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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo geral identificar as características de rivalidade entre as 

principais firmas que compõem o mercado brasileiro de refrigerantes, sendo estas, Coca-Cola 

Company, AmBev – Companhia de Bebidas das Américas e as Tubaínas, produtos que formam a 

espessa franja concorrencial desta indústria. Para tanto, aponta as características concorrenciais 

do mercado através de uma análise histórica dos períodos de 1991 – 2009, expõe uma breve 

revisão da literatura quanto aos conceitos de Fusão e Aquisição, apresenta e utiliza o modelo 

PCAIDS (Proportionately Calibrated Almost Ideal Demand System), como ferramenta de 

simulação de fusão entre firmas, diante de um suposto ato de concentração. A pesquisa sugere 

que as Tubaínas aparentam ser substitutas mais próximas às marcas da Coca-Cola Company que 

às da AmBev, indicando maior rivalidade com a primeira que com a segunda. 

 

 Palavras-chaves: simulação, fusão, rivalidade, refrigerantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This work has as general objective identifying rivalry characteristics among the main 

firms of the brazilian soft drinks market, those firms are Coca-Cola Co, AmBev – American 

Beverages and “tubaínas”, products that make the competitive fringe of this industry. Therefore, 

this research points out the market competitive features through a historical analysis of the period 

from 1991 to 2009, it also exposes a short literature revision about Fusion and Acquisition 

concepts, and it shows and uses PCAIDS (Proportionately Calibrated Almost Ideal Demand 

System) model as a tool of fusion simulation between firms, facing an concentration act 

assumption. This research suggests that “tubaínas” seems to be closer substitutes to Coca-Cola 

Co brands, than to AmBev products, pointing out a greater rivalry with the first firm than with 

the second one. 

 

 

 Key-words: simulation, fusion, rivalry, soft drinks. 
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, observa-se nas duas últimas décadas, um período de intensa reestruturação e 

consolidação econômicas. Na segunda metade dos anos 90, o país conseguiu controlar a 

hiperinflação através da implantação e implementação do Plano Real, reduzindo 

vertiginosamente as taxas mensais de inflação e mantendo-as a níveis considerados baixos desde 

então. A partir daí, o que verificamos na década de 2000 é a preocupação social e governamental 

em garantir a sustentabilidade econômica do país.  

Esses dois momentos e mesmo antes, com os processos de privatizações e de abertura 

comercial, foram cruciais para a maturação e desenvolvimento da competitividade e da 

produtividade no mercado brasileiro. De um lado, a alta inflação, que ajudava a encobrir as 

ineficiências das empresas, foi eliminada, e as firmas que não se tornaram competitivas, 

começaram a falir
1
. De outro lado, constatamos nos anos 2000 um aumento do poder de compra 

das classes mais baixas, que elevaram o consumo e lograram ascender socialmente
2
.  

Diante deste cenário, destacamos o mercado nacional de refrigerantes: exposto à 

concorrência de produtos importados, ele também divide a arena com um número significativo 

de concorrentes locais. Em geral, a indústria é constituída por refrigerantes populares, muito 

doces, com preços mais baixos e marcas locais, conhecidos pelos nomes genéricos de “tubaínas” 

e por refrigerantes de empresas multinacionais com marcas fortes, como a Coca-Cola Company 

e AmBev – Companhia de Bebidas das Américas.  

O presente trabalho tem como objetivo principal compreender a rivalidade das firmas 

atuantes na indústria brasileira de refrigerantes e entender a dinâmica do setor, conhecendo suas 

características e efeitos competitivos. Para isso, serão simulados processos de fusão entre as 

companhias da indústria, e assim, pretende-se responder: quais firmas são rivais mais próximas? 

O que os resultados das possíveis fusões sugerem sobre o mercado?  

                                                
1 Como explicam Scobari e Sull (2004), a alta inflação serve para encobrir as ineficiências das empresas, uma vez 

que os custos operacionais ineficientes acabavam sendo compensados pelo aumento dos preços dos produtos. As 
bancarrotas também estavam ligadas ao advento das importações. 
2  “Cerca de 31 milhões de brasileiros subiram de classe social entre os anos de 2003 e 2008. Entre eles 19,3 milhões 

deixaram a classe E, que traça a linha da pobreza no país, tendo a renda domiciliar inferior a R$ 768,00; e outros 1,5 

milhão saíram da classe D (de R$768,99 a R$1.114,00). Com isso, houve uma queda acumulada de 43% no grupo 

dos mais pobres nesse período”. Fundação Getúlio Vargas (2009). Disponível em: 

http://www3.fgv.br/ibrecps/Clippings/lc1893.pdf. Acesso em 20/05/2010. 

http://www3.fgv.br/ibrecps/Clippings/lc1893.pdf


Uma das medidas estratégicas que permite a sobrevivência financeira em momentos de 

crises é a fusão e aquisição de empresas. No entanto, este processo leva a efeitos unilaterais 

anticompetitivos devido à internalização da concorrência e rivalidade das firmas envolvidas. As 

ferramentas de simulação, então, permitem estimar o novo equilíbrio mercadológico pós-fusão, 

através de um modelo de um jogo oligopolístico não cooperativo, que resultará em preços e 

participações de mercado ajustados, tanto para as firmas fusionadas como para as não 

fusionadas. Desta forma, os objetivos específicos desta pesquisa são: 

 Apresentar uma análise histórica dos períodos de 1991 – 2009, investigando a trajetória 

das firmas participantes no mercado e expondo as possíveis causas de ascensão e declínio 

das empresas da franja competitiva; 

 Apontar as principais características da indústria, entendendo o modelo concorrencial no 

qual as empresas estão inseridas, assim como expor os conceitos e causas do surgimento 

de Fusões e Aquisições, de acordo com uma revisão da literatura; 

 Explicar o modelo de simulação PCAIDS (Proportionately Calibrated Almost Ideal 

Demand System), identificando suas maiores vantagens e desvantagens para o processo 

de tomada de decisão por parte dos órgãos de defesa da concorrência, diante de uma 

atividade de Fusão e Aquisição; 

 Simular a fusão da Coca-Cola com as tubaínas, destas com a AmBev com o fim de 

avaliar o comportamento da rivalidade existente no mercado. 

As simulações se darão com dados de 2002, baseados nas pesquisas de Alberto Salvo 

(2008). Os resultados apontam que, na hipótese de fusão das tubaínas com as marcas da Coca-

Cola Company há uma elevação média nos preços maior que considerando a fusão com os 

produtos da AmBev, ou seja, as marcas da franja concorrencial aparentam ser rivais e substitutas 

mais próximas aos refrigerantes da empresa americana que aos da AmBev.  

O trabalho conta com esta introdução e estrutura-se em mais 4 capítulos: o primeiro 

apresenta uma análise histórica do mercado, considerando as possíveis causas para a expansão e 

aparente declínio das tubaínas. O segundo capítulo trata das características concorrenciais do 

mercado. No capítulo seguinte fazemos uma revisão da literatura sobre os processos de Fusão e 

Aquisição (F&A), e assim ele se subdivide numa seção sobre conceitos e teorias e noutra, sobre 

os principais motivos que levam à F&A. No quarto capítulo, o tema é sobre as simulações de 

fusão entre os principais integrantes do mercado de refrigerantes, onde será abordado o modelo e 



mecânica das simulações, além de seus resultados hipotéticos. Por fim, o capítulo final está 

destinado a uma breve conclusão das análises. 

 

 

1.  Mercado Brasileiro de Refrigerantes: análise histórica  

1.1 Ascensão das Tubaínas: décadas de 90  

 

Em áreas marcadas por economias de escala, uma das estratégias adotadas como forma de 

redução de custos, diante da desregulamentação do mercado e da maior exposição à concorrência 

de produtos importados, é o processo de Fusões e Aquisições. Porém, no mercado de 

refrigerantes, apesar de também ter sido palco de F&A (como o caso AmBev e sua concessão 

para fabricar e distribuir os produtos da marca Pepsi), o que observamos a partir da segunda 

metade da década de 90 é um incremento no número cada vez maior de pequenas empresas 

atuantes, em alguns casos, fortes concorrentes em mercados mais regionalizados. Fato que induz 

à desconcentração da indústria de refrigerantes no Brasil. 

Durante a década de 90, alguns fatores foram responsáveis por mudanças no mercado de 

refrigerantes: os efeitos expansionistas do plano Real e a inovação tecnológica são os mais claros. 

O sucesso da moeda e a queda significativa da inflação permitiram a estabilidade do poder de 

compra dos consumidores e impulsionaram todo o mercado interno nacional, favorecendo em 

especial, os mercados que dependem do poder aquisitivo da população, como é o caso da 

indústria de refrigerantes, observam Oliveira e Campos (2004). De acordo com eles, 

imediatamente após o Plano Real o consumo da bebida subiu 41,93% no país. 

Nessa mesma linha, Salvo (2008) recorda que outro fator explicativo, porém controverso, 

defendido por alguns, são as práticas empresariais heterogêneas adotadas por firmas tradicionais 

já consolidadas e entrantes de baixo preço nos mercados em desenvolvimento. Isto é, enquanto as 

primeiras respondem a regulamentos e acionistas, e assim, seguem as leis trabalhistas, fiscais e 

ambientais, essas práticas não são vistas entre os produtores de baixa-escala na franja 

competitiva. 

No final dos anos 90, a Coca-Cola junto com a Cia Antarctica e a Brahma, que 

posteriormente se uniram para formar a AmBev, começaram a ver seus negócios sendo atacados 

pelos entrantes de baixo-preço. Salvo (2008) diz que o volume agregado das centenas de 



produtores de marcas B, as ditas “tubaínas”, cresceu de menos de 10% em 1990 para 32% em 

2000 no volume. A entrada e o crescimento dessas marcas se acentuaram entre 1996 e 1999, após 

o plano Real. A estabilidade econômica impulsionou o poder de compra dos residentes de baixa 

renda, já que ela significou a redução do imposto inflacionário que atingia desproporcionalmente 

os mais pobres.  

A queda da alta inflação em 1994, dos níveis mensais de dois dígitos a níveis anuais de 

um dígito, aumentou acentuadamente a renda real dos consumidores de baixa renda sem acesso a 

contas bancárias e proteção monetária. Dado a sua alta propensão ao consumo, a demanda por 

uma vasta gama de bens foi acentuada, em especial comidas, bens duráveis e domésticos. O 

consumo de refrigerantes, em particular, cresceu inacreditáveis 22% a.a. entre 94 e 97: quase 

duplicou de 6 bilhões de litros para 11 bilhões. (SALVO, 2008, p. 7-8) 

A tabela abaixo apresenta a evolução do market share das tubaínas na década de 90. 

Tabela 1. Evolução da participação de mercado das tubaínas (Brasil 1988 – 1999). 

Ano Market Share (%) 

1988 – 1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

9 

10 

13 

17 

18 

18 

21 

26 

33 

Fonte: SANTOS; AZEVEDO, 2003 

 Segundo Santos e Azevedo (2003), essa evolução é principalmente decorrente de uma 

inovação tecnológica no segmento das embalagens, as garrafas PET. O uso desse recipiente 

conseguiu driblar uma das principais barreiras de entrada da área: a logística de distribuição. 

Antes do PET, os recipientes eram majoritariamente de vidro, o que demandava uma grande 

capacidade de articulação para levar os produtos aos pontos de venda e, sobretudo, para recuperar 

o vasilhame para posterior aproveitamento, além de exigir um forte custo de armazenamento e 

estoque. Assim, o custo de transporte incidia fortemente sobre o preço final dos produtos, 



forçando as empresas a estarem presentes no maior número de pontos de vendas possível. 

(SANTOS; AZEVEDO, 2003) 

 A oferta das tubaínas se dá, principalmente, neste tipo de recipiente inovador, e em 

minoria, em latas de alumínio ou garrafas de vidro pequenas (290ml), afirma Salvo (2008). Em 

2002, por exemplo, as garrafas PET de 2L representavam 84% do volume de todas as tubaínas, e 

70% de todos os refrigerantes 

 A utilização do PET trouxe impactos tanto do lado da oferta como na demanda. De um 

lado, acarretou na simplificação do sistema de logística, pois a não necessidade de devolução da 

embalagem para recompra do produto, dispensou a formação de grandes redes de distribuição e 

reduziu o custo de estoques, garantem Santos e Azevedo (2003). Por outro lado, alterou o 

comportamento do consumidor, pois as compras se tornaram mais impulsivas, já que o 

comprador não precisava ter o frasco para garantir a compra. 

Além disso, as garrafas PET, assim como a utilização de outros vasilhames não-

retornavéis (vidros one-way que são mais finos, e latas), também ajudaram a ultrapassar outra 

forte barreira de entrada no mercado, a diferenciação do produto.  Para Santos e Azevedo (2003), 

a embalagem pode influenciar a decisão de compra do consumidor, e dessa forma, agrega valor 

ao produto. Isto é, além de atrair a atenção do comprador, ela ainda reúne alguns atributos de 

diferenciação, como: conveniência, proteção, resistência, conservação e custo.  

Na indústria de refrigerantes, o forte apelo regional abordado pelas tubaínas ajudou na 

expansão de suas vendas: enquanto as marcas mais fortes empregam um montante cada vez 

maior em mix de produtos, publicidade e tecnologia, as tubaínas buscam a liderança em custos e 

no forte conhecimento da área de atuação, ao lado da diferenciação dos produtos, diriam Campos 

e Oliveira (2004). 

 Ou seja, esses refrigerantes inovaram com sabores diferenciados, sendo que muitos destes 

sabores surgiram até antes que as grandes marcas os fabricassem, como é o caso dos sabores uva 

(com o “Grapette”) e canela (com o “Jesus”), respectivamente originários do Rio de Janeiro e 

Maranhão. Além da estratégia da diferenciação, a estratégia genérica do foco também é abordada 

pelas fábricas regionais: a vantagem que elas têm sobre as grandes marcas está em sua 

“capacidade de distribuição em uma região muito específica (...), restringindo a distribuição para 

bares, supermercados e atacados locais (...) e para a população periférica de baixa renda” 

(CAMPOS; OLIVEIRA, 2004, p.10). 



Os autores recordam Porter (1986 e 1990), que identificou três estratégias competitivas 

genéricas: liderança em custo, diferenciação e foco. Pela primeira, a produção é padronizada 

pelo menor custo possível por unidade para atender o público sensível ao preço, e assim, as 

empresas buscariam suas economias de escala, com baixos custos unitários na medida em que a 

quantidade produzida aumenta. A diferenciação visa atender a uma demanda pouco sensível ao 

preço, pois o sentimento de lealdade que o consumidor tem diante da marca comumente implica 

em esforços elevados para a formação e consolidação da mesma, como altas despesas em 

propaganda e marketing pela firma. A estratégia de foco, finaliza o autor, procura atender os 

desejos de um grupo particular ou uma peque na parte da demanda da indústria. 

Entretanto, a expansão da franja competitiva no mercado de refrigerantes não é livre de 

controvérsias. Campos e Oliveira (2004) afirmam que é o preço e não a qualidade o principal 

diferencial das tubaínas. Enquanto alguns estudos apresentam que seria a combinação dessas três 

estratégias (liderança em custo, diferenciação e foco) que garantiria a competitividade das 

tubaínas, Salvo (2008) recorda que os grandes produtores atribuem o preço extremamente baixo 

das tubaínas a sua falta de pagamento de impostos. Isto é, as marcas dominantes alegavam que 

os concorrentes de baixo-preço estavam praticando uma “competição injusta”, pois praticavam 

um preço 45% menor que os de seus produtos porque acabaram adotando custos marginais mais 

baixos, já que não obedeciam às leis.  

A Associação Brasileira das Indústrias de refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas (ABIR) 

parece apoiar as empresas tradicionais, pois passaram a exigir do governo medidas que freassem 

o crescimento da franja, como por exemplo, a adoção de engarrafadoras com medidores de vazão, 

o que permite a inspeção de impostos e outros encargos pelas autoridades. Os produtores das 

tubaínas rebatem dizendo que o poder de mercado da Coca-Cola e da AmBev se deve aos altos 

preços praticados e que essas firmas procuram, na verdade, defender seus negócios altamente 

rentáveis obtendo parte do ganho do consumidor (SALVO, 2008, p.3). 

Paralelamente, continua o autor, percebe-se que há uma fiscalização fraca e tendenciosa 

em lugares onde a receita de impostos se baseia em empresas multinacionais concentradas, como 

Coca-Cola e Nestlé, que procuram proteger sua imagem coorporativa. A expressividade do 

mercado informal, de uma forma geral, garantiria uma vantagem competitiva aos produtores de 

baixa-escala nos países em desenvolvimento, em razão da obediência às leis das firmas fortes e 

tradicionais, finaliza Salvo (2008).  



1.2 Queda das Tubaínas? Uma visão do período de 2000 – 2009 

 

Na década de 2000, a participação de mercado das tubaínas parece ter atingido um ápice e 

já começou a demonstrar alguns sinais de declive. Em 2003, como conferem Campos e Oliveira 

(2004), as empresas regionais abocanharam 33,4% do mercado de refrigerantes, mas após isso, 

elas têm perdido pelo menos 1p.p. de share até 2009, segundo dados da ABIR (2010)
3
. Das 850 

fábricas de refrigerantes que se espalhavam pelo país no início da década, existiam apenas 300, 

em 2007, de acordo com a AFREBRAS - Associação dos Fabricantes de Bebidas do Brasil 

(2007)
4
. 

O gráfico abaixo registra impacto ao longo desta década. 

 

 

Gráfico 1: Participação de Mercado 2003 – 2009 (em%) 
Fonte: adaptado de ABIR (2010) 

 

A que se deve essa queda no consumo de tubaínas? De quem elas estão absorvendo 

share? Ou seja, quem são os principais concorrentes das marcas regionais, ou marcas B? Não 

existem muitos estudos conclusivos para responder essas perguntas. Partindo do fato de que na 

indústria brasileira de refrigerantes os impostos incorrem ao longo de toda cadeia vertical de 

fabricação e resultam em, aproximadamente, 40% do preço final do produto, Salvo (2008) estuda 

a hipótese de que o baixo preço das tubaínas seja explicado por vantagens de custos, originadas 

                                                
3 http://www.abir.org.br/article.php3?id_article=3855 Acesso: 27.05.10 
4 https://humbertocapellari.wordpress.com/category/tubaina-e-outras/ Acesso: 27.05.2010 
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de práticas ilícitas pela não contribuição tributária das firmas pequenas. Seu artigo, então, estima 

um modelo estrutural padrão para distinguir assimetrias de custos (ineficiências de escala e 

inconformidade fiscal) de assimetrias de demandas (preferências do consumidor e 

substituibilidade das marcas), as quais conduzem ao poder de mercado. 

O que o trabalho do autor enfatiza é que os preços extremamente baixos das tubaínas 

podem ser fundamentalmente explicados só pela natureza assimétrica da demanda do 

consumidor. De acordo com Salvo (2008), o custo marginal estimado para as marcas A não é 

significativamente maior que o das tubaínas. Assim, com os custos marginais mais ou menos 

semelhantes, A vale mais porque seus consumidores estão mais dispostos a pagar e B menos, 

pois seus consumidores são mais sensíveis ao preço. Para o autor, os custos sociais vêm da 

produção de baixa escala e menos da conformidade ou não com a lei, ou seja, as supostas 

vantagens de custos que as pequenas empresas teriam em relação às grandes pela não obediência 

fiscal são dizimadas pela baixa eficiência de escala. 

Apesar disso, o que se percebeu ao longo da década foi uma forte campanha liderada 

pelas grandes marcas junto ao Governo com o intuito de regulamentar a adoção de 

engarrafadoras com medidores de vazão, o que permite a inspeção de impostos e outros encargos 

pelas autoridades, identifica Salvo (2008). Esta demanda foi atendida com a Instrução Normativa 

– SRF 265, de 20/12/2002, segundo a qual as indústrias de refrigerantes deveriam instalar o 

sistema que, além de medir a vazão, registra o volume e garante o gerenciamento de dados. Ao 

medir a quantidade de bebidas que sai das fábricas, o Governo pretende dificultar a sonegação. 

Em seguida, outras medidas fiscais também foram sancionadas. A AFREBRAS associa a 

perda de 17,5 p.p. de participação no mercado das empresas regionais à sistemática de tributação 

que beneficiaria as grandes empresas em detrimento das pequenas. Segundo a Associação: 

“Além da suspensão do recolhimento de tributos essas empresas transferem créditos 
para as empresas do mercado interno. Além de existir transferência de créditos de 

impostos que não foram recolhidos, esses ainda são superiores aos débitos de saída”. 

http://www.afrebras.org.br/refrigerante.php 

 

 

“O governo passou a cobrar o imposto PIS/COFINS sobre o produto, mas sempre 

considerando um valor fixo por refrigerante e não um percentual do valor da 

mercadoria. Como as tubaínas são mais baratas, a medida teria dificultado mais a vida 

dos pequenos do que dos grande fabricantes.” Fernando Rodrigues de Barrios, 

presidente da AFREBRAS, em “Tubaínas perdem espaço e tem menos de 29% do 

mercado” de 05/07/2006, para o jornal O Estadão, acessado em 21/05/2010 
http://www.estadao.com.br/arquivo/economia/2006/not20060705p16326.htm 

 

http://www.afrebras.org.br/refrigerante.php
http://www.estadao.com.br/arquivo/economia/2006/not20060705p16326.htm


As medidas jurídicas e tributárias decretadas pelos órgãos regulamentadores no início dos 

anos 2000 coincidem com a perda de participação de mercado experimentada pelas marcas 

líderes. Guimarães et al (2001) apresentam uma queda significativa da Coca-Cola entre 1993 e 

2000, saindo de 58% de share para 48,4% e antes do surgimento da AmBev, a Antarctica perdeu 

5,5pp de participação, caindo de 16% para 10,5%; a Brahma baixou de 6% para 4,7% e a Pepsi, 

de 7% para 4,6%, no período em questão. 

 

2. Características Concorrenciais do Mercado de Refrigerantes 

 

 Como recordam Pindyck e Rubinfeld (1999) no mercado oligopolístico, o produto pode 

ou não ser diferenciado. O que importa é que apenas algumas poucas empresas são responsáveis 

pela maior parte ou pela totalidade da produção, e as barreiras à entrada tornam difícil ou 

impossível que novas companhias entrem no mercado. Algumas barreiras naturais mencionadas 

pelos autores são as economias de escala, custos de patente, de tecnologia ou custos de 

marketing, para tornar uma marca conhecida. Além destas, existem barreiras estratégicas que as 

firmas maiores podem tomar, como a decisão de inundar o mercado com produtos para baratear o 

preço ou a diferenciação e o poder de garantir o abastecimento do mercado. 

 De acordo com o exposto no capítulo anterior, as duas principais barreiras à entrada no 

mercado de refrigerantes são a distribuição de logística e a diferenciação. Esta foi rompida com o 

advento das garrafas PET, o que também significa inovação tecnológica, e o problema da 

distribuição foi amenizado pelo direcionamento dado pelas empresas tubaínas, dirigindo o 

atendimento a pequenos nichos mercadológicos regionais. 

 Salvo (2008) afirma que as firmas grandes (Coca-Cola e AmBev) são oligopolistas do 

modelo Bertrand com multiprodutos, diante de uma franja competitiva (tubaínas). A literatura 

usualmente estuda a competição em mercados com produtos diferenciados a partir deste modelo: 

ele assume o preço é o parâmetro de escolha das firmas, ao contrário de Cournot, que considera a 

quantidade produzida. Uma justificativa pode ser porque o preço é a variável estratégica mais 

comumente observada pelos concorrentes, mais transparente que a quantidade, gerando maior 

acirramento da concorrência no mercado.  

O autor coloca também que as marcas tradicionais avaliam suas marcas com um único 

produto, onde cada marca é avaliada sem internalizar a externalidade das marcas substitutas de 



sua própria empresa. O que é equivalente a considerar que há uma divisão de cada firma 

oligopolista em firmas independentes, cada qual com uma marca própria. Para as Tubaínas, o 

autor também assume que elas se comportam estrategicamente como uma firma de um único 

produto do modelo Bertrand. 

Quanto à segmentação da indústria, os refrigerantes diferenciam-se pelas calorias (regular 

e os de baixa caloria: tipos zero, light e diet); gaseificação (regular e baixa gaseificação, 

exemplos: Aquarius, da Coca-Cola e H2OH, da AmBev); sabores (maçã, mistura de frutas, cola, 

uva, guaraná, limão, lima-limão, mixers, mistura de laranja, laranja, outras frutas, morango, água 

tônica); material da embalagem (papel cartão, vidro, metal e PET); tipo de embalagem 

(retornável e não-retornável); volume da embalagem (200 cl, >100 cl e < 100 cl) (ABIR; 2009). 

Tabela 2. Segmentação do Mercado (Brasil 2004 – 2008). 

Segmentação Ano 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Calorias 

Baixa Caloria 

Regular 

 

6,00% 

94,00% 

 

6,27% 

93,73% 

 

6,78% 

93,22% 

 

9,84% 

90,16% 

 

9,86% 

90,14% 

Gaseificação 

Gas. Regular 

Baixa Gas.  

 

100,00% 

0,00% 

 

100,00% 

0,00% 

 

99,72% 

0,28% 

 

98,31% 

1,69% 

 

98,05% 

1,95% 

Sabores 

Cola 

Guaraná 

Laranja 

Outros 

 

49,12% 

21,45% 

12,86% 

16,57% 

 

50,27% 

21,34% 

12,28% 

16,10% 

 

50,20% 

20,77% 

12,35% 

16,68% 

 

50,70% 

20,04% 

11,82% 

17,43% 

 

51,83% 

19,65% 

11,67% 

16,84% 

Material Embalagem 

Papel Cartão 

Vidro 

Metal 

PET 

 

1,09% 

8,93% 

8,65% 

81,33% 

 

1,07% 

9,33% 

8,64% 

80,95% 

 

1,05% 

9,75% 

9,15% 

80,05% 

 

1,06% 

10,67% 

9,35% 

78,92% 

 

1,11% 

10,78% 

9,72% 

78,39% 

Tipo Embalagem 

Não-Retornáveis 

Retornáveis 

 

90,63% 

9,37% 

 

90,17% 

9,83% 

 

89,72% 

10,28% 

 

88,78% 

11,22% 

 

88,54% 

11,46% 

Volume Embalagem 

<100cl 

>100cl 

200cl 

 

20,58% 

8,21% 

71,21% 

 

22,74% 

8,72% 

68,54% 

 

23,83% 

9,64% 

66,53% 

 

24,89% 

10,55% 

64,56% 

 

23,50% 

12,30% 

62,20% 
Fonte: Brasil Relatório 2009, ABIR (Canadean Liquid Intelligence)  

 

Dentre as inovações mais recentes identificamos o lançamento das embalagens PET 2,5 e 

3,3L e as alternativas mais saudáveis de consumo, como o refrigerante de baixa gaseificação ou 



água saborizada, cujo crescimento atingiu 19% em 2008. Este segmento surgiu como atrativo 

impulsionado pela preocupação com questões de saúde e nutrição, e pode se sustentar com o foco 

nos clientes de maior renda. Motivadas por esta tendência, as grandes firmas elaboraram uma 

nova diferenciação através do incremento de minerais e vitaminas aos refrigerantes de baixa 

gaseificação.  

Diante das mudanças do mercado durante as décadas de 90 e 2000, Santos e Azevedo 

(2003) examinaram o índice de Herfindahl-Hirshman
5
, que mede o grau de concentração do 

mercado. Verificamos pela tabela abaixo que houve, nos períodos analisados, uma redução no 

nível de concentração, caindo de 3950 em 1990 para 2800, em 1999. Porém, identificado pelas 

participações de mercado das firmas componentes, o valor ainda é considerado elevado. 

Tabela 3. Estrutura da indústria brasileira de refrigerantes nos anos de 1990 e 1999. 

Empresas Share/Ano 

 1990 1999 

Coca-Cola 

Antarctica 

Pepsi 

Brahma 

Outras 

Herfindahl-Hirshman 

59,8 

9,8 

15,4 

5,8 

9,2 

3.950 

49,5 

17,5* 

 

 

33 

2.800 

* Incorporação do market share da Antarctica, Brahma e Pepsi, sob o comando da AmBev 

Fonte: SANTOS;AZEVEDO, 2003 

Outros índices valem ser ressaltados para uma compreensão mais abrangente da indústria. 

O volume de refrigerantes, por exemplo, apresenta um crescimento espetacular de 145,2% entre 

1990 a 2009 e de 28% entre 2000 e 2009. Pelo gráfico abaixo percebemos que os períodos com 

maior expansão coincidem com a estabilização da economia e com o Plano Real, em 1994 o 

consumo subiu 14,6% e em 95, incríveis 42% em comparação com os anos anteriores (a parte 

amarela das colunas do gráfico refere-se ao incremento no volume de um período para outro). 

                                                
5 Considera-se que um mercado é concentrado se o índice HH, calculado pela soma dos quadrados das participações 

do mercado for superior a 1800 



 

Gráfico 2: Crescimento do Mercado de Refrigerantes (em milhões de litros) 
Fonte: adaptado de ABIR (2010) 

 

Outro indicador é o consumo per capita, através do qual conseguimos analisar a 

maturidade do mercado, ou seja, o quanto de oportunidade de crescimento e desenvolvimento 

ainda podem ser garantidas, quanto menor o indicador per capita, melhor o potencial de 

crescimento do mercado. Este era o caso do Brasil no inicio da década de 90: como esclarecem 

Guimarães et.al (2001), a má distribuição de renda e o baixo poder aquisitivo da população são as 

principais justificativas para o baixo consumo per capita no pais no período. Em 1997, como 

reforçam os autores, o país era o terceiro maior produtor de refrigerantes no mundo, ficando atrás 

dos EUA e do México. O consumo per capita, porém, em comparação com esses países, se 

distanciava muito: enquanto os americanos consumiam 188,1 l/hab/ano e os mexicanos 158,6 

l/hab/ano, o Brasil, com 66,2 l/hab/ano ficava atrás de países como Argentina (66,7 l/hab/ano), 

Chile (92,7), Colômbia (89,6) e Venezuela (75,1) (GUIMARAES et. al, 2001). 

Pelo gráfico abaixo, percebemos que ao longo da década passada e desta, o indicador 

apresentou um forte aumento, e assim como o gráfico de acima, identificamos o ano de 95 como 

o período mais expressivo, pois é onde se observa um salto no índice. Estas observações 

reforçam a tese de que a principal restrição ao consumo de refrigerantes é a renda disponível, 

uma vez elevado o poder de compra com a estabilização da economia após o Plano Real, o 

consumo per capita de refrigerantes cresceu 88,4% até o ano passado, de acordo com dados da 

ABIR (2010). 



 

Gráfico 3: Consumo Per Capita (litros/hab/ano) 
Fonte: adaptado de ABIR (2010) 

 

 

3. Fusões e Aquisições  

 3.1 Conceitos, Teorias e Características 

 

Os processos de fusões e aquisições (F&As) constituem uma maneira rápida de a firma 

crescer, entrar em mercados, defender-se de aquisições indesejadas, aproveitar oportunidades de 

investimentos, ou até mesmo de alguns participantes desse processo lucrarem às expensas de 

outros. 

Iniciada na Revolução Industrial, a partir de um processo de concentração de capitais e 

reestruturação patrimonial sem precedentes, as atividades de F&As são perpassadas por 

movimentos cíclicos (ondas). Camargos e Barbosa (2003) destacam Nelson (1968), que justifica 

as inconstâncias dos movimentos de fusões pelo fato de tais processos ocorrerem principalmente 

em períodos de alta atividade econômica. Isto é, o estímulo e a busca de associações se dão em 

momentos de baixa nos mercados de capitais, mas a concretização do negócio (pagamento), em 

períodos de alta nesses mercados. 

Camargos e Barbosa (2003) citam ainda Ross, Westerfield e Jaffe (1995), segundo os 

quais “na fusão ou consolidação as firmas envolvidas geralmente têm porte semelhante e 

combinam-se mediante uma simples permuta de ações [a firma adquirente compra ativos da 
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firma alvo], dando origem a outra firma, enquanto na aquisição ocorre a compra de uma firma 

por outra, e somente uma delas mantém a identidade”. 

Assim, podemos pontuar algumas diferenças entre fusões e aquisições: 

 Na primeira, há a criação de uma nova firma, já na segunda, a firma adquirente mantém 

sua identidade jurídica; 

 Na fusão, a forma de pagamento é a permuta de ações, enquanto que na aquisição o 

pagamento é feito por meio de dinheiro, ações ou títulos; 

 Na fusão, as companhias geralmente são do mesmo setor, já na aquisição é comum que 

as empresas sejam de atividades-fins distintas. 

Além disso, vale destacar algumas características, segundo Ross et al (in CAMARGOS; 

BARBOSA, 2003). As F&As podem ser: 

 Horizontais: quando a união ocorre entre firmas do mesmo ramo, geralmente 

concorrentes; 

 Verticais: quando a união ocorre entre firmas da mesma cadeia produtiva, podendo ser 

para cima (montante), em direção aos fornecedores, ou para baixo (jusante), em direção 

aos distribuidores; 

 Conglomerados ou co-seguros: quando as firmas são de ramos diferentes, cujo principal 

objetivo é a diversificação do investimento, visando reduzir riscos e aproveitar 

oportunidades de investimentos. 

Logo, tanto a fusão como a aquisição, são formas de tomada de controle (takeovers) de 

uma empresa por outra. A aquisição pode ocorrer por meio da oferta privada da administração 

da firma adquirente à administração da firma a ser adquirida, ou por meio da oferta pública de 

compra (quando a proposta se dá entre os administradores de uma, diretamente aos acionistas da 

outra). 

Por outro lado, dependendo da forma como a tomada de controle é conduzida a F&A 

pode ser hostil (hostile takeover) ou amigável (friendly takeover). Nestas, a mudança da 

propriedade corporativa se dá sem uma mudança no controle administrativo. Naquelas, há uma 

substituição da administração da firma-alvo. 



Diante disto, levando-se em consideração que na época da criação da AmBev, os 

acionistas da Brahma detinham controle de 80% das ações da nova companhia6, e que a fusão 

foi a forma que os executivos da Antarctica encontraram para manter a empresa viva, após a 

crise de liquidez que a cervejaria enfrentou com a desvalorização do Real, este processo pode 

ser caracterizado como uma fusão do tipo horizontal, onde a tomada de controle foi amigável.  

 

3.2 Os motivos para o surgimento das F&As 

 

 Como ressaltam Camargos e Barbosa (2003), os procedimentos de fusões e aquisições 

ainda não estão totalmente sedimentados num arcabouço teórico que lhes sirva de suporte. Os 

autores colocam que para Firth (1980), a maioria dos motivos para que as firmas se fundam 

baseiam-se nas seguintes Teorias da Firma: 

 Teoria Neoclássica da Maximização dos Lucros da Firma: “as forças do mercado 

competitivo motivam os gerentes a tomar decisões que maximizam o valor das firmas e 

a riqueza dos acionistas” (CAMARGOS; BARBOSA, 2003, p.10). Portanto, desde que 

os takeovers resultem em aumento da riqueza dos acionistas adquirentes, as firmas se 

empenharão em F&As. 

 Teoria da Maximização da Utilidade Gerencial: Os administradores tentarão maximizar 

sua utilidade, isto é, reduzir o risco de perderem seus empregos, em detrimento da 

maximização da riqueza dos acionistas. O que pode ser obtido através da expansão da 

firma, sendo os takeovers a forma mais rápida de conseguir. 

Observa-se que o processo de tomada de decisões das firmas resulta dos acordos e das 

diferenças oriundos de quem detém a propriedade (os acionistas) e controle da empresa (os 

administradores). Neste sentido, a Teoria da Agência, por sua vez, oferece um arcabouço lógico 

que visa solucionar os problemas decorrentes de um relacionamento empresarial onde existe 

uma delegação de poder decisório (JENSEN; MECKLING, in CAMARGOS; BARBOSA, 

2003, p. 45). 

Camargos e Barbosa (2003) colocam ainda as considerações de Manne (1965), Mueller 

(1969), Jensen (1986), Roll (1986), Scherer e Ross (1990) e Kloeckner (1994). Segundo os 

quais, os motivos para as F&As podem ser vários, como: expectativas assimétricas entre o fluxo 

                                                
6 SULL; ESCOBARI, 2004, p. 91 



futuro e o risco associado ao resultado esperado, que levam os investidores a atribuírem valores 

diferentes para uma mesma firma; irracionalidade individual nas decisões dos dirigentes; 

compensações e incentivos tributários, isto é, créditos tributários para a firma adquirente caso 

ela consiga compensar os prejuízos acumulados pela firma adquirida; alternativas a dividendos e 

recompra de ações (segundo esta teoria, quanto maior os fluxos de caixa livres, maiores são os 

custos de agência do capital próprios), de forma que, de acordo com Jensen (in CAMARGOS; 

BARBOSA, 2003), é preferível que os administradores gastem esse dinheiro através de F&As 

que distribuí-lo as acionistas; firmas em que os custos de reposição dos ativos são maiores que 

seu valor de mercado podem ser alvo de proposta de compra, ou seja, quando o “Q de Tobin”, 

que mede a razão entre o valor de mercado dos ativos da firma e seus custos de reposição, for 

menor que 1 (um); buscas de economias de escala e escopo, advindas de possíveis reduções de 

custos; busca do poder de monopólio; redução do risco de insolvência, advinda da fusão entre 

duas ou mais firmas com fluxo de caixa sem correlação perfeita; ou ainda, razões gerenciais, 

pelas quais, as F&As têm por objetivo a substituição de administradores ineficientes (Teoria do 

Mercado de Controle Corporativo). 

Baseados nestas considerações, Camargos e Barbosa (2003) apresentam algumas 

hipóteses sobre o surgimento das F&As: 

 Hipótese da Maximização da Riqueza dos Acionistas 

 Hipótese da Maximização da Utilidade Gerencial: dado que os administradores procuram 

maximizar sua própria utilidade, eles “podem se engajar em F&As que causem impacto 

negativo nas ações de duas firmas, desde que os ganhos para os acionistas da firma-alvo 

sejam compensados com as perdas dos acionistas adquirentes, o que anula as 

expectativas de perdas ou de ganhos líquidos” (CAMARGOS; BARBOSA, 2003, p.12). 

 Hipótese dos Ganhos Operacionais (sinergias): as fusões e aquisições resultam em 

ganhos advindos de fatores operacionais, como economias de escala e escopo, eliminação 

de ineficiências, ganhos de monopólio, obtenção de capacidades adicionais e efeito de 

co-seguro. Logo, uma F&A deve gerar resultado total positivo, que será dividido (não 

necessariamente proporcionalmente) entre as firmas envolvidas. 

 Hipótese dos Ganhos Anormais: a F&A libera uma informação nova no mercado que 

eleva os preços das ações das empresas envolvidas, não seriam os fatores operacionais as 

causas destes ganhos. Assim, as firmas-alvos receberão retornos anormais positivos ao 



anúncio de uma fusão ou aquisição, mesmo que este processo não obtenha sucesso. 

 Hipótese da Eficiência do Mercado: o mercado se ajusta eficientemente a qualquer nova 

informação lançada, como uma F&A. Pode haver ganhos ou perdas, tanto para as firmas 

adquiridas como para as adquirentes. 

 Hipótese da Divisão dos Ganhos ou Hipótese de Mercado de Aquisições Perfeitamente 

Competitivo: os lucros resultantes de uma F&A são distribuídos proporcionalmente ao 

tamanho da firma. Isto é, firmas com mais ativos específicos lucrarão mais. 

 Hipótese da Diversificação de Riscos: baseada na Teoria de Carteiras, de Markowitz (in 

CAMARGOS; BARBOSA, 2003), segundo a qual as F&As não proporcionariam ganhos 

nem para os acionistas-alvos, nem para os adquirentes, dado o risco de uma fusão ou 

aquisição. Os investidores obteriam retornos maiores ou iguais caso aplicassem em ações 

de duas ou mais diferentes firmas, de proporção adequada. 

Os resultados de suas pesquisas reforçam a dificuldade de se delinear uma teoria geral 

que explique toda a atividade de uma F&A, uma vez que cada processo está carregado de razões 

intrínsecas a cada diretoria. Ou seja, o fator de sucesso de uma fusão ou aquisição, que gere 

ganhos tanto para os acionistas da firma adquirida como os da adquirente, perpassa por motivos 

que são subjacentes a cada combinação.  

Dentre as prováveis causas apontadas pelos autores, destacam-se: a maximização da 

riqueza dos acionistas; a maximização da utilidade gerencial, onde pode haver sinergismo ou 

não nessas operações; e retornos anormais positivos gerados pela informação nova liberada no 

mercado, sendo este eficiente no que se refere à velocidade de incorporação dos novos dados. 

Os autores concluem ainda: 

(...) as firmas maiores recebem a maior parte dos ganhos e os investidores conseguem 

obter retornos iguais ou superiores aos de firmas combinadas (diversificadas) em 

investimentos, na proporção adequada de ações de diferentes firmas, o que indica que, 

do ponto de vista da Teoria das Finanças, as F&As que visem somente à diversificação 

não são alternativas legítimas ou racionais de investimentos (CAMARGO; BARBOSA, 

2003, p.24). 

 

 Em paralelo aos estudos de Camargos e Barbosa (2003), Moitinho e Silva (2002) 

apontam grupos de teorias explicativas para as fusões e aquisições. São elas: Teorias sobre o 

Aumento do Valor Total, HUBRIS e problemas de agência. Veremos que algumas se 

assemelham às apresentadas anteriormente. 



 Como o nome diz, as teorias sobre o aumento do valor total enxergam as F&As como 

uma forma de criação de valor para as firmas envolvidas, e abordam oito temáticas: Teorias de 

eficiência, Sinergias, Diversificação, Integração Vertical e Integração Horizontal, 

Realinhamento Estratégico às Mudanças Ambientais, Subvalorização / Subavaliação e Teoria da 

Informação e Sinalização. 

 Assim como levantado por Camargos e Barbosa (2003), Moitinho e Silva (2002) alegam 

que a ineficiência na gestão de uma empresa pode ser um motivo para as F&As. Pois, presume 

que a fusão geraria mais eficiência à firma adquirida, já que seria gerida por outra mais 

competente. Os autores, entretanto, apontam algumas ressalvas quanto a isso: não 

necessariamente o nível da gestão da F&A irá aumentar por causa da administração nova, pode 

ser inclusive que diminua, contagiando a gestão da firma que é eficiente. 

 Além disso, os autores apresentam a possibilidade teórica de que se existem N sociedades 

no mercado, e a X-ésima for a mais eficiente, então as N-1 sociedades seriam absorvidas, 

gerando uma situação de monopólio para a empresa X. 

 Moitinho e Silva (2002) descrevem a Sinergia como o efeito “2+2=5”, ou seja, é a 

capacidade que uma combinação de empresa tem de ser mais lucrativa que a soma dos lucros 

das empresas consideradas individualmente. Portanto, desde que os efeitos da sinergia sejam 

superiores aos custos de aquisição, então as firmas interessadas tendem a se reunir em F&A. 

 Os autores classificam este tipo de estado como Sinergia Operativa ou Sinergia 

Financeira. Pela primeira, as fusões ou aquisições permitiriam uma redução de custos através 

das economias de escala, economias de variedade ou diminuição da incerteza. A Financeira, por 

sua vez, considera que a combinação de empresas pode gerar uma redução no custo de capital, e 

conseqüentemente, do risco de falência e insolvência, posto que inibe a flutuação dos fluxos de 

caixa. Torna, também, os custos de endividamentos externo e interno mais baratos. 

 Percebe-se assim, que tanto as teorias de eficiência como a sinergia, apresentadas por 

estes autores, assemelham-se à hipótese dos ganhos operacionais abordada por Camargos e 

Barbosa (2003). 

 Pela Teoria da Diversificação, temos que os gestores tentam diversificar a atividade de 

sua empresa como forma de aumentar o rendimento e/ou diminuir o custo (MOITINHO;  

SILVA, 2002). Assim, quando uma empresa decide expandir-se, ela pode optar pela aquisição 

de outra ou pela expansão interna. Quando não há recursos internos que possibilitem a 



expansão, ou quando o timing do mercado exige uma posição rápida, as empresas podem optar 

por F&A. 

 Coincidindo com o apresentado anteriormente, pela Diversificação, Moitinho e Silva 

(2002) afirmam que através das F&As é possível diminuir a volatilidade do fluxo dos 

rendimentos, gerando um efeito de co-segurança (coensurance effect). 

 Os autores lembram, ainda, que pela Integração Vertical as F&A buscam reduzir custos 

dentro do processo produtivo. Ao adquirir um fornecedor, por exemplo, a empresa garante uma 

fonte segura de fornecimentos, além de reduzir custos de transação. O problema está em 

determinar o preço interno do produto. Se se opta pelo preço do fornecedor, a empresa 

adquirente terá lucros extraordinários, enquanto a adquirida perderá dinheiro, e o inverso ocorre 

quando se opta pelo preço do comprador. 

A Integração Horizontal aparece como motivo para as F&As quando a empresa 

adquirente tem como objetivo criar poder de mercado. Quando ela visa novas técnicas de gestão 

para adaptar-se às mudanças competitivas dos mercados, as F&As aparecem como forma de 

suprir essa carência mais rapidamente que talvez, pelo crescimento interno da firma. Foi o que 

Moitinho e Silva (2002) chamaram de Realinhamento Estratégico às Mudanças Ambientais. 

Os conceitos de subvalorização / subavaliação, por sua vez, consideram que o mercado 

pode não refletir o valor real de uma empresa, já que o gestor pode deter algum dado que o 

mercado desconhece, o que favorece ao processo de F&A. Além disso, quando a empresa está 

subvalorizada, significa que o valor de mercado dos ativos é inferior ao seu custo de reposição 

(“Q de Tobin” <1), tornando vantajoso para esta empresa adquirir outra. Estes aspectos também 

foram apresentados por Camargos e Barbosa (2003). 

A Teoria da Informação e Sinalização levantada por Moitinho e Silva (2002) assemelha-

se com a Hipótese de Ganhos Anormais, de Camargos e Barbosa (2003), posto que, mesmo que 

não obtenha sucesso, a nova informação lançada no mercado eleva o preço das ações da firma a 

ser adquirida, induzindo a processos de F&A . 

Concomitantemente às Teorias de Eficiências recém apresentadas, os autores apontam a 

Teoria do Hubris, desenvolvida por Richard Roll, como explicação para as fusões e aquisições. 

Segundo ela, não seriam os motivos econômicos que levam a certas aquisições, mas as razões 

pessoais dos gestores, como excesso de otimismo ou orgulho. 



Ao contrário das hipóteses de geração de valor, o Hubris considera que existem possíveis 

ganhos para a empresa-alvo, mas também perdas para a empresa adquirente (“a maldição do 

vencedor”, situação na qual o comprador observa que o preço pago pelo objeto de desejo é 

maior que o real valor deste). Logo, o efeito sobre o valor total é nulo, o que é similar à 

Hipótese da Maximização da Utilidade Gerencial testada por Camargos e Barbosa (2003). 

Por sua vez, os problemas de agência também foram mencionados pelos autores acima. 

Tratam-se dos conflitos resultantes da delegação de poder decisório entre o agente principal 

(acionistas) e o interno (administradores). O principal acaba incorrendo em custos adicionais 

para monitorar e fiscalizar as atividades dos administradores.  

A questão do fluxo de caixa livre insere-se neste mesmo contexto: quanto maior nível aos 

acionistas, menores os recursos a serviço dos gestores. Logo, a menor liquidez obriga os 

administradores a investirem no estritamente necessário. Moitinho e Silva (2002) dizem que o 

que mais explica o surgimento das F&As são teorias que abordam a eficiência das empresas. 

 

4. Simulações de Fusões 

 4.1 Modelo e mecânica das simulações 

 

Uma das grandes dificuldades para os órgãos antitruste no caso de fusões horizontais é 

porque não se julgam fatos passados, mas possibilidades futuras de danos à concorrência, soma-

se a isso, a dificuldade de acesso a dados confiáveis e abrangentes das empresas fundidas. Os 

modelos de simulação de fusão ajudam a fornecer previsões do comportamento do mercado, 

apresentando os possíveis impactos quantitativos no momento pós-fusão.  

Com custos relativamente baixos e poucas exigência de dados, eles mensuram os efeitos 

unilaterais potenciais sobre o preço, ou seja, os incentivos que a nova firma (resultante da fusão) 

tem para subir seus preços sem estabelecer qualquer tipo de conluio com seus concorrentes. 

Paralelamente, também sinalizam se há ganhos de eficiência associados a reduções no custo 

marginal de produção que compensem a elevação do preço (EPSTEIN; RUBENFELD, 2001). 

Um efeito unilateral pode ser definido como a diferença de dois equilíbrios não 

cooperativo de Nash, o primeiro, na situação pré-fusão e o segundo, no momento seguinte, e 

ocorre enquanto as empresas concorrentes não alteram suas estratégias (GUERRIERO, 2008). 

Tais efeitos se apresentam quando, após um suposto aumento de preços, em vez de perder um 



número expressivo de compradores, a nova firma consegue mantê-los porque passa a oferecer a 

marca alternativa preferida pelo público, assim, ela pode ganhar poder de mercado significativo e 

o aumento de preços torna-se rentável. 

Isto é, no processo de fusão entre empresas, há duas forças que atuam sobre os preços: o 

poder de mercado e a redução de custos. A primeira, tende a influenciar positivamente o preço 

médio do mercado, uma vez que os consumidores exercem pouco ou nenhum efeito sobre as 

empresas fusionadas, esclarece Rosendo Junior (2008). A segunda, atua em direção oposta, 

levando a uma queda no preço de equilíbrio, ou seja, como a nova firma costuma ter maior 

margem para reduzir custos de produção e/ou elevar seu lucro para abocanhar maior fat ia de 

mercado, consegue fidelizar seus consumidores através de preços extremamente competitivos, 

finaliza o pesquisador. 

Na mesma linha, Roy Epstein (2002) explica que a queda nos lucros resultantes da perda 

de vendas quase não se compara com o lucro incremental decorrente do aumento dos preços, pois 

no caso de fusões, a nova firma não perderia muitos consumidores para a sua concorrente. Diante 

disso, os efeitos unilaterais desenham-se como uma preocupação constante para os órgãos 

antitrustes, em especial se a nova firma possui as marcas de maior preferência pelos 

consumidores. As simulações quantificam seus impactos e indicam eventuais variações no IHH 

(Índice Herfindhal-Hirschman)
7
, desta forma, funcionam como ferramentas que ajudam a balizar 

as decisões jurídico-administrativas dos órgãos de defesa do consumidor. 

A partir de condições do mercado pré-fusão, as simulações apontam o preço pós-fusão, 

para isso, é necessário, primeiramente, assumir um modelo de mercado e uma função demanda 

adequados. Epstein e Rubinfeld (2002) esclarecem que o modelo de oligopólio tipicamente 

adotado é o de Bertrand, segundo o qual, cada firma adota o preço de suas marcas 

simultaneamente, com o fim de maximizar seus lucros. O equilíbrio acontece quando nenhuma 

firma consegue aumentar seus lucros mudando o preço de suas marcas unilateralmente, isto é, o 

equilíbrio pode ser interpretado como resultado das interações entre as decisões de cada firma 

sobre seu preço, e suas expectativas sobre a reação de sua concorrente. 

As simulações também exigem um modelo de demanda que satisfaçam algumas 

condições, argumentam os autores, a principal é que a elasticidade preço seja negativa (aumentos 

                                                
7 O IHH é menos informativo porque ele não provê informações específicas sobre o preço e também não avalia os 

impactos das eficiências. Se o acréscimo no índice for superior a 50 pontos é um sinal para as agências antitrustes se 

preocuparem, pois indica participação de mercado mais significativa para a nova firma (EPSTEIN, 2002). 



no preço do produto deve acarretar quedas em sua quantidade demandada), e espera-se também 

que a elasticidade cruzada entre as marcas seja positiva (se as marcas são substitutas perfeitas). 

Com respeito à oferta, as simulações assumem que custos adicionais não variam com a 

quantidade produzida. 

Epstein e Rubinfeld (2002) explicam que os modelos ocorrem em 2 estágios: assume-se 

que o market share e as elasticidades próprias e cruzadas sejam conhecidas; e considera-se 

também que a nova firma irá estabelecer preços diferentes do que as empresas pré-fusão (uma 

vez que a fusão reduz a concorrência e/ou gera potenciais eficiências). Neste contexto, a empresa 

pós-fusão sobe o preço de uma de suas marcas e os lucros são absorvidos porque o comprador 

passa a consumir mais a marca da outra firma da operação. Ou seja, em essência, neste segundo 

passo o modelo de demanda faz com que a mudança do preço gere market share, elasticidade e 

custo marginal que sejam consistentes com a maximização do somatório dos lucros de todas as 

marcas que a nova firma produz. 

Diante disto, ressaltamos também Guerriero (2008), que explica que as simulações se 

referem a uma análise de um jogo estático, de apenas uma rodada com equilíbrios comparáveis 

antes e depois da fusão. Denotando por ai a ação da empresa i e a-i a ação de todas as demais 

empresas, os lucros da empresa i são: ∏i (ai, a-i), e a condição de equilíbrio, necessária e 

suficiente, é que cada empresa esteja no seu ótimo: 
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Desta forma, cada empresa maximiza seu lucro considerando as ações das outras, o que 

gera uma curva de reação
8
 de cada empresa às ações de suas concorrentes, que resolve a equação 

(1). 

 Se as empresas i e j se fundem, o problema passa a ser maximizar ∏ 
i
 + ∏ 

j 
, e a nova 

condição de ótimo é: 
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8. A curva de reação de uma empresa informa o quanto ela deve produzir em função do nível de produção da 

concorrente. Os níveis de produção de equilíbrio são encontrados nos pontos de interseção das curvas de reação, o 

que é denominado de “equilíbrio de Cournot”.  



 Percebemos que haverá um equilíbrio diferente devido à influência do preço e consumo 

de um produto sobre o outro, e a nova empresa terá a possibilidade de alterar estrategicamente a 

oferta de seus dois produtos de forma a maximizar seu lucro, pois já não toma o segundo produto 

como dado. 

 Enquanto isso, as demais empresas do mercado continuam otimizando (1), e apesar de 

mudarem suas ações em virtude das decisões da empresa fusionada, continuam na mesma curva 

de reação, por isso o efeito é denominado unilateral. Já com a fusão, as empresas i e j têm a 

concorrência internalizada, o que reduz a competição geral do mercado, gera preços mais altos e 

menores quantidades. 

 Voltando à primeira etapa do processo de simulações, a definição do mercado pré-fusão 

exige o conhecimento dos produtos que o compõem, seus preços, quantidades e a participação do 

mercado das empresas participantes. Em virtude disso, é necessário conhecer o mercado pelo 

lado da demanda e da oferta. O primeiro é apresentado pelo cálculo das elasticidades-preço 

cruzadas entre os produtos, isto é, produtos cujas elasticidades-preço cruzadas sejam muito 

baixas entre si indicariam que os consumidores não os enxergam como substitutos, caso 

contrário, indicariam substitutibilidade entre os bens.  

 Pelo lado da oferta, segundo o autor, mesmo que os produtos não sejam tidos como 

substitutos pelo consumidor, eles podem ser produzidos de forma semelhante sem exigir grandes 

recursos extras (seja investimento material ou pessoal) à empresa. Nestes casos, a firma deve 

entrar como ofertante no mercado em questão. 

 Quanto à definição de preços e quantidades, Guerriero (2008) ressalta alguns cuidados: 1) 

precisamos obter séries de dados longas, e não restritas ao tempo e espaço, para isso, confiamos 

nos dados fornecidas por empresas de consultorias específicas (AC Nielsen ou Resource 

Information Inc, etc); 2) não podemos observar os preços de revendas unicamente, pois as fusões 

em geral acontecem no nível de produção; 3) os produtos devem estar agregados quanto aos tipos 

de embalagens e variedades, pois ainda que isso reduza a quantidade de parâmetros a serem 

estimados e que a média possa não refletir uma demanda real, estudos mostram que as 

estimativas de produtos não agregados variam muito; e 4) precisamos avaliar a participação de 



mercado das empresas, e para isso, o valor monetário de faturamento funciona como unidade 

padrão de comparação
9
. 

 Outra etapa para a Simulação é escolher a forma funcional da demanda, a depender disso, 

é comum haver problemas com respeito à adequação dos dados à realidade (formas funcionais 

que acabam sendo muito rígidas) e aos efeitos unilaterais advindos da fusão, como explica 

Guerriero (2008). Para tanto, utilizam-se alguns testes de adequação, que avaliam o 

comportamento pregresso do mercado, e assim confirmamos se o padrão de demanda empregado 

explica ou não os principais movimentos de substituição de produtos.  

Além disso, a depender da função de demanda empregada, os resultados unilaterais 

podem ser variados, se o modelo adota uma demanda elástica, por exemplo, a variação na 

quantidade resultante de uma variação no preço é maior que numa função com declividade mais 

acentuada. Se na realidade, porém, a demanda for mais inelástica, a queda na quantidade 

demandada decorrente do aumento do preço é menor, e assim, para os consumidores, os efeitos 

negativos resultantes da fusão seriam na verdade, maiores. 

 Simultaneamente, para a mensuração do poder de mercado, o autor lembra que a maioria 

dos estudos relacionavam o custo marginal (CMg) e o preço. Porém, os métodos econométricos 

mais recentes apontam que outras variáveis (especialmente as relacionadas à eficiência e 

características particulares da firma) são igualmente importantes para mensurar o market-share. 

Neste caso, a empresa é agente responsável pelos seus próprios resultados e que leva em conta as 

restrições do ambiente em que atua, ou seja, a estrutura do mercado já não seria o principal 

determinante do desempenho empresarial. 

 Em virtude de tais aspectos comportamentais, o modelo de oligopólio aplicado também é 

relevante para a simulação de efeitos anticompetitivos da fusão. O modelo de Bertrand, afirma o 

autor, baseia-se na competição por preços determinados simultaneamente pelas empresas de bens 

diferenciados, considerando a reação de suas concorrentes, além disso, permite comparar dois 

estados de equilíbrio estáticos, e desta forma permite constatar as transformações do mercado. O 

problema da empresa é maximizar seus lucros, dados por: 

(3) )),((),(),( iiiiiiiiiii ppDCppDppp   , e a maximização é dada por: 

 

                                                
9 “Essa abordagem, porém, sofre algumas limitações por sobre-avaliar a participação de mercado de produtos mais 

caros e, inversamente, sub-avaliar a participação de produtos mais baratos, mesmo assim, é a melhor e mais prática 

aproximação para a maior parte dos casos”. GUERRIERO, Ian (2008) 
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  Onde, p –i são os preços dos demais produtos, Di (pi, p –i) é a quantidade demandada do 

bem i e Ci (Di (pi, p –i)), o seu custo de produção. Define-se também a margem de preço e produto 

como: mi = −1/ εii  , onde  εii  é a elasticidade-preço própria do bem i. A partir do equilíbrio 

(pré-fusão) é possível estimar o CMg das empresas. Considerando-os constante, calculamos o 

novo equilíbrio, e ao estabelecer a fusão entre as empresas i e j, a nova empresa passa a 

maximizar a seguinte função de lucros: 

     (5) )),(()()),((),(),,( , jjjjjjjjiiiiiiiijijiji ppDCppDpppDCppDpppp     

  E a condição de maximização de lucros é: 
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Enquanto as demais empresas continuam atendendo à condição (4), a empresa fusionada 

passa a operar com (6). Neste caso, aponta Guerriero (2008), a nova firma poderá maximizar seus 

lucros de uma forma estratégica, aproveitando o padrão de substituição entre seus produtos, uma 

vez que a redução da oferta de um bem elevaria a demanda do outro. Ou seja, no equilíbrio pós-

fusão, se não houver sinergia entre as empresas fusionadas, com aumento de eficiência e redução 

de custos, a situação conduzirá a uma elevação nos preços, e assim, a nova firma tenderá a 

garantir poder de mercado de uma forma prejudicial ao consumidor. 

O autor coloca ainda outro ponto: 

“se conhecermos os preços dos bens diferenciados e tivermos boas estimativas das 
elasticidades da demanda, [as simulações] dispensam o conhecimento da estrutura de 

custos das empresas, desde que se assuma que o custo marginal de produção é constante 

no trecho relevante da função. Ou seja, é possível calcular os custos marginais de forma 

reversa dados os preços de equilíbrio e as elasticidades, bastando admitir maximização 

de lucros de curto prazo antes da operação. Essa inferência é bastante vantajosa, dada a 

dificuldade de estimar a função de custos das empresas.” (GUERRIERO, 2008, p. 8) 

 

 As simulações permitem também quantificar a magnitude da redução de custos 

necessária, advinda da fusão, para manter o excedente do consumidor, pois um dos critérios para 

aprovação de uma operação é o Price Standard não alterado, garante Guerriero (o preço 



praticado pós-fusão deve ser pelo menos igual ao pré-fusão)
10

. Mantendo os preços inalterados, 

deixam-se os custos variarem para compensar os efeitos da maximização do lucro. Mas, na 

medida em que as simulações tornam-se mais complexas, com outras variáveis a serem 

analisadas além do preço, os resultados do modelo dependem cada vez mais das premissas e 

valores definidos pela estratégia da empresa. 

 Percebe-se que o processo de fusão acaba contendo certo número de variáveis de difícil 

quantificação através da observação e análise do mercado, são variáveis arbitrárias determinadas 

pelas empresas que restringem o poder de explicação das simulações. Além desta limitação, os 

resultados dependem também do número de empresas atuantes, uma vez que uma delimitação 

abrangente do mercado vai subdimensionar a importância da empresa fusionada, e uma definição 

restrita do número de empresas conduzirá a um poder de mercado advindo da fusão 

supervalorizado.  

Outras barreiras referem-se à agregação de produtos, a definição da função demanda e o 

modelo de oligopólio. Pela primeira, temos que as marcas apresentam um número elevado de 

embalagens e tamanhos que devem ser agrupadas em períodos a fim de avaliar a variação no 

preço e quantidade, e dependendo de como a agregação é feita, os resultados também podem 

oscilar. Pela segunda, como já mencionada, a declividade da função demanda, assim como a 

estimação de sua elasticidade-preço, faz com que um aumento no preço tenha impactos mais ou 

menos abrangentes na quantidade demandada. Pela última, as simulações tendem a adotar as 

premissas do modelo Bertrand, que apresentam resultados estáticos, não relevando aspectos de 

interação e processos de transformação entre as firmas. 

O fato de as empresas costumarem ser displicentes com os revendedores e fornecedores 

dos produtos também se apresenta como limitação das simulações. Dada a dificuldade de 

mensurar os poderes de barganha entre os agentes do mercado, o modelo admite que a atuação 

destes terceiros seja irrelevante para a curva da demanda, o que também restringe a capacidade 

de explicação da realidade, explica Guerriero (2008). Em razão disso, o autor considera prudente 

analisar a hipótese de colusão durante a tomada de decisão pelo órgão antitruste: se mesmo sob o 

conluio, alternativa extrema de aumento de preços (nível de monopólio), os ganhos de eficiência 

                                                
10Apresentado por Fisher e Lande (1983), em GUERRIERO, Ian (2008). O critério de eficiência conhecido como 

Price Standard exige que para uma situação de concentração de mercado ser eficiente, o excedente do consumidor 

não pode ser reduzido. 



forem superiores a esse aumento, o ato de concentração entre as empresas poderá ser 

seguramente validado. 

O autor afirma que as simulações são úteis como parâmetros de análise, isto é, podem ser 

usadas como indicadores e não critérios de decisão: “se indicarem que os efeitos líquidos são 

positivos ou apenas levemente negativos, a autoridade antitruste pode com maior segurança 

autorizar a operação se as outras evidências também forem favoráveis. Por outro lado, se as 

simulações indicam efeitos prejudiciais, é necessário que as outras evidências sejam fortes o 

suficiente para justificar uma aprovação.”  

 Guerriero (2008) menciona também que a modelagem deve estar de acordo com o 

pressuposto da “Disciplina Dalbert”, segundo o qual o depoimento dos experts deve ser 

cientificamente validado, os métodos considerados sólidos e a simulação explicar os dados do 

passado. Garantido isso, as vantagens das simulações se apresentam: 1) mensuram possíveis 

impactos sobre preço e quantidade pós-fusão, o que permite ponderações sobre ganhos reais de 

eficiência; e 2) têm custos reduzidos e análises que, por serem rápidas, se adéquam à necessidade 

dos órgão anticompetitivos em fornecer um posicionamento legal às empresas envolvidas em 

tempo hábil. 

 

4.2 Sistema PCAIDs 

 

O sistema PCAIDs (Proportionately Calibrated Almost Ideal Demand System) consiste 

numa função de demanda que, ao usar a premissa de proporcionalidade entre os padrões de 

substituição de cada produto, ou seja, a elasticidade-preço de demanda do mercado como um 

todo e a elasticidade-preço própria do produto, além da participação de mercado de cada produto, 

consegue fornecer toda a matriz de elasticidade-preço no momento pós-fusão (GUERRIERO, 

2008). 

Sua principal característica é, ao mesmo tempo, vantagem e desvantagem: sua grande 

simplicidade e pouca necessidade de dados garantem rapidez aos estudos sobre os efeitos 

unilaterais da concentração horizontal (F&A), porém, a mesma simplicidade e o mecanismo 

baseado apenas na participação de mercado, oferecem padrões rígidos de substituição. Para tanto, 

o autor considera importante “fazer testes de sensibilidade aos parâmetros escolhidos e 

elasticidades calculadas para que eles consigam refletir os dados do passado desse mercado.”  



Fundamentalmente, diz o autor, a simulação procura encontrar o vetor de variação de 

preços, sendo que não é necessário conhecer nem os preços nem os custos, apenas suas variações. 

A função demanda e as elasticidades próprias e cruzadas são dadas, respectivamente, por: 
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Onde, ε é a elasticidade preço total do mercado, b são os parâmetros de substituição entre 

os produtos, si é a participação de mercado de cada produto, b11 é conhecido e representa o efeito 

do próprio preço de cada marca sobre sua participação. São N marcas e n empresas, cada uma 

podendo produzir ni marcas. O preço de cada marca é pj, a quantidade é qj , o custo marginal é cj e 

a margem de lucro é μj = (pj - cj)/ pj. As diferenças exponenciais entre os preços pré e pós fusão 

são, δj = ln (pj pos) - ln (pj pre), as mudanças percentuais dos custos marginais são,  γj = ln (cj pos) / ln 

(cj pre) – 1. Os vetores são: s = (s1, s2, ..., sN)’; p = (p1, p2, ..., pN)’; q = (q1, q2, ..., qN)’, c = (c1, c2, 

..., cN )’, μ = (μ1, μ2, ..., μN)’, δ = ( δ1, δ2, ..., δN)’ e γ = (γ1, γ2, ..., γN)’. Definem-se as seguintes 

matrizes: S = diag(s), Γ = diag (1+ γ), Δ = diag (exp(δ)). 

Haverá também as matrizes Ei para cada empresa, tal que cada elemento da matriz (k, j) é 

igual a ε jk, ou seja, é a matriz transposta das elasticidades próprias e cruzadas das marcas 

produzidas pela própria empresa. Define-se, por fim, o vetor de solução δ * = exp(δ) -1 que é a 

medida de variação de preços. A condição de primeira ordem é dada por: s + diag(E1, E2, ..., 

En)Sμ = 0. A primeira etapa da simulação é encontrar a margem de lucro em cada produto, dada 

pela diferença de preços e custos, antes da operação: 
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 Após a fusão haverá um número a menos de empresas, mas a mesma quantidade de 

marcas. Fazendo E*n-1 a matriz da empresa fusionada, a condição de primeira ordem pós fusão é s 

+ diag(E1, E2, ..., E*n-1)Sμ=0, com todas as variáveis tomadas em sua situação pós-fusão. Sendo 

cj pre = (1- μj pre) pj pré, e pj pos = exp(δj) pj pré, temos: 
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E para todas as marcas, a relação pode ser escrita: 
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Assim, a condição de primeira ordem para o pós-fusão pode ser escrita de forma a 

clarificar a variação de preços como na equação acima. Fundamentalmente, a simulação reside 

em encontrar o vetor de preços δ que resolve o sistema, sendo que não é necessário conhecer os 

preços ou os custos, já que tudo depende de suas variações. 

Epstein e Rubinfeld (2002) completam explicando que o modelo PCAIDS necessita de 

um grande número de parâmetros, e que não é incomum que as elasticidades-cruzadas estimadas 

sejam pouco precisas ou cujos sinais algébricos sejam inconsistentes com a teoria econômica. 

Mas, é possível implementar uma variável no modelo que assegura os sinais corretos, 

argumentam os autores. 

Como exemplo, eles partem de três firmas independentes, cada qual com uma única 

marca. O modelo especifica que a participação de mercado da marca depende do preço de todas 

as marcas, isto é, o market share da i-ésima marca, si, sendo um percentual da receita total do 

mercado, é uma função do log natural dos preços, pi, de todas as marcas do mercado. 

(14) 

)ln()ln()ln(

)ln()ln()ln(

)ln()ln()ln(

33323213133

32322212122

31321211111

pbpbpbas

pbpbpbas

pbpbpbas







 

Os coeficientes b1,1, b2,2, e b3,3 especificam os efeitos do preço de cada marca sobre sua 

participação de mercado. Espera-se que eles tenham sinais negativos (um aumento no preço da 

marca deve diminuir sua quantidade demandada, tudo o mais constante). Os demais bi,j, sendo i ≠ 

j, identificam os efeitos que o preço de j tem sobre a quantidade demandada de i, assim, 

esperamos que esses efeitos-cruzados sejam positivos. 

 Com o modelo PCAIDS pretendemos prever as mudanças na participação de mercado 

das marcas no momento pós-fusão. Tais variações são dadas por: 
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Daí, vemos que há uma relação linear entre as mudanças na participação de mercado de 

cada marca (ds) e as mudanças no percentual dos três preços (dpi/pi), onde os bs são os pesos. 

Portanto, um aumento em p1 leva a uma queda em s1, já que dp1/p1 é positivo e o peso b1,1 é 

negativo, e um aumento em  p2 leva a um aumento em s1 (já que b1,2  é positivo). 

Este exemplo, reforçam Epstein e Rubinfeld (2002), ilustra a dificuldade em estimar as 

elasticidades. Genericamente, explicam, um modelo com n marcas gera n
2
 elasticidades, sendo n 

elasticidades-próprias e n(n-1) elasticidades-cruzadas. Assim, para estimar parâmetros de um 

modelo de demanda com muitas marcas é necessário ou ter um grande banco de dados, ou 

atribuir hipóteses que reduzam o número de parâmetros independentes a ser estimados.  

A suposição baseia-se na idéia de proporcionalidade que explica a lógica do PCAIDs. 

Segundo os autores, “a perda de share, como resultado do aumento do preço, é alocada para as 

outras firmas do mercado em questão, em proporção às suas respectivas participação de mercado. 

Efetivamente, market shares representam a probabilidade de se fazer um incremento nas vendas 

para cada concorrente”.   

Pela equação 15, temos que a variação no preço da marca 1, p1, afeta a participação de 

mercado de todas as marcas, e temos também que os efeitos cruzados de p1 nos shares das marcas 

2 e 3 são dados por b21 e b31. Com a proporcionalidade, as vendas serão diversificadas para as 

marcas 2 e 3 em proporção as suas respectivas participações de mercado. Por exemplo: se a 

marca 2 tem share de 40% e 3 tem de 20%, então um aumento no preço de 1 irá aumentar a 

participação de mercado de 2 e de 3, porém a porção do aumento de 2 será duas vezes maior que 

o de 3. Formalmente, finalizam Epstein e Rubinfeld (2002), b21 = -s2 /(s2 + s3)b11, b31 = -s3 /(s2 + 

s3)b11,e b12 = -s1 /(s1 + s3)b22. 

Desta forma, a proporcionalidade reduz a quantidade de bs desconhecidos de n
2
 para n – 

1, pois de um lado, temos que os únicos parâmetros desconhecidos são os n coeficientes de 

efeito-próprio (pois a partir deles, encontramos os de efeitos-cruzados), e de outro, temos a 

hipótese de que as participações de mercado devem somar 100%. 

Na verdade, esclarecem os autores, o modelo PCAIDS precisa apenas de duas 

informações, além das participações de mercado de cada marca, que são a elasticidade da 

demanda de uma única marca e a elasticidade da indústria, sendo que esta segue a hipótese de 

que seu valor é menor que o valor da elasticidade-preço própria de qualquer marca (uma vez que 



substituir marcas é mais fácil que substituir indústrias). Na ausência do valor, os autores indicam 

tomas a elasticidade da indústria como -1. 

Temos assim: 

(16) ))1(1( 111111   ssb  

Onde, ε11 é a elasticidade-preço própria para marca 1 e ε é para toda a indústria.  Além 

disso, a proporcionalidade implica que todo coeficiente de efeito-próprio pode ser determinado 

como múltiplo de b11, de acordo com a equação 9 abaixo: 
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Já as elasticidades próprias e cruzadas são encontradas pelo que segue: 
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Outro importante aspecto do PCAIDS é que sua proporcionalidade nem sempre vai 

apresentar exatamente a variação na participação de mercado no momento pós-fusão se os 

produtos forem altamente diferenciados, isto é, nem sempre vai apontar a proporção das perdas 

nas vendas. Para produtos que são substitutos próximos, a proporcionalidade indica que eles 

sejam alocados como “ninhos”. Os autores chamam de “razão singular” (odd ratio) a 

probabilidade dos consumidores escolherem a marca x e não y, dado o aumento no preço de k. 

Essa razão é dada pelo quociente da perda de mercado da marca 1 que é direcionada para 

a marca 2 e para marca 3. Por exemplo, se o aumento de p1 acarretou uma perda em seu market 

share de 20%, quanto desse montante foi direcionado para a marca 2 e quanto foi para a marca 3? 

Esse percentual, por sua vez, é dado pela divisão entre a participação de mercado de 2 pelo 

somatório da participação de mercado de 2 e 3 (representando a proporção dos consumidores de 

1 que iriam para 2) e a participação de mercado de 3 dividido pelo somatório de 2 e 3 

(representando a proporção dos consumidores que escolheriam 3)
11

. 

                                                
11 Exemplo: Marca 2 tem market share de 30%, marca 3 tem de 50%. Então, 37,5% (0,30/0,80) da perda de mercado 

da marca 1, em decorrência de seu aumento de preço, será direcionada para a marca 2, e 62,5% (0,50/0,80), para 

marca 3. Neste caso, o Odd ratio é de 60% (0,375/0,625), isto é, sob a teoria da proporcionalidade do PCAIDS, em 

60% dos casos, é mais provável que os consumidores prefiram a marca 3 à marca 2, dado um aumento no preço de 1. 



Se as marcas 1 e 2 não são substitutas próximas, elas podem ser colocadas em “ninhos” 

diferenciados, diriam os autores. Neste caso, os efeitos unilaterais do preço seriam menores (o 

quanto que p1 e p2 iria elevar será menor que se 1 e 2 estivessem no mesmo ninho e fossem 

substitutas próximas). Os autores explicam que PCAIDS com ninhos permite um padrão de 

elasticidades-cruzadas mais flexível, pois o modelo já não segue totalmente a hipótese de 

proporcionalidade: dentro do ninho a proporção de market share direcionada para as marcas 

segue os aspectos de proporcionalidade, mas entre ninhos diferentes, o odd ratio é multiplicado 

por um fator que varia de 0 a 1. 
12

 

 

4.3 Hipóteses de Simulação no Mercado de Refrigerantes 

 

No nosso caso, trataremos do mercado de refrigerantes, supondo em primeira instância a 

fusão da empresa líder, Coca Cola, com as tubaínas e em seguida, da AmBev com as tubaínas, o 

intuito é identificar quais firmas são as rivais mais próximas e o que os resultados sugerem sobre 

o mercado. Para tanto, utilizaremos os valores de participação de mercado em volume de 2002, 

definido por Salvo (2008), assim como as elasticidades do mercado e próprias das marcas, 

apresentadas pelo autor. Nos anexos I e II, apresentamos os valores detalhados. 

O autor assume como marcas da Coca Cola Company, com seus respectivos shares de 

volume: Coca (32%), Fanta (7%), Coca Diet (4%), Guaraná Kuat (3%), e outras (4%), dando o 

total de participação de mercado da empresa, 50%. Pela AmBev, as marcas são: Guaraná 

Antarctica (10%), Pepsi (4%) e outras (3%), com o total AmBev = 18%.  

As tubaínas serão analisadas como uma única marca, pois os dados referentes às inúmeras 

empresas são de difícil monitoramento devido à extensão geográfica onde se situam e porque, 

conforme destacado por Salvo (2008), seus consumidores enxergam tais marcas como substitutas 

próximas uma das outras. Ou seja, segundo o autor, para as tubaínas a diferenciação é limitada e 

seus revendedores costumam adotar preços semelhantes entre as marcas. A participação de 

mercado das tubaínas em conjunto era, em 2002, de 33%, dado que será considerado para a 

                                                
12 Os autores ressaltam ainda que a questão de quando a utilização dos ninhos se faz necessária tem sido pouco 

abordada empiricamente. Com o PCAIDS pode-se detectar se os ninhos tem prováveis efeitos significativos 

economicamente, através de uma análise de sensibilidade do odd ratio, considerando valores como 0,25, 0,50 ou 

0,75 para essa taxa (EPSTEIN; RUBINFELD, 2002). 



simulação. Serão adotadas as elasticidades obtidas através do método de Mínimos Quadrados em 

3 Estágios (Anexo III). 

É importante reforçar, porém, que esta agregação técnica das tubaínas, consideradas nas 

estimações como um único produto, foi adotada pelo autor devido ao vasta número de produtores 

em todos os pontos do país. A falta de informações necessárias para uma agregação de produtos 

mais precisa pode apresentar-se como um fator limitador do modelo: a heterogeneidade dos bens 

fica pouco evidente, e esta agregação mais genérica pode levar à superestimação dos resultados 

das fusões para o grupo das tubaínas. Neste sentido também, se os dados fossem menos 

agregados, a presença competitiva das tubaínas poderia ser de um share menos agressivo que o 

verificado acima. 

Paralelamente, vale mencionar que, pelo apresentado no capítulo anterior, é mais provável 

considerarmos uma aquisição de uma firma pequena por uma grande, que uma fusão entre elas, 

uma vez que, como explicado, na aquisição apenas a empresa adquirente mantém a identidade 

jurídica, e na fusão, que costuma acontecer entre firmas do mesmo porte, surge uma nova 

empresa. Este foi o fato que aconteceu em 2006, quando a Coca-Cola Co comprou o refrigerante 

Jesus, uma tubaína maranhense, com um market share de quase 20% do mercado local de 

refrigerantes, atrás apenas da marca líder global Coca-Cola.
13

 

Abaixo, apresentamos os resultados usando o modelo PCAIDS, considerando a fusão 

entre Coca-Cola Co e Tubaínas (Tabela 4) e AmBev e Tubaínas (Tabela 5): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI155644-15259,00-

UM%20GUARANA%20CORDEROSA%20DO%20MARANHAO%20CONQUISTA%20A%20MAIOR%20PRE

MIACAO%20MUNDIAL%20DE%20DES.html  e 

http://www.estadao.com.br/arquivo/economia/2006/not20060629p16281.htm , visitados em 12/12/2010. 

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI155644-15259,00-UM%20GUARANA%20CORDEROSA%20DO%20MARANHAO%20CONQUISTA%20A%20MAIOR%20PREMIACAO%20MUNDIAL%20DE%20DES.html
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI155644-15259,00-UM%20GUARANA%20CORDEROSA%20DO%20MARANHAO%20CONQUISTA%20A%20MAIOR%20PREMIACAO%20MUNDIAL%20DE%20DES.html
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI155644-15259,00-UM%20GUARANA%20CORDEROSA%20DO%20MARANHAO%20CONQUISTA%20A%20MAIOR%20PREMIACAO%20MUNDIAL%20DE%20DES.html
http://www.estadao.com.br/arquivo/economia/2006/not20060629p16281.htm


Tabela 4. PCAIDS Simulação de Fusão: Coca-Cola e Tubaínas (Brasil, 2002) 

Firma Marca Market-share Mudança no Preço 

  Pré Pós  

 

 

Nova Cia 

Coca 

Fanta 

Coca Diet 

Guraná Kuat 

Outros Coca 

Tubaínas 

32,0% 

7,0% 

4,0% 

3,0% 

4,0% 

33,0% 

29,9% 

6,5% 

3,7% 

2,8% 

3,7% 

26,0% 

92,6% 

92,6% 

92,6% 

92,6% 

92,6% 

111,4% 

 

AmBev 

Guaraná Antarctica 

Pepsi 

Outros Ambev 

10,0% 

4,0% 

3,0% 

16,0% 

6,4% 

4,8% 

26,1% 

26,1% 

26,1% 

 

Nova Cia                100% 

Média do Mercado Ponderada            87,5% 

Pré-HHI: 3878 

Delta: 3300 

Neste novo cenário, a simulação indica que a nova companhia teria uma participação de 

mercado de 72,8% e a AmBev teria o valor reajustado para 27,2%, sendo que todas as marcas da 

nova empresa reduziriam de share após a fusão (em média -12,3%) e as marcas da concorrente 

subiriam em média, 60% da participação. Com relação ao preço, os produtos da Coca-Cola 

teriam um reajuste de 92,6%, as Tubaínas um acréscimo de 111,4% e as marcas da AmBev uma 

elevação de 26,1%. Assim, a simulação indica que a mudança de preço média do mercado seria 

de 87,5% e, levando-se em conta apenas os preços da nova da empresa formada pela fusão o 

aumento seria de 100%. Além disso, o índice HH informa que haveria neste caso, uma forte 

concentração do mercado. 

 

 

 

 

 



Tabela 5. PCAIDS Simulação de Fusão: AmBev e Tubaínas (Brasil, 2002) 

Firma Marca Market-share Mudança no Preço 

  Pré Pós  

 

 

Nova Cia 

Guaraná Antarctica 

Pepsi 

Outros Ambev  

Tubaínas 

10,0% 

4,0% 

3,0% 

33,0% 

8,6% 

3,4% 

2,1% 

31,5% 

19,9% 

19,9% 

19,9% 

12,9% 

 

Coca-Cola 

Coca 

Fanta 

Coca Diet 

Guraná Kuat 

Outros Coca 

32,0% 

7,0% 

4,0% 

3,0% 

4,0% 

34,5% 

7,5% 

4,3% 

3,2% 

4,3% 

4,4% 

4,4% 

4,4% 

4,4% 

4,4% 

 

Nova Cia               15,3% 

Média do Mercado Ponderada             9,8% 

Pré-HHI: 3878 

Delta: 1122 

 Na simulação acima, a nova companhia teria um queda média de participação do mercado 

de 8,8%, saindo de 50% para 45,6% após a fusão, e a Coca-Cola aumentaria para 53,9% do 

market-share. A elevação nos preços dos produtos da AmBev seria de 19,9%, das Tubaínas 

12,9% e a Coca-Cola, 4,4%. A nova firma absorveria uma elevação no preço de 15,3% e o 

mercado, 9,8%.  Percebemos também que, neste caso, o índice de HH estimado sugere que a 

concentração do mercado é menor que na simulação anterior, uma vez que seu delta para o pós-

fusão é de 1122 e na anterior, 3300. 

 Temos que, no primeiro caso, a perda de participação de mercado das tubaínas é maior 

que no segundo. Se fôssemos também analisar o mercado pré-fusão, sob a ótica repassada por 

Epstein e Rubinfeld (2002) e demonstrada na seção acima, teríamos que, sob o critério de 

proporcionalidade, supondo um aumento no preço da Coca-Cola, em torno de 66% da perda de 

seu market-share para os produtos rivais estabelecidos na indústria, iria para as tubaínas, isto é, 

33%/50%, onde 33% é a participação de mercado das marcas B e 50% é o somatório da 

participação da AmBev com as tubaínas. E, 34% da perda do share iria para a Ambev.  



 Sob o mesmo critério, se houvesse um aumento no preço médio das marcas da AmBev, 

39,7% da perda de sua participação de mercado resultante da elevação do preço, iria para as 

tubaínas (ou seja, 33%/83%, onde 33% é o share das tubaínas e 83% é o somatório do share das 

marcas B com Coca-Cola). E 60,3% (50%/83%) da perda, iria para a Coca-Cola Co. Ou ainda, 

supondo um aumento no preço das tubaínas, 74,6% da perda de seu market share seria absorvido 

pela Coca-Cola, e 25,3% pela AmBev. 

Neste sentido, de acordo com os dois cenários acima descritos, concluímos que a fusão 

Coca-Cola Tubaína teria impacto maior na elevação de preços em relação a uma possível fusão 

entre Ambev e Tubaínas. Este resultado sugere que a empresa americana teria mais ganhar em 

uma eventual fusão com as marcas B que a Companhia de Bebidas das Américas. O que nos 

permite concluir que a rivalidade imposta pelas Tubaínas antes da fusão é maior sobre a Coca-

Cola que sobre a AmBev, e por conseqüência, que Coca-Cola e as Tubaínas são substitutas mais 

próximas. Simultaneamente, como destacado, a nova firma da indústria apresentaria um relevante 

poder de monopólio, com mais de 70% do market share e, embora as marcas demonstrem uma 

queda em suas participações iniciais, esta situação é esperada dada a reestruturação concorrencial 

da indústria, onde os preços praticados pela nova firma estariam acima do aumento médio do 

preço do mercado. Assim, a queda no volume poderia ser compensada pela expansão do preço. 

Convém relembrar a idéia de Salvo (2008) acerca da natureza assimétrica da demanda do 

consumidor: assim como ela pode ser utilizada para explicar os preços extremamente baixos das 

tubaínas (em oposição à hipótese de baixos custos de produção decorrentes da não conformidade 

fiscal dos fabricantes), seria possível mencioná-la como razão pela queda do consumo destes 

refrigerantes. O fato de que o declínio da franja competitiva se deu concomitante ao período de 

aumento da renda da população reitera a idéia de sensibilidade ao preço do consumidor: neste 

caso, com mais renda, ele substitui o consumo das tubaínas pelas marcas da empresa com a qual 

tem maior rivalidade, a Coca Cola Co, conforme os resultados acima.  

 

 

 

 

 

 



5. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal compreender a rivalidade das firmas 

atuantes na indústria brasileira de refrigerantes e entender a dinâmica do setor, conhecendo suas 

características e efeitos competitivos. Para tanto, utilizou modelos de simulação de fusão e 

apresentou dois cenários hipotéticos: a união da Coca-Cola Company com as Tubaínas, 

chamados refrigerantes marcas B, e destes com a AmBev. 

Os modelos de simulações de fusão são instrumentos de previsão do resultado de uma 

operação de F&A, em termos de preço e participação das marcas envolvidas no mercado.  As 

principais vantagens desta ferramenta são a análise de efeitos unilaterais sobre o preço e a 

verificação de ganhos de eficiência associados à reduções no custo marginal de produção, que 

compensem a elevação do preço da nova firma do mercado. Neste sentido, o PCAIDS apresenta-

se como modelo destaque dado a sua premissa de proporcionalidade de substituição dos produtos, 

segundo a qual, a perda de market share de uma marca/empresa é direcionada a outras marcas em 

proporção as suas próprias participações de mercado.  

As simulações permitem apontar as principais rivais do mercado, uma vez que, ao indicar 

os efeitos sobre o preço em cada suposição, possibilitam distinguir qual empresa mais se 

beneficiaria com a fusão. Neste caso, a pesquisa sugere que a perda de participação de mercado 

das tubaínas é maior na hipótese de fusão com a Coca-Cola Co, que com a Ambev. Os resultados 

indicam também que a elevação dos preços das marcas seria maior no primeiro caso que no 

segundo, logo, o aumento médio de preço da nova firma, assim como o do mercado também são 

maiores com a fusão das tubaínas com a Coca-Cola Co, que no caso da AmBev. Assim, as 

marcas da franja concorrencial aparentam ser substitutas mais próximas aos produtos da empresa 

americana que aos da Companhia de Bebidas das Américas, indicando, assim, maior rivalidade 

com a Coca-Cola Co, ou seja, maior sensibilidade a possíveis mudanças de preços desta empresa.  

O atual trabalho expôs também um relato histórico das características concorrências do 

mercado entre 1991 – 2009, e identificou uma trajetória de ascensão e declínio das tubaínas nas 

últimas duas décadas. A primeira, aparentemente potencializada pela estabilização da economia, 

o advento das garrafas PET e o foco na diferenciação do produto em mercados regionalizados, 

superando a barreira de distribuição e custos de armazenamento do produto. Já sobre a queda na 

participação de mercado das marcas B, poucas pesquisas acadêmicas explicam o episódio. 



 Apesar disso, hoje percebemos que mesmo com o forte declive da franja competidora, o 

mercado de refrigerantes do Brasil ainda se estrutura como um modelo concorrencial de 

oligopólio de Bertrand, segundo os autores abordados. O modelo, porém, apresenta algumas 

ressalvas, uma vez que, embora as tubaínas possam ser entendidas como produtos heterogêneos, 

a pesquisa considerou-as como um único produto, logo, esta agregação forçada, devido à falta de 

informações dos produtores, pode levar à superestimação dos resultados das fusões analisadas. 

O estudo sobre a rivalidade entre empresas, numa indústria onde as marcas populares 

representam uma fatia considerável do mercado (pesquisas mais recente apontam uma 

participação conjunta de 25.6% para as tubaínas), é instigante, principalmente porque, dado o 

relato de encolhimento da franja, entender quem está adquirindo a parcela de share perdida é 

importante para conhecer a dinâmica da indústria.  

Entretanto, quando extrapolamos a análise e observamos o mercado nacional de bebidas 

não-alcóolicas, percebe-se uma tendência no comportamento do consumidor que merece 

destaque: embora o volume anual do consumo de refrigerantes venha subindo ano a ano desde 

1992, como a pesquisa indica, sua participação no mercado geral demonstra queda entre 2004 e 

2008, segundo dados da ABIR, saindo de 44,9% de share para 42,1%
14

. Para a Associação, o 

consumidor tem se mostrado mais preocupado com questões de saúde e nutrição. 

Neste aspecto, as grandes empresas de refrigerantes no Brasil têm se reinventado para 

atrair e manter seu público consumidor, um segmento diferenciado que segue a linha de boa 

alimentação são as águas saborizadas de baixa gaseificação, a Coca Cola Co lançou o Aquarius 

Fresh e a AmBev, o H2OH e o Guarah. Portanto, além de conhecer a rivalidade dentre as marcas 

de refrigerantes, é oportuno também analisar as novas tendências de consumo, características, 

grau de substituição e nível de concorrência da indústria geral das bebidas não-alcóolicas. 

 

 

 

 

                                                
14 O mercado de bebidas não-alcóolicas divide-se nas seguintes categorias: refrigerantes, água, água de côco, sucos e 

néctares, sucos de fruta em pó, sucos concentrados, isotônicos, chás gelados, refrescos, bebidas à base de soja, outros 

refrescos e energéticos. Enquanto o refrigerante apresenta um crescimento médio anual de 4% entre 2004 e 2008, o 

consumo de água subiu em média 8%a.a e as outras bebidas não alcoólicas em conjunto, em média 5,4%a.a. Dentre 

estas, a que mais se destaca são as bebidas à base de soja, que tiveram um crescimento de 32,8% médio no mesmo 

período. 
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ANEXO I - Participação de Mercado na Indústria Brasileira de Refrigerantes em 2002 

 

Fonte: SALVO, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO II - Elasticidade Preço da Demanda 

 

Fonte: SALVO, 2008. 

Nota: As restrições são aplicadas para melhorar a eficiência. As restrições são a homogeneidade, onde Σ j 

γij = 0, e simetria, onde γij = γji. 

 

MQO MQ3E MQO MQ3E

Sem restrições Sem restrições Com restrições Com restrições

η Coca, Coca

η Coca, Coca Diet

η Coca, Fanta

η Coca, Gua Kuat

η Coca, Outros Coca

η Coca, Gua Antarc

η Coca, Pepsi

η Coca, Outros AmBev

η Coca, Tubaínas

η Gua Antarc, Coca

η Gua Antarc, Coca Diet

η Gua Antarc, Fanta

η Gua Antarc, Gua Kuat

η Gua Antarc, Outros Coca

η Gua Antarc, Gua Antarc

η Gua Antarc, Pepsi

η Gua Antarc, Outros AmBev

η Gua Antarc, Tubaínas

η Tubaínas, Coca

η Tubaínas, Coca Diet

η Tubaínas, Fanta

η Tubaínas, Gua Kuat

η Tubaínas, Outros Coca

η Tubaínas, Gua Antarc

η Tubaínas, Pepsi

η Tubaínas, Outros AmBev

η Tubaínas, Tubaínas



 

 

 

 

ANEXO III - Matriz de Elasticidade Estimada sob Método de MQ3E Com Restrições 

 

Fonte: SALVO, 2008. 

Nota: Elasticidade da demanda da marca da linha com respeito ao preço da marca da coluna. 

 

 

Coca Coca Diet Fanta Gua Kuat Outros Coca Gua Antarc Pepsi Outros AmBev Tubaínas
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Coca Diet
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Outros Coca
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Outros AmBev

Tubaínas


