 33 – Resultados do Modelo VI: Diagnóstico da multicolinearidade – VIF e Tolerance 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

Os baixo índice do VIF (igual à 1) importam em reduzido relacionamento entre variáveis, indicando a ausência de multicolineariedade 

(Tabela 33). 
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Ausência de autocorrelação serial 
 

É possível concluir que a estatística DW (0,216) se encontra antes de 1,341, dentro do âmbito da autocorrelação serial positiva 

(Tabela 34). 

 

• Tamanho da amostra: n = 29; 

• Nº de variáveis independentes: k = 1; 

• Valor crítico inferior: dL = 1,341; 

• Valor crítico superior: dU = 1,483; 

• Estatística DW = 0,216. 

 

Tabela 34 – Resultados do Modelo VI: estatística Durbin-Watson 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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Normalidade 
 

Como se nota dos resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov disposto na Tabela 35, o pressuposto da normalidade da distribuição 

ser verifica, pois a Sig. = 0,992 é maior que ¦ = 0,05. 

 

Tabela 35 – Resultados do Modelo VI: One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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Homoscedasticidade 
 

Através do teste de hipóteses de Persarán-Persarán foi possível verificar que o pressuposto a hipótese da homoscedasticidade não é 

violado (Sig.> 0,05). Assim, a variância dos resíduos (variável Y) e constante para todas as observações referentes a cada conjunto de valores das 

variáveis independentes (X) (Tabela 36). 

 

Tabela 36 – Resultados do Modelo VI: Teste de Persarán-Persarán 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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MODELO VII – Comportamento dos preços com a mudança do sistema de precificação 
 

Multicolinearidade 
 

Os valores Tolerance (ou VIF) são próximos da unidade, indicando multicolineariedade aceitável (Tabela 37). 

 

Tabela 37 – Resultados do Modelo VII: diagnóstico da multicolinearidade – VIF e Tolerance 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

Os baixo índice do VIF (igual à 1) importam em reduzido relacionamento entre variáveis, indicando a ausência de multicolineariedade 

(Tabela 37). 
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Ausência de autocorrelação serial 
 

É possível concluir que a estatística DW (1,210) encontra-se à esquerda de dL, implicando na presença de autocorrelação serial 

positiva (Tabela 38). 

 

• Tamanho da amostra: n = 30; 

• Nº de variáveis independentes: k = 1; 

• Valor crítico inferior: dL = 1,352; 

• Valor crítico superior: dU = 1,489; 

• Estatística DW = 1,210. 

 

Tabela 38 – Resultados do Modelo VII: estatística Durbin-Watson 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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Normalidade 
 
 

Como se nota dos resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov disposto na Tabela 39, o pressuposto da normalidade da distribuição se 

verifica, pois a Sig. = 0,123 é maior que ¦ = 0,05. 

 

Tabela 39 – Resultados do Modelo VII: teste One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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Homoscedasticidade 
 

Através do teste de hipóteses de Persarán-Persarán foi possível verificar que o pressuposto a hipótese da homoscedasticidade não e 

violado (Sig.> 0,05). Assim, a variância dos resíduos (variável Y) e constante para todas as observações referentes a cada conjunto de valores das 

variáveis independentes (X) (Tabela 40). 

 

Tabela 40 – Resultados do Modelo VII: teste de Persarán-Persarán 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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