
 0

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA – CAEN 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA – MPE  
 
 

 
 
 
 

 
MARCELO ALMEIDA SOARES 

 
 
 
 
 
 

 
ENSAIO ECONOMÉTRICO SOBRE O IMPACTO DA TECNOLOGIA FLEX NO 

MERCADO AUTOMOBILÍSTICO BRASILEIRO 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

FORTALEZA 
2008 



 1

MARCELO ALMEIDA SOARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSAIO ECONOMÉTRICO SOBRE O IMPACTO DA TECNOLOGIA FLEX NO 
MERCADO AUTOMOBILÍSTICO BRASILEIRO 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dissertação submetida à Coordenação do 
Curso de Pós-Graduação em Economia - 
Mestrado Profissional – da Universidade 
Federal do Ceará, como requisito parcial para a 
obtenção do grau de Mestre em Economia.  
 
Orientador: Prof. Dr. Sérgio Aquino de Souza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

FORTALEZA 
2008 



 2

MARCELO ALMEIDA SOARES 
 

 

 

 
 

 
 

ENSAIO ECONOMÉTRICO SOBRE O IMPACTO DA TECNOLOGIA FLEX NO 
MERCADO AUTOMOBILÍSTICO BRASILEIRO 

  

 

 

 

                                                            
Dissertação submetida à Coordenação do 
Curso de Mestrado Profissional em Economia – 
Mestrado Profissional - da Universidade 
Federal do Ceará, como requisito parcial para a 
obtenção do grau de Mestre em Economia.   

 

 

Aprovada em ____ /______/__________ 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

____________________________________ 
Prof. Dr. Sérgio Aquino de Souza 

Orientador 
 
 

____________________________________ 
Prof. Dr. Ricardo Brito Soares  

Membro 
 
 

____________________________________ 
Prof. Dr. Fabrício Carneiro Linhares  

Membro 



 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedico a todos que, de alguma forma, 
contribuíram para a construção deste trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

AGRADECIMENTOS 
 
 
Agradeço em primeiro lugar a DEUS, pela saúde e discernimento para construção 

desta dissertação.  

Aos meus familiares, em especial a minha esposa Flavia e meu querido filho João 

Marcelo.  

Aos meus pais (João e Maria Teresa) irmãos (Ana Teresa e Márcio) pelo apoio e 

incentivo.  

Ao Professor Sérgio pela competência e amor a docência.  

Aos amigos Mucio, Evandro e Jusselino. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 5

RESUMO 
 
 

O consumo de veículos de passeio no Brasil cresceu significativamente nas décadas 
de 1990 e 2000, fato gerado principalmente pela estabilização econômica e a 
ampliação do crédito para aquisição deste tipo de bem, aquecendo as vendas no 
setor automotivo. Neste sentido observou-se uma diversificação da frota brasileira, 
bem como a ocorrência de um processo de sofisticação dos veículos de passeio, 
marcados pela a incorporação de tecnologia e opcionais, por exemplo. O 
desenvolvimento do setor provocou um significativo avanço tecnológico que 
culminou na disseminação da tecnologia flex, já no ano de 2003. A agregação desta 
variável (flex) provocou mudanças no padrão de consumo de veículos. O objetivo 
deste presente trabalho foi apresentar uma função demanda que identificasse as 
variáveis que influenciam na decisão de consumo das pessoas. Para o 
desenvolvimento deste estudo utiliza-se um modelo econométrico de regressão 
linear múltipla, tendo como referência modelo logit seguindo o mesmo padrão do 
trabalho desenvolvido por Ferraz, Fiúza e Motta (2001) que elaboram um estudo 
sobre os efeitos da regulação ambiental em mercados de oligopólio, observando o 
caso da poluição automotiva. No caso da função demanda de automóveis de 
passeio notou-se que a tecnologia flex teve forte impacto na decisão de consumo 
deste bem. 
 
Palavras-chave: veículos, setor automotivo, flex, demanda. 
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ABSTRACT 
 

 
Consumption of passenger vehicles in Brazil increased significantly in the decades of 
1990 and 2000, generated mainly by economic stabilization and credit expansion. In 
this sense there was a diversification of the Brazilian fleet, as well as a process of 
sophistication, marked by the incorporation of technology. The development of the 
sector caused a significant technological breakthrough that led to the spread of 
technology called flex in 2003. The aggregation of this technology (flex) caused 
changes in the consumption pattern of vehicles. The purpose of this study is to 
present a demand function to identify the variables that influence consumer’s 
decision. This study used an econometric model based on a multiple regression 
equation, taking as reference the logit model following the same framework adopted 
by Ferraz et al. (2001) who were interested in studying the effects of environmental 
regulation in markets of oligopoly. It was showed in this study that the demand for 
cars is influenced by the flex technology. 
 
Keywords: vehicles, automotive industry, flex, demand. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

O setor automobilístico no Brasil teve sua alavancada pós governo de 

Juscelino, ainda na década de 1960. Este tipo de indústria se instalou no centro sul 

do país e até basicamente os anos de 1990 era protegida pelo Estado que 

inviabilizava a importação de veículos automotivos cobrando altos imposto, portanto, 

não possuía concorrência externa. Com a abertura econômica no governo de 

Fernando Collor, no ano de 1990, o setor passou a apresentar a concorrência 

internacional, que em termos de tecnologia estava bem à frente do parque industrial 

automobilístico brasileiro. Neste período percebeu-se a necessidade de incremento 

da indústria brasileira, que se mostrou num médio prazo pouco competitiva com o 

mercado externo.  

 

A partir desta nova conjuntura, que era inaugurada no setor automotivo 

nacional, a indústria percebeu a necessidade de realizar uma reforma estrutural no 

setor. Paulatinamente a indústria automotiva brasileira passou a modernizar seu 

parque industrial, o que culminou no lançamento de veículos automotivos mais 

sofisticados, além da diversificação dos produtos. 

 

A abertura do mercado brasileiro as exportações a partir do governo 

Collor (anos de 1990) impulsionou muitos setores da indústria brasileira a se 

desenvolver, dado o acirramento da competitividade, a partir desta nova dinâmica 

paulatinamente observa-se um processo de diversificação neste setor oligopolista.  

 

Outro fator importante que provavelmente auxiliou na evolução do 

mercado automobilístico foi a estabilização da economia (a partir do Plano Real em 

1994) que propicia ao consumidor ferramentas creditícias, antes corroídas pela 

inflação, de médio e longo prazo, corroborando com a elevação do consumo de 

automóveis no mercado doméstico, dado as facilidades de acessibilidade de 

aquisição deste bem, proporcionadas pelo crédito. 

 

 O aquecimento das vendas, provocados pelo aumento da 

competitividade e o progressivo aumento de consumo, leva a indústria automotiva a 
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diversificação dos modelos de veículos. Percebe-se que os consumidores de 

automóveis estão a cada momento norteados de informações sobre potência, preço, 

consumo e tipos de combustíveis, design e opcionais (aqui intitulados de atributos), 

por exemplo, que quando no processo de compra de um veículo o levam a ter mais 

dúvidas que propriamente certezas, no processo de escolha.  

 

Diante do crescimento do setor automobilístico brasileiro busca-se como 

objetivo deste presente trabalho apresentar uma função demanda, entendendo as 

variáveis que pré-determinam a função utilidade de um bem, neste caso um veículo. 

A finalidade é tentar observar a influência da tecnologia flex na decisão de consumir.  

 

O consumo do carro flex segue uma tendência mundial no 

desenvolvimento de produtos que atendam a demanda ambiental (menor 

externalidades). A incorporação deste tipo de tecnologia atrai o consumidor que 

prefere utilizar um veículo, onde ele pode escolher o combustível, que for menos 

oneroso para seu orçamento. Além desta vantagem o carro flex tem no mercado 

brasileiro todas as possibilidades de se tornar, num médio prazo, um bem de 

consumo desejado por todos, já que o país de dimensões continentais apresenta 

potencial para desenvolver em maior amplitude sua biomassa, portanto, tornando o 

álcool um combustível cada vez mais barato. 

 

 Além das vantagens, como poder de escolha do combustível a utilizar e 

da menor degradação ambiental gerada pela queima do álcool o carro flex tem uma 

tecnologia de ponta, apresentando a mesma eficiência do carro unicombustível 

(movido exclusivamente a gasolina), como também tem forte competitividade 

internacional, pois sua tecnologia foi desenvolvida nacionalmente, portanto, 

patenteada, agregando um potencial competitivo. 

 

 O desenvolvimento em pesquisas para gerar uma independência do 

petróleo, atualmente, se configura como uma tendência mundial. Contudo, também é 

fato, que esta possibilidade ainda não se efetiva plenamente, demandado do setor 

tecnológico, anos de estudos. O carro flex, portanto, vem para atender este processo 

de mudança no setor automotivo, já que funciona tanto a combustível fóssil, como a 

combustível originário da biomassa. O pressuposto deste trabalho parte da 
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perspectiva que o consumidor adquire o carro flex pela possibilidade de barganhar o 

preço do combustível. 

 

Neste novo panorama da indústria automobilística nacional o mercado 

doméstico passa a ter a preferência pelo carro produzido aqui no Brasil. Como 

reação às montadoras, que hora importavam para o Brasil, introduziram filiais de 

suas marcas no mercado nacional. A entrada destes novos competidores acirrou a 

briga pelos consumidores, obrigando cada vez mais o setor a investir em novos 

formatos de produção. O principal resultado desta competitividade foi o 

desenvolvimento de novas tecnologias, sendo lançado, ainda no ano de 2003 o 

carro Flex, ou seja, o que funciona tanto com gasolina, como também a álcool 

combustível.  

 

O carro flex é resultado de uma busca por consumidores, pois o que 

dinamiza o mercado é o lançamento de novos produtos, com novas tecnologias, o 

que gera novas referências e padrões de consumo. O novo panorama da indústria 

automobilística brasileira segue uma tendência mundial que é a busca pela 

utilização da biomassa e uma provável independência dos combustíveis fósseis.  O 

carro flex tem a possibilidade de utilizar um combustível renovável e sustentável, que 

é o caso do álcool, portanto, um ajustamento a este processo de transição. 

 

A comercialização de automóveis se constitui num mercado de produtos 

diferenciados, os consumidores percebem o veiculo como um produto que agrega 

inúmeras características, portanto, apresentando um número considerável de 

parâmetros, apresentando diferentes níveis de agregação. Através da estruturação 

de um modelo baseado no logit busca-se elucidar tais características e os 

determinantes que culminam no consumo do carro flex. 

 

 Este presente trabalho tem como questão norteadora a seguinte: Quais 

atributos mais influenciam na decisão de consumo de veículos no Brasil? 

 

A partir de um modelo econométrico, procurou-se explicar a ocorrência do 

evento demanda partindo do composto de 63 observações, onde através de um 

processo de escolha procurou-se apresentar marcas e modelos distintos e a 
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influência das variáveis características do veículo no padrão de consumo do setor 

automotivo.  

 

O modelo de demanda estruturado neste trabalho segue o mesmo padrão 

do trabalho desenvolvido por Ferraz (2001), Fiúza (2001) e Motta (2001) que 

elaboram um estudo sobre os efeitos da regulação ambiental em mercados de 

oligopólio, observando o caso da poluição automotiva. Neste estudo os autores se 

enquadram no modelo nested-logit semelhante ao de Goldberg e Verboven (1998). 

 

A partir da estimação dos parâmetros da função utilidade procura-se 

entender quais variáveis observáveis mais estimulam o consumo do setor 

automotivo. Para o desenvolvimento deste estudo divide-se o trabalho em duas 

seções.  

 

A primeira seção trata de uma revisão de literatura sobre o 

desenvolvimento da indústria automobilística a partir dos anos de 1990, onde se 

apresenta também as características do mercado oligopolista, já que a indústria 

automotiva se enquadra nesta estrutura de mercado. Nesta seção utiliza-se como 

referencial teórico base estudo elaborado por Consoni (2004) que apresenta uma 

rigorosa pesquisa sobre as características globais do setor automotivo. Nesta seção 

discute-se a diversificação da indústria automotiva e o processo de sofisticação 

agregado aos veículos no decorrer dos anos de 1990 e 2000, além de se abordar 

sobre a modelagem de escolha discreta fundamentadas na estruturação do 

processo de escolha.  

 

Na segunda seção mostra-se o modelo econométrico, onde se avalia uma 

função demanda em consonância com as variáveis explicativas características dos 

veículos. A partir desta lógica elaboram-se as considerações finais. 

 

O trabalho sobre a função demanda no setor automotivo é importante já 

que proporciona um entendimento dos determinantes da escolha de um bem, por 

parte do consumidor, objeto de avaliação, portanto, das Ciências Econômicas.   
 
 



 16

2. O SETOR AUTOMOTIVO BRASILEIRO A PARTIR DOS ANOS DE 1990  
 

 

 A indústria automobilística, indústria automotiva ou indústria do automóvel 

é a indústria envolvida com o projeto, o desenvolvimento, a fabricação, a publicidade 

e a venda de veículos automotores. Em 2006, mais de 69 milhões de veículos, 

incluindo automóveis e veículos comerciais, foram produzidos no mundo (World 

Motor Vehicle Production by Country: 2005 - 2006. OICA). Em 2006, mais de 16 

milhões de automóveis foram vendidos nos Estados Unidos, mais de 15 milhões na 

Europa Ocidental e cerca de 7 milhões na China. 

(http://www.chinaembassy.org/eng/gyzg/t288374.htm). 

 

Em 2007 verificou-se um desaquecimento nos mercados da América do 

Norte, da Europa e do Japão, enquanto ocorre um crescimento nos mercados da 

América do Sul, especialmente do Brasil, e da Ásia, na Coréia do Sul e na Índia. (ID. 

IBIDEM). 

 

A indústria automobilística fabrica automóveis para auxiliar no 

deslocamento e/ou transporte da população, de bens ou serviços. Na 

contemporaneidade os automóveis estão entre os bens de maior necessidade, 

expandindo sua relevância a diversos campos da natureza humana. O automóvel, 

atualmente, representa para muitos um símbolo. Em tese, as pessoas procuram por 

veículos por necessidade. Contudo, a indústria automobilística já observou que os 

veículos poderiam ter maior ou menor demanda em função de sua aparência. Um 

automóvel pode transmitir uma "idéia" de como o seu dono é, ou de como ele 

gostaria de ser. 

 

Com o aumento da população em todo o mundo a diminuição de custos 

de produção, a revolução dos materiais, e com técnicas de fabricação inovadoras, a 

frota de automóveis cresce a cada ano. Este crescimento traz consigo, 

principalmente nas grandes cidades, uma reunião de problemáticas inimagináveis na 

época da criação do automóvel. A poluição, o barulho, os acidentes, os 

congestionamentos, são alguns dos problemas oriundos do número excessivo de 

automóveis nos centros urbanos. 



 17

A indústria automotiva, em geral, pesquisa e investe cada vez mais, 

elevando o nível a um custo somente suportado por grandes empresas e por nações 

realmente desenvolvidas e com um alto poder de compra. 

 

Vários fabricantes de veículos acabam por tornar-se uma espécie de 

representantes nacionais, como por exemplo, a Ford é para os Estados Unidos, ou a 

Ferrari é para os italianos, entre outros. Há casos de grandes nações produtoras e 

consumidoras de veículos, mas que não possuem um "representante". Este é o caso 

do Brasil, possui fabricantes diversos, exportam para todo o globo, contudo não tem 

uma marca internacionalmente expressiva. Até os anos oitenta ainda perdurava a 

Gurgel, primeira e única fábrica genuinamente brasileira, mas que diante das 

exportações sucumbiu a concorrência. 

 

A indústria automotiva brasileira contou com uma produção de 2,5 

milhões de veículos em 2005. No Brasil encontram-se instalados os maiores 

fabricantes mundiais, como Ford, GM (Chevrolet), Volkswagen, Fiat, Peugeot, 

Citroen, Mercedes Benz, Rebault etc, e também alguns fabricantes nacionais 

emergentes, como a Troller, Marcopolo, Agrale, Randon, dentre outros. (WIKIPÉDIA, 

2007). A produção em 2007 foi de 2,97 milhões de unidades. 

 

O gráfico 1 a seguir verifica o crescimento das vendas de carros no Brasil 

nos anos de 1990 e 2000, tendo como perspectiva os carros populares. 

 

Gráfico 1 – Relação das vendas internas de Carros Populares no Brasil, em relação ao total das 
vendas de automóveis e utilitários (1990 – 2003) 
Fonte: ANFAVEA, 2008. 
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Observa-se que o crescimento foi bastante significativo, passando em 

1990 de 4,3 das vendas para 63,2 já no ano de 2003. 

 

A indústria brasileira possui entidades reguladoras e representativas como 

a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículo Automotores (ANFAVEA), 

fundada em 1956, e que reúne empresas fabricantes de autoveículos (automóveis, 

comerciais leves, caminhões, ônibus) e máquinas agrícolas automotrizes (tratores de 

rodas e de esteiras, cultivadores motorizados, colheitadeiras e retroescavadeiras) 

com instalações industriais no Brasil ou em vias de iniciar a produção. (WIKIPÉDIA, 

2007). 

 

A Anfavea é filiada a Organisation Internationale des Constructeurs 

d'Automobiles (OICA), com sede em Paris, que congrega entidade nacionais de 

fabricantes de autoveículos. 

 

O setor automotivo é composto por dois segmentos: Montadoras de 

Automóveis, Ônibus e Caminhões, que comandam e lideram a parte final da cadeia 

produtiva do setor; Fabricantes de Autopeças, que se posicionam no início da 

cadeia.  Além disto, o setor automotivo afeta, a jusante, uma ampla rede de 

atividades industriais (a cadeia compreende a siderurgia, fabricantes de materiais 

plásticos, vidros, etc.), comerciais e de serviços. (CONSONI, 2004) 

 

O segmento das Montadoras de Automóveis refere-se um setor industrial 

bastante internacionalizado e composto, sobretudo por empresas multinacionais, 

sendo que as maiores são de origem americana (EUA), européia (Alemanha, 

França, Itália e Suécia) e asiática (Japão e Coréia do Sul). A tabela a seguir mostra 

as maiores montadoras, ainda no ano de 2002. 

 
Tabela 1 – Relação das Maiores Montadoras de Automóveis do Mundo em 2002 

Posição Montadora % Participação Volume Produção 
1° General Motors 14,6 8.276.000 
2° Ford Motor Co. 12,3 6.973.000 
3° Toyota Motor Corp. 11,1 6.309.616 
4° Volkswagen AG 8,9 5.023.264 
5° Daimler Chrysler 7,9 4.471.900 
6° PSA/ Peugeot-Citroen S.A 5,8 3.262.100 
7° Hyndai Motor Co. 5,1 2.913.726 
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Posição Montadora % Participação Volume Produção 
8° Honda Motor Co. 5,1 2.900.787 
9° Nissan Motor Co. 4,7 2.690.295 

10° Renault S.A 4,1 2.343.954 
11° Fiat S.p.A 3,8 2.159.936 
12° Mitsubishi Motors Corp. 3,2 1.822.644 
13° Suzuki Motor Corp. 3,2 1.798.089 
14° BMW Group 1,9 1.090.258 
15° AutoVaz 1,4 803.498 
16° Mazda Motor Corp. 1,4 773.798 
17° Fuji Heavy Industries Ltd. 1,0 541.018 
18° Isuzu Motors Ltd. 0,8 455.615 
19° Daewoo Motor Co. 0,6 316.639 
20° Demais Montadoras 3,1 1.779.761 

 Total 100,0 56.705.898 
Fonte: Automotive News  

 

No Brasil, o segmento das montadoras de automóveis é composto 

majoritariamente por empresas de capital internacional, representas por estas que 

estão compostas na tabela 1 acima. Estão presentes no Brasil subsidiárias das 

maiores montadoras de autoveículos do mundo. (CONSONI, 2004) 

  

2.1 Classificações do Setor 
 

As especificações efetuadas para identificar o segmento automotivo 

encontram-se muito bem delimitadas e definidas. No Brasil, a classificação mais 

utilizada é a CNAE (Cadastro Nacional de Atividades Econômicas) do IBGE, que 

permite uma abertura em até 5 dígitos, a qual possibilita identificar com exatidão a 

atividade econômico em questão. (CONSONI, 2004) A tabela seguir observa tal 

estrutura: 

 
Tabela 2 – Descrição das CNAEs relativas ao setor automotivo no Brasil, com destaque para o 
segmento das montadoras de autoveículos 

Seção Divisão Grupo Classe Denominação 
 34   FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES, REBOQUES E CARROCERIAS 
  34.1  FABRICAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, CAMINHONETAS E 

UTILITÁRIOS 
   34.10-0 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 
  34.2  FABRICAÇÃO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS 
   34.20-7 Fabricação de caminhões e ônibus 
  34.3  FABRICAÇÃO DE CABINES, CARROCERIAS E 

REBOQUES 
   34.31-2 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para 

caminhão  
   34.32-0 Fabricação de carrocerias para ônibus 
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Seção Divisão Grupo Classe Denominação 

   34.39-8 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros 
veículos 

  34.4  FABRICAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA 
VEÍCULOS AUTOMOTORES 

   34.41-0 Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor 

   34.42-8 Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de 
marcha e transmissão 

   34.43-6 Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios 

   34.44-4 Fabricação de peças e acessórios para o sistema de 
direção e suspensão 

   34.49-5 Fabricação de peças e acessórios de metal para veículos 
automotores não classificados em outra classe 

  34.5  RECONDICIONAMENTO OU RECUPERAÇÃO DE 
MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 

   34.50-9 Recondicionamento ou recuperação de motores para 
veículos automotores 

Fonte: Consoni, (2005, anexo) 
 

A cadeia automotiva brasileira está classificada, em dois dígitos, pela 

Divisão CNAE 34 (Fabricação e Montagem de Veículos Automotores, Reboques e 

Carrocerias). 

 

A Divisão CNAE 34, por sua vez, quando desmembrada em 3 dígitos, 

passa a ser denominada Classe CNAE e permite identificar com maior precisão o 

segmento das montadoras de automóveis. 

 

• Classe CNAE 341 - Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários  

• (também chamados de comerciais leves) 

• Classe CNAE 342 - Fabricação de Caminhões e Ônibus 

• Classe CNAE 343 - Fabricação de Cabines, Carrocerias e Reboques. 

• Classe CNAE 344 - Fabricação de Peças e Acessórios para Veículos 

Automotores 

• Classe CNAE 345 - Recondicionamento ou Recuperação de Motores 

para Veículos Automotores. (CONSONI, p. 03) 

 

Internacionalmente o setor automotivo também se encontra bem definido 

o que permite traçar comparações, sobretudo em relação aos estudos baseados na 

classificação da ISIC Rev.3, que corresponde à CNAE, utilizada no Brasil. 
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Além da classificação por atividade econômica, as montadoras de 

autoveículos adotam certas classificações padrão para identificar e diferenciar seus 

produtos. No entanto, não há muito rigor no uso dessas classificações, sendo que 

cada montadora normalmente adota uma determinada tipologia.  

 

Dentre as mais comuns, destacam-se aquelas relacionadas: 

 

• ao tipo de aplicação, ou seja, o tipo de uso do veículo: passeio, 

esportivo, off road (fora de estrada), comerciais leves e pesados 

(referência ao segmento de caminhões de pequeno à grande porte, 

também conhecidos como veículos de carga e de transporte), etc. 

 

• à dimensão do veículo (distância entre eixos e bitolas) e o custo do 

produto, variando entre os segmentos: econômico, compacto, médio, 

grande e luxo. 

 

• às várias configurações de carrocerias do veículo que normalmente 

são criadas a partir de uma única plataforma, dando origem a versões 

de veículos diferenciadas: hatch, sedã, perua (station wagon), picapes, 

minivan, utilitários esportivos, etc. (ID. 10) 

 

Essas classificações são normalmente utilizadas simultaneamente, sendo 

comum encontrar referência a um automóvel versão sedan esportivo de luxo; ou um 

automóvel versão hatch de passeio compacto. 

 

A ANFAVEA adota como terminologia para se referir ao segmento das 

montadoras de autoveículos as expressões: 

 

 Automóveis de passageiros e de uso misto: inclui os automóveis em 

geral. 

 

 Comerciais Leves: inclui as camionetas de uso misto; as camionetas 

especiais e as camionetas de carga. 
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 Comerciais Pesados: inclui os caminhões semi-leves, leves, médio, 

semi-pesados, pesados, cuja classificação varia segundo a capacidade 

de carga; e os ônibus. (ID. p. 11) 

   

Dentro da perspectiva econômica a dimensão e importância do segmento 

automotivo para a economia brasileira reflete-se também nos dados relativos à 

participação no PIB Industrial do Brasil que, segundo dados da Anfavea, 

correspondeu a 11,1% no ano de 2001; em relação ao PIB brasileiro, a participação 

do setor automotivo brasileiro foi de 3%. 

 

O conjunto de produção de autoveículos registrado no Brasil é sobretudo 

resultado de um conjunto de transformações verificadas durante a década de 1990 

que se expressa em aumento no volume de produção de automóveis. Nos primeiros 

anos da década de 90, o desempenho do setor deu continuidade ao baixo 

desempenho evidenciado nos anos 80, com a produção variando entre 660 a 810 

mil unidades de autoveículos ao ano. A retomada do crescimento ocorreu a partir de 

1993, quando a produção de automóveis, pela primeira vez no Brasil, ultrapassa 1 

milhão de unidades, adquirindo características de uma indústria madura, fato que 

resultou na expansão do setor. 

 
Montadora Produto Localização 

Primeira onda de expansão (até a década de 70) 
Ford Automóveis, comerciais leves São Bernardo do Campo – SP 

Volkswagen Automóveis, comerciais leves São Bernardo do Campo – SP 
General Motors Automóveis, comerciais leves São Caetano do Sul – SP 

Fiat Automóveis, comerciais leves Betim – MG 
Segunda onda de expansão: Década de 90 

São Paulo   
Honda Automóveis Sumaré 
Toyota Automóveis Indaiatuba 

Rio de Janeiro   
Peugeot/Citröen Automóveis Porto Real 

Paraná   
Renault Automóveis e motores São José dos Pinhais 

Minas Gerais   
Mercedes-Benz Automóveis Juiz de Fora 

Quadro 1 – Amostra de Empresas do Segmento das Montadoras de Autoveículos 
Fonte: CONSONI, (2004, p. 12). 
 

O auge da produção doméstica ocorreu em 1997, com a produção 

próxima de 1.700 milhões de automóveis; contabilizando a produção total de 
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autoveículos (automóveis, utilitários, caminhões e ônibus) ultrapassa a marca 

recorde de 2 milhões de unidades produzidos no Brasil. (ANFAVEA, 2008) 

 

Observando o crescimento do mercado interno e às perspectivas 

otimistas em relação à produção e às vendas, as montadoras lideraram uma 

escalada de investimentos voltados à ampliação e modernização das fábricas, 

renovação dos produtos e à construção de novas unidades produtivas no Brasil. Nos 

primeiros anos da década de 90 os investimentos das montadoras oscilaram entre 

US$ 800 e US$ 900 milhões anuais, correspondendo à média de 7,5% do valor do 

seu faturamento. A partir de 1995 ocorre um salto no investimento médio que 

superou US$ 2 bilhões anuais entre 1996 a 1998, equivalendo a uma taxa média 

superior a 10% do faturamento total do setor. Como soma final, durante a década de 

90 o Brasil recebeu investimentos por parte das montadoras de cerca de US$ 16,6 

bilhões, no total, sendo US$ 12 bilhões no período 1996 a 2000. Para efeito de 

comparação, os investimentos registrados entre 1981 a 1990 somaram US$ 5,4 

bilhões (ANFAVEA, 2008). 

 

O crescimento aguardado do mercado de consumo interno no Brasil, no 

entanto, não ocorreu e o pico de 2 milhões de unidades produzidas em 1997 não 

voltou a ser atingido. Como resultado, há uma estimativa que indica que em média 

as montadoras de automóveis instaladas no Brasil estejam operando com somente 

60% da sua capacidade de produção instalada no país. A tabela a seguir mostra os 

números ocorridos na indústria brasileira nas décadas de 1990 e 2000. 

 
Tabela 3 – Produção, Faturamento, Participação Percentual no PIB Industrial e Investimento das 
Montadoras de autoveículos 

Ano 
Produção de 
Autoveículos 

1 

Produção 
de 

Automóveis 

Faturamento 
Líquido 2 

Investimento 2 
(Autoveículos) 

(Investimento
/ 

Faturamento)

Participação 
% 

PIB Industrial 
1990 914.466 663.084 10.036 790 7,9 7,5 
1991 960.219 705.303 10.316 880 8,5 7,6 
1992 1.073.861 815.959 12.812 908 7,1 9,6 
1993 1.391.435 1.100.278 14.843 886 6,0 10,2 
1994 1.581.389 1.248.773 17.760 1.195 6,7 11,7 
1995 1.629.008 1.297.467 17.863 1.694 9,5 10,8 
1996 1.804.328 1.458.576 19.297 2.359 12,2 11,2 
1997 2.069.703 1.677.858 21.159 2.092 9,9 11,7 
1998 1.586.291 1.254.016 20.292 2.335 11,5 11,6 
1999 1.356.714 1.109.509 16.858 1.791 10,6 9,9 
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Ano 
Produção de 
Autoveículos 

1 

Produção 
de 

Automóveis 

Faturamento 
Líquido 2 

Investimento 2 
(Autoveículos) 

(Investimento
/ 

Faturamento)

Participação 
% 

PIB Industrial 
2000 1.691.240 1.361.721 18.359 1.651 9,0 10,2 
2001 1.817.116 1.501.586 n.d 1.750 n.d 11,1 
2002 1.792.660 1.521.431 n.d n.d n.d n.d 
2003 1.673.796 1.376.946 n.d n.d n.d n.d 

Fonte: ANFAVEA 
1 Em unidades de automóveis, utilitários, caminhões e ônibus. 
2 Em milhões de dólares 
 

Observa-se na tabela acima um crescimento a taxas crescentes. O 

crescimento da demanda doméstica, como também das exportações foram os 

principais elementos que impulsionaram a produção, tendo como apogeu o ano de 

1997, com cerca de 1.677.858 automóveis produzidos. 

 

2.2 As Mudanças Estruturais 
 

No início do século XX, época de nascimento da indústria automobilística 

podia-se facilmente identificar duas configurações típicas neste setor, diferenciadas 

segundo dois perfis de mercado: o norte-americano e os demais. Enquanto nesta 

época a indústria automobilística americana dava os primeiros passos em direção à 

produção de automóveis em massa, introduzindo o conceito de peças 

intercambiáveis e de produção seriada, os demais mercados automobilísticos, 

sobretudo o europeu, especializava-se na produção de veículos de forma 

praticamente artesanal e sob encomenda, com baixos volumes de produção. 

(CONSONI, 2004) 

 

Um século depois, as configurações típicas identificadas nos primeiros 

anos da indústria automotiva deixaram de existir. À medida que o automóvel teve 

seu preço reduzido e passou a ser um produto de demanda em massa, as 

montadoras foram se profissionalizando, produzindo veículos em larga escala e 

avançando em novas regiões de forma a conquistarem cada vez mais mercados de 

consumo. 

 

Em contraposição às centenas de montadoras de automóveis que 

existiam há décadas atrás, atualmente identifica-se cerca de 19 grandes grupos 
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automotivos, que se desdobram em várias marcas, e que respondem por 

praticamente 100% da produção de automóveis no mundo. (ID. IBIDEM) 

 

Essa concentração ainda é maior se considerar que somente 11 

montadoras (grupos automotivos) são responsáveis por mais de 80% do total da 

produção global de veículos e incluem: a líder General Motores, responsável por 

14,6% da produção global de veículos, seguida por Ford, Toyota, Volkswagen, 

Daimler/Chrysler, PSA/Peugeot, Citroën, Hyndai/Kia, Honda, Nissan, Renault e Fiat, 

portanto caracteriza-se como um oligopólio.  

 

Trata-se exclusivamente de grandes empresas multinacionais, de capital 

norte-americano, europeu ou japonês, além do grupo coreano Hyndai, que dominam 

praticamente toda a produção mundial de automóveis. A presença global ocorre por 

meio das subsidiárias e das várias marcas associadas a tais grupos automotivos que 

se encontram espalhadas em inúmeros países, como se verifica no quadro a seguir: 

 

 
 

Quadro 2 – Principais Fusões e Aquisições verificadas no Setor Automotivo por Origem do Capital da 
Empresa 
Fonte: Revistas especializadas sobre o setor (Autodata, SAE Brasil, Quatro Rodas) e jornais de 
circulação nacional (Valor Econômica, Gazeta Mercantil e O Estado de São Paulo)  

Estados Unidos Alemanha / 
EUA Alemanha Itália França Japão Coréia 

General 
Motors Ford Daimler- 

Chrysler Volkswagen Fiat Renault Psa Toyota Hyundai 

Cadillac 
Buick 

Oldsmobile 
Pontiac 

Chevrolet 
Saturn 
Opel 

Vauxhall 
Holden 
Daewoo 

Saab (50%) 
Isuzu (37,5%) 
Subaru (20%) 
Suzuki (9,9%) 
Maruti (40%) 
Fuji Heavy 

(%) 
Fiat/Lancia/ 
Alfa Romeu 

(20%) 

Lincoln 
Mercury 
Willys- 

Overland 
Aston- 
Martin 
Jaguar 
Volvo 
carros 
Land 
Rover 
Mazda 
(35%) 

 

Mercedez-
Benz 

Chrysler 
MCC (Smart) 

Dodge 
Jeep 

Plymounth 
Mitsubishi 

(37%) 
Hyndai 
Motors 

Western Star 
 

Audi 
Seat 

Skoda 
Bentley 

Lamborghini 
Bugatti 

Scania (%) 

Alfa 
Romeu 
Ferrari 
Lancia 

Innocenti 
Masserati 

GM 
(5,8%) 

Dacia 
Nissan 
(44%) 
Subaru 
(5%) 

Samsung 
(70%) 

 

Peugeot 
Citroën 

Lexus 
Daihatsu 
(51,2%) 

Hino 
(10%) 

Yamaha 
(5%) 

 

Kia Motors 
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A busca por economias de escalas tem sido uma constante entre as 

montadoras de veículos, que buscam na medida do possível oferecer produtos cada 

vez mais padronizados no que se refere às suas características de funcionalidade, 

embora diferenciados externamente. Exigências específicas dos mercados tais como 

padrão de demanda e poder aquisitivo da população acabam impondo limites a essa 

estratégia, forçando as montadoras a fornecerem respostas às diferentes demandas, 

porém não a ponto de imprimir uma configuração específica nesse setor. 

(CONSONI, 2004) 

 

Num contexto mais preciso, o objetivo das fusões e aquisições ocorridas 

no setor automotivo tem sido a busca pela complementação, e não pela 

sobreposição. Isso ocorre visto que as fusões e aquisições têm permitido às 

montadoras se beneficiar de vantagens diversas, tais como:  

 

• Acesso a novos mercados a partir do estabelecimento de unidades 

produtivas em vários países; 

 

• Otimização da escala global de produção e vendas; 

 

• Economia de custo e tempo no desenvolvimento de novos produtos, já 

que há a possibilidade de compartilhamento de tecnologias e de 

competências diversas.  

 

Há cada vez menos montadoras de automóveis independentes; no 

entanto, essas mesmas empresas tendem a concentrar e gerenciar um número cada 

vez maior de marcas. E essa estratégia acaba tendo um grande impacto em termos 

da internacionalização produtiva do setor. Primeiro, por estar associado a uma 

estratégia que objetiva preservar essas diferentes marcas independentes, 

preservando sua identidade de forma a ocuparem vários nichos de mercado. E, 

segundo, por que pressupõe alcançar maior sinergia entre as marcas, a partir do 

compartilhamento entre si de inúmeras atividades, desde funções administrativas, 

marketing e P&D, até o uso de plataformas e sistemas e componentes em comum.  
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Em termos de destaque entre as marcas, e para ficarmos em apenas 

alguns exemplos, destaca-se o caso da francesa PSA que agrega as marcas 

Peugeot e Citroën; da alemã Volkswagen, com as marcas Audi, Seat e Skoda; da 

Toyota com a marca Lexus; entre outras. (CONSONI, 2004) 

 

2.3 Características e Configurações do Setor / Segmento no País   

  

Passado este período de abertura do mercado brasileiro e das políticas 

específicas definidas para o setor automotivo, as montadoras de autoveículos se 

consolidaram no país como constituindo um conjunto homogêneo de empresas, 

todas multinacionais e de capital estrangeiro. Tal processo resultou na consolidação, 

no Brasil, de um parque automotivo que reúne praticamente todos os principais 

fabricantes mundiais de veículos, que se somam à presença de importantes 

empresas de autopeças sistemistas, também empresas multinacionais que reforçam 

e fortalecem a ampla cadeia de fornecedores nesse setor. Este novo cenário 

contrasta com o oligopólio existente neste segmento até início dos anos 90, quando 

apenas quatro montadoras dominavam o mercado brasileiro de autoveículos:  

 

• Ford 

• Volkswagem 

• General Motors 

• Fiat 

 

A concentração espacial das montadoras de automóveis foi outro aspecto 

que sofreu mudanças. Em contraposição ao aglomerado de empresas automotivas 

localizadas, sobretudo na Região do ABC em São Paulo, presenciamos atualmente 

uma redistribuição na localização das montadoras no território brasileiro. Estados 

como Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Bahia, além de São Paulo e Minas 

Gerais possuem pelo menos uma planta automobilística que se dedica à produção 

de automóveis. Há, nesse caso, uma descentralização das atividades produtivas. No 

entanto, em termos das atividades tecnológicas e de engenharia, há ainda uma 

centralização da maior parte dessas atividades no estado de São Paulo, seguido por 

Minas Gerais, em que se faz referência aos centros de desenvolvimento das 

montadoras. 
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Com a abertura da economia brasileira, no início dos 90, e o maior volume 

de veículos que entraram no país resultado da redução das alíquotas de importação, 

a indústria automobilística brasileira passou a refletir as mudanças que atingem esse 

setor em âmbito internacional. Uma extensão deste movimento foi a necessidade de 

se adequar aos padrões de eficiência e competitividade prevalecentes. Isto se aplica 

particularmente à capacidade de renovação e de desenvolvimento de produtos, que 

já era um diferencial entre as montadoras em outros mercados e passou a ser um 

elemento de competitividade também no Brasil. Entenda-se aqui, por isto, a 

capacidade das empresas de lançar produtos diferenciados, de forma rápida e 

eficiente, sobretudo competitivos em termos do preço final ao consumidor, mas de 

forma a preservar sinergia com as estratégias traçadas pelas montadoras matrizes. 

 

2.4 O Processo de Escolha de um Bem 
 

Segundo Nigri (2005) Inúmeros modelos para estimar equações de 

demanda de automóveis podem ser encontrados na literatura internacional. De 

forma geral, esses estudos podem ser agrupados em modelos agregados e 

desagregados. 

 

Nos modelos agregados, a demanda por automóveis é relacionada a 

variáveis como a média dos preços e da renda das famílias. Geralmente, esses 

modelos concentram a análise no número total de veículos comprados e ignoram o 

tipo de escolha do consumidor. Além do preço e da renda, são incluídas variáveis 

explicativas que procuram captar o efeito das condições de crédito para a compra de 

carros. Alguns estudos, como, por exemplo, o de Chamberlain (1974), estimam 

equações de demanda com dados agregados que levam em consideração o tipo de 

carro possuído e alguma outra variável que capta os custos de operação do veículo, 

como o preço do combustível. 

 

Train (1986) argumenta que os modelos agregados de demanda que não 

incluem quaisquer características não relacionadas ao custo.como, por exemplo, o 

tamanho do veículo e o seu desempenho podem conter viés nas elasticidades 

estimadas. Os valores absolutos dessas elasticidades comprovam a maior 

importância da renda em relação ao preço na demanda de automóveis novos. Hess 
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(1977), entretanto, estimou uma demanda de veículos novos pouco sensível à renda 

e mais sensível ao preço e ao efeito riqueza. 

 

Nos modelos desagregados, a unidade de análise é o consumidor 

individual (ou a família). Segundo Train (1986), entre as variáveis explicativas 

utilizadas para estimar o número de carros que o consumidor deseja possuir estão: o 

custo de posse, a disponibilidade de transporte público, a renda da família e o 

número de trabalhadores na família. A decisão sobre qual carro possuir tem sido 

relacionada ao preço, aos custos operacionais, a alguma medida de tamanho, à 

idade do carro, à renda, à idade da família e ao número de carros possuídos. 

 

Levinsohn (1988), Trandel (1991) e McCarthy (1996) estão entre os 

autores que realizaram as estimativas mais recentes, com modelos desagregados, 

da elasticidade-preço e da elasticidade-renda da demanda de automóveis no 

mercado norte-americano. 

 

Muitos são os fatores que determinam a demanda de um bem. De acordo 

com Louviere el al (2000) apud Brandão (2005) mostra que o processo de escolha 

dos consumidores pode ser apresentado de modo simplificado no fluxograma a 

seguir: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Processo de Escolha dos Consumidores 
Fonte: Adaptado de Loviere et al (2000) apud Brandão (2005, p. 50) 

 

Necessidade / Desejo de Compras 

Aprendizagem Passiva / Ativa (Definição dos Atributos e Alternativas) 

Avaliação e Comparação das Alternativas 

Formação das Preferências 

Definição da Escolha 

Avaliação da Alternativa Escolhida 
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A figura 1 mostra o processo de escolha do consumidor. Geralmente as 

escolhas do consumidor são racionalizadas a passam pelas etapas descritas acima. 

Segundo Brandão (2005) o indivíduo avalia e compara alternativas disponíveis para 

ele, com base na importância relativa das variáveis intervenientes na escolha, bem 

como na realização de trade-offs (análise compensatória). 

 

O consumidor contempla um universo de escolha, que segundo Bem-

akiva e Lerman (1985) apud Brandão (2005, p. 51) apresentam a seguinte 

classificação, dividida em três universos de escolha: 

 

 Binária. Consiste de um conjunto com apenas duas alternativas. 

Estrutura mais simples de escolha. 

 

 Multinominal. Consiste de um conjunto de K escolhas alternativas, 

exigindo do analista um maior esforço para o conhecimento de todas 

as alternativas, viáveis que formam o conjunto de escolha. 

 

 Multidimensional. Seja C1e C2 dois conjuntos de escolha com J1 e J2 

elementos, respectivamente. O produto cartesiano C1 x C2 contém J1 x 

J2 elementos, sendo também um conjunto de escolha. Do conjunto 

formado pelo produto cartesiano C1 x C2 , o subconjunto Cn formado por 

todas as alternativas inviáveis para um indivíduo n. Sendo assim a 

notação Cn = C1 x C2 – Cn define o conjunto de escolha 

multidimensional para um indivíduo n. 

 

Conforme salientado pelos autores qualquer que seja a avaliação de 

escolha contemplado, a análise de determinados produtos ou serviços envolve os 

seguinte elementos: tomador de decisão, conjunto de alternativas, atributos das 

alternativas e regra de decisão. Neste intere Ben-akiva e Lerma (1985) observam 

que o tomador de decisão pode ser representado por um único indivíduo, como 

também por um grupo de indivíduo, quanto mais desagregadas forem as unidades 

de tomada de decisão, mas intensa é a participação das características intrínsecas 

do indivíduo. 
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As alternativas são escolhas feitas a partir de um conjunto opções. O 

conjunto de escolha inclui as alternativas que são viáveis e conhecidas do tomador 

de decisão. Um subconjunto deste universo é formado pela disponibilidade da 

alternativa, disponibilidade de recursos monetários, disponibilidade de tempo, 

ausência de informação. 

 

Os atributos das alternativas é a atratividade de uma alternativa é 

avaliada em termos de vetor de valores dos atributos que caracterizam a alternativa. 

Os valores dos atributos são medidos em uma escala de atratividade, podendo ser 

ordinal e cardinal. 

 

As regras de decisão, segundo Bem-akiva e Lerman (1985) classificam-se 

dentro de quatro categorias, dominância (um atributo melhor), satisfação, regras 

lexicográficas (nível de importância) e utilidade. 

 

A Ciência Econômica tem trabalhado bastante para delinear uma teoria 

sobre a função demanda. Investiga-se a função demanda dentro de dois pontos de 

vista: a) quanto a uma abordagem microeconômica, que procura ver a função 

consumo, dentro de um prisma particular das preferências individuais, tais como 

gosto, moda, clima, preço do produto propriamente dito, e preços dos produtos 

complementares ou substituíveis, e muitas outras variáveis que influenciam nos 

consumidores; b) quanto ao aspecto macroeconômico, que trabalha com a função 

consumo, numa visão agregada, geral, onde as peculiaridades são deixadas de 

lado, para ser enfocado o aspecto estrutural, político.  

 

Os gastos em consumo foram estudados por diversos ângulos. Tem-se a 

visão de Duesenberry (1966) que estudou a função consumo frente à renda relativa, 

ou efeito demonstração. Já Fisher (1907), estudou a escolha intertemporal dos 

gastos em consumo, demarcando os fluxos de renda presente e futuros. Entretanto, 

Ando & Modigliani (1969), estudaram a hipótese do ciclo de vida, e chegaram a 

resultados importantes, na alocação da renda do consumidor, frente aos seus gastos 

em consumo. Finalmente, Friedman (1962), trabalhou com a hipótese da renda 

permanente e transitória, onde há a preocupação em diferenciar a renda total da 

renda permanente e, dai, procurar alocar o consumo de uma determinada sociedade 
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frente à vocação comportamental a gastar em consumo, hoje e/ou no futuro, com 

uma dotação orçamentária limitada. 

 

Em teoria econômica, denomina-se utilidade, a propriedade que os 

produtos tangíveis e serviços têm de satisfazer as necessidades e desejos humanos. 

Os objetos que têm utilidade são considerados bens, do ponto-de-vista econômico. 

A caracterização dos bens como econômicos, requer também que os mesmos sejam 

escassos, isso é: estejam disponíveis em quantidades limitadas. 

 

Bens existentes em quantidades superiores às necessidades humanas, 

como o ar que respiramos, embora úteis, são considerados bens livres e estão fora 

do âmbito da Economia. 

 

A decorrência é que para que sejam classificados como bens 

econômicos, existe a necessidade se sua classificação tanto como úteis, como 

também escassos. 

 

Bens econômicos são assim, úteis e escassos. Adam Smith, questionava, 

no célebre "paradoxo do valor", como é que a água, que tem tanta utilidade tem tão 

pouco valor, enquanto diamantes, que não têm utilidade, têm tanto valor? 

 

Todos os bens econômicos são regidos pelo princípio fundamental da 

utilidade marginal decrescente. Esse princípio enuncia que cada unidade sucessiva 

de um determinado bem adiciona menos satisfação do que aquela proporcionada 

pela unidade anterior. 

 

A moderna teoria da utilidade marginal é subjetiva e declara que o valor 

depende da utilidade, isto é, da avaliação subjetiva que os consumidores atribuem 

aos diversos bens disponíveis no mercado. A satisfação proporcionada pela 

aquisição de cada unidade de qualquer bem é sempre inferior à propiciada pela 

aquisição da unidade anterior. 

 

O conceito de utilidade marginal significa também que as escolhas 

econômicas são tipicamente entre quantidades pequenas, ou marginais. O 
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consumidor não escolhe entre comprar uma grande quantidade de carne ou não 

comprar nada. Em termos mais práticos, ele se pergunta, com base nesses preços, 

não seria mais negócio comprar um pouco mais de carne e um pouco menos de 

fígado? Sua comparação não se dá em termos de quantidades totais, mas de 

quantidades marginais. Ele pondera as possíveis vantagens de fazer pequenos 

ajustamentos nas fronteiras de seu padrão de consumo atual. 

 

A força condutora do princípio marginal é que a escolha econômica 

tipicamente envolve pequenos ajustes na margem de decisão. 

 

As hipóteses que fundamentam a lei da utilidade marginal decrescente, 

são que: i) os desejos são saciáveis e ii) diferentes bens não são substitutos 

perfeitos na satisfação de necessidades específicas. (VARIAN, 2002) 

 

Em escalas de comparações de utilidades, isso equivale a dizer que, 

quanto mais escasso um bem, tanto maior o seu valor relativo de substituição; a 

utilidade marginal de um bem que se tornou escasso aumenta em relação à utilidade 

marginal do bem que se tornou abundante. 

 

Segundo a administração mercadológica, utilidade se constitui no valor 

que o consumidor percebe através do uso de um produto, ou seja: a qualidade ou 

habilidade inerente a um produto para satisfazer um desejo ou uma necessidade. 

 

Utilidade econômica 

 

Essa habilidade de um bem ou serviço para satisfazer as necessidades 

ou desejos do cliente, se manifesta de várias formas distintas, a saber: utilidade da 

forma, utilidade de tempo, utilidade de lugar, utilidade de informação, utilidade de 

posse e utilidade de imagem. 

 
Utilidade de forma: é o valor conferido a um produto em virtude do fato 

de que os materiais e componentes que nele se incluem, foram combinados de tal 

forma a se ter aquele produto final específico. 
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Utilidade de tempo: é o valor conferido a um produto em virtude do fato 

de que está disponível no momento em que é requerido. 

 
Utilidade de localização: é o valor conferido a um produto em virtude do 

fato que ele está no lugar onde é demandado. Também denominado de Valor de 

Transvecção. 

 
Utilidade de informação: consiste no valor que é conferido a um produto 

em virtude do fato que ele pode prover o usuário com informações úteis. 

 
Utilidade de posse: é o valor conferido a um produto em virtude do fato 

de que o comprador tem o direito legal de possuí-lo e usá-lo livremente. 

 

Utilidade de imagem: é o valor atribuído a um produto em virtude do fato 

de que traz satisfação para o usuário na criação de prestígio e estima. (COIMBRA-

LISBOA, 2005) 

 

Diante de uma decisão extremamente subjetiva a compra de um veículo é 

um processo que reúne inúmeras variáveis e desencadeia uma série de fenômenos 

que não são observáveis coletivamente. Diante disso a economia tenta criar 

modelos que pelo menos estimem o exercício desta demanda a ser efetivada. Nos 

modelos econométricos busca-se coeficientes na tentativa de verificar o peso de 

determinadas variáveis na construção do ato de consumir. Neste presente trabalho 

opta-se pela eleição de variáveis de controle e binárias por questões de 

simplificação. A proposta metodológica esta descrita no próximo capitulo, onde se 

verifica também o modelo econométrico e a avaliação dos dados executados. 
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3. MÉTODO EMPÍRICO 
 
 

3.1 Notas Metodológicas 
 

Segundo McGuigan et al (2004), as estimativas estatísticas da função de 

demanda usando técnicas econométricas envolvem os seguintes passos: 

 

• Identificação das variáveis; 

• Coleta de dados; 

• Especificação do modelo de demanda; 

• Estimação dos Parâmetros do modelo e sua interpretação; 

• Desenvolvimento de previsões (estimativas) baseadas no modelo. 

 

Segundo McGuigan et al (2004) a função de demanda pode ser 

considerada como a relação entre quantidade demandada e diversas variáveis 

independentes. 

 

3.1.1 Identificação das Variáveis 
 

O modelo econométrico a ser apresentado tem como objetivo principal 

tentar identificar a relação da variável binária dummy flex (tecnologia incorporada ao 

automóvel brasileiro no ano de 2003, com a finalidade de propiciar ao veículo a 

utilização de dois combustíveis simultaneamente ou ainda somente um dos 

combustíveis com a função demanda. Além desta relação o modelo econométrico 

avalia o peso das variáveis, preço, relação potência/peso e comprimento com a 

variável dependente (quantidade vendida). As variáveis dispostas se encontram 

identificadas pelas seguintes unidades, o preço está em reais, a razão peso potência 

em cavalos de força por quilogramas e o comprimento em milímetro. Os dados 

coletados referem-se a um universo de 1.533.652 de unidades produzidas (ano 

2006), sendo que neste período as unidades de carro flex produzidas correspondiam 

a 50,7% do mercado. (valores verificados no apêndice 2). 

 

Formatados: Marcadores e
numeração
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3.1.2 Coleta de Dados 
 

Os dados dispostos para os cálculos econométricos foram retirados da 

tabela da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores – Brasil, 

ano 2006. Este espaço de tempo foi escolhido pelo fato da tecnologia flex, ainda 

neste ano, não estar totalmente incorporada no mercado consumidor brasileiro, 

portanto, em fase de implementação.  

 

Os veículos dispostos no modelo econométrico foram escolhidos 

obedecendo ao critério disponibilidade de dados, atendendo a categoria a ser 

representada a seguir. Neste sentido também se procurou apontar os veículos com 

maior representatividade no mercado automotivo (ver tabela no apêndice 1), tendo 

como regra de escolha as informações obtidas na revisão de literatura que apontam 

as maiores montadoras do país, como também os veículos mais solicitados pelo 

consumidor no mercado doméstico. Portanto, dentro do universo pretendido estes 

carros ocupam uma fatia significativa do mercado, sendo esta uma amostra 

representativa do mercado consumidor de automóveis de passeio.   

 

No instituto mencionado obtiveram-se dados das quantidades vendidas 

de veículos do ano em estudo, neste caso carros populares flex, carros populares 

não flex (ou seja, os veículos movidos exclusivamente à gasolina), carros não 

populares flex e carros não populares não flex, onde foi estabelecido a fatia de 

mercado ocupada por cada modelo de veículo, informação fundamental para o 

desenvolvimento da relação econométrica das variáveis explicativas com a variável 

dependente. Neste espaço procura-se apontar as tendências a consumir 

(preferência/utilidade) estes bens e o peso estabelecido pelos coeficientes neste 

contexto.  

 

Além da variável dummy flex, as variáveis explicativas, já mencionadas, 

foram estruturadas através de informações contidas na Revista Quatro Rodas do 

ano de 2006 (mês de janeiro a dezembro) além de sites especializados em 

informações sobre a indústria automotiva, onde se procurou conhecer preço médio 

dos veículos e características apresentadas, descritas no modelo presente. 
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3.1.3 Identificação do Modelo de Demanda 
 

Neste caso o modelo geral se configura da seguinte forma: 

 

Qj= αPj + β1 Dflex j + β2 Cvpesoj + β3 Compj + Ej 

 

Onde Qj é a variável dependente e representa a quantidade produzida do 

modelo de veículo no ano de 2006; Pj  é o preço médio do veículo, calculado pela 

média do preço do carro com maior disponibilidade de itens/opcionais e com o de 

menor disponibilidade de itens/opcionais, intitula de básico; Cvpeso  representa 

potência/peso em CV/kg, Comp é a variável referente ao comprimento do veículo; a 

variável Dflex constitui uma variável binária, que assume o valor 1 se o veiculo 

possui dispositivo flex e 0 caso contrário, e Ej representando o erro. 

 

Esta função deverá obter a seguinte condição, para o modelo obter 

consistência e corroborar-se com a teoria (intuição), e, portanto apresentar validade: 

 

i. α < 0 

ii. β1 > 0 

iii. β2 > 0 

iv. β3 > 0 

 

O alfa neste quesito é considerado negativo, pois se espera que quanto 

maior o preço do bem, menor seja a procura, portanto, obedecendo ao princípio 

básico de uma função de demanda. As características do veículo (razão peso 

potência, comprimento, e dispositivo flex) são consideradas pelos consumidores 

como atributos positivos. De fato, o primeiro atributo refere-se à relação 

potência/peso. A literatura especializada afirma que a potência do motor tem relação 

inversamente proporcional ao peso, ou seja, motor potente com pouco peso reverte-

se como uma característica positiva, motor potente com peso elevado, ou ainda 

motor não potente com peso elevado, reverte-se em características não positivas, 

tendo o consumidor, portanto, preferência por carros que oferecem a melhor 

combinação entre peso e potência. Com relação ao espaço (medido pelo 

comprimento), a literatura especializada afirma que conforto esta relacionado ao 
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comprimento do veículo, portanto, veículos maiores tendem a ter a preferência do 

consumidor. A variável Dflex é considerada positiva pelo consumidor, pois é uma 

tecnologia ligada ao princípio da eficiência, economicidade e agrega modernidade 

ao veículo. 

 

3.1.4 Estimação dos Parâmetros do Modelo e sua Interpretação; 
 

Para o cálculo dos dados utiliza-se o programa STATA, onde se estrutura 

uma regressão linear múltipla, isto é, uma estimação reproduzindo a mecânica e 

interpretação dos mínimos quadrados ordinários – MQO, neste caso. 

  

3.2 Resultados 
 

Para o exercício de verificação da função consumo de veículos de 

passeio no Brasil, ano 2006, os resultados foram analisados em três modelos 

diferentes. 

 

O primeiro cenário refere-se ao modelo referência, calculado com a 

utilização de todas as variáveis apontadas no modelo geral. O objetivo deste 

exercício é verificar a significância estatística das variáveis na explicação da variável 

dependente, bem com medir a influência destas na explicação da variação da 

demanda. O escopo principal do estudo consiste em apontar a representatividade 

explicativa da variável dummy flex na função demanda. 

 
Tabela 4 – Resultado do Modelo dos Mínimos Quadrados Ordinários  

Y Coeficiente Desvio Padrão Z p> | z | 
Pr -1.209 0.519 -2.33 023 
Dflex 2113.55 8232.6 2.65 0.010 
Cvpeso 170163.4 280115.2 0.61 0.546 
Comp 10.514 6.54 1.61 0.113 
Número de obs. = 63 R2 = 0,400 
F (4, 59 )            = 11,50  
Prob > F             = 0.000  

Fonte: Resultados obtidos pelo autor através do programa Stata 8.0 
 

A modelagem com as variáveis preço, Dflex, Cvpeso, Comp rejeita a 

hipótese nula Hº de que nenhuma das variáveis explicativas exerce influência sobre 
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a variável dependente. Este resultado se baseia na estatística F = 11,50 com 4 grau 

de liberdades que corresponde a um valor p de aproximadamente 0,000, portanto, 

inferior ao nível de significância de 5%. 

 

A quantidade de observações dispostas no modelo foi de 63, 

correspondendo a 59% de toda a produção efetuadas no ano de 2006.  

 

O modelo é explicado pelas variáveis independentes em torno de 40,00%, 

ou seja, 40% da variação da quantidade demandada é explicada pelas variáveis 

independentes, permanecendo tudo mais constante, neste caso tendo como 

referência o r2 ajustado.  

 

Todas as variáveis apresentaram coeficientes com os sinais esperados. A 

variável preço, como disposta no modelo geral, confirmou-se negativa, portanto, 

quanto menor o preço do veículo maior o sua demanda. Dflex apresentou sinal 

positivo conforme esperado. As variáveis Cvpeso e Comp também apresentaram 

coeficientes com sinais positivos.  

 

No entanto, apenas os coeficientes da variável preço e flex se mostraram 

significantes. Portanto, este resultado permite concluir a partir do valor do coeficiente 

da variável flex que em média um carro com este dispositivo vende 21813,55 a mais 

que um veículo sem o mesmo dispositivo. Por outro lado, as variáveis cvpeso e 

comp não se apresentaram significantes dado os baixos valores dos testes t, 

respectivamente, 0,61 e 1,61.  

 

Conclui-se neste quesito que a variável dummy flex constitui um dos 

determinantes da demanda por veículos de passeio no Brasil. 

 

Com o objetivo de analisar a robustez deste resultado realizaram-se 

outras regressões com diferentes especificações. A tabela a seguir mostra o cálculo 

dos dados sem a contribuição explicativa da variável comprimento. 
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Tabela 5 – Resultado do Modelo dos Mínimos Quadrados Ordinários  
Y Coeficiente Desvio Padrão Z p> | z | 

Pr - 8376587 4712049 -1.78 0.081 
Dflex 22341.35 8232.653 2.68 0.009 
Cvpeso 486070 2021114.5 2.40 0.019 
Número de obs. = 63 R2 = 0,384 
F (3, 60 )            = 14,10  
Prob > F             = 0.000  

Fonte: Resultados obtidos pelo autor através do programa Stata 8.0 
 

Sem a variável comprimento verifica-se um nível de explicação menor das 

variáveis independentes, ficando em torno de 38,4%. Isto quer dizer que as variáveis 

explicativas apontam 38,4% de variações médias na variável Y, mantendo-se tudo 

mais constante. Todavia, as variáveis dummy flex e a variável cvpeso apresentam 

significância (estatística Z) respectivamente 2,68 e 2,40. Os coeficientes das 

variáveis Dflex (22341.35) e Cvpeso(486070.7) apresentam valores maiores que os 

dispostos na tabela 4 (que inclui a variável comprimento)  

 

Percebe-se que o impacto da variável comprimento na capacidade de 

explicar a função consumo é pouco representativa, pois o nível de significância do 

modelo caiu menos de 3% (no modelo anterior R2 em torno de 40,00%), sendo que 

os resultados nas vendas médias nas variáveis dummy flex e cvpeso foram bastante 

significativos.  

  

A última situação refere-se ao modelo sem a variável cvpeso e 

comprimento. 

 
Tabela 6 – Resultado do Modelo dos Mínimos Quadrados Ordinários  
Y Coeficiente Desvio Padrão Z p> | z | 
Pr 2308659 162929 1.42 0.162 
Dflex 25525.65 8544.458 2.99 0.004 
Número de obs. = 63  R2 = 0,336 
F (2,61) = 16,94    
Prob > F = 0.000    

Fonte: Resultados obtidos pelo autor através do programa Stata 8.0 
 

Com a diminuição das variáveis explicativas verifica-se que o R2 é 33,6%, 

ou seja, a variável preço em conjunto com a variável dummy flex explicam 33,6% a 

variação da quantidade demandada, mantendo-se tudo mais constante. Neste caso 

é uma condição da própria regressão múltipla, ou seja, a diminuição de variáveis 



 41

independentes provoca diminuição no percentual explicativo do modelo (aqui neste 

caso suprimida as variáveis cvpeso e comprimento).  

 

O nível de significância da variável dummy flex, à medida que outras 

variáveis explicativas são suprimidas, se eleva, neste caso, estar em 2,99 

(estatística Z), portanto, apresentando significância maior. O incremento de vendas 

decorrente do dispositivo flex se amplia também, fincando em torno de 25525.65.  

 

Com a supressão das variáveis comprimento (primeiramente) e depois o 

modelo sem as variáveis cvpeso e comprimento verifica-se que a variável dummy 

flex se mantém significante e com sinal esperado, o que demonstra a robustez dos 

resultados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A indústria automotiva no Brasil ampliou significativamente nas décadas 

de 1990 e 2000, conseqüência de uma mudança estrutural na política econômica 

industrial brasileira, a partir dos anos de 1990. O resultado principal desta inversão 

foi o crescimento da gama de produtos ofertados pela indústria, diversificando e 

agregando tecnologia em todos os tipos de veículos. A revisão de literatura do 

trabalho aponta para transformações que culminaram na sofisticação do setor 

automotivo, gerado pelo processo de competitividade no âmbito mundial.  

 

Ainda no ano de 2003, o setor automotivo, incorpora a tecnologia flex, 

direcionando o mercado para outra perspectiva. O consumidor tem mais uma 

alternativa de consumo, tornando obsoleto os carros que funcionam somente com 

um combustível. Neste sentido, contudo, não se pode desprezar a capacidade de 

escolha do consumidor que leva em conta, além da tecnologia flex, outras variáveis, 

como potência, peso e comprimento, além de opcionais, ou fatores ligados ao seu 

estado psicológico e emocional.   

 

No modelo econométrico estabelecido, aqui entendido como o modelo de 

referência, observa-se que aumento do consumo decorrente da inovação promovida 

pelo dispositivo flex é bastante significativa, corroborando com a hipótese do estudo 

que aponta a tecnologia flex agrega um atributo bastante importante para a decisão 

de aquisição de um veiculo de passeio. De fato, após controlar a regressão em 

relação ao efeito de outros atributos na quantidade demandada, a variável dflex se 

mostrou estatisticamente significante e com sinal esperado. Este resultado se 

mantem com diferentes especificações da demanda.  

 

Este trabalho propiciou uma visão de um novo padrão de demanda que 

se configura na atualidade, neste caso atendendo a lógica capitalista que incorpora 

tecnologia para fomentar e gerar novas demandas nos produtos dispostos no 

mercado e com isso gerar um processo de substituição tecnológica, ofertando novos 

produtos, como também ampliando sua demanda. 
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APÊNDICE 
 

 
APÊNDICE A 

 
 

 
 

 

VARIAVEIS RESULTADOS 
QUANTIDADE VENDIDA 1.533.652 
PREÇO MEDIO DOS VEICULOS 36.190,79 
DUMMY FLEX 0,507 
POTENCIA/PESO 0,0865 
COMPRIMENTO 4007,95 


