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Resumo: Analisa a teoria da concorrência monopo -
1ística e verifica a sua validade para o estudo
da tendência da estrutura de mercado da indústria
de pisos cerâmicos no Brasil. Após investigar ca-
da uma das var1iveis relevantes, conclui que o
setor tem caracteristicas compatíveis com a con-
corrência monopo1ística. A entrada de novos in -
vestidores no setor, debilita o poder de cada
produtor sobre o mercado. No longo prazo, o setor
tenderi a continuir competitivo, com produtos 1 i-
geiramente diferenciados.

Palavras-Chaves: Brasil - Concorrência Monopo1 ís-
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Indústria de Pisos Cerâmicos - Monopó1 io - Preços
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APRESENTAÇÃO

Nesta dissertação pretende-se anal isar a teoria da concorren-
cia monopo1ística e verificar a sua validade para a indústria
de pisos cerâmicos.

O conhecimento da verdadeira estrutura de mercado fornece um
embasamento t~cnico de grande va1 ia para a tomada de decis~es
na empresa, tais como: a) definição de política de preços;
b) determinação do volume de produção, ou seja, dimen~ionar o
tamanho da fábrica em função do tipo e do tamanho do mercado;
c) investimentos em P&D e diferenciação de produtos e d) de-
terminação 'do tipo e do montante do custo de vendas. Todos
estes aspectos devem ser "dimensionados" de modo a maximizar
o lucro da empresa no longo prazo.

A indústria de pisos cerâmicos tem tido um comportamento bas-
tante dinâmico e se acha intimamente 1 igada à construção ci-
vil de edificaç~es, tendo apresentado no período 1970/80, um
crescimento m~dio de aproximadamente 13% ao ano.

O autor deste trabalho atua profissionalmente como consultor,
junto às empresas da indústria de pisos cerâmicos e pessoal -
mente tem grande interesse no aprofundamento dos conceitos
te6ricos correlatos, para que possa melhor contribuir
crescimento sadio das empresas.

para o

No Capítulo 1, procurou-se desenvolver o embasamento teórico
da concorr~ncia monopo1istica, anal isando os seus principais
aspectos cpmo: a) diferenciação do produto; b)teoria do pr~
ço; c) custos de venda; d) excesso de capacidade e d) compa-
ração sumária entre os modelos da concorr~ncia pura, da con -
co r r ê n c Ia mo no po l Is t lc a e do monopól io.

Os estudiosos de economia são unânimes em atribuir a autoria
do mod~10 da concorr~ncia monopo1fsttca ou concorr~ncia im -
perfeita~ ~os professores Edward H. Chamberlin de Harvard
(USA, 1933) e Joan Robinson de Cambri~ge (Inglaterra, 1934).
O desenvolvimento teórico deste trabalho segue em 1 inhas ge-
ra is, a apresentação do professor Cfi a mb'e r 1 in.

O Capítulo 2, por outro, lado, trata da análise da indústria
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de pisos cerimicos, onde procurou-se identificar os seus as -
pectos característicos, ou seja, aqueles importantes para a
averiguação à luz do modelo teórico. Este capítulo inicia .:
com o histórico da indústria e continua com a evolução dos
produtos, da produção, da tecnologia do processo, fixação de
preços e mercado, desenvolvimento de produtos, curvas de de -
manda e análise financeira consolidada.

No capítulo 3, procura-se verificar at~ que ponto a indústria
de pisos cerimicos se aproxima do modêlo teórico, que é o ob-
jetivo principal desta dissertação. t t arnb ê m vr e a l izada a com-
paração entre a taxa de lucros sobre o capital próprio do se-
tor de pis6s cerimicos e as grandes empresas do total dos se-
tores industriais, no período 1973/79, na tentativa de estab~
lecer previsões sôbre o comportamento futuro da indústria de
pisos cerimicos.
o Capítulo 4 - Conclusões e Recomendações, encerra o trabalho
procurando relatar a relação hipótese-conclusão e indicar uma
possível""tendência da indústria de pisos cerimicos, em função

do modêlo de mercado que se concluiu ser o mais próximo - a-
-atomização ou concentração da oferta."

YOCITO FUKUDA
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2.

CAPTTULO

TEORIA DA CONCORRtNCIA MONOPOLTsTICA

1.1 INTRODUÇÃO
- Histórico

Com a evolução da economia e dos negócios, as estruturas
de mercado tamb~m evoluiram e a concorr~ncia perfeita
que era considerada como o caso geral mais comum, pas -
sou a se~ um caso extremo (ou especial) da concorr~ncia
imperfeita ou monopolistica. O crescimento das empresas
01 lq o po l izou o mercado, trazendo como consequência, no-
vos modelos de equil íbrio e de decisões. Segundo o pro-
fessor J. K. Galbraith, " ... O sistema neoclássico nao
descreve a real idade atual Por volta de 1930, o pre~
suposto da concorr~ncia perfeita tornara-se insustentá -
v e 1. A P a re c e uno c e n â r t o i:~n d u s't r 1:a 1 e co m e rc tal a f i:g u ..
ra da firma gigante. Como decorr~ncta, modificou-se o

*mo d ê l o n e o c l à s s Lc o " (1).

No chamado sistema de planej~mento de Galbrai:th - no
qual as empresas t~m o poder de influenciar o ambi:ente
onde atua, tal como o mercado, os fornecedores e demais

L

instituições públicas e privadas. Neste s ls t e ma , o obj~
tivo básico das empresas ~a "maximização dos lucros a
longo prazo", para garantir a sobreviv~ncia, o crescimen
to e os dividendos aos acionistas, ao inv~s de lucros
maiimos a curto prazo, como na teorta neoclásslca.

Entretanto, o referido autor não nega a exist~ncia de
conjuntos de firmas que operam num esquema mais simpl~s,
atuando, de certa forma, complementarmente ou paralela -
mente as empresas do sistema de planejamento. Fazem par-
te do chamado sistema de mercado, que se caracteriza por
empresas com tecnologia mais simples, geralmente de me -
nor tamanho, com maior mobilidade de recursos, o rq a n lz a+
ções menos complexas e nenhum poder de influ~ncia no am-
biente em que opera. Não tem, portanto, liberdade para
escolher nem o preço, nem o volume de produção que lhe
(*) Ver notas e citações btbl iográficas no final da seção.
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permita obter um lucro puro desejado. Este tipo de merca-
do funciona através de uma mistura de monopól lo , concor -
rência pura e regulamentação oficial.

No modelo neoclássico, o sistema econômico funciona em
resposta às instruções de mercado, através da força com-
petitiva,onde os consumidores são considerados soberanos
e as empresas ficam totalmente a eles subordinados.

o professor Dorfman declara que 11 ••• a hipótese da maxi
mização de lucro (a curto prazo) apl ica-se melhor as in"!
dústrias onde é elevado o numero de empresas, do que nos
setores onde há monopól io ou reduzido número de empre -
sas". (2).

Na segunda metade do século XIX~ vários economistas che-
garam à formulação da teoria marginal is t a , real izando
uma revolução na análise microeconômica. A teoria do va-
lor foi redefinida, mudando a idéia de agregado para a
de 'ma rq i n a l ou i n c re m e n t a l'.

Dentro do que se pretende anal lsa r no Capítulo 1 - Teo-
ria da Concorrência Monopolrsti~a - a preocupação maior
se concentra nos ~onceitos 'desenvolvidos no mod~lo neo -
clássico. Nestas condições, as decisões sobre o preço e
sobre o volume de produção da firma individual são esta -
belecidas com base na hipótese de "maximização do lucro".
Esta condição é obtida através da igualdade entre recei-
ta marginal 'e custo marginal, que pode ser faci lmente de
monstrada. G-raficamente, tal igualdade ocorre no ponto
de intersecção da curva de receita marginal e da curva
de custo marginal.
Fot o notável economista inglês, professor da Universida-
de de Cambrtdge, Alfred Marshal I (1842~1924), quem desen-
volveu em sua obra "Principles of Economics" (1890), todo
o embasamento teórico da microeconomia., Foi qUem teori -
zou pioneiramente, a determinação do preço e da quanti -
dade de equil ibrio, através da interseção das curvas da
demanda e da oferta (mercado em co~corrência perfeita).
Além disso, II Marshall introduziu o conceito de con-
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corrência imperfeita. Os produtos não concorrem exclusiva
mente à base do preço. Cada firma procura retirar, por
assim dizer, o seu produto da concorrência, usando um no-
me registrado e pretendendo para o produto, uma caracte -
rística que o torna único e incomparável aos outros pro -
dutos do gênero. Assim, a firma pode conseguir certas
vantagens, como a fidelidade dos consumidores à sua mar -
ca, e contra a qual não haverá concorrência. Até certo
ponto, essas vantagens podem mesmo compensar as vantagens
do rendimento crescente de que goza um concorrente maior.
Devemos notar que a adoção do conceito de concorrência
imperfeita equivale ao abandono da teoria clássica do va-
lor. A teoria de Marsha11 reconhece, assim, área cada vez
mais ampla dos produtos manufaturados e distribuidos com
marcas registradas". (3).

- Classificação das Formas de Mercado
Uma das maneiras de classificar as formas de mercado é
con~iderá-1as como: a) concorrência p~rfeita; b) concor-
rência imperfeita e c) monopólio.

A concorrência perfeita é uma estrutura de mercado
que é caracterizada pelas seguintes hipóteses: a) parti-
cipação desprezível do vendedor e do compradpr no merca-
do, ou seja, existem grandes quantidades de vendedores e
de compradores; b) não há influência dos vendedores e
dos compradores no preço de mercado - são "price takers";
c) o produto é homogêneo, ou seja, os produtos dos vende-
dores sã6 substitutos perfeitos; d) existe 1 ivre entrada
e saída do mercado; e) há mobi1 idade dos bens, serviços
e recursos na economia; f) todas as unidades econômicas
têm completo conhecimento da economi~; g) não existem
restrições artificiais à oferta, à demanda e portanto,
aos preços dos bens - a elasticidade de preço/demanda da
firma 'é infinita. (4).
A concorrência imperfeita, do lado do vendedor, e cons -
tituida de: a) concorrência monopo:lística e b ) 01i90-
pó 1 io.
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o 01 igopól io é um tipo de mercado em que existe pequena
quantidade de vendedores de produtos que podem ser substi
tuíveis entre si, isto e, com alta elasticidade cruzada e
as decisões de preço e de quantidade vendida afetam os
negócios dos rivais. Se os produtos são substitutos per -
feitos, temos o chamado "01 igopól io puro" e se os pro -
dutos são diferenciados, temos o "01 igopól io diferencia-
do.

Omonopól io puro se caracteriza pela exist~ncia de um so
vendedor de um produto particular num mercado, sem substi
t u t o s próximos. Além disso, o monopolista controla as al-
terações no preço e nas quantidades vendidas.

- Aspectos da Concorr~ncia Monopolística

Co n c o r r ê n c i a monopol ística (5) é a estrutura de mercado
em que há um grande número de empresas que vendem bens
semelhantes, porém não ld ê n t lco s , na qual as ações de
qualquer uma das empresas (rivais) causam consequências
q u es e d if u n d em por todas as outras empresas. (6) .

No mundo real, a maioria dos mercados pertence a uma es-
trutura intermediária entre os dois modelos puros de mer-
cad: a co n c or rê n c la perfeita e o monopólio. o que ocorre
na maioria dos casos, é um mercado competitivo com ele -
mentos de monopól io
De acordo com Knight, "pelo fato de que praticamente to-
dos os negócios são mo no p ó l ios parciais, é notável que o
tratamento teórico da economia esteja relacionado exclusl
vamente ao monopól io puro e à co n c o r r ê n c le perfeita" (]).

Adicionalmente, Veblen declara que "é muito duvidosa a
exist~ncia de qualquer negócio dentro das modernas in -
dústrias, onde o elemento de mo n o p ô l io esteja completa-
mente ausente". (8).

Com ex c e ç à o da teoria do d uo p ó l io de Cournot (1838), as
teorias da concorrência perfeita e do monopólio, consti
tuiam a teoria microecon6micaclás$ica desde Marshall
(1890) a Knight. Na real idade, a teoria da c o n co r r ê n c la
perfeita não foi perfeitamente desenvolvida até a publi-
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caça0 do "Risk, Uncertainty and Profit" de Knight.

Sraffa (1929) foi um dos primeiros a detectar as limita -
ções da anál ise da "Concorrência ou Monopól io". (9).

Hotelling enfatizou que a "diferença entre a Standard
Oi I Company em sua origem e a pequena mercearia da esqui-
na é mais quantitativa do que qual itativa. Entre a con -
corrência perfeita e o monopól io, se encontram os casos
atuais. (10). Zeuthen argumentou que "nem o mo no p ó l io
nem a concorrência são sempre absolutos e as teorias so-
bre eles se prendem apenas as margens externas da real i-

dade, que devem ser sempre procuradas entre elas. (11).

O trabalho padrão sobre concorrência monopolrstica, des-
de 1933, continua sendo o de Edward H.o Chamberlin, "The
Theory of monopolistic Competition" (Harvard University
Press), Cambridge, Mas$.. - 1962.
Uma teoria da concorrência imperfeita, que também enfoca
mais a firma do q~e a indGstria foi desenvólvida por Joan
Robinson em "The Economics of Imperfect Competition"
(Macmillan, Londres, 1934). Robinson oferece uma caixa
de Instrumentos ao invés de uma teoria integrada.

As anál ises de Chamberl in e de Robinson são encontradas
em Robert Triffin, "Monopolistic Competition and General
Equilibrium Theory" (Ha rva rd Un lv e rs lt v Press, Cambridge,
Mass. - 1940). (12).

Segundo Chamberl in, o termo "concorrência mo no po l Ls t lc a "
parece ser o mais adequado quando o produto é diferencia-
do e cada vendedor é tanto monopol ista como concorrente
puro. Pode também, ser (o termo) usado num sentido mais
amplo, simplesmente para descrever a combinação dos ele -
mentos de rno no p ó l io e de concorrência (13).

A teoria' da concorrência monopolrstica está portanto, em-
basada nas teorias da concorrência pura e do monopólio.

Embora a concorrência pura raramente ocorra na prática,
ela fornece um ponto de partida simples e lógico para a
anál is e e co no m i ca . O que importa é:destacar as relações
fundamentais de causa e efeito, encontradas também no



7 .

mercado de concorr~ncia lmperfeita.

Segundo Chamberl in, as hipóteses (a) e (c) da c o n c o r r ê n c la
perfeita, anteriormente mencionadas, sugerem dois modos pe-
los quais os elementos competitivos e monopolTsticos podem
ser comb inados (lIb1 endedll) .

Primei ramente, uma condição de monopól io transforma gradu-
almente numa de concorr~ncia pura, i medida que aumenta a
quantidade de vendedores, a partir de um Gnico para alguns
e para muitos.

Em segundo lugar, os vendedores podem oferecer produtos i-
d~nticos (homog~neos), 1 igeiramente diferentes ou muito di
ferentes. O monopólio aparece com a d i f e re n c ia ç a o e aumenta
o seu grau, i medida que aumenta' a diferenciação do produto,
at~ que os substitutos próximos delxem de existir. Onde
existe algum grau de diferenciação do produto, cada vende -
dor não tem um monopól io absoluto de seu produto, mas está
sujeito i competição de substitutos mais ou menos imperfei-
tos. (14).
Produtos com ligeira diferenciação, apresentamcomportamen-
to semelhante ã estrutura de concorr~ncia pura. Como então,
construir a curva de oferta para um produto que possui vari
ações de qual idade, desenho e projeto? Os preços podem va -
riar significativamente de um para outro produto. Como defi
nir a quantidade de produtos que seriam oferecidos no merca
do a um determinado preço? Como adequar a anãl ise a uma am-
p la va r i.e d a de d e cus tos, b a s e a dos p r in c ipa lme nt e num a c o r -
respondente ampla variedade de produtos?
A teoria da concorr~ncia perfeita não serve, porque a comp~
tição atrav~s do grupo ~ apenas parcial e altamente irregu-
1 a r.

O fato de que cada produtor do IIgrupo" tem um mercado, no
mTnimo ~parcialmente dtferente daquele d6s outros, introduz
forças que sob concorr~ncia perfeita estão ausentes. Os pr~
ços são ajustados, em certa medida',de acordo com oprincí-
p io dom o no p ó 1 io'.
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Na concorrência pura, o equi líbrio de longo prazo da fir-

ma é obtido quando o lucro econômico é zero. Por outro la
do, o monopól io assegura à firma única um lucro puro a
longo prazo, maior do que poderia ganhar sob qualquer ou-
tra organização de mercado.

/



9.

NOTAS E CITAÇÕES BIBLIOGRAFICAS

(1) GALBRAITH, John K. A economia e o objetivo públ ico.
são Paulo, Martins, 1975. p . 15.

(2) DORFMAN, Robert. The price system. New York, Prentice
Hall, 1964. Citado por: Galbraith, J.K. O novo esta
do industrial, Lisboa, Dom Quixote, 1973.

HEIHANN, Eduard. Historia das doutrinas economicas.
Riode Janeiro, Zahar, 1976.

(4) LEFTWICH, "Richard H. O sistema d~ preços e a alocaçio
de recursos. sio Paulo, Pioneira; 1974. cap.3

Alguns autores fazem a di~tinçio e~tre concorr~ncia
perfeita e concorr~ncia pura. Segundo Leftwich, p.25/
2~, tal distinção ê uma questão de grau. A concorr~n
cla pura não considera o item (f) da definiçio de
concorr~ncia perfeita. Ou seja, todas as discrepan
cias nos preços dos vendedores serio imediatamente co
nhecidas e os compradores irão negociar a preços mais
baixos. Isso força os vendedores que cobram preços
mais altos a reduzi-los imediatamente.

(5) Alguns autores consideram a concorr&ncia monopol rsti~a
e a concorr&ncia imperfeita como sin6nimos. "Joan Robinson
de Cambridge usa o segundo termo, enquanto que Edward
Cha~berl in de Harvard usa a designação de concorr~ncia
monopol istica.

(6 ) LANCASTER, Kelvin. A economiambderna.
Ja~eiro,Zahar, 1979. cap.9.

2. ed. Rio de

(7) KNtGHT. Risk, uncertainty andprofit. London, 1933.
(.S c ho o I R e p r in t s o f S c a r c e W 0 r ks , 16)..



10.

(8) VEBLEN. The theory of business enterprise. Citado por:
Chamberlin, E.H. The theory of monopol istic
competition. 7.ed. Cambridge, Mass., Harvard
University, 1956.

(9) SRAFFA, Piero. The laws of returns under competitive
conditions. Economic Journal, v.36, p.535-50, 1929.

(10) HOTELLING, Harold. Stabi lity in competition. Economic
Journal, v.29, p.41-57, 1929.

(11) ZEUTHEN, F. Problems of monopolyand economfc warfare.
London, Routledge, 1930. p.62.

(12) WATSON, D.S. & HOLMAN, M.A. Microeconomia. são Paulo,
Saraiva, 1979. p.361.

(13) CHAMBERLIN,.Edward H. The theory of monopolistic
competition. 7.ed. Cambrfdge, Mass., Harvard

.Unfversity, 1956.

(14) CHAMBERLIN; E.H. The theory of ~onopol fstic competition.
p.879.



1 1 •

1.2 ~ D~FERENCIAÇAO Da PRODUTO.

Sabe-se que no mercado monopolista puro, a empresa controla a
sua oferta e o preço de seus bens e serviços, obtendo assim,
um lucro puro, maior do que em qualquer outra estrutura de
mercado.

o motivo principal de tal lucro é que o monopolista puro ven-
de um produto sem substitutos próximos. Sendo vendedor exclu-
sivo, tem a 1 iberdade para controlar os preços de modo a maxi.
mizar os lucros no longo prazo.

A medida que o vendedor procura diferenciar o seu produto da
queles dos rivais, na realidade, está interessado em dar o
caráter de produto exclusivo, sem substituto, para que possa
operar de acordo com as leis do monopólio.

Segundo Chamberl in, " ... Um 'grupo de produto' e diferencia-
do, à medida que existe alguma base significante para distin-
guir os produtos ou serviços de um vendedor daquele do outro.
Tal base pode ser real ou imaginária, com a condição de que
seja de alguma import~ncia para os compradores e conduza a
preferência de uma variedade de produto sobre uma outra. On-
de tal diferenciação ocorre, mesmo que seja pequena, os com-
pradores serão aproximados dos vendedores, não por acaso
(como na concorrência pura), mas de acordo com suas pre-
ferências". (1).
O mesmo autor discrimina ainda, as principais formas de di-
ferenciação, que podem ser baseadas em certas "característi-
cas do produto em si", tais como, patente exclusiva, marca
registrada, nomes comerciais, tipos de embalagem, qual idade,
projeto, cor e esti lo.
A diferenciação pode existir também, em relação as "condi -
ções que cercam as vendas". No comércio de varejo, por e -
xemplo, e~sas condições podem incluir fatores tais como a
conveniência da localização do vendedor, o caráter geral
de seu estabelecimento, seus argumentos de venda, sua repu-
tação como comerciante, cortesia, efi~iência e ~odos os e -
los pessoais que atraem seus fregueses ou para ele ou para
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seus empregados. Na medida em que estes e outros fatbres in
tangíveis variam de vendedor para vendedor, o "p r-odu t o " (2)
em cada caso é diferente, sob o ponto de vista dos comprado-
res. O que importa são as características subjetivas e não
objetivas da diferenciação do produto. Se considerados os
fatores mencionados, todos os produtos sao diferenciados, no
mínimo levemente. Nessas condições, cada produto de uma em-
presa possui algumas características de mo no p ô ll o .

Portanto, de acordo com Stonier & Hague, 11 ••• quando a dife-
renciação existe, os produtos não são homogêneos, como em
concorrência perfeita; tampouco são exclusivos, como no mo-
no p ó l io. Os produtos de um grupo de fi rmas em concorrência
monopolística não serão tão diferentes a ponto de os consu-
midores encará-los como produtos totalmente distintos.
Igualmente, não serão tão semelhantes que os consumidores
possam permanecer indiferentes em relação a que produto com-
prar~ e de qual empresa. As diferenças serão suficientes pa-
ra fazer os consumidores darem preferencia ao produto de um
vendedor em detrimento de outro produto, de outro vendedor".

" ... Quando os produtos sao diferenciados, cada produto ~
único e seu produtor possui certo poder de monopól io que

•ele pode explorar. Porém, normalmente, é muito pouco, porque
outros produtores podem vender um substituto p r ó x lmo i " (4).

Exemplos de mercados de concorrência monopolística podem ser
encontrados nas atividades tais como: indústria de constru -
ção residencial e comercial, têxti I, aI imentícia, de móveis,
certos tipos de loja de varejo, serviços de profissionais
liberais, hoteis, sabonetes e pasta dentifricia.

Quando as empresas diferenciam seus produtos em relação a
outros substitutos próximos, torna-se difícil definir uma
)ndústria (conjunto de firmas produzindo um bem homogêneo).
Por exemplo, não se pode considerar uma tndústria de móveis;
cada firma com seu produto diferente coincide, de certa for-
ma, com a indústria.

"Entretanto, podem-se agregar firmas produtoras de bens apr~
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ximadamente relacionados e referir-se a elas como um 'grupo
de produção.' Assim, os móveis por exemplo, constituem gru-
pos de produçãoreconhecíveis". (5).

Na realidade, a constituição de grupos de produção (6) e/
at~ certo ponto arbitriria. Não ~ possTvel estabelecer exa-
tamente o grau de substituição entre os produtos. (7).

Para o nível de abstração deste trabalho, a distinção preci
sa entre "indústria" e "grupo de produção" não ~ relevante.
O termo "indústria" ~ normalmente utilizado para a concor-
rência pura e para o monopól io.
Para o mer~ado onde existe a diferenciação de produto, usa-
-se o "grupo de produção" para indicar um conjunto de empr~
sas, de algum modo combinadas, que produzem certa variedade
do produto.

A diferenciação de produto determina formas especTficas a
curva de demanda da empresa, consequentemente, definindo a
elasticidade. preço-demanda para o produto correspondente.

A Figura 2.1 representa duas curvas de demanda, correspon -
dente.s aos produtos A e B, vendidos por duas empresas dife -
rentes

preço

FIGURA 2.1

Diferenciação do Pro-
duto e Elasticidade
Preço-Demanda

D

I
I

---1---
I
I
I
I
I

O : D
4---~Q~2r---~~~--~~-q-u-a--n~t-.'/-p-e-r~.-

A menos que os preços sejam muito baixos, as duas curvas
são elisticas porque ambos os produtds estão em concorren-
cia próxima entre si e também com outras marcas. A curva
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de demanda dd ~ menos elistica que a curva DD, para uma da-
da quantidade produzida ou vendida.

Suponhamos que as curvas de demanda representem as marcas de
produtos substitutos de firmas distintas. Suponhamos tamb~m
que dd seja a curva representativa da demanda de um produto
cuja marca ~ conhecida e respeitada e DD a curva correspon-
dente a uma marca desconhecida.
Então, uma igual elevação de preço por ambas as empresas de
Pl para P2, ocasiona uma queda na quantidade vendida maior

no produto de marca desconhecida do que naquele de marca
mais conhecida, pois, neste a demanda ~ menos elistica (8).
Em outras palavras, a variação de quantidade ~q =ql - q2 e

menor do que llQ =Ql - Q2 (9).

A diferenciação do produto atrav~s de marcas registradas e
patentes, necessita de uma anil ise adicional, como pode ser
observado no capítulo IV do livro "The theory of monopol i s t i c
comp e t i t i o n " de Chamberl in.
Em função de cada autor, diferentes interpretaç5es sãb dadas
ao considerar as patentes como monop61 io ou concorr~ncia pu-
ra. Vaughn argumenta que "produtos patenteados podem estar
em competição com produtos não patenteados. De fato, a lei
sobre patentes conduz ~ competição que estimula a iniclativa
individual e a empresa privada" (10).

Chamberlin diz que " ... evidentemente, quando elas (paten
t e s ) são mantidas, o fato de que elas são rno n o p ó l i o s não in-
v a l ida estar em concorrência com outros (produtos). Cada ar-
tigo patenteado esti sujeito .~ competição de substitutos
mais ou menos imperfei tos". A mesma anil ise ~ vil ida para o
caso de "Copyrights".
Quanto ~ marca registrada, e, segundo Chamberlin, comumente
considerada no mundo dos neg6cios como um meio de capacitar
um vendedor a competir mais eficazmente com um outro. Trata-
se· de uma parte do regime essencialmente competitivo.

,
"Ta n t o a patente como a marca registrada podem se r concebi -
das como elementos de monop61 io de produtos aos quais elas
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estio .incluidas. Os elementos competitivos em ambos os casos
sio as semelhanças que existem entre estes produtos e os ou -
tros (rivais). Negl igenciar tanto o elemento de monopól io na
marca registrada ou o elemento competitivo em patentes,. cha -
mando o primeiro de monopolfstico e o segundo de competitivo,
é empurrá-los para os extremos opostos e apresentar como duas
coisas totalmente diferentes, o que na real idade sio essenci-
a Ime n te idê n t ic as ". (1 1) .

Os meios mais importantes
produto sio: a) os custos
missões de venda, etc.)
to de produtos (P&D).

,/

para acentuar a diferenciaçio do
de venda (promoçio, propaganda, ço-

e b) a pesquisa e o desenvolvimen-
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Variação percentual na quan-
Elasticidade Cruzada tidade procurada de X
da Demanda =

(dos produtos X e Y) V~riação percentual no preço
de Y

dQ P
x Y

ou, E =xy dP
Y

x

(8) A elasticidade da demanda de um ponto e menor, quanto
maior a quantidade, conforme a fórmula:

dQ p
E =d x

dP Q

(9) Exemplo adaptado de WATSON, 0.5. & HOLMAN, M.A.
Microeconomia. cap.18.

( 1 O) VAU GH N • PrincipIes of economics. 1917. p , 414.

(11) CHAMBERLlN, E.H. The theory of moi1Opolistic competition.
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1.3 - TEORIA DO PREÇO

Na concorrência pura, o mercado total e da firma individual
de um determinado produto, sendo totalmente uniformes, ela
pode vender a quantidade desejada aos preços de equilíbrio
de mercado. Entretanto, "sob concorrência monopol Lst lc a ,
o mercado sendo separado em certo grau, daquele dos seus ri-
vais, suas vendas são I imitadas por três fatores: a) o seu
preço; b) a natureza de seu produto e c) os seus custos de
v e n das. (1). E n tão, c o m o o b j e t ivo de m a x im iz a r seu s Iu c ros,
a empresa em concorrência monopol ística pode tomar decisões
quanto aos fatores (a), (b ) e (c), acima.

Em primeiro l~gar, na concorrência monopolJstica, a existên-
cia de uma curva de demanda inclinada e descendente para a
direita, resulta num comportamento semelhante ao do monopõ -
I io. Em função da elasticidade de preço da curva da deman -
da e da posição desta em relação à curva de custo médio do
produtQ., os lucros podem aumentar ou diminuir segundo as
leis do monopól io. O vendedor procurará obter a combinação
preço~quantidade que lhe trará o lucro máximo.

Em segundo lugar, o vendedor pode variar o seu "produto" a -
través da diferenciação, conforme analisado na seção 1.2. A

.quantidade vendida depende, em parte, da maneira com que se
diferencia o produto em relação ao do seu rival. A variação
ou diferenciação do produto, pode resultar da alteração das
~aracterísticas do produto emsi, dos serviços prestados ao
cl iente, durante e após o processo de venda, bem como, da
local ização do ponto de venda.

"Onde existe possibilidade de diferenciação, as vendas depe~
dem da habilidade com que os produtos são distinguidos dos
outros e feitos para atrair um grupo particular de comprado-
res. O produto pode ser melhorado, deteriorado ou simples -
mente mud~do, com ou sem reajustamento de·preço. Para ele,
assim como para o preço, a hipótese convencional de maximi-
zação do Iuc ro é ap I icada". (2).

E m t e rc e i ro Iu g a r, c o n f o rm e C b.am b e r I in, " o vendedor po-
de influenciar o volume de suas vendas realizando gastos,
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dos quais a propaganda pode ser considerada como típica.
tais gastos aumentam tanto a demanda de seu produto como os
seus custos. O seu volume (de propaganda) sera ajustado de
acordo com o cri tério de maximização do lucro. (3). Este
terceiro fator é peculiar à concorrência monopolística, em
contraste com a concorrência pura e com o monopól io puro,
para os quais a propaganda (de concorrência) não tem fina
I idade relevante. A posssibilidade de aumentar os lucros
com base na propaganda, como será visto na seção 1.4- Cus -
tos de venda, é devido a " ... a)conhecimento imperfeito, por
parte dos compradores, quanto aos meios pelos quais os dese-
jospodem ser mais eficazmente satisfeitos; b) possibil ida-
de de alterar os desejos através da propaganda ou do apêlo
de vendas". (4).

No momento, nao serao considerados os efeitos do custo de
vendas. A seguir, serão analisadas apenas as variáveis
"produto·· e "preço··. A situação de equilíbrio depende por-
tanto, "da estabilidade dessas duas variáveis. O ajustamento
do equilíbrio através do preço é real izado, considerando
dado o produto. Por outro lado, o ajustamento através do
produto é real iza d o , tomando-se como dado o preço.

Ainda, segundo Chamberlin, "c a d a vez ma is a concor rênc ia
de preço está desaparecendo a favor do desvio de atenção dos
compradores para a marca registrada ou para a concorrência
na b a s e da q ua I ida d e ou dos e rv iço " . (5). Ou se j a, d a co n ';- -
corrência extra preço.

- Equ iI íbr io da Fi rma a Curto Prazo

Nesta seção, vamos supor que: a) não há variação do "produ-
t o " e b ) a firma não varia os custos de venda. A curva de
demanda reflete os gostos dos consumidores, suas rendas e
os preços dados dos produtos das demais firmas. Nestas con~:
dições, a"firma individual se comporta como monopolista,
estabelecendo seus preços de modo correspondente. Neste ca-
so, o produto é diferenciado, sendo pprtanto, difíci I defi-
nir um ramo específico de indústria. Entretan~o, outras
firmas estão I ivres para produzir um produto substituto pr~
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x imo, ou s e j a, a e n t ra da n e s s e 11 g ru p o d e p ro d u ç ã o II não -e n -
frenta barrei ras. (6) A ocorrência de lucro puro na maioria
das firmas do grupo de produção, durante certo período, a-
trairá novas firmas que iniciarão a produção de substitutos
próximos. Isto continuará acontecendo até que, no longo pr~
zo, o lucro puro desapareça, devido à concorrência.

Na Figura 3. 1 - Equi I íbrio da Firma a Curto Prazo, sao dadas
as curvas de demanda (D D) ; o custo marginal (CMg) ; a recei-
ta marginal (RMg) e o custo total médio (CMe) . Na situação
de equilíbrio de curto prazo são vendidas aQ unidades de
produto por período, a um preço ap por unidade, determinados
pela hipótese de maximização do lucro, ou seja, pela igual-
dade entre receita marginal e custo marginal. a lucro puro
de curto prazo é representado pela área do retângulo DECP.

A existência de lucro puro na concorrência monopolistica,
no curto prazo, indica a grande proximidade com a situação
de monopól io e pouca relação com a concorrência pura.

,FIGURA 3.1- E~uilíbrio da Firma a Curto Prazo
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- Equilíbrio a Longo Prazo

a equilíbrio a longo prazo revela os aspectos competitivos
da concorrência monopolística. A sua curva de oferta para
um "grupo" de firmas não pode ser traçada, porque tal curva
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mostraria as quantidades a serem ofertadas'a preços alterna
tivos, pois, cada firma em um grupo de produção tem um pro-
duto específico e, ao mesmo tempo, em geral hi preços dife-
rentes para os produtos de cada vendedor. Consequentemente,

o comportamento de um grupo precisa estar refletido no com
portamento de uma firma. Esta simplificação foi adotada
por Chamberlin, através da declaração: II prosseguiremos
sob a hipótese heróica de que, tanto a curva de demanda co-
mo a de custo para todos os produtos são uniformes em todo
o grupo". (]).

Se as curvas de demanda são idênticas, e preciso admitir que
as mesmas têm iguais participaçõesno mercado. O e q u l l Lb r io a
longo prazo, v â l ld o então, para a firma individual e para o
grupo, acha-se representado na Figura 3.2- Equi líbrio a Lon-
go Prazo.

FIGURA 3.2
preço
custo

Equilíbrio a

Longo Prazo
P

Q quant./período

d

O -4--------------~------------------------~

1~i~ialmehte, suponhamos que cada firma tenha a demanda dd
e custos médios de longo prazo (CMeL), permitindo a realiza-
ção de lucro puro, em situação análoga à da figura 3.1. Co-
mo todas as firmas sao parecidas (hipótese heróica de
C h a m b e r 1 i~), o s 1u c ro s p u ro s p a ra o g ru po .d e p ro d u ç ã o são e -
levados. Ji que estamos analisando no contexto de longo
prazo, novas firmas podem ingressar e vender novos produtos
neste mercado. Isto ocorrendo, a curva dd deslocará para
baixo e para a esquerda, porque os produtos das empresas que
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entraram, reduzem as vendas das firmas existentes. Então, to
das elas devem diminuir seus preços para continuarem venden-
do. Este processo continua enquanto houver lucro puro e ter-
mina quando a curva de demanda d1d1 tangenciar a curva de
custo (CMel), como no ponto E. O modelo de ajustamento des-
crito, faz ainda, as suposições de que a curva de custo me -
dio de longo prazo (CMel) permanece onde está e que a entra-
da (livre) de novas firmas não causa economias ou desecono -
mias externas ao grupo de produção.

Portanto, o equilíbrio do grupo de produção no longo prazo,
adotadas as hipóteses simpl ificadoras, está na tangência en-
tre a curva da demanda e do custo total m~dio.
Isto significa que em (E), o preço P ~ igual ao CMel. No po~
to de tangência, a firma -nao pode baixar nem elevar seu pre-
ço sem sofrer prejuízos. Na situação de ,lucro puro ou econ6-
mico igual a zero, nenhuma firma de fora deseja ingressar
no grupo de produção, porque o custo m ê d lo (CMel) inclui o
lucro normal (8) e nenhuma firma do grupo d~ produção deseja
sair. Assim, a posição de equilíbrio se rna n t érn (9).

- Corte de Preços pela Firma e a"Curva de Demanda

A situação de e qu l l Lb r Lo anteriormente analisada, foi atingi
da com a entrada de novas empresas no grupo de produção, no
longo p ra z o . Se o preço inicial for superior àquele do equi-
líbrio, este sera alcançado através de uma "guerra de pre ,-
ç o s !", ou seja, por meio de sucessivas diminuições de preços
na expect~tiva de vender uma maior quantidade do produto.

Seja a Figura 3.3, onde são apresentados dois tipos de
curvas de demanda com elasticidades diferentes. As curvas di
d.

I

pótese de que os preços das demais firmas permaneçam inalte-
(i=1,2,3 ... n), para qualquer firma são traçadas com a hi-

radas, q~ando uma Gnica fifma modifica seus preços. Por ou -'
t ro Ia do, a c u rva D D mo s.t r? o co m p o r ta me n to das v e n das d a c i-
tada firmaL supondo que seus rivais alterem seus preços ao
mesmo tempo e no mesmo montante.
A curva d1d1 ~ 'muito mais elástica do que a 'curva DD.
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Consideremos as hipóteses adotadas por Chamberl in que: a) ad-
mite um grande número de concorrentes monopol ísticos em cada
gru~o de produç~o e b) que todas as firmas do grupo de pro-
duç~o vendem bens substitutos próximos.

Suponhamos agora, que uma das firmas esteja operando no pon -
to A da Figura 3.3.
com um corte nos preços,
representada pela curva

A firma espera vender mais e lucrar mais
. .

de acordo com a funç~o de demanda
Inicialmente, as vendas para ad .•

I

dever~o aumentar. se os outrossua cl ientela atual Depois,
vendedores (firmas) n~o reduzirem tamb~mo preço, eles perde-
r~o as suas participaç~es no mercado.

De acordo com a hipótese (a), sobre o grand.e numero de vende-
dores, cada um esperando que suas aç~es passem despercebidas
dos rivais, todos os vendedores esperar~o que sua curva de
demanda seja muito elástica. (10).

Por outro lado, -reaçao dosse a firma aumentar o preço, a r i -

vais poderá ocasionar uma perda substancial nas vendas, ao
longo da funç~o d.d.. As vendas da firma aos fregueses a -

I I

tuais diminuir~o a favor de um maior volume de vendas das fir
mas que n~o aumentarem seus preços.
S~ entretanto, a firma baixar ainda mais o seu preço, para o~
ter maiores lucros, com um aumento da .qu a n t Ld a d e vendida, pr~
vavelmente ficará frustrado porque os rivais tamb~m dt~inuem
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os seus preços. A firma passa a operar com novos preços e
quantidades, deslocando de A para B ao longo da curva de de-
manda DO. Embora a quantidade vendida seja maior, os lucros
são menores, pois, -o aumento na quantidade nao compensa a re-
dução nos preços. A curva d1d1 deslocou-se para did2' Su -
ponhamos, â seguir, que a firma não tenha obtido sucesso e i-
nicie outro corte de preço, e que as demais firmas do grupo
de produção a imitem prontamente. De novo, a curva irá se
deslocar para baixo. Quando atingir a posição d3d3 nao de-
verá descer mais porque qualquer diminuição posterior de pre-
ços ocasionará prejuizo. Este comportamento da firma, estabe
lece o equilíbrio da firma individual e do grupo de produção.
( 11) .

- Hipóteses de Chamberl in Para a Teoria da Concorrência
Monopolística - Resumo

As hipóteses uti I izadas por Chamberl in na teoria da concorren
cia mon?po1ística, podem ser resumidas, como segue:
"Primeiro, grande número de firmas está produzindo produto
diferenciado. Cada bem dentro do grupo de produção é umsubs
tituto próximo para qualquer outro bem; e há um número muito
grande de vendedores no "grupo de produção", de modo que ca-
da um espera que sua manobra competitiva não seja notada por
seus rivais. Segundo, o preço e, por ora, a variável que os
empresários manipulam num esforço de aumentar o lucro. Final-
mente, de acordo com Ch a mb e r l In , existe a "hipótese he-
róica de q~e as curvas de demanda e de custo ~édio para todos
os produtos são uniformes através do grupo
(Isso apenas requer) que as preferencias dos consumidores se-
jam igualmente distribuídas entre as variedades distintai, e
que as diferenças entre eles (os produtos) não sejam tais a
co n d u z ir à "dif e re n ç a no cus to" (e ta m b é m nas o pe ra çõ e s do
processo de produção).

/

A última hipótese merece um co~entário. Na concorrência per -
feita todos os produtos são homogêneos. Assim, é razoável ad-
mitir um custo de produção idêntico para todos empresários
na indústria - uma hipótese que facilita grandemente a a n á l l >
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se, uma vez que permite que o equilíbrio da indústria a longo
prazo seja explicado atrav~s de um diagrama refrente a uma
firma.apenas. Esse e exatamente, o objetivo da hipótese
em discussão, porem, e claramente, mais restritiva nesse ca-
so. Bàsicamente, admite-se que as diferenças de produto nao
sejam tão grandes a ponto de assegurar as dife~enças~:de.çus-
to. Misturas levemente diferentes de tabaco, diferenças na
cor da embalagem do material e diferenças no estilo de co -
larinho das camisas mascul inas são uns poucos exemplos de di-
ferenças de produto que acarretariam pequenas, se realmente
houver alguma, diferenças no custo. No entanto, a hipótese
ainda ~ muito restritiva, uma vez que as diferenças marcan -
tes de qual idade são.geralmente excluídas. (12).

- Variação do Produto

Anteriomente, no estudo do equilíbrio, adotou-se a hipótese
de que cada produtor pertencia a um mercado de mesmo tamanho

..

e de igual elasticidade de preço-demanda, bem como, idênticas
condiç5es de custos - hipótese heróica de Chamberl in.

Agora, estas hipóteses são el iminadas,reconhecendo-se a di-
versidade de produtos, em uma situação mais próxima à real i-
dade. A curva de demanda de cada produto varia em sua posi-
ção, relativamente aos eixos (x ) e (y) e tamb~m,. quanto à
elasticidade ou forma da curva~ decorrentes, principalmente
de: gostos e preferências do consumidor, sua renda, qual ida-
de do .produ~o, quantidade e grau de substituição dos produ-
tos e serviços que acompanham o produto. As curvas de cus
tos variam tamb~m, quanto à posição e a sua forma, devido a
diferenciação entre os produtos de um mesmo grupo de produ -
ção. Além disso, as duas curvas - de demanda e de custos,
variam em suas posiç5es relativas.

Inicialmen~e, consideremos a variação do produto dentro do
grupo, representada pela posição e pela forma das curvas.
Em relação à posição, os vários produtos diferem quanto a
qual idade, tamanho, cor, características físicas, etc. Esta
situação pode ser representada separadamente para cada produ-
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to ou talvez para cada subgrupo de produtos com leve diferen-
c ia ç ã o e que te n h a q u a 1 ida d e e p re ç o pró x imo s. E n tão, o g ru-
po de produção seria representado por um conjunto de gráficos
diferentes.

o aspecto competitivo da concorrência monopol ística, em equi-
líbrio, é caracterizado pela tangência entre as curvas do
custo médio a longo prazo e a da demanda ou receita média.

No curto prazo, os lucros na concorrência monopol ística são
maiores do que na concorrência pura, devido à existência de
elementos de monopól io nos produtos que vende. Os preços e
escala de produção variam em função da qual idade, tamanho
do produto, etc. Ainda,no caso de variação do produto, a
teoria do equilíbrio continua sendo a mesma, como já visto
anteriorment~ nesta seção.

Em relação à forma da curva de custos, as variações na curva-
tura ou incl inação (do lado esquerdo) da curva nos diversos
pontos da mesma, afetará o ponto de tangência ou de equil í -
brio. Quanto mais inclinada (menos elástica) for a curva de
demanda, o ponto de equi I íbrio terá maior preço, conforme mos
tra a Figura 3.4. A curva d,d, tem o preço de equi 1 íbrio Pl
e a curva d2d

2
tem o preço de equilíbrio P

2
, maior do que P,.

preço
custo

.'

FIGURA 3.4

Equilíbrio Para Curvas

dd Com Diferentes

Elasticidades

A Figura 3.2- Equilíbrio no Longo Praz?, analisada anterior -
mente, com as curvas de demanda e de custos, respectivas formas
e posições relativas entre si, mostrou o equi I íbrio do grupo
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de produção, através de um caso representativo de firma indi-
vidual. A variação do produto gera uma correspondente varia-
ção de preços, custos e quantidade produzida, devido à forma
e a posição das curvas.

Finalmente, quanto a variação da posição relativa entre as cur
vas de custo médio e de demanda, as conclusões dependem da ca-
pacidade de substituição dos produtos entre si, dentro do gru-
po de produção. As curvas de demanda estarão à direita do pon-
to de tangência as curvas de custos (posição de equil íbrio),
resultando num lucro maior, quando comparado com a situação de
produto sem considerar a variação do produto. Este lucro ocor-
re pelo fato de existir na variação de produto -o elemento de
monopól io nos produtos vendidos. E.m contraste, e importante
lembrar que, sob a hipótese de curvas uniformes ou constantes,
a existência de lucro puro normalmente impl ica na entrada de
novas empresas, deslocando a curva de demanda até a posição
de tangência à curva de custos, e portanto, um lucro econômi-
co nu lo vp a ra todas (ou melhor, a maioria) das empresas - si -
tuação de equilíbrio.

A diferença de lucro entre a situação geral, sem variação de
produto e aquela com variação de ~roduto, pode ser ilustrada
através de patentes e marcas registradas; que asseguram uma
porção do mercado, pela impossibilidade de se produzir subs-
titutos diretos ou da forte preferência do consumidor pelo
produto patenteado ou com marca registrada.
liAs pecul iaridades de um estabelecimento que n·ãopode ser du-
plicado (tal como a personalidade do proprietário), leva a
lucros que se enquadram na mesma categoria (lucro puro devi-
do à existência de elementos de monopól io). O mesmo raciocí-
nio é válido para a reputação e habilidades especiais nas pr~
fissões. Todos estes casos encontram sua expl icação nos retor
nos de monopól io. O médico .ha b i I idoso (famoso) não vende seus
serviços no mesmo mercado daqueles médicos comuns, pois, seus
serviços não são substituíveis e tampouco os vende pelo mesmo
preço .... O impedimento para que .out r.os produzam a "mesma"
coisa no "mesmo" mercado, mantém a curva da demanda para o
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produto ou serviço individual mais à direita, com maiores lucros resul -
tantes, atribuíveis ao elemento de exclusividade em questão. No caso dos
serviços profissionais, o resultado é, caracteristicamente,
maiores preços; no caso de produto patenteado ou com marca
registrada, (o resultado) e frequentemente, maiores vendas.
Em ambos os casos, entretanto, a expl icação e a mesma: I imi
tações na eficácia dos substitutos para diminuir os lucros
dentro de certos I imi t e s '". (13).
Em resumo, variando-se o produto, as curvas de demanda "não
são ajustadas de modo uniforme" a posição de tangência à cur-
va de custos. Na medida em que os lucros são maiores do que
o nível geral da concorrência no mercado como um todo, ou em
qualquer porção do mesmo, novos concorrentes invadirão, se
possível, o mercado e os lucros reduzir-se-ão. Se isto fos-
se sempre possível, como assumido, as curvas seriam sempre
tangentes e os lucros do monopól io seriam el iminados, Na rea-
l idade, isto é apenas parcialmente possível. Como resultado,
algumas ··(ou todas) curvas podem situar-se a v~rias dist~ncias
à direita do ponto de tangência, permitindo lucros de monopó-
I io espalhados através do grupo.
Esta característica, obtida pela variação do produto ou pela
diferenciação do produto, constitui a essência da estrutura
de preços. Analisando-se isoladamente, o efeito da variação
ou diferenciação do produto pode ser i lustrado, através da
Figura 3.5- Variação do Produto e Lucro.
Os produtor.es, como j~ visto, podem apresentar curvas de cus-
tos médios diferentes como resultado da diferença de qual ida-
de, cor, ou outro aspecto, entre os produtos dentro do grupo.

FIGURA 3.5 - Variação do Produto e Lucro
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FIGURA 3.5- Variação do Produto e Lucro

preço
custo

Produto A

P

CMeL

Produto B

Q Q

D

~MeL

I
I
I
I

Produto C

A Figura 3.5 mostra os efeitos da diferenciação dos produto
sobre os lucros diferenciados para os produtos (A); (B) e
(C), quando o preço P e mantido constante. As quantidades
produzidas, em cada caso, normalmente estariam i esquerda da
quantidade correspondente ao respectivo custo médio mínimo,
que é a característica da situação de equilíbrio da concor-
rência monopolística.

Cabe, então, cada empresa escolher e produzir aquele produto
que lhe permite obter o lucro m~ximo.Lucro ~eceita média
menos custo médio} x (quantidade vendida).

,/
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1.4 - CUSTOS DE VENDAS

Vimos na seçao 1.3, que Cbamberl in considera a demanda de um
produto como uma função de pelo menos tres fatores: a) .0 seu
preço; b) a natureza do produto e c} os seus custos de vendas.
(1) •

No c a p It u lo anterior foi analisado o e qu i l Lb r lo considerando
apenas o custo de produção, ou seja, os. custos para satisfa -
z e r a d em a n d a .A go ra , será in t ro d u z ida uma va r iá v e I adicional
- o custo de vendas, para criar ou aumentar a demanda.
Para este propósito, a propaganda será considerada a variável
representativa.

Os custos de vendas são aqueles que permitem modificar os dese
jos (gostos e preferen~ias) dos consumidores e portanto, a po-
sição ou a forma da curva de demanda de um produto. Basicamen-
te, incluem: a) os vários tipos de propaganda; b ) salários e
comissões de vendedores; c) as despesas do departamento de
vendas ;d) margens concedidas aos revendedores (varejistas e
atacadistas) a fim de aumentar as vendas; e) vitrines; f) de -.
monstrações e promoções de produtos.

- O Efeito da Propaganda sobre a Demanda

O efeito da propaganda, ·considerada como o gasto mais signifi-
cativo do custo de venda, acha-se relacionada com: a) o conhe-
cimento imperfeito dos compradores no mercado e b) a possibili
dade de ãlterar os desejos dos compradores atrav~s da prapaga~
da.

Quanto ao primeiro aspecto, pode-se dizer que os compradores
frequentemente não tem conhecimento ou estão pouco conscientes
da existênc~a dos vendedores, a não ser apenas daqueles de
.quem habitualmente compram. Em relação às mercadorias que com-
pram, desconhecem: a) os preços comparativos; b ) a qualidade
do produto em si e de outros produtores e c) a relação preço x
qual idade dos produtos substitutos. A propaganda aumenta o mer

I .

cado do vendedor atrav~s da divulgação de informações ( ou de-
sinformações) que alteram os modos pelos quais os consumidores
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satisfazem os seus desejos. Isto equivale a uma mudança na
forma ou na posição da curva de demanda dos produtos (2).
A forma da curva de demanda será afetada fundamentalmente pe-
la concorr~ncia de preço. O vendedor, sob concorr~ncia monop~
lística, ao comunicar ou informar, através de uma propaganda
eficiente, que o seu preço é inferior ao do concorrente, est~
rã alterando a f o r ma (ou incl inação) da curva de demanda, tor
nando-a mais elástica para o seu produto e vice-versa.

A posição da curva sera influenciada fundamentalmente, quando
existe c o n c o r r ê nc l a quanto ao produto (qualidade, cor, carac-
terísticas. técnicas,etc.) e não de preço. A propaganda deverá
deslocar a curva de demanda para a direita, comunicando ou
divulgando a existência do produto, descrevendo-o e mostrando
suas uti I idades para o comprador.

Conforme mostra a Figura 4.', com a curva de demanda deslocan
do de D para Dl' o produtor poderá aumentar o preço de P para

P, e continuar vendendo a mesma quantidade Q, consequentemente

aumentando o lucro .. Ou, se mantiver o preço as vendas aumenta-
-rao.

F I GU RA 4.' I
I

P L__
I
I
I
I
I
I

preço
P

Efeito da Propaganda
e da Qual idade do
P r o du to-·

O Q quant./período

No caso ilustrativo mencionado, foram consideradas duas hip6-
teses simp1 ificadoras. Primeiramente, quea demanda aumenta
ao aumentar-se o gasto com propaganda, com curva de custo uni-
tário em forma de U. A segunda hip6tes,e assumida, foi a de con
siderar as curvas de receitas médias como retas, sendo as mes-
mas paralelas, antes e depois de realizada a propaganda. Isto
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significa que a elasticidade da demanda e, a cada preço, menor na nova
curva do que naquela sem gasto com propaganda.

As concorrências de preço e de qual idade são estimuladas pela
divulgação de informações a uma maior quantidade de comprado-
res potenciais, sobre a melhoria de qualidade ou sobre os a -
tributos do produto, em relação aos quais os compradores não
estavam conscientes.

Em relação ao segundo aspecto, ou seja, o efeito da propagan-
da pela alteração dos desejos dos compradores, uma propaganda
que apenas mostra o nome de uma determinada marca registrada
pode não transmitir a informação. .Co n t u d o , se este nome se
tornar famil iar aos compradores, eles serão induzidos a pedir
por ele, preferindo-o em relação às marcas desconhecidas,
divulgadas.

-nao

Do mesmo modo, uti I izam;m~todos de vendas que causam susceti
bil idades, ou usam conhecimentos psicol6gicos para a persuasao
do comprador. Estes métodos são manipulativos e não informati
vos; criam novos desejos.

Como resultado, a demanda do produto divulgado ou promovido
aumenta, enquanto que a demanda pelos outros produtos deverão
se reduzir na mesma proporção.

Os custos de venda nem sempre afetam o comprador diretamente.
Para uma maior aproximação da realidade, é necessário co ns ld e
rar o papel da cadeia de revendedores (atacadistas e varejis-
tas) que atuam entre o produtor e o consumidor. O varejista
está preocupado com a demanda do consumidor final e seus cus
tos de venda tem por objetivo expandir o seu pr6prio mercado
para os produtos que vende. O fabricante, entretanto, deve di
vidir seus esforços entre o consumidor e o revendedor, com
maior atenção ao último.
Seriw desastroso criar a demanda do consumidor e confiar a
distribui~~o totalmente ao intermediário. A menos que o prod~
tor e o atacadista estabeleça I igações com o varejista, pers~
adindo-o a estocar e promover ou expo~ adequadamente as merca
dorias, os consumidores não as encontrarão, inval idando todo
o esforço de propaganda. Além disso, os vendedores devem ser
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treinados ou instruidos para exercer maior esforço de vendas,
estocar e promover as mercadorias.

A fim de persuadir o distribuidor, o revendedor e o varejista
a manterem estoques, e necessário que o fabricante, individu-
almente, efetue gastos adicionais, como por exemplo, oferecer
margem de lucro I igeiramente superior ~quela concedida pelo
concorrente; convencer os intermediários de ~ue o produto vai
ter sucesso, dando-lhes o apoio de propaganda dirigida ao con
sumidor, etc.

Em razão de. seu contacto direto com o consumidor, o varejista
ou o reven~edor ocupam uma pbsição estrat~gica no processo de
vendas. O controle sobre os preços e pol íticas de "merchand-
ising" podem ser obtidos a t ra v ê s de "lojas exclusivas" para
qualquer tipo de intermediário. Esta prática ~ difundida no
campo das especialidades, tais como: aparelhos de som, joalh~
rias, automóveis, pneus, certas marcas de roupas e sapatos,
etc. Este tipo de procedimento representa a concessão de mo -
nopólio·regional ao intermediário para a venda do produto, de
um determinado fabricante. Nesse caso, o preço ~ fixado pelo
fabricante, assim como a "margem" adequada ao intermediário.

Em busca de maior agressividade de vendas e tamb~m para redu-
zir a competição, pode-se desenvolver a integração de
marketing (vertical ização), a t rav ê s da abertura de lojas de
distribuição pelo próprio fabricante, ou no sentido oposto,
os comerciantes intermediários passam a fabricar alguns dos
produtos q~e vende.
Se a propaganda for eficiente, deverá ocorrer uma queda na e~
lasticidade da demanda do produto. Para os compradores,o pro-
duto divulgado passa a ser mais desejável, mesmo que o seu
preço seja superior aos dos substitutos pró~imos. A intensi-
dade com que a elasticidade da demanda pode ser reduzida ~
in c e r ta. .,"Na p rá t ic a, o p ro d u to r não s e a c ha tão in te re s s a d o
em sua capacidade de reduzir a elasticidade da procura de seu
produto, como em sua capacidade de aumentar-lhes as vendas. Os
aumentos de vendas, causados por desldcação de toda a curva
da procura, gerarão certamente, substanciais variaç~es dos
lucros. As variações da elasticidade da procura serão pro -
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vavelmente, de importância secundária". (3).

Entretanto, apesar da dificuldade de se conhecer, num caso re
a 1, a c u rv a d e d e m a n d a do p ro d u to, e s p e ra - s e d a p r o pa g a n d a",
um resultado positivo decorrente da diminuiç~o da elasticida
de (mudança de incl i n a ç á o ) e do deslocamento da curva de
demanda para a direita.
As despesas de propaganda devem ser contínuas, ou logo perdem
sua eficiência (Eldridge, 1958; Janstron, 1955; Palda, 1964 e
1966).
Anteriormente, considerou-se o caso em que a propaganda é re-
al izada numa indGstria pertencente a um mercado em concorrên-
cia monopolística. Entretanto, este tipo de mercado, com dife
renciaç~o de produto, pode ser o resultado e nao a causa da
propaganda. Há dois tipos 1 imites em que a propaganda pode
dar origem à concorrência monopolística: a) a partir do mono-
pol io e b ) a parti r da concorrência pura.

No primeiro caso, o monopolista procurará aumentar o seu lu -
cro, através do aumento de volume e de preço~ persuadindo os
compradores de que o seu produto é bom substituto para alguns
produtos de rivais distantes. Ou seja, o monopolista buscará
aumentar o volume de vendas e a elasticidade da demanda d~
seus produtos. Com esse procedimento, o mo no p ó l io desaparece-
ra. No segundo caso, num mercado de concorrência pura, onde
os produtos s~o homogêneos, um produtor isolado poderá tentar
persuadir os compradores de que o seu produto não é idêntico
aos de outras firmas. Com isso, a elasticidade de demanda do
produto ficará menor e o vendedor terá chance de escolher um
par de valores de quantidade e de preços, à esquerda do ponto
de custo mínimo, que lhe dará um lucro maior (4).
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1.5 - EXCESSO DE CAPACIDADE NA CONCORRENCIA MONOpaLTsTICA

Segundo v a Fl o s autores, como por exemplo CasseIs (1936), o
nível ótimo de produção é atingido com a produção correspon-
dente ao mínimo da curva de custo médio a longo prazo.

preço

custo
FIGURA 5.1

Produção Otima
e Excesso de
Capacidade

o Q Ql Qcf---- ex c e s s0--1
quant/período

dp = preço adicional devido à diferenciação

dQ quantidade que deixa de vender devido ao
preço adicional da diferenciação.

Este equilíbrio de longo prazo ocorre na concorrência pura e
co r re s p o n d e à p ro d u ç ã o de "má x ima e f ic iê n c ia",. Na F ig u ra 5. 1
o equilíbrio é representado pelo ponto C, onde as curvas de
custo médio CMec de curto prazo e CMeL de longo prazo são tan

gentes nos respectivos pontos mínimos. Esta produção otima e
dada então, pela quantidade OQ ., c

No mercado de concorrência monopolística,o equilíbrio de lon
90 prazo e atingido quando a curva da demanda tangencia a cur
va de custo médio CMem e CMeL no ponto' M, à esquerda do míni-
mo M1 da curva CMem, por ser a curva da demanda negativamente
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incl inada (ver pág.20 - Equl lIb rlo de Longo Prazo).
O excesso de capacidade (negativo) e medido pela diferença
entre as quantidades OQc e OQ, ou seja, QcQ na Figura 5.1.
J.H. CasseIs considera que o excesso de capacidade.é constit~
ido de duas partes. A primei ra parte do excesso é QQ1' que p~
de ser atribuída à uti I ização socialmente ineficiente dos re-
cursos. Refere-se a uma fábrica cuja curva de custo é CHem,
operando com a quantidade OQ, em lugar de OQ1; a segunda par-
te é a quantidade QcQl correspondent~ ~ diferença entre as
quantidades de custo ·médio minimodas curvas CHec e CHem.
Sua existência deve-se à diferença entre os tamanhos social
mente ótimos.
Segundo Chamberlin, o ponto H (figura 5.1) corresponde a pro-
dução ótima num mercado onde existe a diferenciação de produ-
to. A heterogeneidade de produt~s, desejada pelos consumido -
res, impl ic a em curvas de demanda negativamente incl inadas e
num pagamento de preço adicional, para cobrir os custos refe-
rentes à diferenciação do produto.

O preço adicional, no mercado de concorrência monopolística,
e medido pela diferença entre a produção real de equilíbrio a
longo prazo e a produção de custo mínimo da fábrica. Se os
consumidores estiv~ssem dispostos a sacrificar a diferencia -
ção do produto, seria possível um preço de equilíbrio menor
e uma me no r q u a n t ida d e d e em p re sas po d e r iam t ra b a Ih a r sem o c io
sidade, com produtos homogêneos. (2).

Porém, as evidências do mercado mostram q~e tanto o produtor
como o ~onsumidor são favoráveis ~ diferenciação de certos
produtos, mesmo tendo que operar com preços maiores.

Ainda, segundo Chamberl i.n, quando o mercado é caracterizado
por uma ativa concorrência de preços, o equilíbrio a longo
prazo (ponto H) em concorrência monopol ística não impl ica em
excesso de capacidade. Em seu entender, o excesso de capaci
dade é ocasionado por dois fatores: pela liVre entrada de
empresas no setor e pela ausência da concorrência de preços
(devido aos elementos de monop61 io presentes no produto dife-

I

renc ia d o ) .
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o
quant/per íodo"

preço

FIGURA 5.2
custo

p
n

livre Entrada e Exces-
so de Capac idade
Segundo Chamberlin p

m

Na Figura 5.2, se existe 1 ivre entrada e concorr~ncia de pre-
ç o, o e qui. 1 í b r io deI o n g o p ra zo é a t in g id o em M, c o m c u rva de
demanda d tangente a CM L. Como vimos, o ponto M se localizam e
~ esquerda de C. Quanto mais intensa for a concorr~ncia de
preço, R estar~ mais pr6ximo do ponto C.
Com a 1 ivre entrada e aus~ncia (até certo ponto) da concorren
cia de preço, o equilíbrio de longo prazo (lucro puro igual a
zero) é atingido quando um nGmero suficiente de firmas ti~é -

rem entrado na indGstria, deslocando a demanda de O para Om n
e o e q u l Lb r lo é obtido em N(Q , P ). Para Chamberlin,n n

Q Q (Figura 5.2) e o excesso de capacidade.m n
A anál ise real izada não envolve nenhum "acordoll entre os pro-
dutores; cada um procura individualmente, obter seu lucro or-
dinário. Entretanto, o lucro pode ser aumentado, na pr~tica,
por acordos formais, associações com tabelas b~sicas de pre -
ços, manutenção de preço, imposição de preços uniformes aos
revendedores pelos fabricantes e diferenciação excessiva do
produto na tentativa de desviar a atenção do preço.
Finalmente', Chamberl in declara que os vendedores em determina
dos setores, IIpara oferecerem preços mais baixos, eles prote-
gem, durante curtos períodos, os seus lucros. Mas em períodos
mais longos, . quando os preços não caem e oS custos so-
bem, os dois se igualam através do surgimento de um excesso
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da capacidade produtiva para o qual nao h~ corretivo
autom~tico . Pode-se desenvolver durante longos períodos
impunemente, os preços sempre cobrindo os custos, e pode ...
se tornar permanente e normal atravãs do fracasso da concor-
rência de preço.

o resultado sio preço~ altos e desperdício sao os des-
perdícios do monopol io - dos elementos do monopól io na con -
corrência monopol ística"(3).
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1.6 - CONCORR~NCIA PURA IIversusll CONCORR~NCIA MONOPOLTsTICA
IIversusll MONOPOLIO

Nesta seção serão realçadas, resumidamente, as característi-
cas essenciais que distinguem a concorrência pura (CP), a
concorrência monopol ística (CM) e o monopól io (MO). Vimos an
teriormente que a concorrência monopolística ~ uma estrutura
de mercado bastante comum em diversas indústrias do mundo re
aI. Ela se situa entre duas estruturas clássicas de mercado.
Num'extremo, temos a concorrência pura e no outro, o monopo-
1 io. As características básicas desses tres tipos de mercado
são apresentadas no quadro da página seguinte.

A s itua ç ã o d e p le no e qui 1 íb r,t o (1 o n g o p ra zo ) n a C P e n a C M ,
exige que sejam satisfeitas duas condições: a) que a receita
marginal seja igual ao custo marginal e b ) o preço ou recei-
ta m é d ia seja igual ao custo m é d lo , No MO, não ~ cumprida a
segunda condição, pois a empresa planeja um lucro puro para
definir"o seu nível de produção.
Na CM~ os elementos de monopól io presentes, atrav~s da dife-
renciação de produtos, impl ica num preço de equi 1 Ib r lo supe-
rior àquele determinado pela interseção das curvas de oferta
e de demanda do mercado, na CP.
No MO, a empresa tem o poder para controlar a oferta e o
preço. Real iza o ajustamento quantidade x preço, em função
de uma dada demanda, de modo a obter o lucro de monopól io
que ~ maior que os lucros obtidos nas demais formas de merca
do. Na Figura 6. i (c), tal lucro ~ representado pelo re t â n qu
lo hachurado PCKL.
N~ Figura 6.1 s~o mostrados os diagramas de equilíbrio para
os tres tipos de mercado:

,/ FIGURA 6.1

EQUlLTBRIO DE LONGO PRAZO



CONCORRtNCIA PURA, CONCORRENCIA MONOPOLrSTICA E MONOPÓLIO - RESUMO

Tipos de Quantidade Diferenciação Utilização da Controle sobre Entradas e Saídas Curva da

Mercado de Empresas do Produto Capac idade : Oferta/Preços na Indústria Demanda (firma)
no Mercado Instalada

Concorrência Muito Produto Opera a Nenhum Li vre Inf in ita (e1as t ic.

Pura Grande Homogêneo Plena O Preço de E - Entrada e Demanda
Capacidade quilibr.io e Saída Horizontaldado quando

oferta=demanda

Concorrência Produto Opera com Tem algum Con- Livre Negativamente

Monopo 1Is t i- Muitas Diferenciado Excesso de trole no Curto Entrada e InclinadaPrazo devido
ca Capacidade - Diferencia Saídaa -

çao

., Produto Onico Opera com Praticamente Estabelece Negativamente

Monopol io Uma Substitu- Excesso de Total. Contro- Barreiras a Incl inadasem Entrada
tos Próximos Capacidade 1a a Oferta p~ pa ra manter

ra Obter o pre Controle- sobreNecessário oço
Mercado
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FIGURA 6.1

EQUllTBRIO DE lONGO PRAZO

preço
custo

CMel

Po

o
" RMg quant/per.

at CONCORRfNC IA PURA b)CONCORRfNCIA MONOPlfsTICA

P

c

RMg I
/

/
I

CMel

o
q \RMg quant/per.

\

c) MONOPOLlO

Na CP, o produtor ajusta a sua produç~o na escala mais efici-
ente, correspondente ao preço que cobre exatamente os custos
(inclur o 1ucro normal). Nesta situaç~o, o lucro ~ o m~ximo
de longo prazo, pois qualquer outro ajustamento o reduziria.
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Na CM, o produto, de algum modo diferenciado, (através de:
q u a I id a de, s e rv iç os, cus tos d e v e n da, e t c )p e rm ite g e ra r, no
curto prazo, um lucro puro. Aquele, .é logo "imitado" pelos
concorrentes (corresponde à entrada de produção adicional no
"grupo"), elevando o nfvel de competição tendendo, no longo
prazo, à concorr~ncia pura. Entretanto, cada empresa ao bus-
car maiores lucros, continua desenvolvendo e lançando novos
produtos - quando então, procura se aproximar das condições
e do lucro de monopól io.

Como consequ~ncia, normalmente, na CMr a escala de produção
e menor, o custo maior e o preço maior do que na CP. Então,
na CM, a ~scala de produção a custo médio mínimo não é obti-
da, tampouco é obtido o lucro de monopól io. O consumidor pa-
ga um preço adicional para cobrir os ~ustos referentes ao
excesso de capacidade e/ou diferenciação do produto.

Se os consumidores estiverem dispostos a sacrificarem a di-
ferenciação do produto, seria possível um preço de equilí-
brio menor e uma menor quantidade de empresas poderiam trab~
lhar sim ociosidade com produtos homog~neos. Esta dinimica
é caracteristica do mercado em concorr~ncia monopol ística.
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C A P T T U L O 2

ANALISE DA INDOSTRIA DE PISOS CERAMICOS
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CAPTTULO 2

ANALISE DA INDOSTRIA DE PISOS CERAMICOS

2.1 - INTRODUÇÃO

O objetivo básico deste capítulo é anal isar aqueles aspectos
ou parâmetros que permitem enquadrar ou não a indústria de
pisos cerâmicos no mercado de "concorrência monopol ística".

As informações necessárias foram levantadas: a) nos arquivos
da Associação Nacional dos Fabricantes de Ladrilhos Cerâmi
cos - ANFLACER; b) empresas produtoras de pisos; c) empresa
fornecedora de equipamentos para a indústria cerâmica e d)
profissionais ligados ao setor.
A metodologia utilizada para a obtenção das informações fo-
ram: a) exame de documentos, relat6rios de atividades e de ~
monstrações financeiras; b ) aplicação de questionário; c) en
trevistas pessoais com executivos da primeira hierarquia das
empresa, a fim de esclarecer vários dos aspectos comportame~
tais do setor ou de uma empresa espe~ífica. Especialmente,
os recursos (a) e (c) foram responsáveis pela maior parte
das informações, decorrente da grande colaboração prestada
pela ANFLACER, colocando ~ disposição os seus recursos.

Para fins de anál ise, foram considerados os dados referentes
ao período de dez anos - 1971 a 1980. A amostra utilizada
nos diversos tipos de análise, representa aproximadamente
5 O % a 7 5%- da p ro d u ç ã o .to tal da indústria.

Nesta dissertação, as palavras "indústria" e "setor" -serao
utilizadas com o mesmo significado, ou seja, o conjunto de
empresas que produzem: a) bens relativamente homogêneos; b)
com as mesmas operações básicas de produção e c) matérias pri
mas básicas de mesma natureza.
Para esta finalidade, n a s pr6ximasseções deste capitulo se-
rão desenvolvidos e anal isados os seguintes aspectos:
a) histórico do setor; b) tipos de pisos cerâmicos e difere~
ciação; c) processo de produção e tecnologia dos equipamen -
tos; d ) perfil da indústria; e) utilização da capacidade ins
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talada ; f) evolução da produção de pisos cerâmicos no Bra -
sil; g) evolução do consumo aparente; h) entradas e sardas
de empresas na indústria; i) fixação de preços e mercado; j)
custos de venda; k) pesquisa e desenvolvimento de produtos
(P&D); 1) curva de demanda dos produtos básicos e m ) a n â l ise
financeira consolidada.

/
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2.2 - HISTORICO DO SETOR

o inicio de ~abricaç~o de pisos cer~micos no Br~sil, ocorreu
na década de 1940, provavelmente no Estado de são Paulo (re-
q l à o de Mogi Guaçu e da capital), com a produção do tipo te..!:.
racota ou vermelho. A maioria das empresas, quando iniciaram
a fabricaç~o de pisos, já se dedicava à produç~o de telhas e
de tijolos, com as argilas locais.

A existência de enormes jazidas de argilas, conhecidas como
"taguá" na re q ia o de Mogi Guaçu, foi um dos fatores princi
pais para o inicio de fabricação de pisos cerâmicos naquela
regi~o. D~ fato, em 1952 já haviam tres ou quatro empresas
que produziam o piso terracota vermelho.
Nos anos seguintes, até a época atual, houve significativa
evolução quanto a: a) tamanho e qual idade dos produtos; b )
tecnologia do processo; c) tamanho e organizaç~o das empre -
s as; d ) u til iz a ç ~ o de pessoal e s p e c ia 1 iz a do.

Em re la ç à o ao item (a), em linhas gerais, os lançamentos
de produtos do setor tiveram a seguinte evolução cronológica:

1948/52 - terracota vermelho
1955/60 - terracota a cores (amarelo e preto)

1967/69 - esmaltado (vitrificado) biqueima
1968/72 - esmaltado monoqueima

Paralelamente aos aumentos de tipos e melhoria de qual idade
dos ,pis os", a um e n to u ta m b é m o ta ma n h o dos me s mos. D e in Ic io
havia o 7,5x15.0cm, evoluindo gradativamente para 10x20cm;
15x15cm; 20x20cm; 20x30cm; 30x40cm; 41x41cm, além de alg~ns
outros tamanhos intermediários. t importante sal ientar que
tais desenvolvimentos nas I inhas de produtos coube fundamen-
talmente ao' avanço na tecnologia do processo produtivo, a se
guir comentado.
Q u a n to a o .'í tem (b ) - te c no 1o 9 ia do, p ro c e s so, a i'm p o r t a ç ã o d e
alguns equipamentos ou "engineering", de modo mais signific~
tivo a partir de 1962, contribuiu' bastante para a melhoria
do p a d ráo de qual.idade do produto e da produtividade. A, par-
tir do final da década de 1960, a tecnologia europeia (espe-
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cialmente a italiana) representou um papel decisivo no desen
volvimento da indústria cerâmica brasileira de pisos. Nos úl
timos anos, a facilidade de comunicação permitiu que houves-
se facil idade na transferência de tecnologia da Europa para
o Brasil. Como resultado, os pisos cerâmicos fabricados no
B ra s i I a t in g ira m u m pa d rã o d e q u a I id a d e' j n t e rn a c io n a I, p o r
dois motivos principais: a) especialização do corpo técnico
das cerâmicas e b) os equipamentos instalados nos últimos a-
nos possuem tecnologia idêntica àquela util izada na Europa.

Como será analisado adiante, além do crescimento das empre -
sas já existentes no setor, só no período de 1970/80, II en
traram aproximadamente 56% do número de empresas existentes
em 1980 no setor (aproximadamente a mesma porcentagem em
termos de produção), cujas razões principais serão anal isa -
das na seção 2.9 - Entradas e Saídas de Empresas da Indústria.

Quanto ao ítem (c), a crescente demanda do mercado impl icou
no surgimento de algumas empresas com fábricas maiores e
com uma ..estrutura organizacional mais complexa, contrastando
com aquelas empresas que eram e continuam em alguns casos,
administradas pelos membros da família, sem o necessário co-
nhecimento de funções especializadas. Estes dois fatores, in
timamente relacionados com a evolução da tecnologia dos equi
pamentos e das matérias primas disponíveis, levou a um aumen
to da economia de escala, resultando no aumento da produtivi
dade e na redução de custos.

A uti I ização crescente de pessoal especial izado nas áreas de
"marketing", produção, tecnologia e financeira decorre dire-
tamente dos aspectos mencionados, bem como, da tecnologia,
do tamanho e de um mercado mais competitivo.

Como pode ser observado no Anexo VI - Participação deMerca-
do do Setor· de Pisos Cerâmicos por Estado, o Estado de são
Paulo, continua, desde os tempos do infcio da fabric~ção de
pis os, I ide ra n d o a o f e r ta c o m c e r c a d e 6 O % . d a re c e ita I íqui -
da do setor em 1979/80, seguido por Santa Catarina, com apr~
ximadamente 16% de participação.
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2.3 - TIPOS DE PISOS CERAMICOS E DIFERENCIAÇÃO

Os pisos cerâmicos podem ser classificados em dois grupos bá
sicos: a) não esmaltados e b) esmaltados.
Os pisos não esmaltados, normalmente denominados "terracota"
ou vermelho, -sao na sua maioria de cor avermelhada e a sua
massa é composta de aproximadamente 90% de um só tipo de ar-
gila conhecida como "taguá", na região de Mogi Guaçu-SP. O
piso terracota tem, na sua maioria, o tamanho de 15,Ox7,5x
O,6cm e são os pisos cerâmicos mais simples e de menor preço.
Destina-se em geral ao mercado de mehor faixa de renda e
também é um dos mais aconselhados para ser usado em locais
de muita passagem.
A Ig u ma s e s ma I ta do ra s c o m p ra mo·" bis co ito" (b a s e p a ra e s ma It~
ção) ou o piso terracota, esmaltam e os vendem como piso
"vitrificado" ou esmaltado.

Os pisos esmaltados podem ser de dois tipos básicos; confor-
me o p ro c e s so de fabricação: 1) biqueima e 2) monoqueima. Os
primeiros são produzidos através da queima do piso em duas
etapas. Na primeira etapa é produzida a base ("biscoito"),
cujas características, como a porosidade, são adequadas a
esmaltação. Na segunda etapa, o "biscoito" é esmaltado à ba-
se de produtos químicos (fritas e oxidos metál icos, esmaltes
reagentes e outros) e a seguir queimados, obtendo assim o
produto acabado.
Suas dimens~es mais comuns são as de 15x15cm e 20x20cm.

O~ pisos esmaltados monoqueima são produzidos através da quei
ma simultânea da bpse e do esmalte. Suas dimensões mais co -
muns são de 20x30cm; 30x40cm; 15x20cm e em menor quantidade
nos tamanhos de 15x}Ocm e 30x30cm.
Os pisos eimal~ados são fabricados com superfície lisa ou de
corada - estas, na sua maioria biqueima.

Os esmaltados I isos são aqueles que apresentam sua superfTcie
em uma única cor; os decorados, que podem ser com efeitos ou
serigrafados, apresentam superffcie cÓm matizes de várias co
res, obtidos pela reação de esmaltes (com efeitos) ou com de
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senhos coloridos (serigrafados com du~s ou tres cores).

Cada um dos tres tipos de piso cerâmico possui característi-'
casticnicas e aspectbs decorativos diferenciados.
O terracota ou vermelho, apresenta alta resist~ncia ~ abra -
s~o, baixa absorç~o de umidade e pequena porosidade. E indi-
cada para áreas de passagem intensa e onde se deseja um cus-
to menor do piso instalado. O biqueima, normalmente apresen-
ta maior variedade de efeitos decorativos porim, n~o deve
ser uti I izado em áreas de passagem intensa. O esmal te pode
se desgastar, e l iminando a decoração. O mo no q u e lma geralmen-
te apresenta alta resist~ncia ~ abrasão e baixa absorç~o de
umidade, podendo ser utilizado em qualquer área, inclusive
naquelas de passagem intensa (áreas com~rciais, de escrit6 -
rios,etc) .
Alim do uso em edificações residenciais, os pisos cerâmicos
podem ser uti I izados em edificações comerciais e industriais
(lojas,escrit6rios, laborat6rios, consult6rios,etc). Podem
também ser usados em outros tipos de edificações como bibl io
tecas, escolas, igrejas, hospitais e centros recreativos.

Recentemente, algumas empresas lançaram o piso-parede com
decoraç~o combinada para substituir o azulejo na p~rede.

O pisos cerâmico i uti 1 izado tanto em construçoes novas qua~
to em "reformas". Em 1981, uma das grandes empresas do se -
tor encomendou uma pesquisa para empresa especial izada obje-
tivando conhecer o consumo de pisos em reformas de constru -
,ço e s. O re sul ta d o fo i que '85 % (!) das v e n das s e d e s t ina va m
~s reforma~. Neste mesmo ano, pesquisa encomendada por outra
empresa, revelou uma porcentagem bem pr6xima.

O la j o t áo colonial, de tamanho 30x30cm, n áo faz parte da in-
dGstria de pisos cerâmicos aqui anal isada. Pois, a sua mate-
ria prima, o seu processo produtivo e portanto, a estrutura

'da fábrica, bem como as características do produto em si são
bem diferéntes.
Os pisos cerâmicos podem ser diferenciados, em relação ao
produto da c o n co r r ê n cl a quanto: a)' ao ,acabamento ou decora -
ç à o superficial; b ) tamanho e c) cor da base. As caracterís-
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ticas diferenciadas dos pisos sao obtidas no~ laborat6rios
de pesquisa e desenvolvimento de pro~utos e tamb~m, atrav~s
do custo de vendas (promoção, propaganda, comissões de ven-
das,etc).
O efeito dessesgastosserã reduzir o valor da elasticidade
de arco da demanda durante os períodos futuros. Isto permi-
te às empresas obterem maior aumento porcentual do preço;
graças aos elementos de monop6lio associados ao produto di-
ferenciado.
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2.4 - PROCESSO DE PRODUÇ~O E TECNOLOGtA DOS EQUIPAMENTOS

A fabricaç~o de pfsos cer~micos ~ real izada, genericamente,~
trav~s das seguintes etapas: a} preparaç~o do p6 c~râmico;
b) prensagem desse p6, gerando o formato do piso; c) queima
do piso prensado e d) escolha/classtftcaç~o por qualidade e
embalagem. Caso o piso seja do tipo esmaltado, o processo
in c 1u i a e smal,ta ç ~ o e que ima d o e smal te. A p r in c ip a l fa s e do
processo produtivo ~ a queima do piso, na qual se obt~m o
produto acabado.
t tamb~m pela produç~o dos fornos que geralmente se estabel~
ce a capacidade instalada de uma determi'nada f~brica de pi,-
sos.

- Fabricaç~o do Piso Terracota ou Vermelho

A Figura ladiante~ mostra o fluxograma do processo de fabrl
c a ç à o do piso vermelho. A queima desse produto ~ real i za da
em fornos continuos tipo IItunel", a l lme n t a d o s com ó leo com -
bustivel e t amb em em fornos intermitentes tipo IIgarraf~oll,
quase que totalmente à lenha.

- Fabricação do Piso pelo Processo Biqueima

O "biscoito", ou base cottoforte, previamente queimado ~ es-
maltado e submetido a uma segunda queima. Neste processo,
distinguem-se as empresas vertical izadas e as esmaltadoras.
As primeiras possuem o ciclo completo de produç~o, desde a
fabricaç~o do biscoito at~ a esmaltaç~o e queima; as segun
das, de pequeno tamanho, possuem somente a fase de esmalta -
ção e de queima, adquirindo o biscoito de terceiros.
O processo biqueima permite obter pisos decorados de luxo e
com resultados est~ticos variados. Veja Figura 2 - Fluxogra-
ma de Fabricação da Base Cottoforte e Esmaltado Biqueima, a-
diante.

- Fabricaç~o do Piso pelo Processo Monoqueima
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Este processo, mostrado na Ftgura 3, consiste em esmaltar o
bis c o ito c ru e s u bm e tê - Io a uma ú n ic a que ima, em II f o r nos
contínuos a rolos" que operam com temperatura da ordem de
1050?C. Os pisos monoq~eima apresentam, na sua maioria, su -
p e r f f c le s lisas (uma só cor), maior resistencia à abrasão e
menor porosidade e absorção de umidade, quando comparados
ao piso biqueima.

O processo m o no q u e lrna foi desenvolvido na Europa (Italia)
no início da década de 1960. Porém, no Brasil, com exceção
de uma ou duas empresas, a utilização desse processo iniciou
a partir de 1970, tendo sido a SlTI - Sociedade Instalações
Te r rno e le t r lc a s Industriais (origem italiana), a principal
fornecedora de equipamentos com esta tecnologia.

Em 1980, o piso monoqueimaparticipava com aproximadamente
33% da produção nacional dos esm~ltados e estes representa -
vam cerca de 75% da produção total de pisos.

As principais vantagens do processo monoqueima são: a) maior
retorno" sobre o investimento, se comparado com o biqueima;
b ) menor custo de produção; c) menor incidência de mão de
obra; d) permite fabricar produtos de maior tamanho sem ne -
cessidade de aumentar demasiadamente a espessura; e) especi-
ficações técnicas compatíveis com uso em áreas de passagem
intensa.

Apesar disso, embora perdendo participação a favor do mono -
queima, o piso biqueima, que atualmente representa 67% dos
esmaltados, deverá continuar ainda por muito tempo com amai
or fatia do mercado.
As suas características de beleza e efeitos decorativos, sao
adequados sobretudo, ao uso residencial, comercial ou outros
tipos de edificações, onde não há passagem intensa de pes
soas. Além"dis~o, é também devido ao alto investimento para
implantar uma fábrica completa de monoqueima, em lugar de
substituir" apenas alguns equipamentos obsoletos numa fábrica
de pisos biqueima já existente.

- Aspectos Tecnológicos dos Equipamentos de Produçio
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- Aspectos Tecnológicos dos Equipamentos de Produção

Na preparação do pó cerâmico

Basicamente, o pó cerâmico pode ser obtido através de mo
agem úmida e de moagem seca das argilas. No primeiro pr~
cesso, as argilas são moídas no estado líquido, formando
a "barbotina", a qual é transformada em pó cerâmico com
baixo teor de umidade (6%) através do Ilspray drier" (ato
rn lz a d o r) . Este processo produz um pó cerâmico de qual id~
de superior em relação ao processo por via seca. Permite
o b te rum pó c e râ m ico a p ar 't'i 111 da m is tu ra d e ma té r ia s p r_~

, '

mas. menos nobres. Consequentemente; o p~odut6 final{~iso)
é obtido com menor porcentagem de perd~s e com prov~v~t
v a n t a q ern i d e qualidade.

Na queima do piso cerâmico

Os fornos util izados para a queima de pisos cerâmicos
são de diversos -tipos. Acham-se em operaçao desde os
rna is primitivos fornos intermitentes tipo "garrafão" de
fabricação própria até os modernos fornos a rolos (a gas
ou elétrico) uti I izados para a produção do piso esmalta-
do biqueima e de queima única - o monoqueima. A última
geração de fornos foi lançada na Europa h~ poucos anos,

'j~ com algumas unidades em operação no Brasil. Estes e -
quipamentos se caracterizam pelo b~ixo consumo especifi-
co de energia, alta produtividade (ciclo de queima de
30 a 50 minutos, em função do produto) e de ta~anho com-
pa c to .~m re Ia çã o a o sou t ro s fo r nos. são u t iI iz a dos pa ra
pisos monoqueima e para a queima de esmaltes (biqueima).
Os chamados for.nos túneis (de produção contínua) aprese~
tam uma grande variedade de tipos; desde aqueles antigos
de alto consumo de combustivel e de baixa efici~ncia, a-
té túne'is de placas desl izantes,automatizados de maior
eficiência. Este tipo deforno é utilizado para a fabri-
c e ç á o i do piso "vermelho" e do esmaltadobiqueima.

No Anexo VI I, podem ser verificadas as características
dos principais fornos uti I izados para queima de pisos ce
râmicos.
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2.5 - PERFIL DA INDOSTRIA DE PtSOS CERAMtCOS

As empresas produtoras de pisos cerimicos podem ser classifi-
cadas em dois grupos: a) fibricas com processo completb e
b) fábricas esmaltadoras.
O primeiro grupo corresponde a pouco menos de 90% da quantid!
de produzida e sio, na sua maioria, empresas de portes m~dio
e grande. (segundo crit~rio de classificaçio do BNDE - Banco
Nacional do Desenvolvimento Economico, ou seja, empresa m~dia
~ aquela cujo ativo fixo ~ inferior a 500 000 ORTNs e que
nio f~ça parte de grupo economico com patrimonio liquido sup~
rior a 1 000 000 de ORTNs).
Essas empresas real izam todas as etapas de produçio, desde a
mistura e moagem das argilas at~ a obtençio do piso queimado.

Ainda, no primeiro grupo, as empresas podem ser classificadas
segundo o processo de fabricaçio e produto acabado, em:

1) produtora de terracota ou vermelho; 2) produtora de biquei
ma esmaltado e 3) produtora de monoqueima esmaltado.

As s e q u n d a s j s à o empresas pequenas (marginais), que compram a
base (biscoito) de empresas do grupo (a), prepara o esmalte
e deposita sobre a base, queima, obtendo assim, o produto ac~
bado. S~o bastante vulneráveis is situaç6es de crise etamb~~
quanto i garantra de suprimento do biscoito.

As empresas produtoras apresentaram o seguinte perfi I em
1980:

--
Tipos de Fábricas Fábricas Produçio

I %quanto % m i I m2/ano

a) Processo completo 44+ 56% 55 268 89%

b) Esmaltadoras 35 44% 6 732 1 1%

Tótal 79 1QO% 62 0.00 100%

(+) A quantidade correspondente de e~presas ~ de 40, pois
algumas empresas possuem várias fibricas.

Fonte: Empresas Produtoras, ANFLACER, INDI
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Ver relação das empresas do setor no Anexo I I - Empresas Pro·
dutoras de ··processo c omp le t o '"; Anexo III - Empresas Esmal t~
doras; Anexo IV - Participação no Mercado, Setor de Pisos Ce
rimicos e V - Maiores Empresas por Lrnha de Produtos.

A produção de pisos cerimicos acha-se concentrada no Estado
de são Paulo, o qual é responsável por 59% da oferta nacional.
Desse total, quase a metade está local izada na região de Mo-
gi Guaçu,SP. Aproximadamente 50% dessa produção é consumido
dentro do próprio estado e o excedente é vendido para outras
regi~es. Ver Anexo VI - Participação no Mercado do Setor de
PisosCerimico~ por Estado.
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2.6 - UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA

Dadas as caracteristicas dos equipamentos d~ produç~o da in-
dústria de pisos cerâmicos, em especial os fornos para a
queima dos pisos em operaç~o nas fábricas, as empresas nor ~
malmente, mantém estes equipamentos operando continuamente,
24 horas por dia e 365 dias por ano. Pois, em muitos tipos
de fornos, a preparaçao e o aquecimento ã temperatura de op~
ração (cerca de 1000?C), pode levar aproximadamente um mes,
devido ã baixa velocidade com que deve ser aquecido o forno,
a fim de evitar tensões excessivas na estrutura do mesmo.Os
mesmos cuidados devem ser tomados em re)ação ao resfriamen -
to.

Essas tensões de aquecimento e de resfriamento geram fadiga
nos materiais de construç~o dos fornos, reduzindo a sua vida
útil. Aliás, uma das preocupações dos centros de pesquisa na
Italia/Alemanha é o de fabricar um forno que permite inter -
romper o seu funcionamento e ativá-lo, semanalmente, ou mes-
mo para operar em dois turnos diários.
Isto poderia el iminar o trabalho no fim de semana e também,
permitiria o ajustamento dos volumes de produç~o/estoques/
vendas.

Constitui e x c e ç á o , os fornos intermitentes do tipo "garraf~o",
util izados ainda para produção de piso terracota e biscoitos
em algumas empresas. Porém, é uma tecnologia obsoleta e de
baixa produtividade.

Com os fornos "contínuos", tipo túnel ou a no lo s , o ajuste
possível e na sua velocidade de queima, possibilitando uma
v a r la ç áo na produtividade (produç~o por período de tempo) ,de
até aproximadamente 15~, em relação à capacidade nominal,
conforme in~ormações prestadas pelos técnicos da area indus-
trial.

Segundo levantamento real izado junto às empresas, pela ANFL~
CER em 1976, a u t Ll lz a ç á o da capacidade instalada era de a',-
proximadamente 91%. Considerando cada 'Iinha de produtos indi
vidualmente, foram obtidos os seguintes resultados:
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Linha de Pr6dutos Utilização dac·a·pac. instalada(nominal)

Terracota
Esmaltados
BiqUeima
Monoqueima

94%
88%
91%
80%

Média ponderada 91%

(a) Produção real = 38 078 000 m2/ano
Capac.nominal 42 052 000 m2/ano
Utilização da C.I. = 91%

Os numeros da tabela indicam que naquele ano o setor pratica-
mente trabalhou a plena capacidade, uma v~z que 9% de ociosi-
dade pode ser atribuída às perdas normais em razão de quebras,
manutenção preventiva, problemas com pessoal ,etc.

Em 1980, conforme levantamento realizado pelo INOI Institu-
to de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais, a utiliza -
ção da capacidade nominal foi da ordem de 90% no setor. Cabe
informar que neste ano, os produtores estavam com pedidos em
carteira para virios meses de produção, decor~ente de uma de-
manda superior à oferta do setor. Portanto, a uti I ização de
90% de capacidade instalada significa, na realidade, prociução
à plena capacidade. Entretanto, nos períodos de "c r ls e " a
ociosidade tem atingido valores superiores a 10%·da capacida-
de instalada. Em 1981 ,a ANFLACERestimou a ociosidade em 30%.

Normalmente, quando ocorre uma queda na demanda de pisos, em
função das condições oferta-demanda, com aumento dos estoques,
as proviveis providências tomadas são: a) maior esforço na
a re a m e rc a do Ió g ic a; b ) re d u ç ã o d e cus tos; c ) c o r te nos p re ç o s
e d) redução da produção. Estas decisões são tomadas de modo
diferente e em diferentes intensidades pelas empresas indivi-
duais, em função de s ua política de comercialização, da situ-·
ação ffnanceira e da eficiencia tecnológica de seus equipame~
tos (principalmente fornos).
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Em geral, no setor, aquelas empresas com maior fragil idade
financeira reduz mats rapidamente seus preços para desovar
os estoques para gerar "caixa" e saldar seus compromissos i'-
mediatos.Por outro lado, a reduçio de produçio normalmente
ocorre naquelas empresas que ainda operam com equipamentos
obsoletos com altos custos de produçio.

Em suma, nos períodos de queda na demanda, al~m da reduçio
da produçio, outras providincias possiveis poderio ser toma-
das, procurando cada empresa, o seu melhor ajustamento a
situaçio para minimizar os prejuízos.
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2.7 - EVOLUçAO DA PRODUçAO DE PISOS CERAMICOS N"O BRASIL

A oferta de pisos cerâmicos no Brasi I cresceu, no período de
1970 a 1980, em média 13% ao ano. Esse crescimento, porem,
não ocorreu de ~aneira uniforme nas duas I inhas básicas (ter
racota e esmaltados) de produtos. No piso terracota, a média
anual naquele período foi de apenas 3%. Ao passo que, nos
pisos esmaltados (biqueima e monoqueima) a média anual de
crescimento foi de 23%.
Esta disparidade de expansão entre as duas I inhas de produ -
tos tem como causa principal as respectivas rentabilidades.

O piso~terracota ou vermelho, vendido geralmente ~ popula
Ç30 de baixa renda (classes socio-economicas C e D), tinha
sido objeto de maior controle de preço pelo CIP - Conselho
Interministerial de Preços até 1980. Além disso, esse contro
le no terracota foi bastante efetivo por se tratar de um pr~
duto homogêneo quanto ao tamanho (na maioria 7,5x15,Ocm) e
quanto a cor (maioria vermelho). Esta"rigidez" nas especif..!..
cações do produto não tem permitido ~s empresas aumentar o
preço em razão de lançamentos de novos produtos.

O contrário ocorre com os pisos esmaltados, que possibilitam
um grande n~mero de variações e combinações de tamanho, cor
e decor.:lção.
A Tabela 1 mostra a evolução da produção de pisos cerâmicos
no Brasil, no período 1966-1980; a Tabela 2 - Distribuição
da Produção dos Pisos Esmaltados; a Tabela 3 - Estrutura da
Oferta Total de Pisos (observ~r a queda de participação do
terracota) .

/
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Tabela

Evolução da Produção de Pisos Cerâmicos no Brasi I
(1966 - 1980)

(1000 m2/ano)

Total Esma Itados (1) Terracota
Ano Quant %cresc. Quant % Qua n t. %cresc. cresc ..
1966 7619 - 2710 - 4909 -

1967 9249 21% 3297 22% 5952 21%

1968 1120 O 21% 4200 27% 7000 18%

1969 14400 29% 5800 38% 8600 23%

1970 17670 23% 5970 3% 1170 O 36%

1971 19820 12% 6720 12% 131 O O 12%

1972 22030 11% 7530 12% 14500 1 1%

1973 24210 10% 8410 12% 15800 9%

1974 29890 23% 14190 69% 15700 -

1975 34350 15% 18850 33% 15500 -
1976 38078 1 1% 22535 19% 15543 -

1977 49800 31% 29133 29% 20667 33%

1978 53600 8% 34269 18% 19331 -

58180 8% 41060 -1979 20% 171 2O

1980 62000 6% 46516 13% 15484 -

1970/80 Média 13% - 23% - 3%

(1) C~mpreende os pisos biqueima e monoqueima~

Fonte: ANFLACER,INDI
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Tabela 2

Distribuição da Produção dos Pisos Esmaltados

Ano Total Biqueima Monoqueima
Esmaltados mi I m2/ano % mi I m2/ano %

1976 22 535 17 181 76% 5 354 24%
1980 46 516 30 928 67% 15 588 33%

Fonte: ANFLACER,INDI - Instituto de Desenvolvimento Industrial
de Minas Gerais

Tabela 3

Evolução da Estrutura da Oferta Total de Pisos

Ano Esmaltados Terracota

1971 34% 66%

1975 55% 45%

1978 64% 36%-
1980 75% 25%

--

Fonte: ANFLACER

/
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2.8 - EVOLUçAO DO CONSUMO APARENTE

A Tabela 4 mostra a evolução do consumo aparente de pisos ce
râmicos no Brasil. Pode-se observar que as exportações de p~
sos cerâmicos ocorreram apenas a partir de 1976.

A redução no ritmo das edificações, sobretudo residenciais,
a partir do segundo semestre de 1977 até o segundo semestre
de 1979, motivou as empresas a conquistarem o mercado exter-
no.
Entretanto~ como pode ser observado na Tabela 4, em 1980, as
exportações participavam com apenas 4,4% da produção nacio -
na 1 .

Tabela 4

Consumo Aparente de Pisos - Cerâmicos no Brasil
(1971 - 1980)

(1O O O m2/mes)

Variação de estoques e importações desprezadas

Ano Produção Exportação Consumo aparente %

1971 19 820 - 19 820 -
--

1972 22 03 O - 22 030 11 %

1973 24 210 - 24 21 O 1 0%

1974 29 890 - 29 890 23%

1975 34 -350 - 34 350 1 5%

1976 38 078 457 37 621 10%

1977 49 800 747 49 053 30%

1978 53 600 91 1 52 689 07%

1979 58 180 1002 57 178 08%
,

1980 62 000 2700 59 300 04%
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Taxa m~dia anual de crescimento do consumo aparente:

Períodos (% )-
1971 - 1976 13 ,7
1973 - 1977. 19,3

FONTE:
1976 - 1980 12, O

ANFLACER, INDI
1971 - 1980 13, O

O consumo aparente (produção mais variação de estoques, me
~ exportações e mais importações) de pisos cerâmicos no
Brasil apresentou uma taxa de expansão de aproximadamente
13% ao ano, no período de 1971 a 1980.
As importações eventualmente ocorridas. h~ alguns anos, podem
ser consideradas insignificantes.

r im~6rtante notar que em 1977, comparado com o ano anterior,
a oferta cresceu em aproximada~ente 31%, bem superior à me-
dia de 1971 a 1980. Esta s Ltu a ç â o r t d e 1977>, somada aos
efeitos da retração da indústria de construção predial naqu~
le ano, gerou um grande aumento nos estoques dos produtores
e mesmo capacidade ociosa nas f~bricas. Esta situação conti-
nuou at~ o primeiro semestre de 1979.

/
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2.9 - ENTRADAS E SArDAS DE EMPRESAS DA INDOSTRIA

o grande desenvolvimento da indústria da construção imobil i-
ária na década de 1970, foi um dos fatores básicos do cresci
mento da indústria de pisos cerimicos no Brasil. Contribuí ,-
ram decisivamente'para tal fato, o crescimento da renda
"per c a p i t a '", o nível de emprego e o financiamento da casa
própria através do Sistema Financeiro da Habitação/Banco Na-
cional da Habitação.
Como foi mostrado na Tabela 1, o crescimento médio do setor
foi de aproximadamente 13% ao ano, na década de 1970, bem a-
cima do crescimento do PIB.
Este fato foi acompanhado por uma grande melhoria qual itati-
va dos pisos cerimicos, póis, como já foi mencionado na se
ção 2.7, a produção de pisos esmaltados (mais nobres) cres -
ceu em média 23% ao ano no mesmo período, enquanto que se
considerarmos a produção total (esmaltados e não esmaltaqos),
a média foi de apenas 13% ao ano.

Com base no levantamento em 32 das 44 empresas de produção
vertical izada com processo completo do setor, cerca de 56%
das empresas "entraram" no período 1970/80, representando
també~ aproximadamente 56% do valor da produção; cerca de

'44% das e~presas já estavam operando antes de 1970, tendo i-
niciado suas atividades no período de 1940/70.
No mesmo período anal ls a d o , menos de 10% das empresas "saí -
ram!' do setor, provavelmente por falha no estudo de lo ca l lz a
ção e/ou má gestão admini~trativa, do que pela baixa rentabl
lidade da indústria.Cerca de 15% das empresas do setor tive-
ram as aç~es transferidas para empresas ou grupos econômicos
já tradicionais no setor e que tinham iniciadas as atividades
antes de 1970.
Portanto~ podemos considerar que a porcentage~ de empresas
novas que entraram no setor é relativamente grande e de pou-
ca importincia, as saídas do mesmo. Algumas das principais
raz~es que devem ter influenciado na~ entradas são: a) maior
rentabi I idade da indústria; b ) boas perspectivas da indús
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tria da construçao civil/edificaç5es; c) abundancia de mate
rias primas em diversas regi5es; d) equipamentos nacionais;
e) demanda superior i oferta; f) nova tecnologia de equipa-
mentos com maior produtividade e menores custos de produçio
em relaçio aos das empresas mais antigas; g)crédito de 10n
go prazo com correçiomonetiria 1 imitada em 20% a.a. para
contratos firmados entre 1975/79.
No período cerca de 56% do total das empresas efetuaram ex-
pans5es na capacidade de produçio.

/

. I
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2.10 - FIXAÇAo DE PREÇOS E MERCADO

- Fixação de Preços

Os preços dos pisos cerâmicos estiveram sob controle do Con-
selho Interministerial de Preços-CIP, até dezembro/1978,
quando então, foram I iberados, assim permanecendo apenas até
dezembro/79. No ano seguinte, novamente foi restabelecido o
controle, que durou até maio/81. A partir desta data os pre-
ços dos pisos estão liberados, sendo os mesmos determinados

'pela politica de preços estabelecida pela empresa, em função
do mercado.

Em alguns periodos, os preços praticados no mercado estive -
ram bem abaixo daquele autorizado pelo CIP. Por .exemplo, no
segundo semestre de 1978, quando havia certo desequi librio
entre a oferta e a demanda de.pisos, os preços dos produto -
res estavam mais de 30% abaixo dos preços CIP.

Os aum~ntos do CIP eram concedidos para as I inhas de produ -
tos b~sicos do setor., mediante demonstração da evolução dos
custos num determinado periodo.

A variação de preços entre produtos concorrentes da mesma
linha b â s i c a (tamanhos iguais e acabamento superficial ligei.
ramente diferenciado) é maior em época de "excesso de ofer-
ta" do que na época de "boom" d~ mercado, quando o comprador
"aceitallo produto que o f e re c e i o produtor. No primeiro caso,
a variação pode ser superior a 30%, enquanto que no "boomll,
tem atingido cerca de 15% em relação ao menor preço da
mesma I inha.

Na prática, salvo no caso do piso não esmaltado (vermelho),
nos últimos tres ou quatro anos, os preços dos pisos cerâmi-

variaram em função das condições de oferta x demanda e
pelas restrições de preços estabelecidas pelo CIP.

cos
nao

Segundo pesquisa realizada pelo autor, junto aos titulares
da irea de comercial ização/marketing das principais empre
sas do setor, sobre o critério de fixação de preços, a maio-
ria concorda que o preço é determinado pelas condições do
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mercado, ou seja, em funç~o do cotejo oferta x demanda. En -
tretanto, quase todos responderam também que na fixaç~o do
preço e importante observar o IIcusto totalll do produto, a
fim de se conhecer a rentabi I idade bu prejuizo corresponden-
te. Em outras palavras, as empresas IIgostariamll de apl icar
certa IImargemll sobre os custos variáveis, para cobrir os cus
tos fixos, mais o lucro pretendido. Mas,. na re a ll d a d e ç rt res ou
quatro empresas do setor parecem' procurar fixar seus pre -
ços em f u n ç ào de seus "o b j e t lvo s de lucro", semelhante as
empresas do sistema de planejamento de Galbraith.
As referidas empresas reunem melhores condiç6es quanto a qu~
lidade, marca conhecida, organizaç~o e mental idade para ana-
l is a r o s cus tos d e ca d a I in ha de p rod u to, a Iém d e a v a l ia r me
lhor o ambiente e politicas mercadol6gicas. ,Entretanto, a
estrutura da oferta (relativamente atomizada) acaba reduzin-
do a eficiência da pol itica de preços daquelas empresas, des
locando-os para um nivel inferior, em funç~o das condiç6es
do mercado. Porém, as di tas empresas normalmente I ideram os
preços, mantendo-os acima da média ,do mercado.

- Prazos de Pagamento

Normalmente, o prazo médio concedido para pagamento das ven-
,das é de 60 dias. Este prazo varia para mais ou para menos,

em função da situação da demanda. Para pagamento à vista,
concede-se um desconto que osci la em funç~o da taxa de juros
média vigente no mercado financeiro e da politica de comerci
a l ização da empresa.
Os descontos são concedidos aos revendedores basicamente em
razão de: a) diferenciação do cliente;b) volume adquirido e
c) I inha de produto.

- Mercado

A venda de pisos cerâmicos e destinada aos revestimentos de
pis o s (á r e a s ú m idas ou n ~ o), nas u a m,aio r pa r t e e a in d a em
pequena proporçao ao revestimento de paredes. A demanda está
intimamente I igada à c o n st ru ç áo imobil iária, tanto em 11 no -
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vos e d i f lc lo s " como em IIreformas··. Anteriormente, já mencio
namos que este mercado participa com até 85% das vendas to-
tais de pisos cer~micos no mercado interno.

As principais variáveis macroeconomicas que influem direta
ou indiretamente na demanda, com intensidades ou graus dife
rentes, s~o: a) remuneraç~o da caderneta de poupança ~ ou -
tras aplicações financeiras; b ) nível de inflação; c) renda
dos consumidores; d) crédito para aquisiç~o da casa pr6pria
- Sistema Financeiro de Habitaç~o. Portanto, a demanda de
pisos cer~micos tem sofrido oscilações em funç~o das orien-
tações políticas economica e da pol ítica habitacional.

Conforme visto na seç~o 2.8 -Evoluç~o do Consumo Aparente,
Tabela 4, a participaç~o das exportações nas vendas do se -
tor é ainda de pouca relev~ncia. O máximo foi atingido em
1980, com pouco mais de 4% (quatro) da produç~o total.

No período 1970/80, o balanço oferta x demanda apresentou
alguns anos com certo excesso de oferta em comparaç~o coma
demanda.
Assim, na década ocorreram nitidamente dOIs subperíodos de
··crise·· do setor de pisos c e r âm lc o s : 1971/73 e 1977/79, com
sensível queda nos lucros, conforme pode ser verificado na
s e ç á o 2.14 - Anál ise Financei ra Consol idada.

S e g u n d c· e s t u d o d e m e r c a do r e a 1 iz a d o p e 1o IN D I Instituto
de Desenvolvimento Industrial d~ Minas Gerais e dados da
ANFLACER referentes a 1980 ~ 1981, o balanço oferta x de -
manda do ~errodo 1980/84 é apresentado na Tabela 5. De acor
do com este estudo, a p a r ti r de 1981, deverá haver excesso
de oferta, se mantidos: a) os planos de expansoes informa -
dos pelas empresas produtoras, na época do estudo (1980);
b) as taxa~ de evoluç~o prevista para a demanda (6% ao ano)
e c) política economica sem mudanças significativas.
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Tabela 5

Balanço Oferta x Demanda de Pisos Cerâmicos
Mercado Interno

milhões de m2/ano

Ano Oferta Demanda .Oferta - Demanda
1980 62,0 62,0 -
1981 66,0 62,0 4,0 (excesso)
1982 72,4 66,5 5,9 (excesso)
1983 79,5 70,5 9,0 (excesso)
1984 81 ,6 74,7 6,9 (excesso)·

Fonte: INDI, ANFLACER

/
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2.11 - CUSTOS DE VENDA

Nos balanços das empresas, normalmente, os custos de venda -sao
classificados, de acordo com a lei 6404/76, como despesas oper~
cionais de vendas (ou comerciais) na demonstração dos resulta -
dos do exercicio. As principais contas nelas incluídas são:
a) salários mais encargos sociais de pessoal do departamento de
vendas; b ) comissões sobre vendas; c) propaganda e promoção; d )
provisão para devedores duvidosos e e) outras despesas de ven -
das.
Com base nas demonstrações de resultados de 19 empresas, repre-
sentando aproximadamente 62% da oferta total do setor, os cus -
tos de venda médio dos anos de 1977/78/79/80 foram de 117,4%"
da receita líquida. Os valores médios mínimo e máximo da empre-

.s a individual foram, respectivamente, de 5,2% e de 10,0%. Ain -
da, aquelas empresas com menores participações de mercado (me -
nor ou igual a 2,5%) tiveram custos de vendas pouco acima de
8% em rel~ção à receita líquida (provável problema de economia
de escala).

- Propaganda e Promoção

Os gastos com propaganda e promoção do setor de pisos cerâmicos
deverão estar abaixo de 1% (um por cento) das vendas, conforme
informação prestada pelos diretores/gerentes da área comercial
das empresas. Das empresas do setor, 10% a 15% delas tem gas
tos com prom?ção e propaganda, bem acima da média do setor.

De acordo com o estudo de mercado real izado pela ANFLACER,
11 • em 1976 , to d a in d ú s t r ia c e râ rn ic a de pis os, g as tou c e r-
ca de 25 milhões em publ icidade (o faturamento naquele ano foi
de aproximadamente 2,8 bilhões de cruzeiros).

O que ocorre é que as empresas de pisos cerâmicos, acomodadas
na situação ~e que tudo o que faziam, vendia~, (permitindo-se,
inclusive, como um todo, em atrasarem consideravelmentê as en -
tregas) pouco ou muito pouco se interessavam, por exemplo, em
propaganda associativa".
Os principais veículos de propaganda util izados -sao:
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em estradas e campos de esportes; revistas especial izadas; jo~
nais; paineis luminosos nos revendedores de materiai~ de cons-
trução; rádio e televisão; catálogos de produtos e amostras.

Em termos promocionais, algumas empresas real izam visitas jun-
to aos especificadores (construtoras - engenheiros - arquite -
tos); p a r t ic ip a m em 11 f e i ra s 11 n a c io na is e in te r n a c io n a is ; re a I..!..
zam campanhas promocionais com distribuição de brindes,etc.

- Canal de Distribuição

o fluxo básico para a distribuição dos produto~ segue o esquema
abaixo:

VENDEDORES VAREJISTASPRODUTORES -,. AUTONOMOS E !--

REPRESENTANTES (REVENDEDORES)

--

CONSTRUTORAS -- ~IDDRES -

Os fabricantes de pisos cerimicos uti lizam-se, quase que exclu
sivamente, de lojas de materiais de construção. Algumas delas
são de grande porte, especial izadas e vendem somente pisos,
azulejos e louças sanitárias; outras, de grande e de pequeno po~
te vendem materiais de construção em geral.

Pesquisa re~lizada pela ANFLACER junto aos fabricantes em 1976,
indicou:

canal distribuição % pa r t ic .

- revendedores de materiais de
construção 94 %

- venda direta pela fábrica 6%
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Como nio houve modificaç~es significativas nos canais de di~tri
buiçio.desde aquela êpoca, ê vilido afirmar que o piso chega ao
consumidor final quase que exclusivamente, atravês de revended~
res de materiais de construçio. Como pode ser observado na fig~
ra anterior, entre os fabricantes e os revendedores atuam: a}
os vendedores {na sua maioria autonomos} e b} os representantes
de vendas {pessoas físicas ou juridicas}.

/
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2.12 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS

Na seção 2.3 foram apresentadas as I inhas básicas de produtos
e na seçao 2.4, os processos produtivos correspondentes. Com
o objetivo de continuar vendendo o volume desejado a um preço
melhor, os produtores, procuram diferenciar os seus produtos,
emrelação aos seguintes aspectos: a) qualidade: especificações
físicas e químicas; b) aparências: cor da massa da base, super-
fície esmaltada lisa, .superfície decorada com efeitos diversos,
etc; c) formatos: 15x15cm, 20x20cm, 20x30 cm, 25x25cm,etc e
d ) marca registrada.

Os pisos cerâmicos não esmaltados praticamente nao tem flexibi-
I idade para variações; são reJativamente homogêneos, sendo qua-
se toda a produção de tamanho 7,5x15,Ocm. Por outro lado, os p~
sos esmaltados (monoqueima e biqueima) permitem uma diferencia-
ção bastante ampla.

Para que sejam possíveis tais dif~renciações, todas as empresas
do setor ~ossuem um departamento ou se~ão que normalmente ã cha
mado de Illaboratório". Estes possuem dimensões compatíveis com
o porte da empresa e com a ênfase que dá ao desenvolvimento de
novos produtos. Normalmente, sao chefiados por um engenheiro ou
t ê c n lco químico que tem como uma das principais responsabilida-
des as formulações dos esmaltes para conseguir determinados e -
feitos superficiais após a queima. No laboratório são tambãm
pesquisados os diverso~ tipos de materfas primas minerais (arg~
las), com o objetivo de obter uma composição d e i v'ma s s a " com ca-
re c t e r Is t lcas físicas e químicas adequadas e compatíveis com as
características tãcnicas da camada de esmaltes a ser depositada
sobre a "b a s e !".
Outro aspecto importante a ser considerado na escolha das argi-
las (e tambãm dos produtos químicos que entram na composição
dos esmaltes) ã obter uma combinação de materias~prlmas que re-
sulte no men-or custo por unidade do produto acabado, dentro dos
padrões de qualidade desejado.

A Italia, maior produtora mundial de pisos e azulejos, tem sido
a fonte inspiradora para o desenvolvimento de novos produtos
nas empresas brasileiras. Embora a t e c n o lo q ia do processo u t i J I
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zada seja praticamente a mesma, exceto quanto à maior automati-
zação de determ.inadas fases produtivas, os pisos italianos re-
fletem maior criatividade.

Segundo pesquisa real izada pelo autor, junto a doze empresas, o
numero médio de lançamento de novos produtos (esmaltados) em
1980 e 1981, foi de 8,4 por ano. Para o monoqueima, a média de
quatro empresas foi de6,7 novos produtos por ano; no biqueima,
a média de oito empresas foi de 9,2. Realmente, era esperado
que o piso biqueima apresentasse 'maior número de lançamentos
que o s produtos monoqueima. Pois, o primeiro permite maiores
variações no aspecto decorativo, em relação ao monoqueima.

/
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2.13 - CURVAS DE DEMANDA DOS PRODUTOS BASICOS

O objetivo principal desta seção é verificar: a) se a curva de
demanda-preço é negativamente incl inada, como sugere o mercado
de concorrência monopolísticae b) qual é o formato da curva
que mais se ajusta aos dados sobre preço médio e quantidade ven
dida.
Para esta final idade, foram uti 1 izados preços médios e q u a n t i d a
des vendidas dos. produtos b~sicos, fornecidos pelas empresas,r~
ferente aos períodos de nove meses (para um produto) e de doze
meses (para seis produtos) , todos referentes a 1981. Os preços
médios foram deflacionados para o nível de preços de janeiro/81
segundo o índice de materiais de construção da Conjuntura Econ~
mica - FGV, coluna 12. Os dados para a n á l i s e da curva de deman-
da foram fornecidos por empresas que praticam preços: a) acima;
b ) próximos e c) abaixo, da média setorial das respectivas li-
nhas.
A verificação da curva ou reta de melhor ajustamento aoS dados
foi realizada através do cálculo do "coeficiente de correlação"

igual ao quociente entre a covariância entre as duas vari~
veis e o produto dos desvios padrão de cada uma das vari~veis -
para cada tipo de curva. Os c~lculos dos parâmetros das equa
çoes foram real izados com a calculadora HP - 38 C.
Foram testados os ajustamentos para: a) reta: y;a+b.x; b) curva
exponencial: y;a.eb.x; c) curva logaritmica: y;a+b(lnx); e d )

d -. b A 1 • f" dcurva e potencla: y=a.x. que a curva cUJo coe IClente e va-
riação apresentou maior valor, foi escolhida como curva de
demanda do produto. Ver Tabela 6 - Ajustamento das Curvas da
Demanda.
As curvas de demanda selecionadas estão mostradas nas figuras
I, 11, 111, IV, V, VI e VII. As figuras 1,11, III e VI repre-
sentam as 1 inhas de demanda correspondentes aos produtos bási

/cos de tamánho 20x20cm esmaltados biqueima. Trata-se da 1 inha
de produto de maior volume vendido e de maior concorrência no
mercado e também de maior variedade qu~nto aos aspectos decora-
tivos.



TABELA 6 - AJUSTAMENTOS DAS CURVAS DE DEMANDA

PRODUTO RETA EXPONENCIAL LOGARITMICA POTENCIA MELHOR AJUSTAMENTO
r / equaçao r / equação r / equação r / equação r / equação

1) 20x20-ER/BI-CO r=· = - 0,67 = - 0,72 = - 0,63 = - 0,71 = - 0,72
:

( 12 meses/81 ) = 94,21-0, 10p = 193,44.e·003p = 332,25-46,10.lnp = 1434 540.j;1,66 EXPONENCIALq= :

2) 20x20-E/BI-BI r= = - 0,97 = - 0,98 = -0,98 = - 0,99 = - 0,97
( 12 mes es Zê l ) 288,55-0,45p. = 756,69.e·005p = 1292,67-197,90.lnp = 4172858~.p2, 15 RETAq= =

3) 20x20-E/BI-GU r= = - 0,59 = - 0,49 = - 0,61 = - 0,51 = - 0,61
( 12 meses/81 ) 137,28-0,14p = 191,43.e·002p = 575,90-82,1.1np = 238166, 12p1 ,33 LOGAR ITI1ICAq= =

4) 20x30-E/MO-CI r= = - 0,40 = - 0,39 = -0,09 = - 0,40 = - 0,40
( 11 meses/81 ) 39,82-0,03p 49, 19 .e· 001 p 23,55-0,39. 1np 5922,41.j;°,88 RETAq= = = = =

I 5) 15x15-E/BI-CO r= = -0,78 = - 0,7b = 0,12 = - 0,78 = -0,78
( 11 meses/81 ) =2~8,93-0,4ºp = 854,3.e·Olp 57,90-1,49.1np 291436890.j;2,51 RETA- q= = =

,6) 20x20-E/BI-TA r= = - 0,20 = - 0,16 = - 0,22 = - O, 18 = - 0,22
( 9 meses/8i ,

679,86.êOOO5p 2280,41.pO,23) q= = 705,09-0,34p = = 1555,68-164,57.lnp = LOGARITMICA

?) 7,5x15,O-V-GU r= = 0,15 = 0,22 = 0,20 = 0,21 = 0,22
(12 mes es /B'l) q= = 46,82+0,38p = 47,63.ê005p = -295,54+79,49. lnp = 2,60.p73 EXPONENCIAL

NOTA: .r= co ef .-,de orrelação = razão entre a covariância de p e q e o produto dos desv ios+pad rão .. Varia entre -1 e +1. Se
.r=-l , os dados se ajustam perfeitamente e a 1 inha tem umaincl inação negativa. Se r=O, os valores dos dados estão afas-
tados uns dos outros e não se distribuem conforme um determinado tipo de curva.

.Preços médios def 1ac iona dos conforme coluna 12 Conjuntura Economica FGV. Quant idades em mi 1ha res de m 2-
20/6

ex>
w
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A figura IV corresponde à curva de demanda do principal produ-
to (cerca de 80/90% das vendas de monoqueima) monoqueima -
20x30 esmaltado. A figura V mostra a reta de demanda do piso
15x15cm esmaltado que ê comercial izado em quantidades bem inf~
riores do que o 20x20cm. A figura VI I mostra a curva de deman-
da do piso vermelho 7,5x15,Ocm, o mais barato dos pisos, que
em anos anteriores tinha o seu preço sob rigoroso controle do
CIP.
Em 1981, foi o produto que apresentou maior elevação porcentu-
aI de preço dentre as I inhas básicas.
E i~portante ressa1tar que 1981 (ano em que as curvas de deman
da foram anal isadas) foi bastante competitivo, com oferta sup~
rior à demanda e preços achatados. Neste ano, o t~manho de pr~
duto mais vendido (20x20cm) apresentou uma elevação mêdia anu-
al de preço inferior a 25%, contra uma inflação de 95%.

/



qoo

I}oo

700

'-,

~{)O

*1-00

.)00

-. 1-' .- r
I ." :: r

~, 85.

~ ~BIJsr- {),4f'?

fo-:: -O,?9,

, '

t'

• _ 1.

F I GU RA I I

-.003 F·
..c.-..c. - t - 113;44 - e

_ .. I'· .,

1,--
i

,':"1. ' I

i,
" 1

• . • • I••_.,.::..•.; ... --l,. - ; 1 '. _ "'.' •. _
i i 1

. _. !:.:~L. l···i. .. 1- ~ .····:1__ .; .. ~
. ! ;

."1 ~'T
; ~~.. ! . . .
: I

"
" 1
" I
''''t'

I

!..... , .••. , .... - 1 ..

.•. i.o :.i ..', l; .,' :...', I
'. __ .'.1

,I 1
'} ; '1T ... ,

\

.... i.

!
{' _"0

! ' I
l.·o ! .

: i

I. ..~

,
I .. ,
!

'10 ; 210 '
I ' i '

,F I GURA

\'

• I _ .'. ~ .' .:

.. .I. ' ..: .:
, •. ~.i.~ L~.:~4-...1 ~~J.~_.:~~ . 'L·:. [

10 "



- I

'\

86.
doO

400

3D

FIGURA IV

-. {)O",:x..
, ' .i-> -1""" -:::. 11/,43 .. e:.-----~- -

, , ,... ~._.. ,.. -~..--~,...,-' -- .
! '

: '

,i'!,,I f· i·' ..•.. '" :,1, ,
" ,1,:,:,

,- ...- ..... - -, : I
. ~' ." i! .' ~- ~ l,-

l' o

i. '

", '

30
o, ~o

.. : ,_ . :-:i i·1 ... ,
'-F I GURA' I II c2Px.2,.D ., E/ai-eu', _ oi I""

;_..~~_..L_. ~...:._.L. . __ ._..1_ _.•.._ ~ '0" ••• __ ._ •• _:J ".0 .,_:__ :_._.~ L:' 1 :.'_ .. L __.; '-_..:.i _.,L~.~_._

, i

1(.



'\ -", .. _!
',1, I

I'

SOC>

- ! ..~,

300

'j
i' . t , .. ~ .: ;'1."

87.

FIGURA TAVI

..

;.
o ~ ••• "

,
'1" 0'0 '1'" o'..

.. I
., •. ' I.......-.;-~~ _--t- ..---. ~_~..~o_._._ --~- :-0' __ '"

'1 .,'

- 0·0 _~_ '.'_

l. '.,
. _. _... i ·:!."i, ., ::1 .

i .. , ::j.:.~

.. ~: :.: .:~ .. lIO:~"Jo: 40 ,s-o ~D 7\°: 10'11:) ("'1':1 j'õ- I·.':... . ..~:::';.::.r' F I GURA ~. ")S)< lt" ;:'E./ (3 / ~i eo í', ; .. ) .':::··i ::.!: ::; :T"! .. :
.;........~....L....:..:.L~..~J~~~~:~j..:....!..., : .....i.....r..; ...c....,.L., ....i i.. ...~:.. L,J_.: .. é ...~.L~:~!~;l.:j ..~.c;.i~:.L:Ll~L~:;....

. ; .

I. 10

:ft'('"U Anr.i~.·(,ll. ~J'" E ('1~1o "./1:,.'./'10 rr.m.- U:~lt..;t) :·,·J.::.v In>,""



I"}O

1ft!)

('lD

/(po

lõO

/3°

+

...•----'--1- - 1- +, ~ 3 .
(),OO';-, P
e

1.' 1..

. -; () D //0

F I GU RA V I I T s: X I,Ç' o, ;

,-

l·

• i

. !

io

13°

v- cru

.1

j

88.

• I

'1
- I



89.

2.14 -ANALISE FINANCEIRA CONSOLIDADA

- Critérios de Análise

A consol idação das demonstrações financei ras foi real izada a
partir das demonstrações financeiras das empresas, referentes
aos exercicios de 1971 a 1980. A quantidade de empresas conso-
I idadas variaram em função do exercicio fiscal. No entanto, a
amostra tomada representou aproximadamente 50% a 80% das ven-
das do setor, com cobertura crescente e considerando as entra-
das de novas empresas no setoG durante o perfodo considerado.

Das demonsirações financeiras anal isadas, quatro delas deixa -
ram de ser incluidas, para evitar distorções nos resultados.
As principais razões foram: a) demonstrações financeiras que
incluiam outros produtos que não o piso cer~mico, sendo este
uma 1 inha não significativa em relação i receita total da em-
presa e b) demonstrações financ~iras com valores muito dis -
crepantes em relação i média seto~ial. Estas quatro empresas
representam cerca de 12% das vendas do setor (base 1980).

Para permitir a comparação dos resultados dos diversos exerci-
cios, as demonstrações anteriores à Lei 6404/76 foram reclassi-
ficadas conforme esta nova lei das sociedades an6nimas. As clas
sificações de curto e de longo prazo foram mantidas de acordo
com os respectivo balanços, pois, a partir da Lei 6404/76, o
curto prazo passou de seis par~ doze meses. Entretanto, isto
não deverá distorcer as relações financeiras analisadas. As de-
finições dos Tndices e relações financeiras estão mostradas no
Anexo V I I I.

- Demonstrações Fi.nancei.ras Consol idadas

Para se conhecer a estrutura patrimonial e rentabil idade média
da indústria de pisos cer~micos, os valores de cada ano, foram
consol idadós conforme apresentados nos seguintes anexos:

a) Anexo VIII - Tndices Economico Financeiros; b ) Anexo IX-
A ná I is e das Demonstrações d eR e sul ta dos e' c ) Anexo X - A ná I i-
se do Balanço Patrimonial.
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A an~l ise a seguir desenvolvida foi baseada no trabalh6 de Re-
gis Bonell i e Eduardo Augusto A. Guimarães - Taxas de Lucro de
Setores Industriais no Brasi I: Uma Nota sobre sua Evolução no
Período 1973-79 (1).

o objetivo principal nesta seção é analisar o comportamento da
taxa de rentabilidade sobre o patrimonio líquido e os seus fa-
tores determinantes 'para: a) comparar tais grandezas referen -
tes ao total dos setores industriais, com aquelas do setor de
pisos cer~micos e b) tirar conclus~es sobre os aspectos compo~
tamentais relacionados com as diferentes estruturas de mercado
(concorrência monopolística e mercados concentrados).
Antes porém, alguns esclarecimentos são necessários.

Primeiramente, o referido trabalho sobre Taxas de Lucro de Se-
tores Industriais no Brasil, partiu dos dados contábeis das
"Grandes Sociedades Anônimas", sistematizadas e publicadas no
volume Quem é Quem na Economia Brasi leira, da revista visão.
Deste conjunto, utilizou-se os valores totais do: a) lucro lí-
quido a nt e s do imposto de renda (L), que em nossa a n á l is'e a-
cha-se discriminados nos Anexos VI I I e IX como Lucro Operacio-
nal 11; b ) o patrimonio 1 íquido (PL); c) o faturamento (F),

que corresponde à receita líquida; d ) total do exigível (curto
e longo prazo) e e) o capital total (K), definido como o ativo
total (igual ao patrimonio líquido mais o exigível total).
Todos os valores cont~beis anal isados foram deflacionados para
o ano de 1971 utilizando-se o Tndice Geral de Preços - Dispon..!..
bi 1 idade Interna (coluna 2) da Conjuntura Economica - FGV.

- Re la ç o e s Básicas para a Anál l s e

A taxa, de lucro sobre o capital próprio da firma pode ser ex-
pressa pela ,identidade:

L

PL
::

L ,.
F

F

K

K

PL
ou p::m.k.e onde
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p = a taxa de lucro sobre o capital pr6prio

m = "margem" de lucro sobre o faturamento

k = coeficiente faturamento/capital total

e = taxa ou coeficiente de endividamento

o coeficiente k pode ser expresso pela identidade:

k = F

K

F

H

H

K
onde

H = valor da produção quando a empresa uti1 iza plenamente
a capacidade instalada

Assim, a relação F/H corresponde ao grau de utilização da ca-
pacidade instalada. Por outro lado, a relação H/K pode variar
em função de mudanças na intensidade de capital da firma e de
modificações de preços relativos. O valor de k é uma "proxy"
para o grau de uti 1 ização da capacidade instalada.
A margem de lucro (m) pode ser decomposta como segue:

m = L

F
= 1- CO

F

CI

F
.'onde

co = custos diretos de produção e
CI custos indiretos
F/CO = razão de "mark-up"

O comportamento d~ taxa de lucros ao longo do tempo sera exami
nado a partir de uma decomposição 10garitmica da identidade
p = m.k.e:

10 g (.p 1/ p ]. = 10 g (rn 1/ m ) + 10 g (k 1/ k ) + lo g (e l/e)

O indice (i) indic~ o valor da grandeza no perfodo seguinte.
A igualdade acima indica como se decompõem as variações da ta-
xa de lucro, segundo as variações atri~ufveis à m,k,e.
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- Evolução do Total dos Setores Industriais e do Setor de Piso

As comparaçoes entre os dados serao anal isadas no período 1973/
79. Chamaremos simplesmente de: a) "Total Indústria", os valo-
res referentes ao total dos setores industriais e de b ) "Pi
50S", aqueles referentes ao setor de pisos cerâmicos e c) taxa
de lucro, a taxa de lucro sobre o patrimônio 1 íquido.
A partir das Tabelas 7 e 8 foram traçados os gráficos onde po-
dem ser observados os comportamentos d~s principais grande
z as, a o 1o n g o do p e r ío do: F ig u ra V I I I - Ta x.a s d e L u c ros; F ig u -
ra IX- Margem sobre Receita; FiguraX - Utilização da Capaci-
dade Instalada e Figura XI - Coeficiente de Endividamento.

A Figura VIII mostra as variações na taxa de lucro (p) no de -
correr do período (para fins comparativos com rentabil idade de
aplicações financeiras "livrede riscou ver anexos XI; XII e
X I I I. Nos pis o s) (p ) o s c i 1a c o m m a io r a m p 1 it u d e e m c o m p a ra ç ã o
com o total indústria, representado pelas grandes sociedades
anônimas. Isto indica que no setor de pisos a taxa de lucro
tende a flutuar em função da demanda, ao passo que no segundo
caso existe uma maior estabi 1 idade. Este fato corrobora a tese
de que, em geral, as grandes empresas tem um maior poder de
mercado e administram seus preços, visando obter uma taxa de
lucro planejada e de maior estabil idade. Em outras palavras,
os preços são muito menos sensíveis às variações da demanda;
as variações nos custos diretos são imediatamente repassadas
aos preços finais.
Quando a demanda cai drasticamente, as grandes empresas' (con -
centradas) tentam recuperar as perdas sofridas, devido à queda
nas vendas, através de uma elevação nas margens de lucros.
Um aumento na margem é efetuado para cobrir a elevação nos
custos fixos unitários devido à queda na produção.

Ao lado dos setores concentrados, existem alguns setores com -
petitivos da indústria, onde o mecanismo de formação de preço
é basiante diferente.As empresas nestes setores não tem o po -
der de administrar os seus preços, poi~ estes são dados pelas
condições competitivas do mercado. Nesie caio, quando existe
um excesso de oferta ou uma queda na demanda, as empresas rea-



TABELA 7

LUCRO OPERACIONAL I I (a~ PATRIMONIO LfQUIDO, RECEITA LfQUIDA E CAPITAL - PISOS
( Valores em Cr$ milhões de 1971

Descrição 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
A. Lucro Operac. II (L. II) 4,9 3,3 14,2 15, 1 13,2 27,6 23,2 (11 ,5) - 10,O 93,8
B. Patrimonio Liquido (PL) 36,6 67,5 90,9 85,2 88,0 122,8 144,6 234,2 274,6 275,8
C. Rece ita Liquida (RL) 55,7 85,7 130,0 165,1 210,8 278,1 323,4 381,7 371 ,9 491,4
D. Capital (AT) 67,8 150,9 182,6 195,7 267,3 328,9 380,0 520,7 542,5 551 ,4

__ -0---- - -- - - --- -- - - .. --

L % Taxa de Lucro (p)=A:B% 13,4% 4,9% 15,6% 17,7% 15,0% 22,5% 16,0% (4,9%) 3,6% 34,0%
2. % Margem sobre Receita (m)=A:C% 8,8% 3,9% 10,9% 9,1% 6,3% 9,9% 7,2% (3,0%) 2,7% 19,1%

3. % Utilização Capac. (k)=C:D% 82,1% 56,8% 71,2% 84,4% 78,9% 84,6% 85,1% 73,3% 68,6% 89,1%
-.

4. Coef.Endividamento (e)=D:B 1,85 2,23 2,01 2,30 3,04 2,68 2,63 2,22 1,98 2,00

5. % Retorno sobre AT (r)=A:D% 7,2% 2,2% 7,8% 7,7% 4,9% 8,4% 6,1% (2,2)% 1,8% 17,0%
6. % Capital Terceiros= 1-1/e -46% 55% 50% 57% 67% 63% 62% 55% 49% 50%

NOTA: (a) Lucro operacional conforme definido pela Lei 6404/76
Valores deflacionados pela coluna 2 - IGP - Conj .Economica - FGV

!.D
W



TABELA a
LUCRO. PATRIMONIO UQUIDO. FATURAMENTO E CAPITAL: TOTAL INDUSTRIAL - 1973-1979

(valores em Cr$ bilhões de 1979)

1973 1974 1975 1976 19n 1978 1979

Lucro (L) 194,6 225,6 212,2 245.9 245,8 248,3 175,9
Patrlrnõnlo (PL) 1061,4 1054,6 1163,6 1184,4 1366,S 1735,1 1645,1
Faturamento (F) 1905,4 2356,S 2511,1 2892,1 3032,0 3045,5 2804,3
Capital (K) 2020,3 2258,2 2504.5 2833,4 3050,6 3644,7 3693.6
% Taxa de Lucro (p) 18,3 21.4 . 18,2 . 20,8 . 18,0· 14,3 10,7
% Margem (m) 10,2 9,6 8,1 8,5 8,1 8,2 6,3

Coef. de Utilização (k) 0.943 1,039 1,042 1,021 0,991 0,836 0,759
Coef. de Endividamento (e) 1,903 2,151 2,152 2,393 2,239 2,101 2.246

% Taxa de Retorno (r) 9,6 9,9 8,5 8,7 8,0 6,8 4.6
% Capo de Terceiros (1-1/e) 47,5 53,S 53,S 58,2 55,3 52,4 55.S

lndlce Faturamento+ 100,0 123,7 137,0 151,8 159,1 159,8 147,2
fndice Faturamento" 100.0 122,6 135,8 155,3 166,9 170.4 155.1

Fonte: VISAO, elaboração IPEA/INPES.
+ Deflacionado pela coluna 2 da Conjuntura Econômica.

• Deflacionado pelo índice de preços por atacado, oferta global de produtos Industriais {coluna 28 da ConJuntura Econõmlca).

Extraldo de: BONELLI, Regis & GUIMARAES, Augusto A. Taxas de lucro de seto-
res indus~rrais no Brasil: uma nota sobre sua evoluçio no per iodo 1973-79.
Es·tudos Ecnomicos, São Paulo, v.11. n~ 3. p. 93-.114. dez/1981.
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FIGURA VIII
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TABELA 9
DECOMPOSIÇAO DAS VARIAÇÕES NA TAXA DE LUCRO (p)
ANUALMENTE E SEGUNDO SUBPERToDOS SELECIONADOS - PISOS - 1971/80

% devido à variação de: Sentido da OBS.
Período Margem Uti1.Cap. Endiv. Total Variação de L1kp L'lP D.m Ó.e

(m) (k) (e)
1972/71 82% 37% (19 %) 100% Redução 0,364 0,44 0,69 1 ,21

1973/72 90 19 (9 ) 100 Aumento 3, 2 01 2,79 1 ,25 0,90

74/73 (131) 13 1 100 100 Aumento 1 ,34 0,84 1 ,18 1 , 14

75/74 232 43 (175) 100 Redução 0,85 0,69 0,93 1 ,32

76/75 1 12 18 (3 O) 100 Aumento 1 ,5 O 1 , 57 1 ,07 0,88

77/76 96 (1) 5 100 Redução 0,724 0,73 1 , O 1 0,98
78/77 (prejuizo) Redução O ,

79/77 67 14 19 100 Redução 0,23 0,37 0,81 0,75
".

80/79 87 12 1 100 Aumento 9,44 7,07 1 ,3 O 1 ,O 1
76/73 --24 46 78 1 Q Q Aumento 1 ,44 O ,9 1 1 ,19 1 ,33

1976/72 62 18 20 1O O Aumento 4,59 2,54 1 ,3 1 1 ,36

79/76 72 26 2 1O O Redução O, 16 0,27 0,62 0,96

80/71 83 (68) 85 100 Aumento 2,54 2, 17 O ,53 2,23

78/74 89 21 (1O) 1O O Redução 0,22 0,25 0,72 1 ,17

~p = P 1 :p; Ám = m 1 :m; L1k = k 1 :k; D.e= e 1 :e



T A B E L A 10

DECOMPOSIÇAO D~S VARIAÇOES NA TAXA DE LUCRO (p)

ANUALMENTE E SEGUNDO SU8PER!ODOS SELECIONADOS
1973-1979

% devido à variação de:
Sentido da

Perlodo Margem (m) Utilização do Endividamento Variação de p
Capital (k) (e)

1974/73 • 38,1 61,0 77,1 positivo
1975/74 102,0 • 1,7 • 0,3 negativo
1976/75 35,9 - 15,2 79,3 positivo
1977 /76 33,3 20,6 46,1 negativo
1978/77 2,7 74,8 27,9 negativo
1979/78 89,8 33,1 ·22,9 negativo

19'/6/73 • 144,0 62,8 181,2 positivo
1979/76 45,8 44,7 9,5 negativo

1979/73 90,5 40,4 • 30,9 negativo
1978/74 40,5 53,7 ~,8 negativo

Fonte: VISAO, elaboração IPEA/INPES (ver texto),

Extraido de: BONELLI, Regis & GUIMARÃES, Augusto A. Ta-
xas de lucro de setores industriais no Brasil: uma nota
sobre sua evolução no período 1973-79. Estudos Economi-
cos, são Paulo, v.11. n<? 3. p . 93-114, dez/1981.
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gem reduzindo os seus preços, a fim de conseguir vender a
quantidade produzida.

A anál ise da variação da ta x a de lucro (p), no período 1973/
79, pode ser real izada com base na decomposição da taxa (p )
em seus fatores causais (m-k-e) mostradas na Tabela 9 - Setor
de Pisos e Tabela 10 - Total dos Setores da Indústria.

1972/7 1 - A re du ç ã o de (p ) fo i sob re tu do d e v id o a re d u ç ã o de
margem (m) e com menos intensidade ~ redução do endividamento.
A contribuição do endividamento (e) foi negativa, ou seja,
houve um aumento em (e) - a porcentagem de capital de tercei-
ros passou de 46% a 55% de 1971 para 1972;

1973/72 - A variação de (p ) foi devido à variação de (rn ) e
(k) no mesmo sentido e (e) se comportou em sentido oposto;

1974/73 - (p ) aumentou devido a (k ) e a (e); a margem diminu-
iu c orn .« aumento de (p). No total indústria (p) variou no
mesmo sentido;

1975/74 - Houve redução de (p) motivado pela drástica redução
da margem e significativo aumento no (e); no total indústria
o comportamento foi id~ntico, exceto quanto ao endividamento
qu e f ic ou p ra t ic a me n t e e s tá v e I ;

1976/75 - O aumento de (p) foi de 150%, como decorrencia so -
bretudo, de (m) e redução em (e) - a participação do capital
de terceiros passou do valor máximo do período 71/80 de
67% em 1975 para 63% em 1976;

1977/76 - A redução de (p) foi ocasionada,principalmente
pela redução em ld ê n t i c a intensidade em (m). Os fatores (k) e
(e) pe-rman;ceram estáveis. No total indústria, (p) variou no
mesmo sentido;

1978/77 - Em 1978, houve prejufzo no setor de pisos cerâmicos;
(p) passou de 16,0% em 1977 para -4,9% em 1978. No total indús
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t r l a , (p ) variou no mesmo sentido;

1979/77 - Houve redução de (p ) devido a redução de (rn ) com

maior intensidade eJ de (e) com efeito menor. No total indús

tria (p) variou no mesmo sentido;

1980/79 - (p) aumentou de modo excepcional, tendo sido causado

pelo também excepcional aumento de (m). O aumento de (k) indi-

ca que houve aumento de uti I ização da capacidade instalada.

Os subperTodos a seguir anal isados foram selecionados em fun -

ção da tendencia de variação de (p) em vãrios anos.

1976/73 - Nesse perTodo (p) aumentou de 44%. A maior contribui

ção foi do coeficiente (e) com 78%, seguido pelo coeficiente

de u t i 1 ização (k) com 46%. No total indústria (p) também apre-

sentou variação positiva no periodo 1976/73, tendo como causas

principais os aumentos de (e) e de (k).

1976/72 - O excepcional aumento de (p) entre os anos extremos

foi de 360% no p e r l o d o . Para isto contribuTram (m ) com 62%;

(k) com 18% e (e) com 20%.

1979/76 - Neste triênio, em contraste com o subperTodo 1976/72,

(p) apresentou uma queda de 84% entre os anos extremos. A mar-

gem (rn ) teve o maior efeito, seguido, com menor influencia pe-

I a u t i I i z a ç ã o d a c a p a c i da d e i n s ta I a da (k). No to t a I i n d ú s t r i a ,

o comportamento das grandezas foram bastante s~melhantes.

1978/74 - Este perTodo é considerado como representativo da e-

volução da rentabilidade do setor industrial desde o final do

perTodo do auge do crescimento industrial (época do "mi lagre").

Houve redução em (p) da ordem de 78%, tendo .c o rno principal fa-

tor a margem (m ) com 89% de contribuição; (k) com 21%; o e n d i r :

vidamento teve variação oposta a (p), porém, de pequena r e l a -

vância. No total indústria (m) = 40%; k = 54% e (e) = 6% con -

tribuiram para a redução de (p). Em ambos os casos, os numeros

indicam que a redução de (p) estã associada ao comportamento

da demanda. t importante comparar os e f e i t o s de (m ) , (k) e {el

• EDECKE
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para o setor de pisos cer~micos e para o total ind~stria, para
expl icar o d e c l ínio de (p).

Primeiro, o reflexo de (m) nos pisos e muito maior que no to -
ta I ind ~ s t r ia, in d ic a n do que nos pis o s" a re n ta b i I ida de, os p r~
ços e a demanda est~o intimamente relacionados e flutuam no
mesmo sentido (a ~nica exceç~o ocorreu no período 1974/73). No
total i n du s t r i a , as variações de (p ) s à o relativamente menos
sensíveis ao comportamento da demanda.

Isto sugere inferir que o setor de pisos é muito mais competi-
tivo do que a média dos setores industriais, anal isados com ba
se nos dados das principais sociedades anônimas.

A desaceleraç~o do ritmo de crescimento industrial tanto pode
ter determ inado uma redução no "ma rk-up" como resu Itado de co~
petição mais intensa, quanto pode ter induzido uma elevaç~o do
seu valor, para garantir a ma~utenç~o da taxa de crescimento
da massa de lucros, como no caso dos setores concentrados.

S e gu n do, --o e f e ito d e (k ) re f Ie te d e mo d o bem d if e re n te nos e -
tor de pisos eno total indústria. No primeiro caso, (k) con -
tribuiu com apenas 21% na queda de (p) ,indicando que mesmo
com uma sensível queda na demanda, a u t l l J za ç áo da capacidade
instalada sofre pequena variaç~o, considerados os investimen -
tos no setor. Aliás, como foi vi s t o na seção 2.8 - Evolução
do Consumo Aparente, ao longo do período houve um aumento do
consumo aparente a uma taxa relativamente estável, independen-
temente das situações de "crise". No total indústria a redução
no coeficiente de u t t l lz a ç áo (k=54%) indica que a redução na
taxa (p) está associada ao fraco crescimento da demanda em re-
lação às expectativas de expansão.
Em terceiro lugar, o endividamento (e) apresentou pequena dif~
rença de ponderação entre os pisos e o total indústria, além

.d e pequena influencia na queda de (p).
r importante notar que, no total indústria, uma maior estabili
dade relativa de (p); (m); (k) e (e) já era esperado, porém
não se conhecia quanto. Esta inferencia decorre principalmente:
a) do tamanho da amostra; b ) da diversidade de setores anal isa
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dos e c) do tamanho das empresas, no total indGstria. No entan
to, isto não invalida as conclusões.

- Estabi I idade da Taxa de Lucros

o "coeficiente de variação", medido pela razao entre o desvio
padrão e a média aritmética, permite avaliar a amplitude de v~
riação de (p ), ao longo do período em a n à l ise. Para o total da
indústria, no período 1973/79, o coeficiente de variação de
(p) é de 0,20;. referente a 47 setores industriais. Deste to -
tal 15 apresentam coeficiente de variação inferior a 0,20; 14
estão entre 0,20 e 0,30; 11 estão entre 0,30 e 0,50 e 7 são
superiores a 0,50.
No setor de pisos cerâmicos, no mesmo período (1973/79), o coe
ficiente de variação de (p) foi de 0,72, bem superior ao do to
t a I in d ú s t r ia. 1st o in d ic a n o v a in e n te, a f Iu tua ç ã o m a io r de' (p )
no setor de pisos cerâmicos, em função das condições de deman-
da (uma ~as características do .setor competitivo) e também da
heterogeneidade das empresas quanto ao tamanho, organização,
estrutura financeira, tecnologia,etc.

- Comportamento da Liquidez

o Anexo VIII mostra que a situação de liquidez do setor varia
mais ou menos no mesmo sentido da taxa de lucros (p), porém,
nao na mesma intensidade. Pois, normalmente o administrador fi
nanceLro procura manter este índice abaixo de um valor limite
superior; com o objetivo de maximizar os lucros da empresa não
deixando recutsos ociosos. Procura também, não deixar cair
excessivamente tal índic~ para conseguir pagar suas obrigações
de curto prazo.
A média dos índices de I iquidez do período 1971/80 foi de 1,44
com valor máximo de 1,67 em 1976 e mínimo 1,16 em 1978 (único
a n o d o p e r ío d o em que o c o r reu p re j u I zo o p e ra c io n a I: p =: - 4 ,9 % )

Os coeficientes de variação do índice de I iquidez e da taxa
(p) foram, respectivamente, de 11% e de 72%.
A observação da relação entre liquidez e taxa de lucro em 1978,
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1979 e 1980 indica também que, mesmo ocorrendo elevada taxa
(p) em 1980~ a I iquidez permaneceu praticamente inalterada em
relação a 1979. Uma das prováveis expl icações para o fato e
que a elevada taxa inflacionaria de 1980 refletiu em uma maior
necessidade de capital de giro.

/
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CAPTTULO 3

A CONCORRtNCIA MONOPOLTsTICA E A INDOSTRIA DE PISOS CERAMICOS

O objetivo deste capítulo e anal isar cada uma das principais
variáveis que caracterizam a concorrência monopolística, em
confronto com os aspectos comportamentais da indústria de pi-
sos cerâmicos e verificar até que ponto existe compatibil ida-
de entre ambos.
No Capítulo 1, foi abordado o embasamento teórico do modelo
de concorrência monopolística, seguindo principalmente IIThe
T h e o ry o f 'Mo n o po 1 is t ic C o m p e t it io n II d e C h a m b e r 1 in.

No Capítulo 2, foram anal isadas as características da indús -
tria de pisos cerâmicos e também, o comportamento das princi-
pais variáveis do modelo da concorrência monopol ística, ao
longo do período de 1971 a 1980.

As variáveis características a serem anal isadas -sao: a) de -
senvolvimento e diferenciação do produto; b) entradas e saídas
de empresas da indústria; c) ~urvas de demanda; d) fixação de
preços; e) custos de venda; f) anál ise da rentabi 1 idade; g) u-
tilização da capacidade instalada.

3.1 - DESENVOLVIMENTO E DIFERENCIAÇAO DO PRODUTO

Na seção 2.3 foram apresentadas tres 1 inhas básicas de pisos
cerâmicos: o vermelho ou terracota, o biqueima eo monoqueima.
Cada uma delas, com 1 igeiradiferença no processo de fabrica-
ção e nas matérias primas utilizadas. Todos possuem as mes-
mas etapas básicas de produção, ou sejam: moagem e secagem
das argi las; b ) prensagem do pó cerâmico no formato do piso;
c) moagem do esmalte e esmaltação e d) pre-secagem e queima
do piso. Apenas o piso terracota não possui a operção (c) do
processo.
Na seção 2.12, foi visto que os pisos podem ser diferenciados
quanto à qualidade; formato e ã aparência. O primeiro tipo de
diferenciação está relacionado ã pol ítica de qual idade adota-
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tada e se acha intimamente relacionada aos controles das
ma té r ia sp r imas - a rg i Ia s e p ro do tos q u Im ic os, atualização
tecnol6gica dos equipamentos e da qual ificação técnica dos
recursos humanos. Uma empresa pode adotar uma política de qu~
I idade inferior, com custos menores para conseguir vender mai
or quantidade a um preço ligeiramente menor, via competição
de preços, ou manter uma rígida e mais rigorosa especificação
técnica, com decoração diferenciada e vender a preço um pouco
maior, via concorrência extra preço. Trata-se de uma estraté
gia mercadol6gica para maximizar os resultados. Geralmente, a
variação do nível de qual idade não ocorre com frequência, po..!::.
que implica em uma filosofia de trabalho na empresa, incluin-
do principalmente, o la b o ra t ó r lo de controle de qualidade, a
área de produção e a área de IImarketingll

•

Em segundo l~gar, a diferencição pelo formato e dimens~es do
piso ocorre, porém, com pequena frequência. Na I inha terraco-
ta, o tamanho 7,5x15,0 cm, na linha biqueima, o 20x20 cm e na
linha monoqueima, o 20x30 cm, representam, em 1981, cerca de
80% a 90% das respectivas produç~es, no setor.

Finalmente, a aparência do piso é o principal modo de diferen
ciação entre os pisos esmaltados (biqueima e monoqueima).
pois, o laborat6rio de desenvolvimento de produtos, ou centro
de pesquisa em algumas empresas de maior porte, se dedicam a
maior pórte do tempo ao desenvolvimento de novas formulaç~es
de esmaltes para conseguir os efeitos decorativos desejados,
na superficie do piso. AI iãs, o autor deste trabalho tem de-
f e n d ido a tese de que a tona 1 idade e o ti po de decoração (1 i-
sa ou serigrafada) são os dois prtncipais fatores na escolha
do produto pelo consumidor, uma vez que as demais caracterís-
ticas do piso possuem menor grau de variação de um para outro
fabricante."

Na re a I id a de, sob o po n to d e v is ta me rc ad o 1Ó 9 ico, o a s p e c to
intangível (decoração) e que influi decisivamente na compra
do piso de um determinado tamanho. Aquele piso cerâmico, fa-
bricado por um determinado processo, que melhor combinar com
a decoração do ambiente onde vai ser assentado deverá, sem
dúvida, vender mais.
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Confirma a preocupaçao sobre diferenciação, o fato de que,
pesquisa realizada junto a 12 empresas, indicou que em 1980 e
1981, o núm e ro t mê d lo de lançamentos por ano, foi de 6,7 pro-
dutos no monoqueima e de 9,2 no biqueima:

Sob o ponto de vista do consumidor, o ef~ito da diferencia-
ção existe, mas, ao visitar os painéis de amostras de um re-
vendedor de pisos, pode encontrar alguns deles qu~ são subs-
titutos próximos, que também pode combinar com a decoração
dos e u a m b ie n te. f:. Ió g ic o que a Iém d o as p e c tom e n c io na do,
parte dos consumidores não decidem com base na decoração,mas
sim, em função do preço. A marca registrada do produto e o
nome do fabricante são outros aspectos de diferenciação pra-
ticado por algumas empresas, principalmente as maiores.

Concluindo, pode-se dizer que o aspe~to diferenciação do pro-
duto é importante para se obter uma melhor performance merca-
dológica e financeira. Deixar de renovar sua I inha de produ-
tos, poderá significar perda de participação relativa no mer-
cado e/ou dificuldade de reputar melhor preço para o produto.
O "poder de monopól io ' de curto prazo (menos de um ano), de -
pois neutral izado pelo concorrente, que cada empresa procura
obter, está bastante relacionada à rentabi I idade.
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3.2 - ENTRADAS E SArDAS DE EMPRESAS DA INDOSTRIA

o modelo da concorrência monopol ística caracteriza-se também,
pela livre mobil idade dos recursos, para dentro ou para fora
da indústria, em função da rentabil idade alcançada pelas em-
presas, em épocas diversas. Quando a concorrência é tal que
as empresas passam a operar com prejuizo, durante um determi-
nado período, normalm~nte aquelas mais IIfracas" tendem a dei-
xar a indústria, ou seja, o controle acionário muda. As entra
das na ind(!stria ocorrem quando as empresas do setor estive-
rem obtendo um lucro extra normal.

Conforme foi visto na seção 2.9, um levantamento real izado
junto às empresas revelou que, aproximadamente 56% das empre-
sas de processo completo (exclui as esmaltadoras) lIentraramll
na indústria, no período de 1970 a 1980 e 44% já estavam ope-
rando antes de 1970.

Neste período, menos de 10% das empresas IIsairamll do setor,
mais por ineficiência interna do que por problemas setoriais;
cerca de 15% tiveram suas açoes transferidas para empresas
ou grupos econômicos do setor.

Portanto, a porcentagem de empresas que entraram no setor e
relativamente grande, em contraste com a pequena porcentagem
de saídas. Parece ser lôgico que, principalmente no período
de 1973 a 1977, as principais razões foram a expectativa de
uma demanda crescente ~ o consumo aparente cresceu, em média,
19,3% ao ano, no período - e de uma taxa de retorno sobre o
capital prôprio extra normal - em relação aos retorno médios
de aplicações financeiras alternativas. Não menos importante
foi a disponibilidade de financiamentos de longo prazo para
o produtor, com juros subsidiados desde 1975 até 1979 (Decre-
to Lei 1452.de30.03.76 e seguintes), financiamentos ao cons-
trutor e ao comprador da casa prôpria pelo Sistema Financei-
ro Habi tac·ional.

Os aspectos analisados indicam que, apesar das "c r ls e s " de
1972 e de 1978, as condições favorávei~ ao crescimento da
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indGstria ocasionaram o movimento de recursos em um 50 sen -
tido. t importante notar que o crescimento mais intenso do
setor, sob o aspecto qualitativo, ocorreu a partir de 1974,
com o brutal aumento na oferta de pisos esmaltados. Este
fato ajuda a explicar as entradas na ln d íi s t r la . Criou-se
uma ampla gama de opções para o comprador de pisos cerâmicos,
resultando numa ampliação da demanda. Uma melhor aval iação
das entradas e saídas dependerá, entretanto, de um maior pe -
ríodo de observação.
No entanto, a existência e disponibilidade de: a) tecnolo-
gia; b) mat~rias primas em diversas regiões do País; c)
c) p e s s o a 1 e s p e c ia 1 iz a d o e d ) r e de de re v e n d e d o r e s , f a c i
litam a 1 ivre entrada na indGstria, como ocorre na concor -
rência monopolística.

/
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3.3 - CURVAS DE DEMANDA

De acordo com a teoria da concorrência monopolística, a "cri-
ação" temporária de elementos de monopól io pelo produtor, im-
pl ica na incl inação negativa das curvas de demanda.

Para se verificar o grau de substituição entre produtos con -
correntes, pode-se util izar o conceito de elasticidade cruza-
da. Para isto, é necessário conhecer, num determinado momento
ou pe~íodo, a reação das quantidades demandadas de um produto
em função do preço do produto substituto. Se a elasticidade
for positiva, os bens são substitutos. Para esta verificação
seriam necessárias informações adicionais.

A seção 2.13, teve por objetivo investigar dois aspectos: a)
a incl inação negativa da curva da demanda e b ) o formato da
curva de melhor ajustamento aos dados empíricos das principa-
is linhas de produtos. Para esta verificação, utilizou-se o
"coeficiente de correlação" entre o preço e a quantidade. To-
dos os ·casos testados mostraram curvas de demanda negativa -
me n te in c 1 in a das, e x c e to no c a so do 7, 5 x 15 ,O t e r ra c o-t a, que
apresentou inclinação positiva. t provável que esta anomalia
tenha sido causada pelos reajustes de preços, durante 1981 .

.0 s da dos mos t ra m que a pa r t ir de j a n e ir0/8 1, a s ve n das d e c 1 i-
naram gradativamente, à medida que os preços foram aumentados
até o final do ano. Estes, deflacionados, ficaram inferiores
àqueles praticados em janeiro/81. Então, durante aquele ano,
tanto a quantidade vendida como os preços reais decl inaram.
t importante obs.ervar também, que as diferenças de reajustes
no preços do vermelho (61% ao ano), contra os dos esmaltados
(22% ao ano), tenham causado. o efeitb substituição entre os
produtos.
Finalmente~ pode-se concluir que, de fato, ocorre a presença
de "elementos de monopólio" nos pisos cerâmicos diferenciados,
indicada pela curva de demanda negativamente inclinada. As fi
guras de numeros I a V~, apresentadas na seção 1.13 são con -
stste~tes com a teoria da concorr~ncia monopol ística.
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3.4 - FIXAÇAO DE PREÇOS

Foi visto na seçao 1.3, que os preços e as quantidades, tanto
no equi 1 íbrio de curto prazo, quanto no de longo prazo, sao
determinados com base na hipótese do lucro máximo - receita
marginal igual ao custo marginal. Adicionalmente, no equilí-
brio de longo prazo, o preço é igual ao custo médio. Embora
o setor tivesse seus preços sob controle do CIP, durante
quase todo o período 1971/80, nos últimos tres ou quatro a-
nos, os preços dos pisos esmaltados variaram em função das
condiç6es do mercado (oferta-demanda) e não pelas restriç6es
de preços do CIP. De fato, a pesquisa realizada junto aos ti
tulares da área de comercialização/marketing, indicou que o
preço e estabelec~do pelo mer~ado. No entanto, quase todos
responderam que é importante observar o "custo total" do pro-
duto, para o controle de rentabi 1 idade das 1 inhas de produtos.
Tres ou quatro empresas do setor parecem calcular os seus pr~
ço sem f u n ç ã o dos " o b j e t ivos d e 1u c ro ". E n' t re ta n to, uma o f e r-
ta relativamente atomizada acaba de~locando os preços daque -
las empresas para um nível inferior àqueles planejados, por
força de competição no mercado. Apesar disso, tais empresas
reunem melhores condiç6es para sustentar um preço acima da

I

média do mercado, em função da: a) qualidade; b ) organização;
c) desenvolvimento de produtos mais compatTveis com os gostos
e preferencias do consumidor e d) maior capacidade de aval ia-
ção do ambiente e das políticas mercadológicas.

De qualquer modo, o que as empresas mais organizadas procuram,
pelo menos no curto prazo, praticar um "preço de mo no p é l io '
até que os rivais os neutral izem. Esse preço é responsável p~
la p~átic~', de preço médio pouco acima da média do mercado.

/
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3.5 - CUSTOS DE VENDA

A principal finalidade dos custos de venda e modificar os de-
sejos dos consumidores e portanto, a posi'ç~o ou a forma da
curva de demanda de um produto.
Conforme informações das demosntrações de resultados e de ti-
tu 1a re s d a á rea d e limarke t ing II das em p re sas, c e rc a d e 8 5 % do
custo de vendas correspond~ de um modo geral, ~s comissões
sobre vendas e as despesas do departamento de vendas, inclusi
ve salários e encargos sociais - em média, os dados revelaram
que os custos de venda das empresas é de aproximadamente 7,4%
da receita líquida. Os gastos com propaganda e promoções re-
presentam aproximadamente 1% das receitas líquidas. Verifi
cou-se que algumas empresas em vários anos não apresentaram
gastos dessa natureza, a não ser as despesas com catálogos e
amostras de produtos que normalmente não são contabi 1 izados
na conta específica de propaganda e promoção.

Empresas representando 10% a 15% do total, realizam gastos
bem superiores ~ média do setor; estas tem como objetivo in -
formar os consumidores sobre a qual idade e a beleza de seus
produtos. O veículo de propaganda mais comumente utilizado
pelos pordutores é a revista especializada.
Como atividade de promoção de vendas, algumas empresas contra
't a rarn técnicos especializados (engenheiros, arquitetos) para
promoverem o produto junto/aos especificadores (construtoras-
engenheiros - arquitetos). Além disso, expõem seus ~rodutos
em feiras .nacionais e internacionais - só as empresas de mai-
or porte. Foi visto que o custo de venda é uma das caracteris
ticas básicas da concorr~ncta monopolfstica, pois, permite in
formar ao consumidor sobre o produto diferenciado. No setor de
pisos, a propaganda e a promoção não são ainda relevantes. A
matorta das empresas ainda est~o preocupadas com as atividades
re s t r Lt a s de "produção de vendas" e não com o "marketing", fun

"ção provável do problema de economia de escala. De certo mod~
este comportamento na comercial izaç~o indica que boa parte dos
pisos cer5micos é vendido como se fossem produtos homog~neos.
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3.6 - ANALISE DA RENTABILIDADE

A rentabi I idade média anual do capital próprio do setor de pi-
sos cerâmicos e do total dos setores industriais foram, respe~
tivamente, de 12,2% e de 17,4%, no período 1973/79. Este fato
comprova que a rentabil idade média das empresas maiores ~gran-
des sociedades an5nimas e algumas sociedades I imitadas que s~o
anal isadas pela revista visão - é maior do que aquela das em -
presas pertencentes a um mercado mais competitivo. Dentro da
própria indGstria de pisos cerâmicos, com base n9s exercicios
de 1979 1980, a classificaç~o segundo o tamanho das empresas-
- medido pela sua participação relativa no mercado - resultou
nos seguintes valores:

Tamanho da Participaç~o
Empresa no Mercado %
4 maiores do setor 26
8 maiores do setor 46

- Média do setor (1979/80) 100

Rentabil idade Operacional
Média (% a. a.)

34
28
20

Além do aspecto anal isado, outra característica nitidamente
contrastante entre os pisos e o total dos setores industriais
e a amplitude de v a r i a ç a o da·taxa de lucro (p ) , da margem so-
bre a receita líquida (m), do coeficiente de u t I l Lz a ç á o (k) e
do coeficiente de endividamento (e), ao longo do período. de
1973/79. Na Figura VIII, o gráfico i lustra o comportamento
da taxa de ..lucros. O setor de pisos, com oscilações mais brus
cas - maior amplitude - e o total da indústria, mais estável.
A ampl itude de v a r la ç ào de (p) durante o período 1973/79 foi
de 0,72 para o setor de pisos e de 0,20 para o total da in -
dústria, referente a 47 setores industriais.

As diferenças no valor do coeficiente de variaç~o entre pisos
e o total d a indústria, indica uma f Iu t u a ç áo maior de (p) no
setor de pisos - uma das características da indústria compe-
titiva - decorrente das condições de demanda e também, da he-
terogeneidade das empresas em relação ~o tamanho, tecnologia,
capacidade financeira, organização, etc.
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o gráfico da Figura IX mostra claramente, uma maior estabili-
dade relativa da margem (rn ) no total da indústria, em contras-
te com a flutuação de maior amplitude do setor de pisos cerâ-
micos. Como será comentado adiante, esta diferença de compor-
tamento tem relação com a maior ou menor competitividade das
diferentes estruturas de mercado.

No período representativo de 1974/78, a util ização da capaci-
dade instalada - medida pelo coeficiente k - apresentou maior
variação no total da indústria do que no setor de pisos. Nes-
te último, ~l l á s , a redução de produção normalmente só tem
ocorrido em situaç~es de extrema dificuldade de vendas, du-
rante períodos prolongados e após reduzir os preços na ten-
tativa de vender a quantidade produzida. Pois, a maioria dos
equipamentos -fornos - só permitem pequena variação - cerca
de 20% - na produtividade, sem aumentar excessivamente os cus

, tos de produção. Além disso, é comum, no setor, as fábricas
que operam com dois ou tres fornos. A parada de um deles, lrn -

pl ica na elevação dos custos fixos unitários a níveis insupor-
táveis.
o coeficiente de endividamento (e), ilustrado na Figura XI,
mostra a maior flutuação ocorrida no setor de pisos do que
no total da indústria, que se mostrou bastante estável duran-
te o período. No primeiro caso - piso - a varfação entre o
maior e o menor coeficiente foi de 33% e no segundo caso,
foi de 26%.
Finalmente., no período 1974/78, a redução de (p) foi de 78%,
sendo a margem (m) o fator principal. No total da indústria,
a queda de (p) foi de 33%, tendo como principal causa o coe-
ficiente de uti I ização (k).
Em ambos os casos, os numeros indicam que a redução de (p)
está associada ao comportamento da demanda. Para um melhor en
tendimentQ dos fatores que causaram a queda de (p), é impor-
tante comparar os efei tos de (m), (k) e (e) para o setor de
pfsos cerâmicos e para o total da indústria.
Em primeiro lugar, o reflexo de Cm) nos pisos (rn = 89%) e mui
to maior que no total da indústria (m = 40%), conforme pode
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ser observado na Figura IX. Isto indica que nos pisos, a renta
bi I idade, os preços e o nível de demanda estão intimamente re-
lacionados e flutuam no mesmo sentido. No total da indústria,
as variações de (p) sao relativamente menos sensíveis ao com-
portamento da demanda. Este comportamento de (m), sugere in-
ferir que o setor de pisos é muito mais competitivo do que a
média dos setores industriais. No total da indústria - amostra
de grandes empresas - a queda da taxa de crescimento econômico,
tanto pode ter determinado uma redução no "mark-up'l, como re ":"
sultado de uma concorrência mais intensa, quanto pode ter tra-
zido uma elevação do seu valor, para garantir a massa de lu -
cro~ para suportar o crescimento da empresa. No setor de mai
or competição, a queda do nível de atividade setorial, geral-
mente ocasiona uma redução no "mark-up", como ocorre no setor
de pisos cerimicos.

Em segundo lugar, o efeito do coeficiente de utilização (k)
no setor de pisos, contribuiu com apenas 21% na queda de (p),
indican~o que uma queda de demanda tem pequena influência re-
latfva na variação da uti I ização da capacidade instalada. A
evolução do consumo aparente, a uma taxa relativamente está-
vel, independentemente das épocas de crise, corrobora a afi r-
mação anterior. Já no total da indústria, o coeficiente
foi mais estável - conforme Figura X.

o endividamento também apresentou maior estabilidade no to-
tal dos setores industriais, do que no setor de pisos cerimi-
coso

/
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3.7 - UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA

Na seção 2.14, foi visto que o coeficiente de utilização (k)-
-faturamento/capi tal total é uma "proxy" para o grau de uti
I ização da capacidade instalada. As conclusões obtidas atra-
ves da an~l ise do comportamento daquele coeficiente, confir -
mam plenamente as evid~ncias empíricas do setor. De fato,
as crises setoriais de 1971/72 e .de 1977/79 e também, os pe-
ríodos de crescimento da demanda estão refletidos no gr~fico
da figura X - Utilização da Capacidade Instalada. J~ comenta-
mos também, que nos fornos tradicionais, a produtividade des-
tes equipamentos é relativamente rígida, permitindo, em me -
dia, 20% de redução sem onerar significativamente os custos
unit~rios de produção. Pois, nessa faixa de produção, o con-
sumo de combustível nos fornos são proporcionalmente reduzi-
dos, além de certo ganho em termos de qual idade. Naquelas
f~bricas onde existem certo numero de fornos e alguns deles
obsoletos, estes são os primeiros a serem destivados em épo-
ca de crise. Pois, as empresas não suportam os elevados cus-
tos de produção, em contraste com o achatamento de preços que
ocorre; quando o enfraquecimento da demanda gera um relativo
excesso de oferta.
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CAPTTULO 4

CONCLUSOES E RECOMENDAÇOES

o objetivo deste trabalho foi o de anal isar os conceitos bási-
cos do modelo da concorrência monopolística e verificar a ex -
tensão da sua v a l idade para a indústria de pisos cerâmicos no
B r a s i I.

As evidências empíricas desta indústria refletem a existência
de características nitidamente comuns à concorrência monopolí~
tica e algumàs que se enquadram em outros modelos de mercado.
Assim, a análise do comportamento das variáveis relevantes pa-
ra a teoria, permitiram identificar a maior ou menor compatibl
I idade do setor com a concorrência monopolistica, cujos ingre-
dientes básicos sãoa concorrência pura eo monop6lio.

Sendo a concorrência monopolfstica, um modelo te6rico de equi-
líbrio parcial, a utilização da h ip ó t e se "coeteris pa r Lb u s'",
impõe-se necessária. Não invalidando, porém, os resultados ob-
tidos a partir da análise isolada de cada uma das v a r Lâv e ls
que a teoria postula ser relevante. Do lado empírico, a massa
de informações disponfveis foi suficiente para indicar o

comportamento das principais grandezas necessárias ao desen -
volvimento da a n â l ise. Devemos reconhecer, no entanto, que
no período 1971/80, a qual idade e a quantidade das informações
foram melhoradas gradativamente naquelas mais recentes. Nos úl
timos cinco anos, a amostra foi superior a 80% das vendas do
setor.
A expectativa de compatibilidade entre a concorrência monopo -
I ística e a real idade da ln d ú s t r Le de pisos cerâmicos foi, em
sua maior parte, atingida pelas razões seguintes:
a) Diferenci~ção do produto - dos aspectos diferenciáveis, o
mais importante, sob o ponto de v ls t a do c o n s u m id o r e utiliza-

.-do com mai~r frequencia, pelos fabricantes, é aquele referente
à aparencia ou acabamento superftcial. Pois, é o aspecto deco-
rativo do produto que influi decisivamente na escolha do piso.
Para explorar esta característica, os produtos mantém uma ati-
vidade permanente de desenvolvimento de novos produtos em
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seus laborat6rios. Adicionalmente, sao diferenciados pela qU!
I idade; pelo tamanho e formato porém, com menor frequencia e
intensidade. A propaganda e a marca registrada são recursos
utilizados por algumas empresas, geralmente as de maior porte.
Portanto, a diferenciação do produto constitui um dos recur -
sos de grande importincia para a performance mercadol6gica e
financeira do fabricante de pisos cerimicos.

b) Entradas e saídas de empresas da indústria - a inexistên -
cia de barreiras à entrada na indústria e a rentabilidade, d~
vem ter sido as principais razões da entrada de grande número
de empresas na indústria, na década de 1970, ou seja, aproxi-
madamente 56% daquelas em operaçao no ano de 1980. As saídas
e as transferências de controle da propriedade foram da ordem
de 20% a 25% durante o período. t importante observar que o
uso de equipamentos especificos para esse tipo de f~brica,
(envolvendo recursos da ordem de oito a dez milho~s de d6la -
res para uma f~brica completa com capacidade da ordem de
120 000m2/mes de pisos esmaltados) impl ica em certo cuidado
ao decidir sobre a sua implantação. Pois, o investimento rea-
lizado é irreversível e não adapt~vel'com facilidade para ou-
tras atividades, a não ser para azulejos. Consequentemente,
nas épocas de crise setorial deverão ocorrer transferências
de propriedades das empresas e não simplesmente o seu fecha -
mento.

c) Número de empresas - na indústri~ de pisos cerimicos, a
empresa de.maior participação no mercado (com base nas recei-
tas líquidas de 1979 e 1980), detinha cerca de 7% do mesmo;
as quatro maiores, 26%; as quinze maiores, 70%; sendo a quan-
tidade total de empresas de relevincia, da ordem de 40 unida-
des. Nessas condições, qualquer decisão isolada de uma das
empresas não afeta as condições de mercado. Entretanto, "se",
mais ou menos 80% da produção do setor (20 empresas) conse
guirem, at~avés de associação entre os fabricantes, se unirem
com o objetivo de agirem conjuntamente (1Iacordoll), poderão
"criarll poder para controlar a oferta e os preços de seus pr~
dut6s. Por outro lado, a heterogeneidade (financeira - tecno-
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lógica - organizacional - marketing) das empresas torna extre
mamente difícil (não impossível) qualquer tentativa de "acor-
do" permanente entre os produtores.

Portanto, pela quantidade de empresas e pelos efeitos de sua
ação isolada, o mercado de pisos cerâmicos pode ser consider~
do relativamente competitivo, com ligeira diferenc'iação de
produtos, como de fato ocorre atualmente. Pela ação conjunta
da maioria, poderá ~e comportar de modo próximo ao monopól io.
Se ocorrerem frequente~ crises no setor, algumas empresas
mais fracas perderão suas participações relativas no mercado
a favor das mais estáveis e sólidas em termos financeiros,
mercadológicos e tecnológicos. Por outro lado, se o setor pa~
sar por uma prolongada fase de crescimento e estabi I idade, a
hipótese da atomização da oferta de pisos cerâmicos deverá
ocorrer a uma velocidade maior.

d ) Curvas de demanda - os dados empíricos de 1981, comprovaram
a existência de curvas de demanda do produto negativamente
incl inadas, refletindo a existência de elementos de mo n o pó l io
(diferenciação) nos pisos cerâmicos.

e) Fixação de preços - o resultado da pesquisa fndicou que o
preço do piso tem sido estabelecido pelas condições de oferta
"versus" demando do mercado, não ocorrendo uma clara I ideran-
ça de' preços para uma determinada empresa do setor. Nos perí-
odos de crise, os preços são achatados pela concorrência e
nos de "boom", normalmente os preços são aumentados acima do
índice de inflação. Num período bastante curto, uma empresa
pode adotar e usufruir de uma política monopolista, através
da diferenciação do seu produto em relação aos rivais do gru-
po de produçâo. Mas, com o tempo, os 'produtos sâo imitados,
passando gradativamente para um mercado com características

.competitivas.

f) Custos de venda - nada de excepcional ocorre com os cus
tos de venda no setor de pisos. A propaganda, com o objetivo
de divulgar o produto diferenciado e i~ vezes a marca é utili
zada apenas por algumas empresas do setor representa, em
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média, 15% dos custos de venda. A relação que existe entre
os custos de venda e a economia de escala, beneficia as em -
presas de maior porte na util ização dos gastos de venda.

g} Rentabi I idade - a anál ise da rentabi I idade sobre o capi
tal. próprio, ou taxa de lucro (p) foi real izada nos período
de 1973 a 1979 e permitiu identificar dois subperíodos distin
tos. O primeiro ocorreu entre 1973/76, com uma taxa de lucros
(p ) ascendente; o segundo, entre 1976/79, com taxa decl inante.
No primeiro subperíodo,{p) aumentou de 44% devido ao aumento
do endividamento e secundariamente, à uti I ização da capacida-
d e in s ta I a da. As d u a s ra zõ e s p ro v á v e is fo ra m: a) o c re s c im e n -
to da demanda; b) disponibi lidade de cr~dito ao produtor para
os investimentos de giro e fixo; c) efeito de alavancagem fi
nanceira, justificando o uso de capital de terceiros. No to -
tal da indústria, tanto (p) quanto o coeficiente de endivida-
mento (e) e o coeficiente de utilização da capacidade (k) ti-
veram o mesmo sentido de variação, inclusive em proporções
id~nticas. Em ambos os casos a contribuição da margem de lu -
cro sobre a receita (m) foi negativa. No subperíodo 1976/79,
a variação de (p) foi negativa, o efeito maior coube a margem
sobre a receita, seguido com menor ponderação, o coeficiente
de utilização (k). La mb ern neste caso, o sentido e intensidade
de variação foram i d ê n t lc o s ao do total da indústria. No sub-
período 1974/78, considerado comn representativo da evolução
da rentabil idade do setor industrial, após a fase do "m l la q re '! ,

houve redução de (p ) , tanto para os p Iso s quanto para o to
tal da indústria. No entanto, os e f e l t o s da margem (rn ) do co-
eficiente de utilização (k) e do endividamento (e) foram dife
rentes nos dois casos. O mator reflexo da margem nos pisos s~
gere que este setor é mais competitivo do que a média dos se-
tores industriais. O efeito do coeficiente (k), na queda de
(p) foi de ma io r ponderação no total da ln d ú s t r ia do que nos
pisos. Isto indica que neste setor, mesmo com uma sensivel
queda na demanda, a utilização da capacidade diminui bem me-
nos, em relação ao total da indústria. No periodo, o endivida
mento apresentou efeito secundário em ~mbos os casos compara-
dos.
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Além do comportamento da evolução das taxas de lucro, para o
propósito deste estudo, é fundamental anal isar a ampl itude
d a o s c i Ia ç ã o d e (p ) e d e seu s fa to re s d e te rm i'n a n te s (m); (k )
(e). As figuras VIII, IX, X e XI mostram claramente que, no
setor de pisos cerâmicos, (p); (m ) e (e) apresentam ma lo r am
plitude de variação do que no total da indústria, ao longo
do tempo. O coeficiente (k) apresentou variação em sentido
oposto, por razões já comentadas.

Resumindo, com base na análise anterior, pode-se afirmar que
o setor de pisos cerâmiços tem características compatíveis
com a co n c o r r ê n c ia monopol ística. No entanto, devido .a o seu
desenvolvimento recente (sobretudo após 1970), ainda se acha
em transição para uma forma definitiva de mercado. Um número
não muito grande de produtores, controlando ao redor de 70%
a 80% da oferta, pode tornar possível, mediante "acordo",
o controle da oferta e dos preços do setor. Se isto vier a
ocorrer, a geração de lucros extra normais, em determinados
períodos, atrairá novos investidores para o setor, debilitan
do o poder de cada produtor sobre o mercado, uma vez que
praticamente inexiste barreiras à entrada. Então, no longo
prazo, o setor ten~erá a continuaf competitivo, com produtos
ligeiramente diferenciados, através de uma política de lanç~
mento de novos produtos, de forma dinâmica.

Por outro lado, t re s a cinco das maiores e mais "sadias" em-
presas do setor deverão continuar crescendo, com algumas van
tagens de concorrência extra preço, com potencial para, pelo
menos manter a sua participação no mercado no longo prazo.
Fora dessas empresas, um aumento significativo de participa-
ção não deverá ocorrer devido à I ivre entrada no setor. Ao
contrário, algumas empresas com determinada participação de
mercado, acabarão reduzindo-a por deficiência de gestão adml
nistrativa, e estratégia de sobrevivência e de crescimento
mal planejada. Marketing, tecnologia dos equipamentos prod~
tivos, desenvolvimento de produtos, estrutura financeira, o~
ganização e recursos humanos são as áreas crlticas para a
sobrevivência e o fortalecimento das empresas e consequente-
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mente, para melhorar a sua posição relativa dentro do setor.

Em função das dificuldades e das carências de informações en-
contradas durante a elaboração deste trabalho,e t~mb~m para
o fortalecimento do setor de pisos cerâmicos, recomenda-se de
senvolver os seguintes aspectos:

a) Enriquecer o banco de dados da associação de classe e do
sindicato, a fim de permitir análises sobre o setor, com in -
formações mais confiáveis, Principalmente, os dados básicos
para a elaboração do plano estrat~gico setorial e das empre -
sas;

b) Aprofundar as investigações sobre o comportamento da fun -
ção de demanda, de cada I inha básica de produto, para que as
decisões mercadológicas sejam consistentes com as preferênci-
as do consumidor e consequentemente, para a correta alocação
dos investimentos;

c) Desenvolver a normalização dos níveis de qualidade dos
produtos, a fim de fortalecer o setor de pisos cerâmicos, a -
trav~s de i) correta informação sobre as especificações t~c
nicas do produto ao consumidor; r i ) utilização de c r lt ê r Lo
mais racional para fixação de preços relativos entre os prod~
tos e iii) indicação quanto escolha correta do piso em função
do local a ser apl icado.
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,'A N E X O

ASPECTOS DA CONCORRENCIA VERTICAL DOS PISOS CERAMICOS

Além dos pisos cerâmicos, os revestimentos para pisos podem util i
zar os seguintes produtos: a) Forrações tecidas e agulhadas (car-
petes) que compreendem quatro produtos distintos quanto ao acaba-
mento - aveludados, tecidosJ agulhados, prensados flocados; b) Ma
deiras: tacos, assoalhos e parquetes; c) Plásticos e borracha: Pi.
sos a base de vini 1 - amianto (paviflex-decorflex) e pisos de bo~
racha e d) Pedras para revestimentos de pisos constitu~do de mar-
more, granito, marmorite, ardosia e outros.

A distribuiç~o dos revestimentos de pisos (em 1976) era de:

mil m2/mês

Carpetes - 16 200
Madeiras - 12600
Plasticos - 5 600
Pedras 2 200

Total Concorrentes Verticais - 36 600 - 49%
- 38 078 - 51%Total Pisos Cerâmicos

Total Revestimentos de Pisos 74 678 10 0%

Fonte: ANFLACER

O setor de forrações ou carpetes uti liza uma grande variedade de
matérias primas tais como: juta, polipropileno,nylon, r s , a lqo d a o ,
etc, com grande participaç~o de derivados do petroleo e portanto,
de custos elevados.
Este setor é considerado o mais dinâmico dos concorrentes dos pi-
sos c e r ârn lc o s , -d e v ld o à variedade de produtos que oferece e, con-
sequentemente de preços que atendem desde às classes média baixa
até a rica. Entretanto, apresentam algumas 1 imitações quanto ao
uso, tais como: dificuldade de limpeza e conservação, inflamabili
dade, além de ser quente para um pafs tropical.
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o setor de madeiras para revestimento de pisos, se caracteriza p~
la utilização de madeiras de diversos tipos, que variam em função
de sua nobreza e preço. A produção de tacos é estruturada por um
conjunto de pequenos fabricantes, em todo o território nacional,
junto aos mercados de maior demanda. Já a fabricação de assoalhos
e parquetes acha-se mais concentrada no Estado do Paraná, com em
presas de maior porte. Os consumidores desses produtos pertencem
aos extratos sociais mais elevados.

A produção de pisos de madeira no Brasil tende a se tornar cada
vez mais difícil, em razão de medidas adotadas no sentido de prot~
ção ~ flora, coibindo o desmatamento .desenfreado. Além disso, as
fontes de materias primas vão se tornando mais escassas e distan -
tes, elevando o preço dos produtos.

Os pisos de plasticos e borrachas são fabricados a partir de mate-
rias primas sintéticas derivadas de petroleo, com maior apl icação
em areas comerciais e industriais.

O setor de pedras para revestimento de pisos produz e vende, de um
lado, o marmore, granito e a ardosia para aplicação em areas nobres
de alto padrão. Além disso, tem um mercado externo altamente compr~
dor. De outro lado, os pisos monol íticos (granil ite e outros) des -
tinam-se mais ~s aplicações industriais e comerciais.
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ANEXO II

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DA INDUSTRIA DE PISOS CERAMICOS NO BRASIL
(1980)

(1 000 m2/mes)

Empresa (Cerâmicas) Local
(+)

Ver-
melho

Bis-
co i to

Esmaltado
Biqueima Monoqueima

SÃO PAULO

Cataguá MGU 100 1 O 1 O

Chiarelli (Unid.I) MGU 200 300

Chiarelli (Un ld v ! l) MGU 90

Guainco (Gr.Chiarelli) MGU

Gerbi MGU 150

300

150

Martini MGU 150

Mogi-Guaçu MGU 140 230 230

são José Guaçu MGU 350

40

70
Ipê MGU 1 O 1 O

Gail (S.Martinho) SUl 30

Cordeiro (ex-Jaçanã) SUl 1 2 O 120

Gyotoku (Un ld v l)

Gyotoku (Unid.ll)

SUl 35

SUl 235

Suzano (Cer.S:Caetano) SUZ 1 1 O 1 1 O

Cal ifórnia JUN 40 40

W ind li n JUN 65

45

65 65

Bologna VGS 130

50
60

50

45
Ideal Padrão JUN

'/

Porto Ferreira PF 90
60

90
60Atlas TAM

são Caetano SCS 30 120

CASA SCS 85 75

( + ) Ver 1 is ta d e c ó d i 9 os n a f o 1 h a f i,,na 1 de s t e a n e x o . (p. 1 3 5 )
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ANEXO II (cont.)

( 1000 m2/mes)

Empresa (Cerâmicas) Local Ver- Bis- Esmaltado
(+) melho coito Biqueima Monoqueima

SÃO PAULO

Gyotoku TAT 40

Suma ré SUM 40 90 80

Indaiatuba IND 25 25 45

Ga i I - G re ss i t GUAR 70

Sant'Ana DIAD 60

Antigua PIR 15

·25 esinaltadeiras PIR 402

Subtotal 1 140 605 897 815

REGIÃO A

INCA BEL-PA 170

Norguaçu (Cer.M.Guaçu) CRA-CE 130 20 20

CECASA CRA-CE 70 30 30

Ceramus-Bahia ( IASA) SAL-BA 50

Massangana PE 1 O

esmaltadeira 17

Subtotal 200 50 67 230

REGIÃO B
/

CEMINA (G ru po Freitas) ANA-GO 182

Klabin RIO 200 200

Ornato VIT-ES 82
7 esmaltadeiras 1 12

Subtotal -.-- ,--- ---,.._.- ------- ---- 200 312 264
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ANEXO II (cont. )

(1000 m2/mes)

Empresa (Cerâmicas) Local Ver-
melho

Bis -
coito

Esmaltado
Biqueima Monoqueima

REGIÃO C

Cerâmica CordeIro PA-RS 80 1 1O 110 50

Deco r ite PA-:RS 110 . 110

Portobello FLO-SC 1 1 O

CEUSA URU-SC 150 1 O O

Celma MAF-SC 120

.INCO PI SO (Gr.Eliane) CRI-SC 100 1 O O

INPISA(Un.id.I-Gr.EI iane)CRI-SC 120 1 2 O

Florença LON-PR 140 140

3 esmaltadeiras 30

Subtotal 80 850 71 O 160

TOTAL 1420 2705 2986 1469

FONTE: Empresas produtoras, ANFLACER,INDI

OBS:

Região A: Estados do Norte e do Nordeste
Região B: MG - GO - ES - RJ e DF

Região C:' MT - MS - PR - SC - RS



Código
MGU
SUZ
JUN
VGS
PFE
TAM
SCS
TAT
SUM
IND
GUA
DIA
PIR
BEL
CRA
SAL
PE
VIT
PA
FLO
URU
MAF
CRI
LON

135.
LISTA DE eODIGOS DOS LOCAIS

Nome do Local
Mogi Guaçu,SP
Suzano,SP
Jundiaí,SP
Vargem Gr. Sul,SP
Porto Ferreira,SP
Tambaú;SP
S.Caetano Sul,SP
Tatuí,SP
Suniaré;SP
Indaiatuba,SP
Guarulhos,SP
Diadema,SP
Pirassununga,SP
Belém,PA
~rato,eE
Salvador,BA
Pernambuco
Vitória,ES
Porto Alegre,RS
Florianópol i5 ,se
Urussanga,SC
Mafra,Se
Criciúma,SC
Lo nd r l na ç PR



136 .

ANEXO 111

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DAS ESMALTADEIRAS
NO BRASIL (1980)
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CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DAS ESMALTADEIRAS NO BRASIL
(1980)

(1000 m2/mes)

Empresa Local ização Capo produção

SÃO PAULO

Majorca são Paulo

são Paulo

são Paulo

são Paulo

são Paulo

são Paulo

são Paulo

são Paulo

são Pa u Io

S.José do Rio Preto

S.José do Rio Preto

s.José do Rio Preto

Jundiaí

Jundiaí

Jundiaí

Ceramicores

Cerami tá I ia

Decorvitre

Diamantina

H.Cerâmica

Vitripiso

Irmãos Moro ..

INBRACER (CEUSA)

CEVIRP

Marcíl io T r igo

Tamoã

Brazão

Pisos e Decorações XV

Bel Piso

Cintilante Osasco

Jaguaré Osasco

C e râ m ic a S a n tos. Amparo

DECORPISO(Gr.S.José Guaçu) Mogi Guaçu

Benser Mogi das Cruzes

Paralupe & Paralupe Santa Gertrudes

Santucci
Indasta
Jaguari

Leme
Campinas
Jaguariuna

Subtotal

6

5

6

5

8

1 O

5

15

12

80

20

5

18

30

5

1 O

12

20
40+30(1)

·15

1 5

1 O

1 5
5

402
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(1000 m2/mes)

Empresa Loca 1 ização Cap.produção

REGIÃO A

Santo Antonio Ceará 1 7
1 7Subtotal

REGIÃO B

Subtotal

Barra Mansa 20

Rio de Janei ro 40

Rio de Janeiro 12

Rio de Janeiro 10

Rio de Janeiro 15

Friburgo 10

Belo Horizonte 5
1 1 2

CEVAPA

Pisomalte(Gr.S.José Guaçu)

Azularte

Passuelo

Cev r i

,Ca 1e d ô n i a

Domus

REGIÃO C
Favareto Porto Alegre 10

Cecal Canelinha 1 O

Zimmermann Brusque 1 O

Subtotal 30

TOTAL GERAL 561

FONTE: Empresas produtoras, ANFLACER,INDI

/

OBS:

Região A: Estados do Norte e do Nordeste
Região B : MG - GO - ES - RJ e DF
Região C : MT - MS - PR - SC - RS
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A N E X O IV

PARTICIPAÇÃO NO MERCADO - SETOR DE PISOS
CERAMICOS

,/



A N E X O

PARTICIPAÇÃO NO MERCADO

IV 140 .

SETOR DE PISOS CERAMICOS
(Base: Receita Líquida)

Cr$ milhões
Empresa

1. In pis a
2. Chiarelli
3. Guainco·
4. CMG
5. Martini
6. Inca
7. C.Cordeiro(RS)
8. Gyotoku
9. Porto Ferreira

10 ..Cemina/Cecrisa
1 1. S. J o 5 e - Gu aç u
12. Ceramus
13 ..S.Caetano (a)
14. Cordeiro (SP)
15. Florença
16. Ga i I
17. Casa
18. Suzano
19. Klabin (a)
20. Ornato

..21. Gerbi
22. Portobello
23. Windlin
24. Bologna
25 ..Decor ite
26. Cecasa
27. Incopiso
28. Sant'Ana (a)
29. Sumaré (a)
30. Ceusa
31. Norguaçu
32. Ideal Padrão
33. Cataguá
34. Decorpiso
35. I pê
36. California
37. Outros (a)

Rec.Líquida %
1979 + 1980 Partic.

2 539,512
2 253,458
2 239,089
2 005,904
1 918,627
1 815,248
1 792,438
1 623,932
1 378,789
1 324,400
1151,000
1 104,432

954,096
822,506
800,461
741,358
720,009
700,205
660,000
620,490
594,284
585,923
548,849
521,879
493,816
450,826
444,500
440,352
369,238
362,960
349,091
320,214
294,000
218,328

83,968
81,367

812,000

7,44
6,60
6, 56
5,88
5,62
5,32
5,25
4,76
4,04
3,88
3,37
3,23
2,79
2 ,41
2,34
2, 17
2 , 1 1
2,05
1 , 93
1 ,82
1 ,74
1 ,72
1,61
1 , 53
1 ,45
1 , 32
1 , 3 O
1 , 29
1 , 08
1 , 06
1 , 02
0,94
0,86
0,64
0,25
0,24
2,38

Produto

x
x
x
X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

25

Biq. Monoq. Vermo

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X
X X

X
X

X

X
X
X

X

X
X

x
X
X

X

TOTAL 1 2 14

NOTA:-As participações de cada empresa foram calculadas com base
nas receitas líquidas das demonstrações financeiras dos anos
de 1979 e 1980. Os valores de 1979 foram inflacionados com
154% referente ao aumento médio de preços dos pisos cerâmicos
em 1980.

- (a) Estimados em função da produção

34137,549 100 ,O O
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A N E X O V

MAIORES EMPRESAS POR LINHA DE PRODUTOS
(1980)

/
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ANEXO V

MAIORES EMPRESAS POR LINHA DE PRODUTOS (Base: 1980)

Linha mi I m2/ano nc;>Empresas Empresas

Terracota 9 660 3 são José Guaçu - Chiarelli -
(64%)a CMG

Cordeiro P.A - Decorite - Ge r-
Biqueima 1 7 772 1 O bi-CMG-CASA-P.Ferr.- Guainco-

(6.1%)a Florença-Suzano-Inpisa

10524 6 CHI - GYO - Portobello - sãoMonoque~
(60%)a Caetano - Ornato - INCAma

TOTAL 37 956 19 -

Empresas Repetidas -2 CHI e CMG

Total Líquido I7

(a). refere-se à % em relação ao total da linha

OBS: PRODUÇÃO TOTAL POR L INHA (rn l I m2/ano)

- Biqueima:

Fabricas completas
Esmaltadeiras

22 536
6 484 29 020

- Monoqueima:

Cemina
15240
.2 400 17 640

Ass~ciadas ANFLACER

15 540

TOTAL GERAL SETOR 62 200
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A N E X O VI

PARTICIPAÇAo NO MERCADO DO SETOR DE PISOS
CERAMICOS, POR ESTADO

/



ANEXO VI

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO DO SETOR DE PISOS CRAMICOS POR ESTADO

(Base: Receita Líquida de 1979/80)

144.

ESTADO EMPRESAS

1. S P

% de

Partic.

59,97 CHIARELLI (6,60); GUAINCO (6,56); CMG (5,88);

MARTINI (5,62); GYOTOKU (4,76); PORTO FERREI -

RA (4,04); SÃO JOSt GUAÇU (3,37); SÃO CAETANO

(2,79); CORDEIRO (2,41); GAIL (2,17); CASA

(2,11); SUZANO (2,05); GERBI (1,74); WINDLIN

(1,61); BOLOGNA (1,74); WINDLIN ( 1,61); BOLO~

NA (1,53); SANT'ANA (1,29); SUMARt(1,08); I-

DEAL PADRÃO (0,94); CATAGUA (0,86); DECORPISO

(0,64); IPt (0,25).; CALIFORNIA (0,24); OUTROS

(1,43).

2. SC
-----1----1----------------------------- ..------------ ..-

I----r----~------------------------~----------- --
3. P R

4. PA

5. BA

6. RJ

7. C E

8. RS

9. E S

16,35 INPISA (7,44); CEMINA/CECRISA (3,88);PORTOBELLO

(1,72); INCOPISO (1,30); CEUSA (1,06); OUTROS

(0,95)

2,34 FLORENÇA (2,34)

5,32 INCA (5,32)

3,23 CERAMUS (3,23)

1,93 KLABIN (1,93)

2,34 CECASA (1,32), NORGUAÇU (1,02)

6,70 DECORITE (1,45), CORDEIRO (5,25)

1,82 ORNATO

TOTAL

BRASIL 100,00

BASE: ANEXO IV - PARTICIPAÇÃO NO MERCADO



ANEXO VII

PRINCIPAIS FORNOS UTILIZADOS PARA A QUEIMA
DE PISOS CERAMICOS

145.



,A N.E x O .V I 1- PRINCIPAIS FORNO~ UTILIZADOS PARA QUEIMA DE PISOS CERAMICOS

Ano introdução Dimensões comuns Produto (piso) ProduçãoNome e tipo (cana is)
Europa Bras i1 (compr.xlarg.xalt.) processado med (t/24h)

1 Forno monoestrato 1965 20 mt x 600 x 100 2a. queima 300 m2/24 h.

2 Forno tunel que ima direta 1920/30 1940/50 80/100 mt x 800 x 800 vermelho 1000/1500 m2

3 Forno tunel semi mufl ado 1950/60 1965170 116 mt x 1000 x 1050 cotto-forte (base 3500/4000m2!241
biscoito azulejos 6/8000 m2/24h.

4 Forno tunel mufl ado 1950/60 1960170 60/90 mt x 700 x 1000 2a. queima 2500/4000 m2/
esmalte azulejos /24 h.

5 Forno tunel e 1étr ico 1920 1950 80 mt 2 canais sanitários 1500 pçs/24 h.
800 x 800

6 Forno a canais placa deslizante 1965 1970 32 mt x 500 x 600 2a. queima pisos e 500 m2 pi so
azulejos 700 m2 azulejo

7 Forno de passagem - elétrico 1955 1968 16 mt x 400 x 220 biscoito azulejos 3/4000 m2

8 Forno a rolos (gas multicanal com placas
refratárias - 12 canais contracorrente 1960 1968 36/45 mt x 370x110 mono e biqueima 900/1800 m215/18 canais - unicorrente 1970 1972 45/50 mt x 370 x 155 monoqueima 1500/2700 m2

9 Forno a rolos monoestrato sem placas
refratárias (SM) 1971 1981 66 ~ 76 mt x 1450 mono ou biqueima 200/2500 m2

10 Forno a rolos multicanal sem placas
refratárias (F 1 ) 1977 1979 30 ~ 50 mt x 750~1250 mono ou biqueima . 2000/5000 m2•



ANE~.O.VJ 1- PRINCIPAIS FORNOS UTILIZADOS PARA QUEIMA DE PISOS CERAMICOS (continuação)

Ciclo de Temperat. - Cons.espec. indica- Fabricantes Transporte da cargamax. Combustível no
Queima - tivo(Kcal/Kg.piso) Principais Fornooperaçao

2 horas 1.000C:C óleo/ elétrico 900 Kcal/Kg. Cifel / Fornotec Vagoneta
-, ;

48 horas 1.050C:C óleo .1000 :- 1200 Kcal/ Kerabedarf Vagoneta
/Kg. Ferro - Allied

48 horas 1.050C:C óleo 600 Kca l/Kg Si t i / Poppi Vagoneta
40 horas 1. 100C:C 800 Kcal/Kg.

20 horas 1.000C:C óleo 900/1000Kcal/Kg. Si t i / Ferro / Poppi / Vagoneta
Kerabedarf

25 horas 1 .250C:C elétr ico 2500Kca I/Kg. Brown-Boveri Vagoneta

15/18 horas 1.000C:C óleo 600 Kcal/Kg. Siti Placas lisas
'.

32 horas 1.100C:C elétrico . 260 Kcal/Kg. Si ti Placas I isas

1000:-1.180c:c elétrico/gás 350:-450 -* .
2 2,5 horas Kcal/Kg Si t i Placas com nervuras:- 1150:-1200C:C .:"800:-950 Kca l/Kg**gas

40 60 mi n . 1000:-1250C:C - 400:-800 Kca I/Kg Si t i / Welko / Poppi / Rolos:- gas Mori / + 20 outros

25 :- 60 mino 1000:-1250C:C gás/elétrico 300:-470 Kca I/Kg Si t i Rolos
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ANEXO VIII

TNDICES ECONOMICO FINANCEIROS
(BALANÇO CONSOLIDADO DO SETOR - 1971/80)

.'



EMPRESA: CONSOLIDADO DO SETOR
TABELA - ANEXO VIII

fNDICES ECONOMICO FINANCEIROS

(fndices calculados co~ base nos VALORES CORRENTES das demonstraç~es financeiras)

I I I I -
TNDICE OU QUOCIENTE 197' I 1972 1973 : 1974 1975 .1976 1977 1978 1979 1980

1- RENTABILIDADE

Lucro Liq. Apos IR .10 O % 9% 4% 14% 17% 16% 25% 17% 6% 5% 22%c

Patr. Líquido .
Lucro L iq . Após IR .10 0% 6% 3% 10% 9% 7% 11% 7% 4% 4% 13%=
Receita Líquida

Lucro Operacional I .10 0% 18~~ 12~~ 16% 19% 19% 21% 17% 12% 15% 28%=
Receita Líquida <

2. LIQUIDEZ CORRENTE

Ativo Ci'rculante 1,52 1,35 1,62 1,63 1,39 1 ,67 1,47 1,16 1,27 1,29=
Passivo Circulante

3 . ENDIVIDAMENTO
Exigível Total .100% 46% 55% 50% 56% 67% 63% 62% 55% 49% 50%=
A ti vo Total

4. ENCARGOS FINANCEIROS ~

Financei ros
~

Encargos .100%= 9% 8% 5% 10% 13% 12% 9% 15~~ 12% 9%
Receita Líquida I

;



A N E X O IX

ANALISE DAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
(CONSOLIDADO DO SETOR - 1971/80)

150.



EMPRESA: CONSOll DADO DO SETOR

TABELA - AN'EXO I X - fl. 1
ANÃLISE DAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

preços correntes, Cr$ milhões

I DISCRIMINAÇÃO 1971 19 72 19 73 1974 1975
I Cr$ mi 1 % Cr$ mi 1 % Cr$ mi 1 % Cr$ mi 1 % Cr $ mil %

L RECEITA BRUTA 6219 112,9 115 2 116,4 199,9 115,9 335,7 113, 1 559,0 114, O
-

2. (-) Impostos (ICM-PIS/FAT.)_ .. -_ .. .___]1.~____l~_ ---~?~?_-~~~~- 26,2 15, 1 39,0 13 ,1 68,7 14,0
3. = RECEITA LíqUIDA __ 5~1..___JQQ.,-O ____9.9~_9 ____ 1_Q9_,_Q_ ___17J_,.7. ______J.9-º-,-Q_ 296,7 100, O_ 490,3 100,0

4 . (-) Custo Prod. Vendidos - -- ~J-,-_6_ ~ 62,2 62,8 100,3 -2l;I 175,4 59,1 299,5 61 ,1 -
5 . LUCRO BRUTO 22 ,1 39,7 36,8 37,2 73 ,4 42;3 121 ,3 40,9 . 190,8 38,9

6 • (-) Desp. Operacionais:

· Administrativas _ .._------- __-.J__4_ -.l3..J_ 14 4 _lU .__·_Zl,l .15,6 41 ,8 14 1 57.4 11 ,8

· de Vendas ---------- ---~..?_- 7,5 __ 8,8___ 8,9 14,0 8, 1 19,5 6,6 33,6 6,8...0_-

· Outras (exceto f í n an c , }. -- 0,6' 1,1 2,1 2, 1 4,2 2,4 3,0 1,O 5,5 1 ,1._---- - - -
'-

7 . = LUCRO OPERACIONAL I 9,9 17,8 11 ,5 11 ,6 . 28,1 16,2 57,0 19,2 94,3 19,2
o (-) Desp. Financeiras ~~O 9.0 -.--1,7 7.8 9, 1 5,2 29,8 10, O 63,6 13, Ov • - -

9 . = LUCRO OPERACIONAL 11 _4.J ___--ª-,~____-L 8 3,8 19, O 11 O 27 2 9,2 30,7 6,2

10. (!:) Saldo CM, IR, etc. (1 7) J~~ _____l9_ ,_~) __ . (Q_t ~~ __ (2,_4}_____U_J~t (O,z) (0,2) 1 ,4 0,3.. __ ...L!.. ___

lI. = LUCRO LíqUIDO. APÓS IR 3 2 5,7 3,4 3,4 16,6 9,6 26,5 9,0 32,1 6,5
• • . . .

20/3



EHPRESA: CONSOll DADO DO SETOR

TABELA - ÀNEXO IX - fl.2

ANÁLISE DAS DEHONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
preços correntes, Cr$ milhões

I DISCRIHINAÇÃO 19 76 19 77 19 78 19 79 1980,

I Cr$ mi 1 % Cr$ m'i1 7. Cr $ mil % Cr$ mi 1 % Cr$ mi 1 %

L RECEITA BRUTA - -1069, Q --1J3..Jl _ln4 a 11'3 ~ 2881,2 113, c; 5089 .3 115 5 14077 6 115 6
2 • (-) Impostos (ICM-PIS/FAT. )____ ---122-.--6--- - _J3_>-Q __ 2_Q_6. •..6. ____ ___U_.•5 -.343.0. ~j 6.83.2 J 5 5 1904 8 ]S 6
3 . = RECEITA LíqUIDA _~"~Q ,_4____ JºO,O . .1527,4_.._ _LQ9:~º__25J-ªJ_t___~OJJ.~-º4406.,1 ]00,0 ]2172 8 ]00 ° -

4 . (-) Cu s to Prod. Vendidos - .- 565,2 59.7 9.9..6,5 65,L 1791 ,1 70,6 289.6,9- 65,7 6716,5 55,2
5 • LUCRO BRUTO ~2 40,3 510 8 34 8 747 ,1 29,4 1509,2 34 3 5456,3 44 8
6 . (- ) Desp. Operacionais:

· Administrativas --.----_ •... __ . --- ]18.7 12,5 165~ -.-12J.:~ 252,3 9-,9 422,1 9,6 10.78,0 8,8

· de Vendas -- ._-- --.SU.- ___5~ __ l-QQÂ--- _____64--6 171 2 6,7 40.5,3 9,2 946 8 7 8

· Outras (exceto financ.) .._ 8,2 0.,9_-- 10.7 a,7 20 6 0.,8 29,8 O 7 51 ,7 0,4- --
'-

7 • = LUCRO OPERACIONAL I 203,3 21 ! 5 253,4 16,6 303,0 12,0 652,0 ]4,8 3379,8 27,8
o (-) Desp. Financeiras __--.lQ.9J) ]] ,5 143.6 9_ 4 379,7 ]5 ° 534 J 12 1 1056 8 8,7u • _.

9 • = LUCRO OPERACIONAL 11 --~~_O_- __ 9-L~ _~9,8 7,2 (76,71 3,0 117,9- 2,7 2323,0 19, 1

10, (:!:) Saldo CM, IR, etc, _12..,.1 __ - ___LJ_ .___ ~,_t.._ __ Q.•_J. __J 71._0____--_..6.,7 _____28 6 1 ,3 ( 8 9) (6 6).79

lI. = LUCRO LíqUIDO. APÓS IR ]06 1 1] 2 1]4 q 7 r:; 94 3 3,7 176,5 4,0 1524, 1 12,5
• , . .
20/3
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A N E X O X

ANALISE DO BALANÇO PATRIMONIAL
(CONSOLIDADO DO SETOR - 1971/80)



EMPRESA: CONSOLIDADO DO SETOR
TA B E L A - AN EXO X - f l ,1
ANALISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

preços correntes, Cr$ mtlf.tões
I I I19'71 1972 1973 1974 1975

I
... DISCRIMINAÇÃO Cr$ mi 1 % Cr$ m.l 1 % Cr$ mi 1 % t-Cr$ mi 1 %

I Cr$ mil %

ATIVO .
ATIVO CIRCULANTE 29 4 -----.9.Q~_. 107.9 165.7 290 6- - " ..~ --..- ....... ••.••.•• _.1.._. __ _._- •.

REALIZAvEL A LONGO PRAZO_ . 4,8 6 7 7 a 6 4 10 4
r-

SUB TOTAL .. ----_ .... - ..... - - ... 34,2 67 2 ]14-,9 172 1 301 o
ATIVO PERMANENTE 33,6 107, 1 129., o ]79,6 320,8- -
TOTAL ATIVO 67,8 174,3 243,9. 351,7 621 ,8

PASSIVO -
PASSIVO CIRCULANTE 19,3 44,7 66,4 101,8 209,4_ .. ·-0.

EXIGTVEL A LONGO PRAZO 11 ,9 51 ,6 56,1 9.6.,7 207,6_ ..- .-

SUB TOTAL 31,2 .9.6,3 ]22,5 19_8,5 417 o_ ..-._-----
I-PATRIMONIO L r QU IDP 36,6 78,0 121 4 153 2 204 8-

TOTAL PASSIVO 67,8 174,3 243,9. 351 7 621 8
r

20/3'



EMPRESA: CONSOLIDADO DO SETOR
TABELA - ANEXO X - fl.2
ANALISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

preços correntes, Cr$ .rn l 1hões

I I
I19Z6 1977 1978 19 7 9~ 19 8 O

I 01 I
I:

.~

I
..DISCRIMINAÇÃO Cr$ % i Cr$ mil % Cr$ Cr$ m.i I % Cr$ mi 1 %ml

I ATIVO
ATIVO CIRCULANTE ..?~.Z ,_~_._ 725,8 1 272,8 2 635,9 7 091 ,4• o o o o o o .. - - --- •. - ..- --- _ •._-- ._.- .. -_._-- -_._---
REALIZAVEL A LONGO PRAZO 27,4 40,8 86,5 128, O 371 ,6•.._---

f-
SUB TOTAr. 564,4 766,6 1 359 ,3 2 763~~ 7 463,0- --- ••••••••••• o •• 0·0 ,._- -------._- -
ATIVO PERMANENTE 555,0 1027,5 2 103,3 3 628,5 6 193 ,8

~

. o

TOTAL ATIVO 1119,4 ]794,1 3 462,7 6 392,4 13 656,8
,"

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE 321 ,6 493,2 1 0.97,8 2 068,5 5 492,2- o -----.:.. . ---
EXIGTVEL A LONGO PRAZO 379,8 618,0 807,4 1 088,5 1 333, O-._ o

o

I-I

SUB TOTAL 701 ,4 11 11 ,2 1 905,2 3 157 ,O 6 825,2. ----_. __ .
I-PATRIMONIO L r QU I0,0 418, O 682,9 1 557,5 3 235,4 I 6 831 ,6-

TOTAL PASSIVO 1119,4 1794,1 3 462,7 6 392,4 13 656,8
I - - -- - - . _ .. -. _.-.r

20/3
V1
V1
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A N E X O XI

VARIAÇÃO ANUAL DOS fNDICES ECONOMICOS
(1971 a 1980)

ANEXO XII

RENTABILIDADE LfQUIDA DAS ORTN'S E DA
CADERNETA DE POUPANÇA (1971 a 1980)



ANEXO XI' 157.

VARIAÇÃO ANUAL DOS TNDICES ECONÔMICOS:
ORTN - INFLAÇÃO (col.2,FGV) - C.POUPANÇA - rNDICE MAT.CONSTR. (col. 12,FGV)

ANO ORTN INFLAÇÃO CADERNETA MAT.CONSTRUÇÃO
% (col.2-FGV-%) POUPANÇA - % (co 1.12-FGV - %)

1971 18,9 19,8 29, 1 15,0
1972 19,3 15,5 22, 1 20,3
1973 12,8 15,7 20,6 21,7
1974 33, ,3 34,5 40,4 34,2
1975 24,2 29,4 32,4 23,6
1976 37,2 46,3 46,0 39,4
1977 30, 1 38,8 37,5 37,7
1978 36,2 40,8 45,3 37,3
1979 47,2 77 ,2 58,2 64,4
1980 50,8 110,2 60,5 122,5

ANEXO XII
RENTAalLIDADE LTQUIDA DAS ORTN's E DA CADERNETA DE POUPANÇA

ANO RENTABILIDADE RENTABILIDADE RENTABILIDADE RENTAB ILIDADE
ORTN (-) Vari ORTN (-) Va ri C.POUPANÇA (-) C.POUPANÇA

- -
ação ORTN % - IGP % ( -) ORTN % (-) IGP %açao

1971 11 10 10,2 9,3
1972 11 14 2,8 6,6
1973 9 6 7,7 4,9
1974 4 5 7,0 5,9
1975 14 9 8,2 3,0
1976 2 / (7) 8,8 0,7
1977 12 3 7,4 1,2
1978 4 (1) 9,2 4,6
1979 O (30) 11;O (19,0)
1980 11 (48). 9,7 (48,7)



ANEXO XIII

EVOLUÇÃO DOS fNDICES DE RENTABILIDADE
(1971/80 - GRAFICOS)

158.
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ANEXO 'X!ll

EVOLUÇ~O DOS fNDICES DE RENTABILIDADE: SETOR PISOS (p) - TOTAL SETOR INDUSTRIAL
(n - ORTN - CUSTO MATERIAl S DE CONSTRUçAO (MC)
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A N E X O XIV

QUESTIONARIO UTILIZADO PARA
PESQUISA SOBRE O SETOR DE PISOS CERAMICOS

/
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PESQUISA SOBRE O SETOR DE PISOS CERAMICOS
1 6 1 .

EMPRESA:
TELEFONE/CIDADE/ESTADO:
INFORMANTE:
CARGO: DATA:

. Favor fornecer as informações abaixo sobre o setor de pisos cerâmicos.
Sol icitamos a fineza de responder às perguntas sob o ponto de vista de
sua EMPRESA individualmente - marcar a resposta com (E) e tamb~m a sua
opiniio sobre o SETOR - marca~ a resposta com (S) e/ou comentar no
verso desta folha.
1 - Quais as bases uti 1 izadas para a fixaçio de preços dos pisos cera-

micos? Custo total mais uma "rna rqe m "
Mercado (oferta x demanda)
Retorno mínimo do capital investido
Evitar a entrada de novas empresas no setor
CIP-Conse1ho Interministeria1 de Preços
Outra base, especificar no verso

2 No setor de pisos cerâmicos, existe uma EMPRESA DOMINANTE que:
111idera os p re ç o s !' no mercado e os outros procuram
seguí-10s
111idera os l a n ç a m e n t o s !' de novos produtos
nenhuma empresa 1 idera preços ou lançamentos

3 - Para assegurar o volume de vendas e o LUCRO PLANEJADO, que provi -
dências são tomadas, regularmente?

Desenvolve e lança novos produtos
Reduz os custos de produção
Aumenta a quantidade de revendedores
A um e n ta os g a s tos (i n v e s t ime n tos) em p ro mo ç a o e p ro p a -.
ganda

4 - Sua Empresa faz algum tipo de PROPAGANDA? SIM NÃO

5 - Sua Empresa faz PROPAGANDA com o objetivo de:

Vender maior quantidade
Vender com maior preço
Vender maior quantidade com maior preço
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6. - Quais são os veiculos de comunicação que uti I izam na propaganda?

Revistas especial izadas (Claudia, Casa e Jardim)
Paineis em estradas, campos de esportes,etc.

Rádio

Televisão

Outros veículos, especificar

7. - Existe a preocupação em DIFERENCIAR O SEU PRODUTO em relação
ao da concorrência, para vender maior quantidade e com maior
preço? SIM NÃO

que utiliza para DIFERENCIAR?Se SIM, quais são os meios

Muda a qual idade ou características técnicas do
produto

Muda o formato e/ou decoração ~superficial

Muda o conceito de seu produto, enumerando vantagens
(reais ou ficticias) em relação aos produtos da con-
corrência, através de PROPAGANDA

8. - Na sua opinião, o gasto com propaganda é recomendado em:

tpoca de recessao tpoca de "boom"

Ep o c a de estabi I idade tpoca nenhuma

9. - Como são fixados os gastos com promoçao e propaganda?

Como % das vendas
Verba fixa anual em função do plano mercadologico

Gasta verba aleatória

Outro modo:

10. l n f o rrn ar o numero médio de desenvolvimento e lançamento de
novos produtos nos anos:

Em 1980 - produtos lanç~d~s

Em 1979

Em 1978

- produtos lançados

- produtos lançados
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11. Qual o ano em que a empresa iniciou a produção de pisos cerâmi
cos7 (marcar com "X" o ano e colocar a letra V e/ou B e/ou M}

(a) produtoano produto ano
antes de 1970 - 1:976 -

- _.- ----.--------_ .._---- ._._-~- -- _ ....• -- .•- -_ ..._- .------ -------- -

71 - 77 -

72 - 78 -
--- --_._- .._-

73 - 79 -

74 - 80 -
--- --- --

75 -

(a) O produto pode ser ln d lc a d o por:
V - vermelho; B - esmaltado biqueima; M - esmaltado mono -

queima

,
12. Informar, de modo a p ro x ima do, _a utilização da capacidade insta

lada, numa escala de 1 a _1O , no período de 197 1 a 1980.
(assinalar com X , o valor na escala)

ESCALA
ano 1 2 3 4 I 5 6 7 8 9 1O
1971 _ .._ ..

72 ---- ----

73
74 - --

75 --

76
--

77 .

78
---1------ -_." -. .._---- ---_ .._--- _. --- ----_._----- --

79
-

80 ,

Data: / / Assinatura: --------------------------------


