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RESUMO 

 

Este estudo trata do comportamento da demanda por caminhões novos no Brasil no período 

de 1996 a 2015 e da investigação dos fatores que a influenciam. Tal questão é relevante 

devido à escassez de estudos acerca deste tema, ainda que se trate do modo historicamente 

predominante de transporte de carga no país. O objetivo de pesquisa é determinar e 

quantificar os fatores que provocam o aumento ou diminuição das vendas de caminhão no 

Brasil. Para atingir este objetivo, foram construídos modelos econométricos a partir de dados 

secundários. Proxies utilizadas em outros modelos de demanda automotiva foram 

confirmadas e refinadas, enquanto novas proxies foram introduzidas com sucesso. Quanto aos 

resultados, este estudo inovou ao identificar três tipos de determinantes, e ao detalhar os 

efeitos e defasagens de suas influências: variáveis relacionadas especificamente ao mercado 

de caminhões, variáveis relacionadas ao PIB e variáveis relacionadas à confiança do 

comprador. Adicionalmente, realizou-se uma verificação da causalidade entre crédito e 

vendas, com o surpreendente resultado de que a influência ocorre no sentido de vendas para 

crédito. Com estes resultados, este estudo dissemina o conhecimento a respeito do 

comportamento do mercado a toda a cadeia produtiva, melhorando a qualidade das decisões e 

proporcionando aumento da eficiência para o sistema como um todo. 
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Modelo Econométrico de Demanda de Caminhões no Brasil, Regressão Linear Múltipla, 

Causalidade Vendas-Crédito. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This is a study on the demand for new trucks in Brazil from 1996 to 2015, and an 

investigation on the factors that influence it. This topic is relevant due to the scarcity of 

studies concerning the subject, and due to the overwhelming domination of trucks in cargo 

transport in Brazil. It aims identify and quantify the variables that drive the sales of trucks. To 

reach this goal, econometric models were constructed based on secondary data. Variables 

usually adopted in other studies on automotive demand were confirmed and even refined and 

new variables were successfully introduced. This study innovates by identifying three groups 

of variables, and by detailing the effects and the lags of their influence: variables specific to 

the truck market, variables related to GDP, and variables related to the decision maker’s 

confidence. Additionally, a causality analysis involving credit and truck sales was performed, 

unexpectedly resulting in sales causing credit. Through these results, this study disseminates 

knowledge about the behavior of the truck market to the entire productive chain, contributing 

to evolve the quality of decisions and  the efficiency of the entire system. 

 

Key words 

Truck Market, Vehicle Demand, Econometric Study for Demand, Demand for Trucks in 

Brazil, Truck Sales, Demand for Cargo Vehicles, Econometric Model of Demand for Trucks 

in Brazil, Multiple Linear Regression, Causality Sales-Credit. 
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1. INTRODUÇÃO  

Sabe-se que o modal rodoviário brasileiro é responsável por 61% do transporte de toda carga 

em território nacional, contra apenas 21% através de ferrovias e 14% por hidrovias (DNIT, 

2015).  

Para abastecer os 8,5 milhões de quilômetros quadrados do país (IBGE, 2015) circulam cerca 

de 1,8 milhões de caminhões (SINDIPEÇAS, 2015) sobre uma malha de 1,6 milhões de 

quilômetros de estradas (CNT, 2015) conectando até 5.561 municípios (IBGE, 2015). 

Onze empresas dividem a produção de caminhões, sendo nove fabricantes nacionais e dois 

importadores (FIPE, 2015).   Com mais de 50% do mercado distribuído entre os dois maiores 

fabricantes nacionais, esta indústria apresenta um HHI (Índice Herfindahl-Hirschman) de 0,19 

caracterizando-se como um oligopólio de moderada concentração
1
 (CARLTON e PERLOFF, 

1990). 

A compreensão do comportamento da demanda de caminhões no Brasil (bem como das 

variáveis que a afetam) tem caráter estratégico para a indústria dos veículos comerciais de 

carga. A partir das previsões de demanda futura, a gestão de operações planeja boa parte de 

suas decisões, programando em antecipação todas as atividades necessárias para o suprimento 

da cadeia produtiva. Desta forma, quanto melhor a compreensão do comportamento da 

demanda, mais precisas se tornam as previsões, e mais eficiente se torna o sistema. 

Montadoras, fabricantes e importadores de veículos comerciais de carga, fornecedores de 

componentes e subcomponentes, implementadores, e fornecedores de complementos (carretas 

e carrocerias), e mesmo compradores estão entre os potenciais beneficiados pelo aumento da 

eficiência. 

Estudos de demanda são oferecidos por consultorias especializadas (Carcon Automotive, 

McKinsey, SAS, entre outras), ou realizados pelos próprios fabricantes, e seus resultados são 

usualmente mantidos em confidencialidade pelo requerente da pesquisa. A disponibilização 

de informações de maneira isolada a apenas a alguns elementos da cadeia não soluciona o 

problema como um todo. Potenciais problemas de suprimento, como o “efeito chicote” (FINE, 

1999), são uma possibilidade, por conta de players não adequadamente informados sobre o 

comportamento da demanda. Empresas de menor porte, como fornecedores de 

                                                 
1
 A concentração do mercado é potencialmente mais elevada se a análise for realizada em cada segmento de 

produto: semi-leves, leves, médios, semi-pesados e pesados. 
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subcomponentes, que não disponham de recursos, ou mesmo conhecimento para análises de 

demanda estatisticamente fundamentadas, são potenciais focos de problemas, que podem 

colocar em risco a eficiência de toda a cadeia de suprimentos. 

Dada a importância do assunto, seria esperada a existência de uma grande variedade de 

estudos acadêmicos compreendendo a análise das vendas desta categoria de veículo, 

entretanto isto não foi verificado na pesquisa da literatura existente. Dentre os poucos estudos 

encontrados sobre a análise de demanda de caminhões no Brasil, observou-se a presença de 

estudos de séries temporais (LOURENÇO e NASCIMENTO, 2012) e de regressões lineares 

(FAUTH, MORAIS e CLEZAR, 2011) . No âmbito internacional, também se observou que o 

foco da análise de demanda veicular é voltado para automóveis, em detrimento de caminhões. 

Estudos do mercado internacional de caminhões referem-se mais frequentemente a análise de 

demanda desagregada (DORWARD, POKORNY e BAYLDON, 1983) ou a análise da 

estrutura da indústria (BUCKLEY e WESTBROOK, 1991). Estudos da demanda automotiva 

foram utilizados como forma de se complementar o arcabouço teórico, tanto com artigos 

brasileiros (BAUMGARTEN JÚNIOR, 1972; MORAES e SILVEIRA, 2005; DE NEGRI, 

1998; GABRIEL, 2013; LOURENÇO e NASCIMENTO, 2012; VIANNA, 1988; VILLELA, 

2014) quanto internacionais (WOLFF, 1938; DYCKMAN, 1965; HYMANS, ACKLEY e 

JUSTER, 1970; RIPPE e FELDMAN, 1976; ROOS e VON SZELISKI, 1939; WILTON, 

1972; WITT e JOHNSON, 1986)
2
.  

Este estudo tem por objetivo identificar os determinantes da demanda de caminhões no Brasil 

no período de 1996 a 2015 e avaliar a influência de cada um deles. Para tanto, o estudo 

constrói modelos de regressão linear múltipla e faz uso de variáveis tipicamente encontradas 

em análises de demanda veicular como preço, renda, e crédito, além de investigar variáveis 

adicionais que mostrem ter influência relevante. A pergunta fundamental a ser respondida é: o 

que está associado ao aumento ou diminuição das vendas de caminhões no Brasil? 

Adicionalmente, dada a relevância da variável crédito, este estudo também realiza uma 

verificação da causalidade entre crédito concedido pelo BNDES e vendas de caminhões no 

Brasil, no mesmo período. Esta análise é particularmente relevante porque foi política 

                                                 
2
 Os artigos internacionais abordados neste estudo compreendem estudos realizados nos Estados Unidos, 

Canadá, Reino Unido, e Nova Zelândia – a amplitude da pesquisa foi limitada pelo idioma, ocorrendo apenas em 

fontes de língua inglesa. 
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explícita do BNDES estender crédito a compras de caminhões no Brasil com o objetivo de 

estimular a demanda dos mesmos, especialmente a partir da crise de 2008. 

A base de dados é composta por dados secundários com periodicidade trimestral, referentes 

ao setor, oriundos de fontes oficiais (ex: IBGE, DENATRAN), de instituições de pesquisa (ex: 

FGV, FEA, IPEA); e de associações e federações (ex: ANFAVEA, FENABRAVE). O estudo 

leva em consideração quebras estruturais ocorridas em função das mudanças de 

comportamento do mercado desde 1996 e dá tratamento separado a cada período.  Testes 

econométricos aferem a robustez estatística do modelo.  

Além deste capítulo, este trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma: (2) Revisão de 

Literatura, que reúne a teoria econômica e econométrica utilizada nesta análise de mercado, 

bem como a análise de estudos anteriores de demanda veicular (além de um detalhamento 

exibido no Apêndice B); (3) Metodologia, onde são exibidos o tratamento dos dados, e 

detalhadas as variáveis utilizadas; (4) Análise dos Resultados, onde são exibidos os modelos 

econométricos resultantes, sua construção e os resultados; (5) Análise da Causalidade 

Crédito-Vendas, onde se estuda a relação causal entre crédito concedido e vendas de 

caminhões e (6) Conclusão, contendo o resumo de todas as análises, sua relevância, 

contribuições, limitações, e oportunidades para estudos futuros.  

As figuras, tabelas e quadros constantes neste estudo tem a fonte explicitada. Nas citações em 

que isto não ocorre, as mesmas foram elaboradas pelo autor. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Literatura Relevante 

A revisão de literatura revelou diversidade de artigos referentes a veículos automotores.  

Quanto ao tipo de veículo, como seria de se esperar, há uma predominância de análises 

dedicadas ao estudo de automóveis em detrimento aos demais tipos (caminhões e ônibus, por 

exemplo). Quanto ao objetivo do estudo, também foram observadas variações: análises de 

estrutura de mercado, análises de eficiência logística e de custos (FERREIRA e CIRINO, 

2013; FREITAS, MARQUES, et al., 2004) foram examinados (sua contribuição para este 

estudo ocorreu de maneira a formar uma contextualização do mercado de caminhões). 

Os estudos econométricos de demanda são o cerne desta revisão de literatura. Dentre estes 

estudos, observou-se a presença de pesquisas voltadas para a elasticidade de preço (ANGELO 

e FAVERO, 2003; BAJIC, 1988; COWLING e CUBBIN, 1971; GUAL, 1993; HOFFER, 

MARCHAND e ALBERTINE, 1971; e TURNOVSRY, 1966).  

Os estudos econométricos de demanda mostraram diferenças quanto à metodologia, 

dividindo-se entre as séries temporais univariadas (DAVIES JUNIOR, 2011; e LOURENÇO 

e NASCIMENTO, 2012), e regressões. As regressões lineares de demanda revelam uma 

distinção entre os estudos de demanda desagregada, estudando fatias de mercado (BERRY, 

LEVINSOHN e PAKES, 1998; (MORAIS e PORTUGAL, 2005); DORWARD, POKORNY 

e BAYLDON, 1983; FIUZA, 2002; HESS, 1977; IRVINE, 1983; SCHIRALDI, 2011; e 

TISHLER, 1982), e os estudos de demanda total (BAUMGARTEN JÚNIOR, 1972; 

MORAES e SILVEIRA, 2005; DE NEGRI, 1998; WOLFF, 1938; DYCKMAN, 1965; 

FAUTH, MORAIS e CLEZAR, 2011; GABRIEL, 2013; HYMANS, ACKLEY e JUSTER, 

1970; RIPPE e FELDMAN, 1976; ROOS e VON SZELISKI, 1939; VIANNA, 1988; 

VILLELA, 2014; e WILTON, 1972; WITT e JOHNSON, 1986). A distribuição dos estudos 

analisados pode ser melhor observada na Figura 2.1. 
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Figura 2.1 – Mapa da análise bibliográfica 

 

 

2.2. Estudos de Demanda Total do Mercado Automotivo 

Os estudos de demanda total examinados distribuem-se diferentemente ao longo do tempo, 

dependendo do local de origem. Nos estudos internacionais, as primeiras análises surgiram na 

década de 30, quando a indústria automobilística atingiu um nível de maturidade que 

demandou tal conhecimento. Há uma lacuna nas décadas de 40 e 50 ocasionada pelo advento 

da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, onde esta indústria se instalou apenas nos anos 50, os 
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primeiros estudos datam da década de 70 e se distribuem até a atualidade.  Vale ressaltar que 

além da evolução tecnológica dos recursos de processamento de dados, ocorreu neste período 

uma evolução da própria teoria econométrica.  Artigos, como os publicados por Durbin e 

Watson (1950) e por Dickey e Fuller (1979), permitiram examinar autocorrelação e raízes 

unitárias resultando em maior robustez estatística. 

A predominância de estudos referentes a automóveis
3
, em detrimento a caminhões, foi 

observada durante toda a pesquisa bibliográfica
4
.  

Figura 2.2 – Estudos de demanda total: por tipo e período 

 

 

O primeiro estudo econométrico de demanda veicular (referente a automóveis nos EUA) 

encontrado nesta revisão de literatura data de 1938 e foi realizado por Peter de Wolff. Dadas 

as limitações tecnológicas da época, o estudo recorre a análises gráficas e faz hipóteses 

simplificadoras, como por exemplo que a quantidade produzida é igual a quantidade vendida. 

Apesar destas limitações, o estudo já aplica o conceito de defasagem, analisando o efeito 

causado à demanda pelo comportamento das variáveis independentes em períodos anteriores. 

Analisa separadamente o evento da primeira compra, distinguindo-o das compras de 

reposição (separação esta que se observa ser desnecessária em estudos posteriores). Por outro 

                                                 
3
 Apesar dos resultados numéricos obtidos nos modelos econométricos de demanda de automóveis não fazerem 

parte dos interesses deste estudo, os mesmos servem como base teórica quanto à metodologia utilizada, escolha 

de fatores relevantes da economia e mercado, e quanto aos testes econométricos executados e premissas adotadas. 
4
 A exceção do trabalho de Fauth, Morais e Clezar (2011), todos os demais estudos encontrados por esta revisão 

de literatura referem-se exclusivamente a automóveis. 
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lado, o estudo identifica adequadamente o preço e a renda disponível do comprador como 

variáveis relevantes ao comportamento das vendas. O estudo também aponta como 

determinantes o tamanho da frota, e a taxa estimada de sucateamento. 

Roos e von Szeliski realizaram um estudo similar em 1939, como parte de uma análise de 

mercado realizada pela General Motors. O estudo incorpora melhorias ao tratamento dos 

dados, à escolha de proxies e às premissas adotadas, e assim como Wolff (1938) chega aos 

seguintes determinantes da demanda: preço, renda disponível, tamanho da frota, potencial 

tamanho do mercado e taxa de substituição dos veículos (reposição). Da mesma forma que 

Wolff (1938), este estudo utiliza variáveis defasadas.  

O estudo de Dyckman (1965) evolui em rigor econométrico em comparação aos demais ao 

verificar os efeitos da autocorrelação em sua análise. O modelo utiliza proxies similares aos 

anteriores (preço, renda disponível, saturação de mercado), mas adiciona o crédito como 

variável relevante, diferentemente do que é observado em demais estudos internacionais. O 

estudo não utiliza variáveis defasadas.   

Hymans, Ackley e Juster (1970) acrescentam uma variável interessante ao estudo de demanda 

veicular ao estudarem o sentimento do consumidor. A inclusão de um índice que reflete as 

perspectivas do comprador (relacionado com fatores como custo de vida e inflação) inclui as 

expectativas como fatores econômicos e melhora o ajuste do modelo ao incorporar o processo de 

decisão de compra. 

O estudo de Wilton (1972) é bastante específico da indústria canadense de automóveis, e constrói 

um sistema de equações que modelam desde os fornecedores até os concessionários.  A 

especificidade deste estudo dificulta sua aplicação para outros mercados. 

Rippe e Feldman (1976) inovam ao considerar, além das variáveis habituais, a influência da 

indústria de construção civil sobre o mercado americano de automóveis. A proxy em si é peculiar 

ao mercado e região estudados, mas os resultados positivos obtidos são um incentivo à busca pela 

adição de variáveis menos óbvias relacionadas com a venda de veículos. 

O estudo de Witt e Johnson (1986) analisa o mercado de automóveis no Reino Unido e corrobora 

a escolha de variáveis como preço, renda disponível e crédito como relevantes para a modelagem, 

bem como o efeito de defasagem das mesmas. Eventos circunstanciais como a crise do petróleo 

em 1973 são modelados através de variáveis dummy. 
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No Brasil, Baumgarten (1972) foi o pioneiro em estudos de demanda veicular. Examina o 

mercado brasileiro utilizando variáveis defasadas semelhantes às dos estudos internacionais 

anteriores. Vianna (1988) difere da maior parte dos estudos internacionais ao considerar as 

condições de crédito (volume total, prazo médio de pagamento e quantidade de financiamentos 

concedidos) como relevantes, o que se revela ser uma característica relevante do mercado 

brasileiro. A mesma escolha de variáveis é posteriormente corroborada por De Negri (1998),  

Moraes e Silveira (2005) e Gabriel (2013). 

O estudo de Fauth, Morais e Clezar (2011) diferencia-se dos demais em diversos aspectos. 

Primeiramente considera diferentes famílias de veículos e realiza três estudos paralelos para 

automóveis, caminhões e ônibus. O modelo considera as variáveis já tradicionais preço, renda 

e crédito e inclui o preço de produto substituto. Variáveis dummy são utilizadas para avaliar o 

efeito de perturbações, como a mudança de regime cambial ou eleições. O modelo também se 

distingue por realizar uma análise mais profunda de estacionariedade, concluindo haver 

presença de raízes unitárias. Para tratá-las, o estudo faz uso do Mecanismo de Correção de 

Erros (MCE).  

Villela (2014), também leva em consideração as raizes unitárias e opta por uma análise de 

cointegração como metodologia para lidar com o problema. O modelo é enxuto, atendo-se 

apenas às variáveis já usuais (preço, crédito e renda), sem defasagem. Adicionalmente, o 

estudo identifica quebras estruturais no período analisado, particionando o modelo construído. 

Observa-se nos estudos analisados um equilíbrio entre as escolhas por modelos lineares e por 

modelos translogarítmicos. Nota-se uma predominância de modelos com defasagens nos 

estudos internacionais e de modelos sem defasagens nos modelos brasileiros
5
. Quanto à 

escolha de variáveis para modelagem, observa-se um padrão. Apesar de estarem representadas 

por diferentes proxies em cada estudo, as variáveis preço e renda são comuns a todas as 

análises. A disponibilização de crédito mostra-se uma variável importante, mais utilizada em 

estudos nacionais do que em internacionais
6
. De forma oposta, o tamanho da frota é mais 

utilizado como variável nos estudos internacionais que nos nacionais.  O tamanho do mercado 

também é uma variável presente em considerável número de estudos. Variáveis adicionais, 

                                                 
5
 Se os motivos de tal distinção são decorrentes da natureza do ambiente de análise, ou apenas de uma 

preferência dos autores, isto é uma oportunidade de investigação para estudos futuros. 
6

 Possivelmente porque a disponibilidade de crédito não é uma característica relevante nos ambientes 

internacionais em que foi analisada. 
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para quantificar peculiaridades de cada mercado ou época, também foram encontradas, mas 

sem um padrão recorrente.  

A escolha de variáveis e defasagens de cada modelo, bem como a proposta para este estudo 

estão explicitados na Figura 2.3.  

Todos os modelos anteriormente mencionados são regressões lineares com dados de séries de 

tempo, o que demanda investigações quanto à autocorrelação, raízes unitárias e quebras 

estruturais (WOOLDRIDGE, 2006), apesar de nem todos os estudos as realizarem. A análise 

detalhada de cada estudo encontra-se no Apêndice B. 

Figura 2.3 – Modelos disponíveis na literatura 

 

 

2.3. Considerações Econométricas 

A especificação é o primeiro passo na construção de um modelo econométrico. Dentre as 

diversas abordagens possíveis, pode-se, com alguma simplificação, identificar três principais 

vertentes (KENNEDY, 2008).   

A primeira é a regressão econômica média (average economic regression – AER). É uma 

abordagem que parte da observação econômica e de suposições iniciais de como as variáveis 



31 

 

deveriam se comportar. Testes econométricos são utilizados para verificar o melhor estimador 

e o grau de sofisticação necessário para a elaboração do modelo. Por um lado, este método 

mantém um forte vínculo com a realidade, o que é útil na detecção de potenciais correlações 

espúrias.  Entretanto, há críticas pelo risco em se incorrer em modelos excessivamente 

complexos, ao refletir uma conclusão previamente adotada à construção do modelo 

(KENNEDY, 2008). 

A segunda é a abordagem de testes (test, test, test – TTT), e é fundamentada nos testes 

estatísticos. Parte de um modelo genérico e o submete a uma bateria de testes, retornando à 

reespecificação a cada reprovação encontrada.  As críticas a este método vêm do risco de se 

incorrer em reprovações desnecessárias de especificação (erro tipo I
7
) e a geração de modelos 

com rigor estatístico, mas sem aplicação prática (KENNEDY, 2008). 

Por último, a abordagem da análise de fragilidade (fragility analysis) parte de uma lista de 

variáveis plausíveis e das combinações possíveis entre as mesmas. Para estreitar a lista de 

possibilidades, este método utiliza a abordagem bayesiana, o que gera críticas pelos que não 

são adeptos da mesma (KENNEDY, 2008). 

Kennedy (2008) ressalta que não há um roteiro rígido pré-definido, e que não há consenso 

quanto à adoção de uma abordagem específica, conduzindo-se mais a uma série de princípios 

básicos do que a uma metodologia propriamente dita. Verbeek (2004) prescreve que esta 

etapa da especificação deve ser feita com bom senso. Uma proposta razoável (adotada neste 

estudo) faz uso destes princípios, e mescla aspectos de diferentes abordagens, segundo uma 

sequência proposta por Maddala (1992): parte-se de uma lista de variáveis candidatas, adota-

se fatos econômicos como premissas, quando cabível e, eventualmente, retorna-se à 

especificação quando e se testes econométricos mostrarem necessário. A sequência de 

formulação está disposta na Figura 2.4. 

                                                 
7
 Erro tipo I: rejeição da hipótese H0 quando a mesma é verdadeira 
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Figura 2.4 – Passos para a construção do modelo econométrico 

 

Fonte: Maddala, 1992 

O passo seguinte, para a construção do modelo, é verificar se relações entre as variáveis são 

puramente lineares, ou se serão necessários recursos algébricos (como a inserção de funções 

quadráticas, trigonométricas ou logarítmicas, por exemplo) para torná-las lineares. A forma 

funcional mais interessante, quando uma relação não linear entre as variáveis é detectada, é a 

translogarítmica, ou logarítmica-linear (KENNEDY, 2008). Esta forma de modelo apresenta 

vantagens como a fácil obtenção das elasticidades
8

 de cada variável (são os próprios 

coeficientes da regressão), e menor tendência à heteroscedasticidade (VERBEEK, 2004), mas 

deve ser estudada com cautela, pois tem limitações quando valores nulos ou negativos estão 

presentes nas variáveis (WOOLDRIDGE, 2006). Um cuidado necessário adicional está na 

interpretação do coeficiente de determinação (R
2
). Comparações entre valores de R

2
 entre 

modelos lineares e translogarítmicos não são cabíveis, uma vez que dizem respeito a variáveis 

                                                 
8
 A elasticidade mede a variação relativa da variável dependente em função da variação relativa de uma das 

variáveis independentes (VERBEEK, 2004). 
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diferentes (WOOLDRIDGE, 2006), e não deve ser o critério para seleção entre um ou outro 

modelo.  

Regressões com dados de séries temporais possuem características que as distinguem das 

regressões em corte transversal puro (WOOLDRIDGE, 2006) e merecem algumas 

considerações. As características de um processo estocástico presentes no modelo permitem 

que variações na variável dependente sejam percebidas como função de variações de uma ou 

mais variáveis independentes em períodos anteriores. Tais modelos são conhecidos como 

modelos de defasagem distribuída (GUJARATI, 2000). As defasagens ( ou, em inglês, lags) 

devem ser determinadas para cada uma das variáveis na construção do modelo 

(WOOLDRIDGE, 2006). Verbeek (2004) alerta para os riscos de se incorrer em data 

snooping
9
 ao incluir sucessivamente variáveis com diferentes defasagens ao modelo. A 

avaliação do coeficiente de determinação na comparação entre diferentes propostas de modelo 

deve ser levada em consideração. A utilização do coeficiente de determinação ajustado (R
2
 

ajustado) como critério é mandatória neste caso, uma vez que na comparação entre modelos 

aninhados
10

, o R
2
 simples apresenta sempre maior valor para o modelo com maior número de 

variáveis independentes.  

A obtenção de uma equação de regressão com satisfatório poder de explicação (medido pelo 

coeficiente de determinação ajustado) atingindo os níveis de significância desejados não é a 

etapa final de um estudo econométrico.  É necessário verificar a robustez estatística do 

modelo, testando-o para a presença de características que podem influenciar ou mesmo 

invalidar os resultados obtidos. 

A presença de multicolinearidade foi avaliada através do fator de inflação da variância 

(variance inflation factor – VIF) calculado para cada variável e comparado com um valor 

máximo aceitável (GREENE, 2012). 

Testes de homoscedasticidade verificam se o resíduo possui variância constante para todas as 

observações, o que é uma das hipóteses do método dos mínimos quadrados (WOOLDRIDGE, 

2006).  Os testes mais comuns são o teste de White e o de Breusch-Pagan, e avaliam a 

                                                 
9
 Data snooping consiste em testar exaustivamente diferentes combinações de uma mesma base de dados até se 

obter um resultado desejável. 
10

 Modelos aninhados são modelos de  mesma estrutura de regressão em que um dos modelos é acrescido de uma 

variável independente em relação ao outro. 
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hipótese nula de homoscedasticidade contra uma hipótese alternativa de heteroscedasticidade 

(VERBEEK, 2004). 

Testes de normalidade verificam se, além disso, a distribuição do resíduo da regressão é 

normalmente distribuída com média zero. Tais condições são necessárias para que os 

estimadores do método dos mínimos quadrados sejam não-viesados e com variância mínima 

(GUJARATI, 2000).  O teste de Shapiro-Wilk é o mais indicado para avaliar a hipótese nula 

de normalidade do resíduo em amostras com menos de 2000 observações (RAZALI e WAH, 

2011). 

A estacionariedade das séries de tempo utilizadas para compor a regressão é uma 

característica que merece especial atenção, uma vez que variáveis econômicas, como as 

utilizadas neste estudo, costumam apresentar tendências ao longo do tempo (GREENE, 2012). 

A não confirmação de que a série seja estacionária indica a presença de raízes unitárias, o que 

potencialmente conduz a correlações espúrias (VERBEEK, 2004). O teste de Dickey-Fuller 

aumentado (Augmented Dickey-Fuller Test – ADF) avalia a hipótese nula de que existam 

raízes unitárias (WOOLDRIDGE, 2006) e deve ser aplicado a todas as séries de tempo 

utilizadas na regressão, incluindo a variável dependente e o resíduo.  

A autocorrelação, ou correlação serial, é outro problema inerente às séries de tempo a ser 

avaliado e ocorre quando existe correlação entre dois ou mais termos consecutivos de uma 

série de tempo (VERBEEK, 2004). A inexistência de correlação serial é uma das hipóteses do 

método dos mínimos quadrados e deve ser testada. O teste de Durbin-Watson se baseia na 

estatística d
11

, calculada a partir dos resíduos. Para cada regressão (número de observações, 

número de variáveis, e significância desejada), o teste estabelece limites superiores e 

inferiores para a estatística d, determinando cinco intervalos possíveis de resultados: 

autocorrelação negativa, inconclusivo quanto a autocorrelação negativa, livre de 

autocorrelação, inconclusivo quanto a autocorrelação positiva, e autocorrelação positiva 

(WOOLDRIDGE, 2006).  

A investigação por quebras estruturais também é uma avaliação necessária ao modelo. Se 

mudanças de comportamento de uma ou mais variáveis forem relevantes para diferentes 

partições do intervalo de tempo total, isto pode demandar a divisão do intervalo e a 

                                                 
11

 Estatística d é a razão entre a soma dos quadrados das diferenças entre os resíduos de cada termo da série e de 

seu antecessor, e a soma dos quadrados dos resíduos (DURBIN e WATSON, 1950). 
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construção de mais de um modelo para explicar adequadamente todo o período de tempo 

desejado (GREENE, 2012).  A data de ocorrência da quebra pode ser conhecida e baseada em 

conhecimentos históricos e econômicos, ou esta pode ser mais uma informação a ser 

investigada no teste. O teste de Chow verifica potenciais mudanças de coeficiente das 

variáveis (quando existentes em todo o intervalo e em suficiente número de observações) e 

identifica a presença de quebras estruturais (VERBEEK, 2004). 

A reprovação em um ou mais testes conduz à reespecificação, aplicando-se o tratamento que 

for requerido aos dados e reestabelecendo-se a escolha de variáveis.  
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3. METODOLOGIA 

3.1. Análises Preliminares 

A etapa de coleta e análise dos dados precede a construção do modelo econométrico. Este 

estudo faz uso exclusivamente de dados secundários. Além da pesquisa por informações, 

trabalhou-se os dados, quando necessário, para ajustar a periodicidade (conversão para 

trimestre) e eliminação dos efeitos da inflação ao longo do tempo. Análises mais específicas 

como o comportamento de cada série ao longo do tempo e presença de sazonalidades também 

foram realizadas. 

3.1.1.  Obtenção e Análise dos Dados 

A maior parte dos dados coletados para este estudo foi obtida em bancos de dados 

publicamente disponíveis das instituições que os provém. Em alguns casos específicos, os 

dados foram obtidos mediante consulta e sob a condição de não serem publicamente 

distribuídos (neste estudo, isto ocorreu para os dados de preço, fornecidos pelo IBRE, e para 

os dados de crédito, fornecidos pelo BNDES). 

Algumas das informações desejadas foram constatadas indisponíveis, como é o caso do 

tamanho da frota (para todos os tipos de veículos, incluindo caminhões), conforme cita o 

Inventário Nacional de Emissões do Ministério do Meio Ambiente (2013): “(...) a estimativa 

da frota nacional continuou se baseando em curvas de sucateamento teóricas aplicadas ao 

licenciamento e venda de veículos novos, persistindo a recomendação de que as mesmas 

devem ser calibradas e atualizadas pela comparação dos dados de frota registrada, com os 

dados de veículos licenciados anualmente pelos DETRAN nos Estados, buscando maior 

aderência com a frota, de fato, circulante”. Dados de tamanho da frota informados pelo 

DENATRAN e ANTT foram desconsiderados conforme exposto no Apêndice A (A.2.2 e  

A.3.1). A lacuna de informações engloba dados como idade média da frota, e taxa de 

sucateamento dos veículos, que são igualmente indisponíveis.  

3.1.2.  Tratamento dos Dados Sazonais 

A seleção das variáveis independentes para compor o modelo passa pela decisão de utilizar 

dados dessazonalizados ou dados observados.  As vantagens de uma dessazonalização estão 

na simplificação do modelo ao eliminar variações periódicas das variáveis que o compõem. 



37 

 

As desvantagens são a perda de informações potencialmente relevantes que podem influir 

sobre as conclusões obtidas. 

Optou-se por vincular a decisão ao comportamento da variável dependente. A presença, ou 

ausência, de sazonalidade nas vendas de caminhões reflete a relevância da sazonalidade à 

compreensão do modelo. Para este estudo, observou-se presença de sazonalidade nas vendas 

(veja item C.2 do Apêndice C) e decidiu-se pela utilização de dados observados (não 

dessazonalizados). 

3.1.3.  Tratamento das Variáveis Monetárias: Inflação 

A inclusão de informações expressas em unidades monetárias (na forma de moeda ou de 

índice) na composição do modelo leva a necessidade de se eliminar os efeitos da inflação ao 

longo do tempo. 

Quando disponíveis, optou-se pela utilização de dados em moeda constante (como é o caso do 

PIB, que tem seu deflator implícito).  

Para os dados (expressos em unidades monetárias) encontrados apenas em valores correntes, 

foi utilizado o IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna) como deflator. A 

escolha do indicador se deve ao tamanho da série (iniciada em 1944) e a opção pela 

disponibilidade interna (período de coleta entre os dias 1 e 30 de cada mês) por ser compatível 

com o indicador IPA-DI (Índice de Preços ao Produtor Amplo) utilizado na construção da 

proxy de preços.  

A utilização de mais de um deflator requereu uma análise comparativa entre os mesmos ( veja 

item C.3 do Apêndice C) para assegurar que eventuais divergências não afetem os resultados 

obtidos. 

3.2. Análise Preliminar dos Dados 

Antes de proceder à construção dos modelos econométricos, os dados foram previamente 

analisados. Observou-se tendência de crescimento em algumas das variáveis, o que reforça a 

importância da realização de testes econométricos que verifiquem a estacionariedade das 

séries e a ausência de multicolinearidade. Oscilação recorrente dos valores também foi 

verificada em algumas das séries de tempo, revelando indícios de sazonalidade. A análise 

gráfica de todas as variáveis está apresentada no Apêndice C. 
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As vendas de caminhões apresentam uma tendência geral de crescimento ao se analisar todo o 

período. Ao longo de cada ano, um crescimento moderado é percebido, com resultados, no 

segundo semestre, mais elevados que no primeiro (15% em média). A partir do final de 2011, 

uma tendência de queda nas vendas tem sido registrada, com agravamento a partir de 2014. 

O índice de preços não mostra sinais de sazonalidade. No entanto, descontada a inflação, 

percebe-se uma tendência de declínio ao longo do intervalo analisado. 

O crédito concedido pelo BNDES à compra de caminhões mostra dois períodos de 

comportamentos distintos, com volumes trimestrais abaixo de R$ 1 bilhão no período anterior 

a 2003 e um crescimento real atingindo montante vinte e cinco vezes superiores a partir de 

2010. 

O PIB da agropecuária apresenta regularmente pico anual entre o primeiro e o segundo 

trimestres, com queda progressiva no terceiro e quarto trimestres, e ciclos anuais.  

O PIB da indústria é sazonalmente mais baixo no primeiro trimestre, atingindo o pico entre o 

terceiro e o quarto trimestres. 

O PIB de serviços tem comportamento similar ao da indústria, apresentando os menores 

valores periódicos no início de cada ano. Entretanto, há mais regularidade quanto aos picos, 

ocorrendo consistentemente no último trimestre de cada ano
12

.Quanto às variáveis indicadoras 

de expectativas, (projeção do PIB para o ano seguinte, projeção do PIB para quatro anos, 

índice de confiança da indústria, índice da situação atual) não foram visualmente observados 

indícios de sazonalidade. A partir de 2010, observa-se uma tendência de declínio nestas 

variáveis. 

A massa salarial real apresenta um crescimento contínuo. Anualmente, ocorrem picos no 

último trimestre de cada ano, sucedidos por vales no início do ano seguinte
13

. 

O Ibovespa apresenta uma tendência de crescimento até 2010 (com exceção da queda em 

2008
14

) e tendência de declínio após este período. 

                                                 
12

 A intensificação das atividades do comércio no período natalino é uma potencial explicação para a distribuição 

encontrada. 
13

 A gratificação de Natal estabelecida pela lei 4090 de 1962 (leia-se décimo-terceiro salário) e a sazonalidade 

por demanda de trabalho são potenciais explicações para a distribuição encontrada. 
14

 A queda no Ibovespa no segundo semestre de 2008 é um potencial reflexo do auge da crise do subprime 

ocorrida neste período. 
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A análise sumarizada do comportamento das variáveis está descrita no Quadro 3.1 

Quadro 3.1 – Comportamento temporal das variáveis  

Variável Nome Tendência 

Sazonalidade 

1º 

Trim 

2º 

 Trim 

3º 

 Trim 

4º 

Trim 

Vendas de 

Caminhões no 

Brasil 

TruckDem 
Crescimento 

entre 1996 e 2011 
Vale Pico 

Índice de 

Preços de 

Caminhões 

PriceIndex 
Declínio 

entre 1996 e 2015 
Sazonalidade não observada 

PIB da 

Agropecuária 
GDPAgric 

Crescimento 

entre 1996 e 2015 
Pico - Vale 

PIB da 

Indústria 
GDPInd 

Crescimento 

entre 1996 e 2015 
Vale - Pico 

PIB de 

Serviços 
GDPServ 

Crescimento 

entre 1996 e 2015 
Vale - Pico 

Crédito 

Concedido 
CredGrant 

Crescimento 

entre 1996 e 2014 
Sazonalidade não observada 

Expectativa de 

PIB em 

um ano 

GDPProj1 
Declínio 

entre 2010 e 2015 
Sazonalidade não observada 

Expectativa de 

PIB em 

quatro 4 anos 

GDPProj4 
Declínio 

entre 2010 e 2015 
Sazonalidade não observada 

Índice de 

Confiança da 

Indústria 

ICI 
Declínio 

entre 2010 e 2015 
Sazonalidade não observada 

Índice da 

Situação Atual 
ISA 

Declínio 

entre 2010 e 2015 
Sazonalidade não observada 

Índice da 

Bolsa de 

Valores de 

São Paulo 

Ibovespa 
Crescimento 

entre 1996 e 2015 
Sazonalidade não observada 

Poder de 

Compra 

Purchasing 

Power 

Crescimento 

entre 1996 e 2015 
Vale - Pico 
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3.3. Método de Construção do Modelo 

O modelo econométrico é uma regressão linear múltipla com dados de séries temporais com 

periodicidade trimestral. A partir do teorema de Gauss-Markov (WOOLDRIDGE, 2006), 

escolheu-se o método dos mínimos quadrados ordinários (OLS) como estimador a ser 

utilizado. 

                                      

Onde yt é a variável dependente, correspondente à demanda de caminhões no Brasil no tempo 

t. As variáveis xit representam as variáveis independentes a serem escolhidas, e i os 

coeficientes referentes a cada uma delas. O índice t identifica o período de tempo observado. 

Considerando o máximo intervalo utilizado de K observações para N variáveis, gera-se a 

seguinte forma matricial do modelo. 
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A construção do modelo
15

 se deu primeiramente a partir da decisão quanto ao tipo: linear ou 

translogarítmico. A escolha em estudos anteriores distribuiu-se de maneira igualitária entre 

ambos os tipos com igual índice de sucesso. Como foi visto, o modelo translogarítmico 

apresenta vantagens algébricas ao fornecer o valor das elasticidades de cada variável na forma 

dos coeficientes da regressão (WOOLDRIDGE, 2006). Tal escolha mostra-se vantajosa para 

modelos simples, mas a vantagem se anula quando a escolha por modelos de ordem de 

integração
16

 1 ou superior é necessária (pois perde-se a obtenção das elasticidades e aumenta-

se a complexidade da interpretação). Na construção deste modelo, optou-se inicialmente pela 

forma logarítmica, mantendo-se a ciência de que eventuais implicações estatísticas (como a 

detecção de raízes unitárias, por exemplo) poderiam levar à necessidade de reespecificação. A 

escolha de variáveis candidatas à composição do modelo se deu, em um primeiro momento, a 

                                                 
15

 O software adotado para a realização do estudo econométrico foi o STATA (Stata/SE 12.0 for Windows 64bits 

da StataCorp LP). 
16

 Ordem de integração corresponde ao número de vezes em que uma precisa diferenciada para gerar um 

processo estacionário  (GREENE, 2012). 
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partir das escolhas observadas nos modelos da revisão de literatura, adaptadas para refletir a 

realidade do mercado de caminhões no Brasil. O estudo de Rippe e Feldmann (1976), 

entretanto, mostra que a adição de variáveis menos óbvias tem o potencial de melhorar a 

qualidade do modelo, o que levou a extensão da gama de variáveis candidatas a partir senso 

comum, do conhecimento das características da economia nacional e do mercado brasileiro de 

caminhões.  As escolhas foram confrontadas com a disponibilidade de dados para o intervalo 

de análise e com a confiabilidade dos mesmos.  

Optou-se por utilizar dados não dessazonalizados, pois, conforme já explicado,  entende-se a 

sazonalidade como relevante para os objetivos deste estudo. 

A determinação das defasagens se deu através de um processo iterativo. A partir de modelos 

preliminares sem defasagem, avaliou-se o efeito causado pelo aumento incremental da 

defasagem isolada de cada variável
17

 (comparando-se o coeficiente de determinação ajustado 

com valores prévios, sinais de coeficientes coerentes, e p-valores aceitáveis). O método de 

construção adotado permitiu gerar mais de um modelo estatisticamente aceitável. Dentre as 

variáveis candidatas à composição do modelo, algumas se mostraram mais desejáveis (Preço, 

Crédito e PIB), tanto pela constatação de sua relevância na revisão de literatura, quanto pelo 

interesse econômico em determinar sua relação com as vendas. Desta forma, escolher entre os 

modelos possíveis somente a partir de critérios estatísticos (maior R
2
 ajustado e menores p-

valores) não conduziu necessariamente aos modelos mais interessantes do ponto de vista 

econômico, acadêmico e empresarial. Estabeleceu-se, desta forma um critério de seleção entre 

os modelos, levando em consideração não apenas os aspectos estatísticos, mas verificando 

também se o modelo resultante tem sentido econômico (devido à sazonalidade presente nos 

dados, a escolha incorreta de defasagens pode conduzir a correlações espúrias) e tem interesse 

acadêmico, conforme descrito na  Figura 3.1. 

                                                 
17

 Os valores determinados como ótimos foram aplicados para defasar as séries de tempo onde melhorias foram 

detectadas e as mesmas foram reinseridas no banco de dados. A partir das séries já defasadas, partiu-se para nova 

escolha de variáveis (a partir do método Stepwise) e novas verificações por defasagens até que não se observasse 

mais melhoras no modelo por variações de lag. 
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Figura 3.1 – Critério de seleção de modelos 

 

A etapa final para a construção do modelo foi a realização de testes econométricos capazes de 

assegurar a robustez estatística do mesmo. Desta forma, a própria construção do modelo é 

realizada (1) mediante verificações de significância (teste de Wald). A seguir verifica-se (2) a 

normalidade (teste Shapiro-Wilk), (3) homoscedasticidade (testes de Breusch-Pagan e Cook-

Weisberg), e (4) Multicolinearidade (teste de variance inflation factor), como forma de 

assegurar não haver problemas de especificação, além de (5) raízes unitárias (teste de Dickey-

Fuller aumentado) e (6) autocorrelação (teste de Durbin-Watson). Por fim, (7) quebras 

estruturais também se somam à análise na construção do modelo. Reprovações em qualquer 

dos testes conduzem à reespecificação após tratamento de dados e o reinício do processo com 

a escolha entre modelos lineares ou translogarítmicos e nova seleção de variáveis e 

defasagens, conforme descrito em 2.3 (veja Figura 3.2). 

Figura 3.2 – Método de construção do modelo 
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3.4. Descrição das Variáveis 

3.4.1.  Variável Dependente - Vendas de Caminhões no Brasil (TruckDem)  

A proxy escolhida para medir a demanda de caminhões no Brasil foi constituída a partir dos 

dados de vendas com periodicidade mensal desde janeiro de 1957 disponibilizados pela 

ANFAVEA. Trata-se do número de veículos licenciados no mês (anteriormente a 2002, os 

valores correspondem às vendas de caminhões no atacado). Este valor inclui a revenda de 

importados, exclui o montante de exportados e abrange todo o território nacional. A série foi 

construída a partir do intervalo entre janeiro de 1996 e dezembro de 2015 e os valores foram 

convertidos para periodicidade trimestral (somando-se o acumulado em cada trimestre) para 

atender aos requisitos deste estudo. 

3.4.2.  Variável Independente - Índice de Preços de Caminhões (PriceIndex)  

A variável preço diz respeito ao montante desembolsado para a aquisição de uma unidade do 

produto caminhão. O valor varia de acordo com a média aritmética dos preços dos modelos 

mais vendidos no mercado no período (a critério dos fabricantes consultados) e inclui apenas 

impostos indiretos (IBRE, 2015). A variável ideal seria uma média ponderada dos preços dos 

veículos demandados, porém não é disponível.  A proxy utilizada foi fruto de uma 

concatenação de séries.  

A primeira série apresenta dados disponíveis de 1969 a 2008 e é uma subsérie do índice de 

preços ao produtor amplo (trata-se de uma subcategoria do IPA-DI somente de veículos 

pesados de transporte – série 16716 da FGV Dados).  

Para o período de 2008 a 2015, duas séries foram obtidas junto ao IBRE, mediante solicitação 

específica: IPA-EP-DI mensal, referente a caminhão trator e IPA-EP-DI mensal, referente a 

caminhão não-trator. A média ponderada entre estas duas séries fasadas foi obtida a partir de 

dados de emissões do Ministério do Meio Ambiente (MINC, 2013), que fornece as 

proporções periódicas entre caminhões trator e não trator. Com todo o período coberto, as 

séries foram concatenadas. Realizou-se uma verificação no período de 2008, onde ambas se 

sobrepõem, e observou-se um erro médio inferior a 0,1% na união das duas séries
18

. A série 

                                                 
18

 Para os quatro trimestres do ano de 2008 em que os valores de ambas as séries são disponíveis, comparou-se a 

diferença entre os resultados obtidos utilizando-se a primeira série e a segunda, após a realização do processo de 

concatenação. A média aritmética desta diferença foi inferior a 0,1% da média aritmética dos valores da primeira 

série neste mesmo período. 
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histórica mensal do IGP-DI foi utilizada como deflator. Os valores foram convertidos de 

mensais para trimestrais utilizando-se a média aritmética dos valores deflacionados em cada 

trimestre para tanto. O índice foi ajustado para facilitar a interpretação, de forma que o valor 

100 correspondesse ao último trimestre de 2015.  As etapas da construção desta variável estão 

descritas na Figura 3.3. 

Figura 3.3 – Construção da variável PriceIndex 

 

3.4.3.  Variáveis Independentes - PIB da Agropecuária (GDPAgric), PIB Industrial 

(GDPInd), e PIB de Serviços (GDPServ). 

Para estudar a relação da venda de caminhões com cada setor da economia, optou-se por 

utilizar três variáveis correspondentes aos PIBs setoriais, ao invés de uma variável única 

referente ao PIB total.  A razão é que o PIB da agropecuária e da indústria são muito mais 

intensivos em transporte que o PIB de serviços.  A literatura anterior modela apenas o PIB 

total.  

As séries temporais foram obtidas a partir de dados disponibilizados pelo IBGE. Tratam-se de 

dados reais trimestrais (publicadas já deflacionadas pelo deflator implícito do PIB) não 
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dessazonalizados, medidos em milhões de reais (R$), com referência na média de 2010. 

Optou-se pela utilização destas três variáveis em valores monetários, e não na forma de índice, 

com o objetivo de permitir fácil comparação entre as mesmas durante a interpretação dos 

resultados.  Não foi necessário realizar conversões ou transformações dada a disponibilização 

das informações já nas condições desejadas
19

. 

3.4.4. Variável Independente - Crédito Concedido (CredGrant) 

A proxy do volume de crédito concedido para operações de compra de caminhões foi 

construída a partir de informações disponibilizadas pelo BNDES. Em resposta a uma 

solicitação específica, a entidade informou o montante mensal nominal (em moeda corrente) 

disponibilizado para a compra de veículos rodoviários pesados de transporte de carga
20

 de 

janeiro de 1990 a dezembro de 2015.   

Os valores foram convertidos para a moeda constante de dezembro de 2015 (milhões de reais) 

e deflacionados através do IGP-DI. Os dados mensais foram convertidos para periodicidade 

trimestral a partir da soma do montante em cada trimestre. 

3.4.5.  Variáveis Independentes - Expectativas de PIB para um a quatro anos (GDPProj1, 

GDPProj2, GDPProj3, e GDPProj4) 

As proxies da expectativa de melhora ou piora da economia no período referente a quatro 

anos no futuro são disponibilizada pelo Banco Central através do Sistema de Expectativas. As 

séries temporais com periodicidade trimestral indicam em cada período a perspectiva de 

crescimento (ou diminuição) percentual do PIB para os anos subsequentes em comparação ao 

ano corrente. O Sistema disponibiliza a expectativa de variação para o ano seguinte 

(representado neste estudo através da variável GDPProj1), para dois anos no futuro 

(GDPProj2), para três anos (GDPProj3) e para quatro anos (GDPProj4).   

                                                 
19

 A série obtida para o PIB da Agropecuária foi a SCN104_PIBAGPV104, para o PIB Industrial foi a 

SCN104_PIBINDV104 e para o PIB de serviços foi a SCN104_PIBSERV104. As três séries são trimestrais e 

possuem dados entre o primeiro trimestre de 1996 e o primeiro trimestre de 2016 com referência na média de 

2010.  
20

 As classes beneficiadas com os empréstimos, de acordo com a classificação do CNAE foram: transporte 

rodoviário de cargas (H4930200), transporte rodoviário de cargas municipais (H4930201), transporte rodoviário 

de cargas intermunicipais, interestaduais, e internacionais (H4930202), transporte rodoviário de produtos 

perigosos (H4930203), e transporte rodoviário de mudanças (H4930204). 
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3.4.6.  Variáveis Independentes - Índice de Confiança da Indústria (ICI), Índice da 

Situação Atual (ISA) e Índice de Expectativas (IE) 

O índice de confiança da indústria (ICI) mede o nível de otimismo do empresário em relação 

ao setor e a economia nacional, ponderando o presente e a expectativa. Utilizou-se o índice de 

confiança da indústria (ICI) não dessazonalizado medido mensalmente (série 1416209). O 

índice faz parte da sondagem da indústria de transformação medida pelo IBRE e é calculado a 

partir da média aritmética do índice da situação atual (ISA) e do índice de expectativas (IE) 

dados pelas séries 1416210 e 1416211, respectivamente. Os dados foram convertidos para 

periodicidade trimestral a partir da média aritmética de cada trimestre. 

3.4.7.  Variável Independente- Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) 

O objetivo da inclusão desta variável não é estabelecer uma relação direta entre o mercado 

bursátil e as vendas de caminhões. Esta variável foi introduzida como proxy da expectativa do 

comprador em relação à decisão de compra, para períodos onde medidores como o ICI e a 

expectativa do PIB ainda não estavam disponíveis.  Foi adotada a série 1001516 do IBRE e a 

periodicidade trimestral foi obtida a partir da média aritmética do período. 

3.4.8.  Variável Independente - Poder de Compra (PurchasingPower) 

A construção desta variável busca examinar uma relação entre as vendas de caminhões e o 

poder de compra. A proxy escolhida para esta variável foi a massa salarial (população 

ocupada multiplicada pelo rendimento médio real), disponibilizada pelo IBGE com 

periodicidade mensal a valores constantes, através da série PME12_MRTP12 em milhões de 

Reais. A série foi convertida para valores trimestrais através da soma dos valores em cada 

período. 

3.4.9.  Potenciais Variáveis Adicionais 

Outras variáveis foram contempladas durante a construção do modelo, sem, entretanto, fazer 

parte da escolha final. Dentre as variáveis avaliadas, porém descartadas, pode-se citar o 

consumo de energia elétrica pela indústria, o volume de exportação, o preço médio do aço, o 

preço médio dos combustíveis, o preço médio dos pedágios e o índice de confiança do 

consumidor. 
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Variáveis vinculadas ao tamanho e saturação do mercado, como as encontradas na revisão de 

literatura (tamanho da frota, taxa de sucateamento e volume de carga transportada, por 

exemplo), não foram inseridas no modelo pela indisponibilidade de dados. Detalhes sobre a 

consistência dos dados disponibilizados por entidades como o Denatran e a ANTT encontram-

se descritos em A.3.1 e A.3.5 no Apêndice A. 
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3.4.10. Visão Geral das Variáveis Utilizadas na Modelagem 

Quadro 3.2 – Descritivo das variáveis utilizadas 

Variável Nome Unidade Proxy Fonte Séries Utilizadas 

Vendas de 
Caminhões no Brasil  

TruckDem 
Unidade 
vendida 

Total de unidades vendidas 
no trimestre 

ANFAVEA - 

Índice de Preços de 

Caminhões  
PriceIndex 

Índice 

(100=2015T4) 

Índice de variação do preço 
dos caminhões em 

comparação ao demais 

produtos 

IBRE 

IGP12_IPAVPT12 

IPA-DI_34203 
IPA-DI_34204 

PIB da Agropecuária  GDPAgric 
Milhões 
de R$ 

Produto Interno Bruto da 
Agropecuária 

IPEA SCN104_PIBAGPV104 

PIB da Indústria GDPInd 
Milhões 

de R$ 

Produto Interno Bruto 

Industrial 
IPEA SCN104_PIBINDV104 

PIB de Serviços GDPServ 
Milhões 

de R$ 

Produto Interno Bruto de 

Serviços 
IPEA SCN104_PIBSERV104 

Crédito Concedido  CredGrant 
Milhões 

de R$ 

Desembolsos do BNDES 

para os setores de Transporte 
Rodoviário de Carga 

H4930200, H4930201, 

H4930202, H4930203, e 
H4930204 

BNDES - 

Expectativa de PIB 

em um ano 
GDPProj1 

Índice 

(0-100) 

Expectativa de aumento ou 
diminuição do PIB anual do 

ano seguinte em relação ao 

ano corrente 

Banco Central 
Série gerada pelo sistema 

de expectativas do Bacen 

Expectativa de PIB 

em quatro anos 
GDPProj4 

Índice 

(0-100) 

Expectativa de aumento ou 

diminuição do PIB anual 

quatro anos no futuro em 
relação ao ano corrente 

Banco Central 
Série gerada pelo sistema 

de expectativas do Bacen 

Índice de Confiança 

da Indústria 
ICI 

Índice 

100=neutro 

o nível de otimismo do 

empresário em relação ao 
setor e a economia nacional, 

ponderando o presente (ISA) 

e a expectativa futura (IE) 

IBRE 1416209 

Índice da Situação 
atual 

ISA 
Índice 

100=neutro 

o nível de otimismo do 

empresário em relação ao 
setor e a economia nacional 

em relação ao presente 

IBRE 1416210 

Índice da Bolsa de 

Valores de São Paulo 
Ibovespa 

Índice de 

retorno médio 

índice de fechamento do mês 
da Bolsa de Valores de São 

Paulo 

IBRE 1001516 

Poder de Compra PurchasingPower 
Milhões 

de R$ 

índice de população ocupada 
multiplicado pelo 

rendimento médio real 

IBGE PME12_MRTP12 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1.  Modelo I : Modelo Preliminar de Regressão Linear Múltipla 

A tentativa inicial de construção do modelo partiu da premissa de maior simplicidade, com a 

construção de uma regressão linear múltipla a partir da lista de variáveis candidatas
21

. Dada a 

equivalência de escolhas entre os modelos lineares e logarítmicos, optou-se por um modelo 

translogarítmico, com o objetivo de obter diretamente as elasticidades de cada variável através 

das correlações obtidas.  

Entre os modelos encontrados com significância estatística e coerência econômica, o que 

reuniu o maior número de variáveis de interesse, apresenta-se descrito abaixo (Modelo I): 

                              

 

Tabela 4.1 – Descrição do Modelo I 
Modelo I 

Descrição 
Variáveis Coeficiente p-valor Defasagem 

Unidade 
log(x) (β) (p<0,05) (Lag) 

Vendas de Caminhões log(Truckdem) - - - un. vendidas 

Índice de Preços log(PriceIndex) -0,834 0,000 0 
Índice 

(2015T4=100) 

Crédito Concedido log(CredGrant) 0,252 0,000 0 Milhões R$ 

PIB Agropecuária log(GDPAgric) 0,125 0,025 1 Milhões R$ 

PIB Industrial log(GDPInd) 0,447 0,038 1 Milhões R$ 

PIB Serviços log(GDPServ) -0,611 0,020 1 Milhões R$ 

Expectativa de PIB em 4 anos log(GDPproj4) 0,584 0,000 3 Índice (%) 

Índice de Confiança da Indústria log(ICI) 0,568 0,000 0 
Índice 

(Neutro=100) 

Intercepto - 425,91 0,000 - - 

Número de Observações 54 

Primeira Observação 2002T3 

Última Observação 2015T4 

Número de Variáveis Independentes 7 

Coeficiente de Determinação: R2 0,953 

Coeficiente de Determinação Ajustado: R2 adj 0,946 

                                                 
21

 Os modelos foram construídos a um nível de significância de 5% (leia-se, p-valores inferiores a 0,05).  
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O Modelo I se mostra inicialmente promissor, incluindo com sucesso na regressão, variáveis 

desejáveis como preço e crédito, além de todos os três componentes do PIB (Agropecuária, 

Indústria e Serviços).  

Do ponto de vista do comportamento econômico, o modelo também apresenta coerência. 

Atribui coeficiente negativo ao preço, conforme seria esperado. Para o PIB de serviços, o 

mesmo ocorre, indicando que serviços, diferente de produtos, não demandam transporte. Em 

termos de defasagem, observa-se que os efeitos causados pela variação do PIB se manifestam 

apenas no trimestre subsequente. Quanto à expectativa de crescimento do PIB, o efeito só é 

notado nas vendas após três trimestres. 

O Modelo I apresenta elevado R
2
 ajustado (0,9462) indicando que cerca de 95% da variação 

das vendas de caminhões consegue ser explicada através deste modelo. O modelo apresenta 

somente variáveis com p-valores inferiores a 0,05. 

Os testes econométricos do Modelo I estão na Tabela 4.2 
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Tabela 4.2 – Testes econométricos aplicados ao Modelo I 

Modelo I - Testes Econométricos 

Multicolinearidade 

Avaliação do Variance Inflation Factor por variável VIF 

Resultado 

(<10) 

Índice de Preços   6,54 Aprovado 

Crédito Concedido 10,63 Reprovado 

PIB Agropecuária 4,11 Aprovado 

PIB Industrial 49,03 Reprovado 

PIB Serviços 50,36 Reprovado 

Expectativa de PIB em 4 anos 2,40 Aprovado 

Índice de Confiança da Indústria 2,21 Aprovado 

VIF Médio 17,90 Reprovado 

 
Normalidade 

Teste de Shapiro-Wilk p-valor 

Resultado 

(>0,05) 

Ho: distribuição do resíduo é normal 0,745 Aceitar H0: Aprovado 

 
Heteroscedasticidade 

Teste de Breusch-Pagan / Cook-Weisberg p-valor 

Resultado 

(>0,05) 

Ho: variância dos Fitted Values é constante 0,616 Aceitar H0:Aprovado 

 
Raízes Unitárias 

Teste de Dickey-Fuller (ADF) p-valor 

Resultado 

(<0,05) 

Ho: existe raiz unitária TruckDem 0,382 Aceitar H0:Reprovado 

Ho: existe raiz unitária Fitted Values 0,300 Aceitar H0:Reprovado 

 
Autocorrelação 

Teste de Durbin-Watson d Resultado 

Estatística d para 54 observações/ 7 variáveis 1,538 Indeterminado 

 

Apesar dos problemas de multicolinearidade encontrados, que poderiam demandar algum 

tratamento ao modelo, o resultado mais relevante é a reprovação em ADF. Observa-se que 

não é possível negar a hipótese H0 de que existam raízes unitárias. Tal resultado não permite 

excluir a possibilidade de que as correlações encontradas sejam espúrias (VERBEEK, 2004) e 

invalida o modelo obtido como modelo aceitável. 

Uma conclusão importante é obtida a partir deste modelo. A reprovação quanto ao teste de 

raiz unitária ocorre para a própria série temporal da variável dependente. Estatisticamente, 

isto significa que qualquer que seja o método utilizado para a escolha das variáveis 

independentes, e quaisquer que sejam as variáveis independentes candidatas escolhidas, obter-

se-á o mesmo resultado quanto ao teste. Economicamente, a interpretação é de que as vendas 

de caminhão no Brasil apresentam historicamente uma tendência de crescimento, constituindo 
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um processo não estacionário. Ambas as interpretações conduzem à conclusão de que não é 

possível construir um modelo de regressão linear múltipla estatisticamente robusto cuja 

variável dependente seja diretamente representada pela série histórica de vendas de caminhões 

no Brasil. 

4.2. Modelos de Regressão Linear Múltipla a partir de Dados em Primeira Diferença 

Dentre as possibilidades de prosseguir com a análise, existem alternativas como o Mecanismo 

de Correção de Erros (MCE), utilizado por Fauth, Morais e Clezar (2011) ou a análise de  

cointegração, adotada por Villela (2014). Escolheu-se adotar o modelo estatístico mais 

simples possível e aumentar o grau de complexidade somente o quanto se revelar necessário. 

Assim sendo, optou-se por trabalhar com o modelo em primeira diferença
22

 que, segundo 

Verbeek (2014), é um procedimento válido para se eliminar a não estacionareidade: 

(       )       (           )    (           )      (           )    

Trata-se de um modelo cuja interpretação é mais complexa que a do modelo original (Modelo 

I), uma vez que analisa as variações e não as variáveis propriamente ditas. Dado que os 

benefícios da obtenção direta das elasticidades nos coeficientes foram perdidos, optou-se por 

abandonar o modelo translogarítmico e adotar o linear.  

4.2.1. Modelo II: Período de 2003 a 2015 

A disponibilidade de dados somente a partir de início dos anos 2000 levou a decisão de 

estabelecer o intervalo de tempo entre 2003 e 2015, sincronizando o período de análise com 

os mandatos presidenciais de 2003 a 2006, 2007 a 2010, 2011 a 2014 e o início do quarto 

mandato refletido em 2015.  

Os modelos obtidos dentro deste intervalo, utilizando a diferença primeira das variáveis 

envolvidas, foram escolhidos segundo os mesmos critérios utilizados com o modelo 

preliminar: significância estatística, coerência econômica e interesse acadêmico, além da 

confirmação da viabilidade do modelo através de testes econométricos. Desta forma, obteve-

se o Modelo II a partir de diversas combinações de variáveis avaliadas: 

                                    

                                                 
22

 O Modelo em primeira diferença, como será observado adiante, soluciona de forma mais simples e aceitável 

os problemas com raízes unitárias, tornando desnecessários passos adicionais. 
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Tabela 4.3 – Descrição do Modelo II 

Modelo II 

Descrição 
Variáveis Coeficiente p-valor Defasagem 

Unidade 
 (x) (β) (p<0,05) (Lag) 

Vendas de Caminhões (Truckdem) - - - un. vendidas 

Índice de Preços (PriceIndex) -450,000 0,006 1 Índice 
 (2015T4=100) 

Crédito Concedido (CredGrant) 0,490 0,000 0 Milhões R$ 

PIB Agropecuária (GDPAgric) 0,0892 0,018 2 Milhões R$ 

PIB Industrial (GDPInd) 0,111 0,000 1 Milhões R$ 

PIB Serviços (GDPServ) -0,119 0,000 1 Milhões R$ 

Expectativa de PIB em 1 ano (GDPproj1) 2.339,964 0,009 0 Índice (%) 

Índice da Situação Atual (ISA) 109,234 0,046 0 
Índice 

(Neutro=100) 

Intercepto - 1.066,965 0,008 - - 

  
 

Número de Observações 50 

Primeira Observação 2003T3 

Última Observação 2015T4 

Número de Variáveis Independentes 7 

Coeficiente de Determinação: R2 0,802 

Coeficiente de Determinação Ajustado: R2 adj 0,769 

 

Obteve-se êxito em construir um modelo que atendesse aos objetivos estabelecidos e que 

fosse capaz de incluir variáveis de interesse. Quando comparado com o Modelo I, observa-se 

uma redução do coeficiente de determinação ajustado (R
2
), mas ainda dentro de padrões 

aceitáveis.   

Nenhum teste apresentou resultados que invalidassem o modelo. Não foi possível sustentar a 

hipótese H0 de que exista raiz unitária ao nível de significância de 95% para qualquer das 

variáveis (para quase a totalidade, isto ocorre em qualquer nível de significância). Tal fato o 

classifica como um modelo integrado de primeira ordem (torna-se estacionário após uma 

diferenciação). Os resultados dos testes podem ser visualizados na Tabela 4.4 
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Tabela 4.4 – Testes econométricos aplicados ao Modelo II 

Modelo II - Testes Econométricos 

Multicolinearidade 

Avaliação do Variance Inflation Factor por variável VIF 

Resultado 

(<10) 

Índice de Preços   1,15 Aprovado 

Crédito Concedido 1,32 Aprovado 

PIB Agropecuária 1,80 Aprovado 

PIB Industrial 1,82 Aprovado 

PIB Serviços 1,65 Aprovado 

Expectativa de PIB em 1 ano 1,54 Aprovado 

Índice da Situação Atual 1,28 Aprovado 

VIF Médio 1,51 Aprovado 

 Normalidade 

Teste de Shapiro-Wilk p-valor 

Resultado 

(>0,05) 

H0: distribuição do resíduo é normal 0,775 Aceitar H0: Aprovado 

 Heteroscedasticidade 

Teste de Breusch-Pagan / Cook-Weisberg p-valor 

Resultado 

(>0,05) 

H0: variância dos Fitted Values é constante 0,674 Aceitar H0: Aprovado 

 Raízes Unitárias 

Teste de Dickey-Fuller (ADF) p-valor 

Resultado 

(<0,05) 

H0: existe raiz unitária TruckDem 0,000 Rejeitar H0: Aprovado 

H0: existe raiz unitária Fitted Values 0,000 Rejeitar H0: Aprovado 

H0: existe raiz unitária PriceIndex lag(1) 0,003 Rejeitar H0: Aprovado 

H0: existe raiz unitária CredGrant 0,000 Rejeitar H0: Aprovado 

H0: existe raiz unitária GDPAgric lag(2) 0,000 Rejeitar H0: Aprovado 

H0: existe raiz unitária GDPInd lag(1) 0,000 Rejeitar H0: Aprovado 

H0: existe raiz unitária GDPServ lag(1) 0,000 Rejeitar H0: Aprovado 

H0: existe raiz unitária GDPProj1 0,000 Rejeitar H0: Aprovado 

H0: existe raiz unitária ISA 0,000 Rejeitar H0: Aprovado 

 Autocorrelação 

Teste de Durbin-Watson d Resultado 

Estatística d para 54 observações / 7 variáveis 2,375 Indeterminado 

 

Quanto à autocorrelação, o teste apresentou um resultado de 2,375 que não é capaz de negar a 

ausência de correlação serial (veja Tabela 4.5) para a estatística d com 50 observações, 7 

variáveis e nível de significância de 95%. 
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Tabela 4.5 – Valores encontrados no teste de autocorrelação para o Modelo II 
Correlação serial 

positiva 
Indeterminado Sem correlação serial Indeterminado 

Correlação serial 

negativa 

de até de  até de  até de  até de até 

0  1,246   1,875  
 

 2,125 
 

2,754  4 

Estatística d:  2,375   

 

Ao interpretar
23

 o modelo, observa-se que as variáveis independentes podem ser divididas em 

três grupos: variáveis inerentemente associadas ao mercado de caminhões, variáveis ligadas 

ao PIB, e variáveis relacionadas à confiança do comprador, conforme Quadro 4.1.  

Quadro 4.1 – Tipologia das variáveis independentes 

Grupo Variável Nome 

Variáveis relacionadas 

ao 

Mercado de Caminhões 

Índice de Preços (PriceIndex) 

Crédito Concedido (CredGrant) 

Variáveis relacionadas 

ao 

PIB 

PIB Agropecuária (GDPAgric) 

PIB Industrial (GDPInd) 

PIB Serviços (GDPServ) 

Variáveis relacionadas 

à 

Confiança do Comprador 

Expectativa de PIB em 1 ano (GDPproj1) 

Índice da Situação Atual (ISA) 

 

Quanto as variáveis do mercado de caminhões, observa-se que o preço tem um efeito 

defasado de um trimestre sobre as vendas, enquanto o efeito do crédito é percebido dentro do 

mesmo trimestre. Através dos sinais dos coeficientes, o modelo confirma que o crédito está 

correlacionado com o aumento das vendas, enquanto o preço com a sua diminuição.  

Para as variáveis relacionadas ao PIB, há defasagem no efeito sobre as vendas (um trimestre 

no caso da indústria e de serviços, e dois trimestres no caso da agropecuária). Observa-se que 

o PIB industrial e da agropecuária impulsionam as vendas de caminhões, enquanto o PIB de 

serviços a restringe. Os coeficientes dos três setores tem a mesma ordem de grandeza, 

indicando similaridade na intensidade do efeito causado sobre as vendas
24

. 

                                                 
23

Encontram-se no Apêndice E alguns cálculos para datas especificamente escolhidas: segundo trimestre de 2015 

e último trimestre de 2001. 
24

 Cabe lembrar que as variáveis relacionadas ao PIB estão expressas em Reais e não são índices referenciados. 

Variações porcentuais dos PIBs setoriais teriam efeitos de magnitudes distintas em função das diferentes 

parcelas de cada um na composição do PIB total. 
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Quanto às variáveis relacionadas à confiança do comprador, observa-se influência da situação 

presente, representada pelo índice de situação atual, e pelo futuro imediato, representado pela 

projeção de PIB para o ano seguinte. Ambas as variáveis apresentam efeitos imediatos sobre 

as vendas de caminhões.  

 A opção pelo modelo em primeira diferença traz alguns cuidados quanto a sua interpretação. 

A análise de elasticidades requer a criação de uma data de referência, para que seja realizada 

pontualmente, e está detalhada no Apêndice D -  

4.2.2. Modelo III: Período de 1996 a 2002 

a)  Considerações sobre o Período 

Em 2003, ocorre o início de um novo mandato presidencial. Nesta mesma época, observa-se 

uma evolução na capacidade de carga máxima dos caminhões circulantes no Brasil (veja 

Apêndice A - A.4). O limite de 45 toneladas para transporte de carga foi elevado, mediante 

autorização especial, a até 74 toneladas a partir de 1998. Em 2006, com a regulamentação da 

combinação de veículo de carga (CVC) conhecida como Bitrem, o limite legal, sem 

necessidade de autorizações especiais, passou a ser 57 toneladas.  

 As vendas de caminhões apresentam uma mudança neste período, deixando de haver uma 

distribuição homogênea das vendas entre as cinco categorias (semi-leves, leves, médios, semi-

pesados, e pesados) e prevalecendo uma predominância das vendas de caminhões semi-

pesados e pesados (veja Figura 4.1).  
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Figura 4.1 – Vendas de caminhões por categoria 

 
Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2013) e ANFAVEA(2015) 

Estes fatos levantam a possibilidade de uma quebra estrutural em 2003. Entretanto, para a 

confirmação estatística deste fato, seria necessária a construção de uma regressão 

suficientemente longa englobando o ano de 2003. Nem todas as séries estão disponíveis na 

mesma periodicidade ao longo de todo o intervalo, impedindo a realização deste teste. 

Isto levou à decisão de se construir um modelo adicional para verificar o comportamento das 

vendas de caminhões nos anos anteriores a 2003. Decidiu-se realizar a análise pelo período de 

dois mandatos presidenciais, entre o primeiro trimestre de 1996
25

 e o último trimestre de 2002. 

b) Construção do Modelo III 

Na lista de variáveis candidatas ao Modelo II, observou-se uma lacuna de dados para a 

construção do Modelo III. Variáveis expectacionais surgiram no Brasil somente no início dos 

anos 2000, mostrando-se indisponíveis para o novo intervalo pretendido. Observa-se que o 

próprio comprador, em períodos anteriores a 2000, dispunha de menor gama de informações 

que lhe permitissem inferir a situação futura do país.  

                                                 
25

 O início do período de análise se dá em 1996, e não em 1995 quando se inicia o primeiro governo de Fernando 

Henrique Cardoso, devido à indisponibilidade de dados das séries de PIB setorial utilizadas. 
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Optou-se por escolher uma proxy de expectativa que estivesse entre as informações 

disponíveis ao comprador. Desta forma, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) 

foi incluído na lista de variáveis candidatas como uma proxy das expectativas em relação à 

economia nacional. 

A possibilidade de uma quebra estrutural em 2003 motivou a inclusão de novas variáveis (a 

exemplo do estudo de Rippe e Feldman, 1976), além das anteriormente utilizadas, na lista de 

possíveis candidatas. Dentre as variáveis testadas, a introdução da massa salarial foi opção 

que melhorou a qualidade do modelo.  

Com os ajustes realizados à lista de variáveis candidatas, procedeu-se à construção do Modelo 

III da mesma forma realizada para os Modelos I e II (veja Figura 3.2) com o seguinte 

resultado (Tabela 4.6). 

Tabela 4.6 – Descrição do Modelo III 

Modelo III 

Descrição 
Variáveis Coeficiente p-valor Defasagem 

Unidade 
D(x) (β) (p<0,05) (Lag) 

Vendas de Caminhões (Truckdem) - - - un. vendidas 

Índice de Preços (PriceIndex) -260,188 0,015 1 
Índice 

 (2015T4=100) 

Crédito Concedido (CredGrant) 8,040 0,006 0 Milhões R$ 

PIB Agropecuária (GDPAgric) 0,353 0,002 4 Milhões R$ 

PIB Industrial (GDPInd) 0,139 0,029 1 Milhões R$ 

PIB Serviços (GDPServ) -0,162 0,000 1 Milhões R$ 

Ibovespa (Ibovespa) 0,352 0,019 0 Índice (%) 

Massa Salarial (PurchasingPower) 71,183 0,007 1 Milhões R$ 

Intercepto - -329,112 0,298 
 

- 

  

Número de Observações 23 

Primeira Observação 1997T2 

Última Observação 2002T4 

Número de Variáveis Independentes 7 

Coeficiente de Determinação: R2 0,832 

Coeficiente de Determinação Ajustado: R2 adj 0,754 

 

O modelo foi submetido aos testes econométricos (veja Tabela 4.7) sem nenhum resultado 

que o invalidasse. Quanto à autocorrelação, o resultado foi inconclusivo assim como no 

Modelo II, não sendo possível afirmar que o problema exista.  
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Tabela 4.7 – Testes econométricos aplicados ao Modelo III 

Modelo III - Testes Econométricos 

Multicolinearidade 

Avaliação do Variance Inflation Factor por variável VIF 

Resultado 

(<10) 

Índice de Preços  1,36 Aprovado 

Crédito Concedido 1,50 Aprovado 

PIB Agropecuária 1,81 Aprovado 

PIB Industrial 1,51 Aprovado 

PIB Serviços 2,80 Aprovado 

Ibovespa 1,40 Aprovado 

Massa Salarial 3,02 Aprovado 

VIF Médio 1,91 Aprovado 

 
Normalidade 

Teste de Shapiro-Wilk p-valor 

Resultado 

(>0,05) 

Ho: distribuição do resíduo é normal 0,865 Aceitar H0: Aprovado 

 
Heteroscedasticidade 

Teste de Breusch-Pagan / Cook-Weisberg p-valor 

Resultado 

(>0,05) 

Ho: variância dos Fitted Values é constante 0,072 Aceitar H0: Aprovado 

 
Raízes Unitárias 

Teste de Dickey-Fuller (ADF) p-valor 

Resultado 

(<0,05) 

Ho: existe raiz unitária TruckDem 0,000 Rejeitar H0: Aprovado 

Ho: existe raiz unitária Fitted Values 0,000 Rejeitar H0: Aprovado 

Ho: existe raiz unitária PriceIndex lag(1) 0,000 Rejeitar H0: Aprovado 

Ho: existe raiz unitária CredGrant 0,037 Rejeitar H0: Aprovado 

Ho: existe raiz unitária GDPAgric lag(4) 0,000 Rejeitar H0: Aprovado 

Ho: existe raiz unitária GDPInd lag(1) 0,000 Rejeitar H0: Aprovado 

Ho: existe raiz unitária GDPServ lag(1) 0,000 Rejeitar H0: Aprovado 

Ho: existe raiz unitária Ibovespa 0,000 Rejeitar H0: Aprovado 

Ho: existe raiz unitária PurchasingPower lag(1) 0,000 Rejeitar H0: Aprovado 

  

Autocorrelação 

Teste de Durbin-Watson d Resultado 

Estatística d para 54 observações/ 7 variáveis 2,210 Indeterminado 

 

Os mesmos três grupos de variáveis foram encontrados, acrescidos de uma variável 

relacionada à massa salarial. 

Assim como no Modelo II, o preço apresentou defasagem de um trimestre e coefeciente 

negativo, enquanto o crédito apresentou coeficiente positivo e com efeitos no trimestre 

corrente. 
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No grupo de variáveis relativas ao PIB, observou-se que o efeito sobre as vendas de 

caminhões causado pelo PIB industrial e de serviços é defasado de um trimestre, enquanto 

que o da agricultura, de quatro trimestres. Assim como no Modelo II, verificou-se correlações 

positivas para o PIB da indústria e da agropecuária, e negativas para o PIB de serviços. 

Quanto às variáveis de confiança, observou-se que o Ibovespa se correlaciona com o aumento 

de vendas de caminhões, sem defasagem de efeitos.  

A massa salarial tem coeficiente positivo e efeitos defasados de um trimestre sobre as vendas. 

 

4.3. Considerações sobre os Modelos II e III 

Uma comparação simples entre as correlações encontradas para os modelos construídos para 

o período de 1996 a 2002 e para 2003 a 2015 não é conclusiva, uma vez que se trata de 

modelos com construções distintas. Entretanto, dada a utilização de algumas séries em 

comum, e algumas similaridades na lógica de construção de ambos os modelos, algumas 

considerações são cabíveis. As principais características de cada modelo estão 

simultaneamente descritas no Quadro 4.2 
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Quadro 4.2 – Características gerais dos Modelos II e III 

Modelo II (2003 a 2015) 
   

Modelo III (1996 a 2002) 

 

(β) 
Defasagem Variáveis 

   
Variáveis Defasagem 

 

(β) 

- - (TruckDem) Vendas de Caminhões 
 

Variável 

Dependente  

Vendas de 

Caminhões 
(TruckDem) - - 

-450,000 1 (PriceIndex) Índice de Preços 
 

Variáveis 

relacionadas ao 

Mercado de 

Caminhões 

 
Índice de Preços (PriceIndex) 1 -260,188 

0,490 0 (CredGrant) Crédito Concedido 
  

Crédito Concedido (CredGrant) 0 8,040 

0,0892 2 (GDPAgr) PIB Agropecuária 
 

Variáveis 

relacionadas 

ao PIB 

 
PIB Agropecuária (GDPAgr) 4 0,353 

0,111 1 (GDPInd) PIB Industrial 
  

PIB Industrial (GDPInd) 1 0,139 

-0,119 1 (GDPServ) PIB Serviços 
  

PIB Serviços (GDPServ) 1 -0,162 

2.339,96 0 (GDPProj1) 

Expectativa de PIB 

em 

1 ano 
 

Variáveis 

relacionadas à 

Confiança do 

Comprador 

 
Ibovespa (Ibovespa) 0 0,352 

109,233 0 (ISA) 
Índice da Situação 

Atual   

     

Variáveis 

relacionadas à 

 Massa Salarial 
 

Massa Salarial 
(Purchasing 

Power) 
1 71,183 

 

Quanto às defasagens, observa-se o mesmo valor na maior parte das variáveis comuns a 

ambos os modelos.  A exceção se dá quanto ao PIB da Agricultura, cuja defasagem se reduziu 

de 4 para 2 trimestres a partir de 2003. Quanto aos componentes setoriais do PIB, observam-

se diferenças. No Modelo II (1996 a 2002), observa-se um coeficiente mais alto do PIB da 

agropecuária em relação aos demais setores, enquanto no Modelo III os coeficientes são 

semelhantes para agropecuária, indústria e serviços.  

Quanto à confiança do comprador, estas representam uma das principais diferenças entre os 

modelos, não sendo possível estabelecer variáveis que se mostrem relevantes e estejam 

disponíveis em ambos os períodos. O Ibovespa, utilizado no Modelo III é menos diretamente 

relacionado à confiança que o ISA, utilizado no Modelo II, entretanto, deve-se considerar que 

a proxy é o que melhor havia para o comprador da época.   
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5. ANÁLISE DA CAUSALIDADE DO CRÉDITO 

A variável crédito concedido utilizada no modelo dá margem a uma discussão sobre a 

causalidade
26

 existente entre vendas e crédito. Por se tratar especificamente do crédito 

concedido pelo BNDES, que é um implementador das políticas formuladas pelo governo e 

que, marcadamente a partir da crise de 2008, utilizou a concessão de crédito como 

instrumento de expansão do PIB, cabe investigar se e a relação de causalidade é de demanda 

de caminhões para crédito ou se, ao contrário, é a expansão do crédito que leva à expansão da 

demanda de caminhões, seguindo a política governamental. 

O modelo econométrico a partir de regressões lineares múltiplas, cerne deste trabalho, 

estabelece correlações entre as variáveis independentes e a variável dependente. Entretanto, 

esta não é a ferramenta mais adequada para a determinação de causalidade, uma vez que a 

existência de correlações não implica necessariamente em relações causais (VERBEEK, 

2004). A adoção de constructos adicionais da econometria de séries temporais é necessária à 

realização desta etapa da análise. 

Granger (1988) lista dois princípios associados à existência de causalidade: (a) que a causa 

ocorra antes do efeito e (b) que a série causal possua informações sobre a série causada que 

não estejam disponíveis em outras séries. Kennedy (2008) utiliza o termo Granger-causality 

(causalidade de Granger) para diferenciar a expressão do significado corriqueiro de 

causalidade
27

. Desta forma afirma-se que uma série temporal x causa (no significado da 

causalidade de Granger) uma série temporal y, quando a previsão de valores futuros de y 

puder ser aprimorada através da utilização de valores passados de x (KENNEDY, 2008). 

A decisão sobre qual construção adotar depende da avaliação de algumas características das 

séries temporais utilizadas para tanto. Dois fenômenos são relevantes e devem ser 

investigados antes de estudar relações causais: estacionariedade e cointegração (GRANGER, 

1988). 

Não estacionariedade, conforme abordado em 2.3, implica na presença de raízes unitárias e na 

existência de uma tendência na série de tempo em questão. Segundo Granger (1980), 

estacionariedade é uma condição necessária à realização dos testes de causalidade. Satisfeita 

                                                 
26

 O termo causalidade refere-se à “Causalidade no sentido de Granger” e indica precedência temporal. 
27

 Learner (1985) pondera que o termo precedência seria mais adequado ao fenômeno, mas a expressão 

causalidade tornou-se mais difundida. 
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esta condição, o melhor procedimento é a construção é a de um vetor autorregressivo (VAR) a 

ser testado. Na existência de raízes unitárias, dois caminhos são possíveis. Se as séries forem 

cointegradas e de ordem de integração um, a utilização de um vetor de mecanismo de 

correção de erros (VECM) é o mais indicado. Se a condição anterior não for satisfeita, 

procede-se à diferenciação das séries até que, em determinada ordem de integração, ambas se 

tornem estacionárias. Procede-se, então, aos testes de causalidade, conforme Figura 5.1.  

Figura 5.1 – Metodologia de análise da causalidade 

 

Os dados utilizados para esta análise são advindos das séries temporais de vendas de 

caminhões no Brasil e do crédito concedido pelo BNDES (todos anteriormente discutidos em 

3.4). Dada inexistência de restrições causada por outras variáveis, e a disponibilidade de 

informações, optou-se pela utilização de dados mensais, e não trimestrais para esta análise
28

 

(veja Quadro 5.1). 

  

                                                 
28

 Para as análises de causalidade, as séries mensais de vendas e crédito concedido estão identificadas como 

MTruckDem e MCredGrant, respectivamente, a fim de diferenciá-las das séries trimestrais TruckDem e 

CredGrant utilizadas em outras etapas do estudo.  
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Quadro 5.1 – Séries temporais utilizadas para a análise de causalidade 

Variável Nome Unidade Proxy Fonte Periodicidade 

Vendas de Caminhões no 
Brasil 

MTruckDem 
Unidade 
vendida 

Total de unidades vendidas 
no mês 

ANFAVEA Mensal 

Crédito Concedido MCredGrant Milhões de R$ 

Desembolsos mensais do 

BNDES para os setores de 
Transporte Rodoviário de 

Carga  

BNDES Mensal 

 

Aplicou-se o teste ADF a ambas as séries com os resultados dispostos na Tabela 5.1. 

 
 

Tabela 5.1 – Teste Dickey-Fuller Aumentado (ADF)  para séries temporais mensais 

Teste de Dickey-Fuller (ADF) Variável p-valor 

Resultado 

(<0,05) 

Ho: existe raiz unitária MTruckDem 0,029 Aprovado 

Ho: existe raiz unitária MCredGrant 0,003 Aprovado 

 

De acordo com o resultado do teste, deve-se rejeitar a hipótese H0 de que existam raízes 

unitárias29. Dada a estacionariedade de ambas as séries, o passo seguinte é a construção de um 

vetor autorregressivo. A adoção de um valor de defasagem entre as variáveis é necessária para 

se proceder com a criação do vetor. Analisando-se economicamente, considera-se improvável 

que os efeitos da variação entre vendas e crédito seja superior a um ano, limitando-se a 12 

meses o universo a ser estudado. Optou-se por não definir a priori um valor de defasagem e 

aplicar a análise para o intervalo entre 1 e 12 meses
30

.  

O vetor (VAR) com defasagem de um mês encontra-se descrito na Tabela 5.2. 

                                                  

                                                   

Os vetores com defasagens de dois a doze meses estão descritos no Apêndice E. 

  

                                                 
29

 Este resultado se contrapõe ao do mesmo teste aplicado às séries trimestrais. A diferença de resultado é 

potencialmente causada pelo maior número de observações. 
30

 A análise previamente realizada com regressões lineares demonstrou ausência de defasagem entre as séries 

trimestrais de venda e crédito, indicando que a defasagem mensal é potencialmente inferior a 3. Entretanto, 

optou-se por não inferir a partir de comparações entre séries de tempo com periodicidades diferentes. 
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Tabela 5.2 – Vetor autorregressivo com defasagem de um mês 

Variável sem  

defasagem 

Variáveis com 

defasagem 
Defasagem 

Coeficiente 


p-valor 

MTruckDem 

MTruckDem 1 8,203E-01 0,000 

MCredGrant 1 1,350E-07 0,030 

 - 1,079E+03 0,000 

  

MCredGrant 

MTruckDem 1 4,966E+05 0,000 

MCredGrant 1 3,734E-01 0,000 

 - -2,310E+09 0,000 

Aplicou-se o teste de causalidade de Granger para as doze possibilidades de defasagem. O 

teste avalia a hipótese H0 de que a variável com defasagem não causa a variável sem 

defasagem. Assim sendo, foram obtidos os resultados exibidos na Tabela 5.3: 

Tabela 5.3 – Resultados do teste de causalidade de Granger 

Defasagem Hipótese Testada 
p-valor 

(p>0,05) 
Resultado Causalidade 

1 mês 
H0: crédito não causa vendas 0,030 Rejeitar 

Bidirecional 
H0: vendas não causa crédito 0,000 Rejeitar 

2 meses 
H0: crédito não causa vendas 0,451 Aceitar 

Vendas causa crédito 
H0: vendas não causa crédito 0,000 Rejeitar 

3 meses 
H0: crédito não causa vendas 0,329 Aceitar 

Vendas causa crédito 
H0: vendas não causa crédito 0,000 Rejeitar 

4 meses 
H0: crédito não causa vendas 0,355 Aceitar 

Vendas causa crédito 
H0: vendas não causa crédito 0,000 Rejeitar 

5 meses 
H0: crédito não causa vendas 0,400 Aceitar 

Vendas causa crédito 
H0: vendas não causa crédito 0,000 Rejeitar 

6 meses 
H0: crédito não causa vendas 0,338 Aceitar 

Vendas causa crédito 
H0: vendas não causa crédito 0,000 Rejeitar 

7 meses 
H0: crédito não causa vendas 0,561 Aceitar 

Vendas causa crédito 
H0: vendas não causa crédito 0,000 Rejeitar 

8 meses 
H0: crédito não causa vendas 0,710 Aceitar 

Vendas causa crédito 
H0: vendas não causa crédito 0,000 Rejeitar 

9 meses 
H0: crédito não causa vendas 0,728 Aceitar 

Vendas causa crédito 
H0: vendas não causa crédito 0,000 Rejeitar 

10 meses 
H0: crédito não causa vendas 0,424 Aceitar 

Vendas causa crédito 
H0: vendas não causa crédito 0,000 Rejeitar 

11 meses 
H0: crédito não causa vendas 0,137 Aceitar 

Vendas causa crédito 
H0: vendas não causa crédito 0,000 Rejeitar 

12 meses 
H0: crédito não causa vendas 0,000 Rejeitar 

Bidirecional 
H0: vendas não causa crédito 0,000 Rejeitar 
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Observa-se que para nenhuma das possibilidades testadas obteve-se resultado indicando 

crédito como causador de vendas.  Tal resultado obtido contraria as expectativas de que as 

vendas sejam influenciadas pela concessão de crédito, e indica que o volume de crédito 

concedido é influenciado pelo volume de vendas
31

.  

 

 

 

 

  

                                                 
31

 Trata-se de um resultado surpreendente, uma vez que a política do BNDES no período de 2008 a 2014 foi 

explicitamente de conceder crédito para estimular a demanda. 
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6. CONCLUSÃO 

Este estudo diferencia-se dos demais encontrados na literatura em diversos aspectos. Dentre 

eles, pode-se citar a escolha do objeto de pesquisa, a extensão da análise da literatura existente, 

a opção das variáveis utilizadas no modelo, a análise das defasagens e a abrangência do 

período adotado.  

A escolha de caminhões como objeto de pesquisa preenche uma importante lacuna existente 

entre os estudos do mercado brasileiro e diferencia este trabalho da maioria das análises de 

demanda veicular que, como revelou a revisão de literatura, têm em automóveis seu objetivo 

principal.   

A construção do modelo econométrico também apresenta inovações. Além de confirmar a 

escolha de variáveis tradicionalmente utilizadas, como é o caso do PIB, o modelo vai além ao 

separar os efeitos advindos dos setores que o compõem: agropecuária, indústria e serviços. O 

estudo também incorpora, a exemplo do trabalho de Hymans, Ackley e Juster (1970), 

variáveis relacionadas à confiança do consumidor, até então ausentes em estudos para o 

mercado brasileiro 

O modelo emprega quatro grupos de variáveis: referentes especificamente ao mercado de 

caminhões, referentes ao PIB, referentes à confiança do comprador, e referentes à massa 

salarial.  

Quanto às variáveis do mercado, observou-se uma postura mais reativa que prospectiva por 

parte do comprador no que diz respeito ao preço. Isto é indicado pelas acelerações e 

desacelerações nas vendas observadas defasadamente a diminuições e aumentos de preços, 

respectivamente.  A defasagem de um período indica que o tempo necessário para a 

propagação da informação sobre variação de preços (somado ao tempo para a tomada de 

decisão por parte do comprador, e ao tempo médio para concretização da compra), é superior 

a um trimestre, em média. 

Quanto ao PIB, observou-se correlações, em módulo, de mesma ordem de grandeza ao avaliar 

a influência de cada setor. Entretanto, isto não significa que as influências dos três principais 

setores da economia se equivalem. Em ambos os modelos, o PIB da agropecuária apresentou 

defasagem maior que os outros dois setores.  
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O PIB de serviços apresentou coeficiente negativo, diferentemente dos demais. Isto indica que 

somadas diversas formas de influências (aumento da renda disponível, redução da demanda 

por transporte, aumento da atividade transportadora remunerada) o saldo final é negativo às 

vendas de caminhões. Isto não é trivial, uma vez que os serviços constituem 75%  do PIB 

brasileiro. 

Em relação à confiança do comprador, observou-se influência de variáveis diferentes, 

dependendo das informações disponíveis ao comprador em cada período estudado. No 

modelo de 2003 a 2015, a expectativa de PIB para o próximo ano, e as sondagens da indústria 

(ISA) mostraram correlações positivas e efeito imediato. Para o modelo de 1996 a 2002, a 

estimação desta expectativa exigiu outra proxy, devido à inexistência de estimadores de 

expectativa. O Ibovespa demonstrou bom ajuste para este fim com coeficiente positivo e sem 

defasagem para as vendas, o que não é intuitivo.  

Em relação à massa salarial,  a mesma  melhorou a qualidade do modelo no período de 1996 a 

2002, mas não se mostrou relevante para o período de 2003 a 2015.  

A análise da defasagem dos efeitos ocorridos sobre vendas por cada uma das variáveis do 

modelo, pouco comum aos estudos brasileiros, também foi uma adição importante na 

compreensão do comportamento do mercado de caminhões. 

A não estacionariedade verificada na série de vendas de caminhões no Brasil mostra que o 

estudo deste mercado não é elementar, e que a presença de raízes unitárias conduz as 

regressões lineares das variáveis originais a correlações espúrias. A análise dos dados em 

primeira derivada eliminou com sucesso os problemas de não estacionariedade, mas 

demandou mais cautela na interpretação dos resultados ao se comparar variações e não 

valores absolutos. A operação conduziu ao descarte de um modelo translogarítmico, o que 

impediu a obtenção das elasticidades como correlações.  

A extensão da análise ao longo de quase duas décadas é mais um diferencial deste trabalho. 

Para cumpri-la, construiu-se dois modelos econométricos: para o período de 1996 a 2002, e 

para 2003 a 2015. A mudança no comportamento de vendas observadas a partir de 2003 

(quando a venda de caminhões pesados se tornou preponderante) foi, supõe-se, uma quebra 

estrutural e motivou a construção dos dois modelos e proporcionaram melhores resultados que 

a construção de um modelo único.  
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Os índices de determinação ajustados (R
2
) de 0,77 e 0,75 para o primeiro e segundo modelos, 

respectivamente, são bons. 

Como análise adicional, este estudo apresenta uma verificação da causalidade do crédito. O 

resultado contrasta com a expectativa, pois não foi constatada relação causal de crédito para 

vendas, como seria esperado, tendo em vista as políticas do BNDES que sabidamente 

utilizaram a expansão do crédito para sustentar a demanda no segundo período (2008-2015).  

Uma adição interessante seria a replicação deste estudo para outros países e a comparação 

com o Brasil. Os resultados deste trabalho auxiliam a compreensão do comportamento das 

vendas de caminhões no Brasil, de seus principais determinantes e de suas respectivas 

influências.  Este estudo preenche uma lacuna onde a quantidade de análises (especialmente 

econométricas) sobre esta categoria de veículos é escassa. 
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APÊNDICE A - CARACTERIZAÇÃO DO SETOR DE PRODUÇÃO DE 

CAMINHÕES 

A.1. Definições e Tipologia 

A.1.1.  A Definição de Caminhão 

A variedade de órgãos governamentais regulatórios (ex: DENATRAN, DETRAN, DNIT, 

CONTRAN, ANTT) e de associações e federações (ex: ABNT, ANFAVEA, FENABRAVE, 

SINDIPEÇAS) envolvidos com o tema e presentes no Brasil gera uma gama de diferentes 

termos e definições que dificultam a compreensão precisa dos dados fornecidos, como se 

pode observar no exemplo listado no quadro abaixo. 

 

Quadro A.1 – Frota circulante de acordo com diferentes fontes 

Entidade Data 
Frota Circulante de Caminhões 

no Brasil 

SINDIPEÇAS dez/14 1.859.642 

ANTT out/15 2.317.653 

DENATRAN out/15 2.638.058 

FENABRAVE jun/15 3.030.785 

Fontes: (ANTT, 2015); (DENATRAN, 2015); (FENABRAVE, 2015); (SINDIPEÇAS, 2015) 

 

Torna-se necessário compreender a diferença de critério utilizado entre cada entidade que 

justifique a diferença entre os números, antes de se iniciar qualquer análise. 

A definição do que é ou não considerado caminhão por cada entidade é o primeiro passo para 

a compreensão dos dados. Abaixo encontram-se as principais definições disponibilizadas ao 

público. 
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Quadro A.2 – Definições de caminhão segundo diferentes fontes 

 Caminhão Caminhão-Trator 

Código de 

Trânsito 

Brasileiro 

Veículo automotor destinado a carga 
veículo automotor destinado a tracionar 

outro veículo 

ABNT - 

NBR9762:2005 

 

veículo automotor complementado com 

equipamento veicular que o torna apto a 

desempenhar os trabalhos de transporte a 

que se destina 

veículo automotor destinado a tracionar ou 

arrastar outro veículo 

CONTRAN 

veículo automotor destinado ao 

transporte de carga, com PBT acima de 

3.500 quilogramas, podendo tracionar ou 

arrastar outro veículo, desde que tenha 

capacidade máxima de tração compatível 

veículo automotor destinado a tracionar ou 

arrastar outro veículo 

Ministério dos 

Transportes 

Veículo automotor de operação livre, 

destinado ao transporte de carga de peso 

superior a 1.500 kg 

Não há definição 

Fontes: (DENATRAN, 2008) (ABNT, 2006) (DENATRAN, 2015) (MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, 

2015). 

Observa-se que há uma distinção de definição entre os termos “caminhão” e “caminhão-

trator”. Esta terminologia dá margem a interpretações equivocadas, pois torna necessário 

checar em cada fonte de dados se a menção à categoria “caminhão” já traz consigo os 

números referentes a “caminhão-trator” somados ou não.  Desconsidera-se, para este estudo, 

as informações do glossário do Ministério dos Transportes, baseadas no extinto DNER e 

datadas de 1979, por estarem desatualizadas e em conflito com as demais. 

Para este estudo, será utilizada a terminologia: 
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 Caminhão-chassis para a categoria de veículos de carga acima de 3.500 kg 

(identificada apenas como “caminhão” pelo CONTRAN).  

 Caminhão-trator para a categoria de veículos destinados a tracionar veículos não 

automotores, como reboques e semirreboques. 

 Caminhão será uma expressão utilizada em um contexto mais genérico, como o 

utilizado nos meios de comunicação, representando a somatória dos montantes 

referentes a “caminhão-chassis” e “caminhão-trator”, conforme Figura A.1. 

Figura A.1 – Definição de caminhão 

 

A.1.2.  Tipologia 

A divisão entre as diversas categorias de caminhão é estabelecida pelo DENATRAN de 

acordo com a carga total, utilizando-se os conceitos de PBT, PBTC e CMT. 
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Quadro A.3 – Categorias de caminhão no Brasil 

Categoria PBT 

Semi-Leve 3,5t < PBT < 6t 

Leve 6t ≤ PBT < 10t 

Médio 10t ≤ PBT < 15t 

Semi-Pesado PBT≥15t e PBTC<40t  

Pesado PBT≥15t e PBTC≥40t 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2013) 

 

A.2.  Características dos Demandantes 

A.2.1. Classificação quanto ao Tamanho 

O BNDES classifica o porte das empresas a partir da Receita Operacional Bruta (ROB) anual 

de acordo com o descrito na circular n11/2010 conforme descrito a seguir
32

: 

Figura A.2 – Porte de empresas de acordo com a receita 

 

Fonte: (BNDES, 2016) 

 

A.2.2. Classificação quanto ao Tipo de Atividade 

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) realiza uma classificação dos 

transportadores rodoviários de carga. Entretanto, apesar da classificação existente, é 

importante ressaltar que nem todo veículo comercial de carga é utilizado para fins rodoviários, 

pois há outras aplicações como as estritamente urbanas ou fora-de-estrada. Desta forma, a 

                                                 
32

 É importante ressaltar que há outros critérios utilizados para a diferenciação do porte de empresas quanto à 

receita anual, como, por exemplo, os previstos na Lei Complementar 123 de 2006. Entretanto, os critérios 

utilizados pelo BNDES são mais relevantes para o presente estudo por influenciarem diretamente nos critérios de 

concessão de crédito pela entidade.  
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classificação da ANTT abrange apenas uma parte da população existente de caminhões, sendo 

necessária a inserção de uma categoria adicional para abranger todo o universo em análise. 

a) Transportador Rodoviário Remunerado de Carga (TRRC) 

Classificam-se nesta categoria as empresas que têm no transporte da carga o seu objeto de 

negócio, ou seja, a carga e o caminhão não pertencem à mesma empresa. Tal tipo de 

transportador é um prestador de serviço e pode ser facilmente identificado pelo uso da placa 

de fundo vermelho e letras brancas (ANTT, 2015).  

A ANTT subdivide esta categoria em três tipos: transportador autônomo de carga (TAC), 

empresa de transporte rodoviário de carga (ETC), e cooperativa de transporte rodoviário de 

cargas (CTC). A distribuição dos três tipos em dezembro de 2015 segundo a ANTT se dá 

conforme Tabela A.1. 

Tabela A.1 – Distribuição dos tipos de transportadores remunerados de carga 

Tipo de Veículo 
Autônomo 

(TAC) 

Empresa 

 (ETC) 

Cooperativa 

(CTC) 

Total 

 

Caminhão Leve 

(3,5t A 7,99t) 
154.572 63.680 819 219.071 

Caminhão Simples 

(8t A 29t) 
486.349 279.082 3.218 768.649 

Caminhão Trator 156.019 333.741 6.124 495.884 

Caminhão Trator 

Especial 
1.068 3.122 102 4.292 

Total 798.008 679.625 10.263 1.487.896 

Porcentagem TRRC 53,6% 45,7% 0,7% 100,0% 

Fonte: (ANTT, 2015) – adaptada pelo autor. Dados retrabalhados para refletir apenas os números referentes a 

caminhões, excluindo-se caminhonetes, vans, utilitários leves, reboques e semirreboques, e veículos de apoio. 
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b) Transportador Rodoviário de Carga Própria (TCP) 

Nesta categoria encontram-se as empresas que têm no transporte de carga apenas uma etapa 

de sua cadeia de valor. São empresas proprietárias tanto da carga quanto do veículo, e não 

utilizam placa vermelha (placa de fundo cinza com letras pretas) (ANTT, 2015). Este tipo de 

transportador não é regulado pela ANTT. A CNT deixou de publicar estatísticas sobre este 

tipo de transportador a partir de 2007, quando a distribuição entre TRRC e TCP era de 68% 

e 32%, respectivamente. Portanto, existe uma lacuna de informações a respeito deste tipo de 

atividade. 

c) Demais Transportadores de Carga (DTC) 

Esta denominação foi criada por este estudo a fim de evidenciar os demais tipos de 

transportadores de carga. Além dos transportadores rodoviários de carga própria, ainda há 

outras categorias que não se encaixam no TRRC. Primeiramente, os veículos não 

rodoviários. Veículos Urbanos de Carga (VUC) que não tenham operações previstas através 

de rodovias não precisam estar cadastrados junto à ANTT. Da mesma forma, veículos fora 

de estrada ou de uso dedicado (basculantes para operação de mineração, por exemplo) cuja 

operação não envolva rodovias também não se enquadram no RNTRC. Além destas 

aplicações, há ainda os veículos irregulares, sem registro na ANTT, que exercem atividades 

múltiplas em regiões de baixa fiscalização. 

As informações sobre os tipos de cliente não cadastrados na ANTT são precárias. Ciente de 

que o total de veículos de transportadores rodoviários de carga é de cerca de 1,5 milhões, 

poderia se inferir o total de TCP+DTC se o tamanho da frota fosse conhecido. Entretanto, 

sabe-se que o tamanho total da frota de 3,1 milhões de veículos informado pelo 

DENATRAN não é um número confiável (veja item A.3.1). 

d) Análise Geral dos Perfis dos Demandantes 

Cruzando-se os critérios utilizados para a categorização dos clientes, chega-se a distribuição 

dada na Quadro A.4 com as respectivas categorias, características e exemplos. 

Apesar da indisponibilidade de dados que permita inferir a distribuição percentual, observa-se 

a existência de diferentes tipos de proprietários com variados portes de empresas. A influência 

maior desta tipificação na análise econométrica se dá através da variável correspondente a 
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crédito, visto que o BNDES disponibiliza condições diferenciadas de financiamento conforme 

o perfil do demandante. 

Quadro A.4 – Descrição das características de utilização de caminhões 

Tipo de 

Percurso 

Tipo de 

Carga Categoria 

Tipo de 

Transportador 

P
es

so
a 

F
ís

ic
a
 

M
ic

ro
em

p
re

sa
 

P
eq

u
en

a 
E

m
p
re

sa
 

M
éd

ia
 E

m
p

re
sa

 

M
éd

ia
/G

ra
n

d
e 

E
m

p
re

sa
 

G
ra

n
d

e 
E

m
p

re
sa

 

Exemplos 

Rodoviário 

Carga de 

Terceiros 
TRRC 

Autônomo (TAC)   
    

ABMA (Associação 

Brasileira de 

Motoristas 

Autônomos) 

Empresa (ETC) 
  

    
Itamaraty Logística 

Rapidão Cometa 

Cooperativa (CTC) 
 

   
  

Cooperlog 

Coopercarga 

Carga 

Própria 
TCP 

 
      

Pequenos produtores 

Casas Bahia 

Coca-Cola 

Não 

Rodoviário 
Diversas DTC 

Transporte Urbano       ASAPLog 

Transporte Fora de 

Estrada 
      JSL Mineração 

Irregular   
     

Fonte: (ANTT, 2015); (BNDES, 2016) adaptado pelo autor. 
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A.3. Considerações sobre Órgãos Governamentais, Associações, Federações e 

Sindicatos relacionados ao Setor Automotivo. 

A.3.1. DENATRAN 

O Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) é o órgão executivo máximo do 

Sistema Nacional de Trânsito (SNT). É uma autarquia ligada ao Ministério das Cidades cuja 

função é executar as normas e diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito 

(CONTRAN), órgão normativo do SNT (CARDOSO, 2015).  

O DENATRAN separa “caminhão-trator” dos demais em suas estatísticas, apresentando os 

totais separadamente. Além disso, uma nota presente no site do DENATRAN alerta para o 

seguinte fato: “(...) As informações referentes à IPVA e Licenciamento não constam da base 

de dados do DENATRAN, esses dados constam somente na Base de Dados dos 

Departamentos Estaduais de Transito – DETRAN”. Isto significa que não há relação clara 

entre o tamanho de frota informado e o número de veículos em situação regular relativamente 

ao IPVA. Tal informação levanta dúvidas quanto ao tamanho da frota informada.  Isto fica 

evidente cruzando-se a variação da frota com o número de licenciamentos anuais conforme 

Figura A.3. 
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Figura A.3 – Comparativo: aumento de frota x licenciamento de caminhões 

 
Fonte: (DENATRAN, 2015) 

 

Observa-se, que há um controle unicamente sobre os veículos que adentram o mercado, não 

havendo registro dos que saem em função de sucateamento, roubo ou colisões. O resultado é 

uma superestimação do tamanho da frota circulante. Os dados que permitiriam consolidar 

adequadamente esta informação encontram-se pulverizados entre as unidades do DETRAN de 

cada estado e não são consolidados pelo DENATRAN. 

Há, ainda, um agravante: a adoção de diferentes definições de caminhão. O DETRAN de São 

Paulo (apenas como exemplo) disponibiliza dados sobre a frota por tipo de veículo desde 

2008 (DETRAN-SP, 2016). Entretanto, este departamento agrupa caminhões-tratores 

(provavelmente devido à nomenclatura) com tratores, máquinas agrícolas, e outros 

equipamentos, inviabilizando o cômputo adequado desta categoria de veículo, o que 

impossibilita a consolidação nacional dos dados de caminhão tal qual se apresentam e revela a 

importância de uma única definição adequada de caminhão ser aplicada a todos os órgãos 

envolvidos com o tema. 
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A.3.2. DNIT 

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) é uma autarquia federal 

vinculada ao Ministério dos Transportes.  Existe para realizar a implementação das políticas 

de infraestrutura previstas pelo Sistema Nacional de Viação (SNV). Atua sobre a 

infraestrutura dos transportes rodoviários, ferroviários, e aquaviários. 

A.3.3. ANFAVEA 

Fundada em 1956, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 

(ANFAVEA) é a entidade que representa as empresas fabricantes de autoveículos 

(automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus) bem como máquinas agrícolas (tratores 

de rodas e de esteiras, colheitadeiras e retroescavadeiras). Possui 29 fabricantes associados, 

correspondendo a 97% dos licenciamentos anuais (ANFAVEA, 2015). Os dados dos não 

associados são igualmente computados nas estatísticas da ANFAVEA, conforme informações 

do DENATRAN, apenas não recebem o tratamento diferenciado por fabricante. 

A ANFAVEA ignora os termos caminhão-chassis e caminhão-trator, apresentando caminhão 

como uma categoria única e com ambos os totais devidamente somados. Entretanto, os dados 

da ANFAVEA apresentam uma partição. No período entre 1957 e 2002 os números de vendas 

de veículos correspondem ao total de vendas no atacado, ou seja, o registro de venda ocorria 

no momento da emissão da nota fiscal pela montadora. A partir de 2002, os números de 

vendas refletem o total de licenciamentos registrados pelo DENATRAN, ou seja, o registro 

passou ocorrer no recebimento do veículo pelo proprietário final (Anuário Estatístico 

ANFAVEA, 2015), conforme Figura A.4. 

Figura A.4 - Monitoramento de dados pela ANFAVEA 

 

Fonte: ANFAVEA (2015) 
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A potencial diferença entre os números das duas metodologias se dá na quantidade de 

caminhões estocados em concessionárias. Considerando-se que o espaço físico para manter 

este tipo de estoque é limitado, e que nenhum dos agentes econômicos envolvidos tem 

interesse em manter este tipo de estoque, considera-se a concatenação das duas séries um 

procedimento aceitável, cuja diferença não é relevante para medir as vendas de veículos. 

 

A.3.4. FENABRAVE 

A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (FENABRAVE) é a entidade 

que representa os distribuidores de veículos no Brasil. Reúne 51 associações de marcas de 

automóveis, veículos comerciais leves, caminhões, ônibus, implementos rodoviários, 

máquinas agrícolas e motocicletas (FENABRAVE, 2015).  

A FENABRAVE, assim como a ANFAVEA, utiliza apenas a designação genérica 

“caminhões” sob a qual apresenta os dados de caminhão-chassis e caminhão-trator somados. 

A entidade faz parte do conselho nacional de trânsito (CONTRAN) e como consequência 

recebe diretamente os dados de licenciamento do DENATRAN.  A entidade se refere a 

“número de emplacamentos”, entretanto o termo é utilizado como sinônimo de licenciamento  

(FENABRAVE, 2015). 

 

A.3.5. ANTT 

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) é uma autarquia federal responsável 

pela regulação da exploração rodoviária e ferroviária e da prestação de serviços de transporte 

terrestre. A ANTT disponibiliza informações sobre o tamanho de frota, tipo de veículo e tipo 

de cliente. Entretanto, é importante observar que tais números referem-se apenas ao espaço 

amostral dos veículos registrados na ANTT, ou seja, com RNTRC (Registro Nacional dos 

Transportadores Rodoviários de Carga)
33

.  

                                                 
33

 O RNTRC é obrigatório apenas para veículos de transporte rodoviário nos casos em que a carga e o veículo 

pertençam a entidades distintas (o que caracteriza a função como de transportador). Nos casos em que isto ocorre, 

o veículo é emplacado com placa vermelha e letras brancas. Nos demais, a tradicional placa cinza com letras 

pretas é utilizada (ANTT, 2015).  
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A.3.6. SINDIPEÇAS 

O Sindicato Nacional da Indústria de Componentes Automotores (SINDIPEÇAS) atua em 

conjunto com a Associação Brasileira da Indústria de Autopeças (ABIPEÇAS). Contam com 

cerca de 500 empresas associadas e representam a indústria de autopeças no Brasil. 

Das fontes pesquisadas, é a única que realiza um cálculo de tamanho da frota levando em 

consideração o número de veículos que saem do mercado (em função de obsolescência, 

colisão ou roubo). Por consequência, apresenta números divergentes do DENATRAN: a frota 

nacional de caminhões em dezembro de 2014 segundo o SINDIPEÇAS é de 1,8 milhões 

veículos (SINDIPEÇAS, 2015), contra 3 milhões segundo o DENATRAN (DENATRAN, 

2015). 

Figura A.5 – Frota nacional de caminhões considerando a retirada de circulação 

 
Fonte: (SINDIPEÇAS, 2015) 

 

O cálculo baseia-se em uma probabilidade de 1% ao ano de o veículo não permanecer em 

circulação em função de sinistro, além da estimação de um tempo médio de vida útil. 
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A.3.7. CNT 

A Confederação Nacional dos Transportes (CNT) existe desde 1954 e tem o status de 

entidade sindical. Criada para defender os interesses das indústrias de transporte, engloba 35 

federações, 18 associações e 4 sindicatos patronais dos transportes aéreo, rodoviário, 

ferroviário, hidroviário, e marítimo.  

 

A.3.8. BNDES 

A disponibilização de crédito para a compra de veículos comerciais de carga é uma das 

importantes variáveis em análise neste estudo. Neste sentido, o Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico e Social é o principal personagem deste meio, dada a sua 

predominância nas atividades de financiamento de caminhões (através do FINAME), como 

pode se verificar no gráfico abaixo. 

Figura A.6 – Modalidades de pagamento na aquisição de caminhões 

 
Fonte: (LOPES, CARDOSO e PICCININI, 2008) e  (ANEF, 2015). 

 

Criado em 1952, durante o governo Getulio Vargas, o BNDE (sigla original da entidade) 

surgiu com o papel de promover a consolidação da infraestrutura e industrialização do país 

(BARROS e PEDRO, 2012).  Em 1964, instituiu-se o Fundo de Financiamento para 

Aquisição de Máquinas e Equipamentos Industriais (FINAME), transformado em autarquia 

em 1966 e em empresa pública subordinada ao BNDES em 1971 (PROCHNIK, 1995).  
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Nos anos 2000, as pequenas e médias empresas tornaram-se objeto de benefício do BNDES. 

No ambiente do transporte rodoviário de carga, isto se refletiu nos programas de incentivo à 

renovação de frota que beneficiavam tanto grandes transportadoras quanto pequenos 

autônomos (ARRUDA, 2010). A primeira tentativa de implementar tal programa se deu em 

2003 através do Modercarga (Programa de Modernização de Frota de Caminhões) com um 

aporte de R$2,3 bilhões pelo BNDES e taxas de 17% ao ano oferecidas para financiamento de 

novos veículos. O programa fracassou (financiou apenas 5 unidades) e foi substituído, em 

2005, pelo BNDES Caminhões (ROCHA e FARIA, 2010). Neste novo programa, R$3,4 

bilhões foram aportados pelo BNDES com taxas entre 1% e 4% superiores à TJLP (taxa de 

juros de longo prazo). Em 2006, o programa foi substituído pelo Procaminhoneiro, com um 

aporte de R$0,5 bilhão pelo BNDES e opções de taxas fixas (de até 13,5% ao ano) ou 

variáveis, em condições sensivelmente mais atrativas que outros tipos de financiamento 

(ARRUDA, 2010). O sucesso do plano gerou, em 2009, o Procaminhoneiro 2, aumentando o 

aporte do BNDES para R$1 bilhão e reduzindo as taxas de financiamento para patamares em 

torno de 4,5% ao ano, no caso da opção por taxa fixa (ARRUDA, 2010). A evolução dos 

programas governamentais dos anos 2000 podem ser verificados na Tabela A.2. 

Tabela A.2 – Condições de empréstimo do BNDES 

 Programa 

 Modercarga BNDES Caminhões Procaminhoneiro Procaminhoneiro2 

Ano 2003 a 2005 2005 a 2006 2006 a 2009 Desde 2009 

Custo do 

Crédito 

(% a.m.) 

1,37 1,19 1,06 0,37 

Prazo de 

Amortização 

(meses) 

60 72 84 96 

Fonte:  (ROCHA e FARIA, 2010). 

 

A.4. Considerações sobre a Legislação de Transporte Rodoviário de Cargas 

Até 1998 o limite legal de carga máxima para transporte rodoviário era de 45 toneladas. A 

partir desta data, a resolução 068/98 do CONTRAN estabelece que Combinações de Veículos 

de Carga (CVC) com mais de duas unidades até 74 toneladas podem ser utilizadas mediante 

autorização especial de trânsito (AET). A partir de 2006, com a resolução 211/06 do 

CONTRAN, os Bitrens perdem a necessidade de autorização especial e passam a ser a 
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composição de carga máxima legal (sem necessidade de AET) vigente no país, conforme 

Quadro A.5. 

Quadro A.5 – Limites de carga no Brasil 

 
Fonte: DNIT (2015) – adaptado pelo autor 
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APÊNDICE B -  REVISÃO DETALHADA DA LITERATURA 

B.1. Estudos Internacionais 

B.1.1. O Estudo de Wolff - 1938 

O estudo econométrico de demanda total mais antigo da indústria automobilística foi 

elaborado por Peter de Wolff (1938). O estudo concentra a análise entre 1921 e 1938, e utiliza 

periodicidade anual de dados para avaliar o mercado americano de automóveis. Supõe que os 

estoques podem ser desprezados, e iguala os valores de produção aos de demanda, 

considerando a variação do tamanho da frota (R) como uma subtração entre o que é 

produzido (P) e o que é sucateado (S). 

                 

O estudo divide a análise em duas etapas. Primeiramente, faz uma análise separada da 

primeira compra (medida por R) e num segundo momento estuda a compra para reposição 

(medida por S).  

No caso de primeira compra, avalia a influência da variação da média de preços (K), da renda 

disponível medida pelo lucro total das corporações (N), e da tendência de variação do 

mercado (T - obtida a partir de uma curva logística para P-S).  

No caso da reposição (S), compara valores reais de sucateamento com curvas teóricas de 

modelos não cíclicos (Sb), e leva em consideração a renda disponível (J- ganho médio dos 

benefícios recebidos por trabalhadores desempregados) e inclui como variável o tempo 

decorrido desde o início da análise (t).  

A escolha das proxies parece incomum, quando comparada a outros estudos posteriores, mas 

vale lembrar que este foi o pioneiro e não havia padrão estabelecido na época. O autor 

justifica suas escolhas através dos resultados dos cálculos, comparados entre diversas proxies 

adotadas. O modelo construído por Wolff é defasado de ordem 1, pois considera efeitos das 

variações de salários do período imediatamente antecedente sobre a demanda presente. O 

estudo não explicita premissas econométricas adotadas ou testes realizados para avaliá-las, 

mas, considerando-se a ausência de recursos tecnológicos de uma época anterior ao 

desenvolvimento do computador, não se pode considerar tal fato um demérito.  
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Entende-se que melhorias poderiam ser aplicadas ao modelo de Wolff se a variável demanda 

fosse tratada de maneira única, pois efeitos da interação entre a primeira compra e a reposição 

são perdidos com a metodologia utilizada. Adicionalmente, a igualdade entre produção e 

demanda é uma premissa que despreza a formação de estoques involuntários. 

B.1.2. O Estudo de Roos e Von Szeliski - 1939 

O pioneirismo de Wolff foi seguido por Roos e Von Szeliski em 1939, em um estudo 

realizado para a General Motors, sobre o mercado americano de automóveis entre 1919 e 

1938, com base de dados anuais. Este artigo se tornou seminal e, mesmo atualmente (2016), 

constante fonte de referência em estudos automotivos. O estudo aborda os efeitos sobre a 

demanda de duas situações: a compra do primeiro automóvel por uma família (representando 

a expansão dos veículos em circulação), e a compra para substituição de um automóvel 

próprio (a reposição). Além disso, o modelo é construído unindo caraterísticas de séries de 

tempo e de dados em seção transversal (veja Quadro B.1). Analisando quanto a séries de 

tempo, o estudo calcula, para o caso da expansão, a diferença entre o estoque de equilíbrio 

(Eq) no ano corrente e o estoque total (Stck) no ano anterior. No caso da reposição, o estudo 

considera a diferença entre o número de automóveis com mais de um ano de uso no ano 

corrente e o estoque total no período anterior. 

Analisando os dados em seção transversal, os autores explicam a variação da demanda por 

automóveis novos, no caso de expansão, como consequência do comportamento de cinco 

variáveis, no caso da expanão. (i) A renda disponível (I) é avaliada pela renda per-capita, 

excluídos os montantes necessários ao custo de vida e pagamento de impostos. (ii) O preço 

médio anual (P) é outra variável calculada, apesar das dificuldades em se estabelecer um 

índice que represente a variação de toda uma classe de produtos ao longo do tempo. (ii) O 

mercado potencial (Pot) é uma variável calculada a partir da estimativa do máximo nivel de 

posse de automóveis, subtraindo-se o tamanho da frota em circulação. Além do (iv) estoque 

total (Stck), os autores agrupam em uma variável os fatores que causam propensão à (v) 

substituição de veículos (Prop). No caso da reposição, não há análise de dados em seção 

transversal (provavelmente devido à dificuldade de obtenção de dados) Desta forma, a 

variação da demanda, segundo Roos e Von Szeliski, é modelada conforme descrito no Quadro 

B.1. 
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Quadro B.1 – Análises de série temporal e seção transversal 

 Time-series Cross-section 

Expansão: compra do primeiro 

automóvel 
    ( )       (   ) 

 

   (                 ) 

Reposição: substituição de 

automóvel existente 
      (   )      ( ) N/A 

Fonte: (ROOS E VON SZELISKI, 1939). 

Na forma simplificada, a equação de demanda proposta incluindo as três abordagens 

utilizadas apresenta-se como a seguir: 

               

Assim como Wolff (1938), e possivelmente pelos mesmos motivos, Roos e Von Szeliski 

(1939) não enfatizam na metodologia utilizada a realização de testes ou adoção de hipóteses 

econométricas, utilizando preferencialmente análises gráficas. 

B.1.3. O Estudo de Dyckman - 1965 

Dyckman (1965) constrói um modelo para o mercado americano de automóveis no período 

entre 1929 e 1962 com periodicidade anual de dados. O modelo é não-defasado e 

translogarítmico. Os efeitos causados pelo aumento da população americana durante o longo 

período escolhido é neutralizado ao se adotar variáveis per capita. Os efeitos da inflação são 

tratados através da escolha de valores reais. As perturbações ao modelo causadas pela 

ocorrência da Segunda Guerra Mundial foram tratadas com a eliminação dos dados entre 1942 

e 1948. 

 O modelo é construído levando em consideração a renda disponível (Y), o índice de variação 

de preços de veículos novos (P), o índice de variação de preços de veículos usados (B), os 

termos de crédito para automóveis (C), a razão entre o estoque de equilíbrio e o estoque atual 

(R/S), as despesas dos concessionários (D) e o preço real de atacado de automóveis novos 

(W). 
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Como forma de verificar se efeitos causados pela autocorrelação podem prejudicar o modelo, 

utiliza o teste de Durbin-Watson. Constata que 94% da variação da demanda consegue ser 

explicada pelo modelo proposto. Segundo este modelo, a renda disponível (calculada a partir 

da renda per capita total, descontando-se um montante estimado destinado à subsistência) se 

apresenta como fator de maior influência sobre a demanda. 

B.1.4. O Estudo de Hymans, Ackley e Juster - 1970 

O modelo de Hymans, Ackley e Juster (1970) utiliza dados trimestrais do mercado americano 

de automóveis em um período bastante curto (1969 a 1970), na tentativa de realizar previsões 

para os anos de 1971 e 1972.  Apesar do período curto, o estudo adota proxies que permitem 

uma melhor capacidade preditiva que estudos anteriores. O índice de sentimento do 

consumidor (ICS) é uma delas, calculada a partir de fatores como renda disponível, aumento 

do custo de vida, presença e perpetuidade de inflação em um período entre 4 a 8 trimestres 

anteriores. 

O modelo é defasado de ordem 1 e supõe relações lineares entre as variáveis.  As variáveis 

preço e renda fazem parte do modelo, assim como nos estudos anteriores; o estoque de 

veículos, ou seja, tamanho da forta circulante no período precedente, também. Greves das 

montadoras, e nível de desemprego também são variáveis do modelo.  

O modelo é testado quanto à existência de autocorrelação pelo teste de Durbin-Watson, 

obtendo um resultado satisfatório. Quanto a quebras estruturais, o estudo levanta a 

possibilidade e sugere a investigação em estudos posteriores. 

B.1.5. O Estudo de Wilton - 1972 

Wilton (1972) analisa o mercado canadense de automóveis em 1948 a 1964: os anos após a 

Segunda Guerra Mundial e anteriores ao acordo comercial de produtos automotivos, efetivado 

com os Estados Unidos em 1965. O estudo vai além do conceito da regressão e análise 

econométrica e elabora uma modelagem dinâmica do mercado, mapeando os fluxos de 

produto e informação entre os diversos players. Atendo-se a análise econométrica de demanda, 

o estudo constrói um sistema de equações simultâneas que buscam explicar o comportamento 

da demanda, da produção, do preço, dos salários pagos, investimentos, e outros custos da 

indústria automotiva. É um modelo linear com variáveis defasadas. O sistema é composto por 

28 variáveis endógenas e 23 variáveis exógenas, que vão desde informações 
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macroeconômicas como a cotação do dolar americano, até especificidades como a margem de 

lucro dos concessionários. Valores reais relativos ao dolar canadense foram utilizados na 

construção do modelo. O modelo construído foi testado para autocorrelação e a significância 

das variáveis escolhidas foi analisada. O modelo excede os demais em complexidade e tem 

grande especificidade à natureza do mercado canadense. 

B.1.6. O Estudo de Rippe e Feldman - 1976 

 O estudo de Rippe e Feldman  (1976) acrescenta uma variável aos estudos anteriores. Além 

dos usuais preço, renda, frota circulante e nível de emprego, Rippe e Feldmann propõem que 

o número de construções residenciais é uma variável relevante, omitida em estudos anteriores. 

A lógica é inerente ao mercado americano de automóveis para o período de 1958 a 1974, 

caracterizado pela expansão dos subúrbios. Desta forma, um acréscimo no número de 

residências é uma proxy do aumento do número de pessoas morando longe dos grandes 

centros. Sem as facilidades de transporte público como trem e metrô, e com o aumento da 

distância entre posto de trabalho e residência, a demanda por automóvel potencialmente 

aumenta. 

O modelo considera a variável dependente (y) dólares despendidos com a compra de veículos 

novos (variáveis monetárias convertidas em dólares de 1958) . Como variáveis independentes, 

o estudo toma a renda disponível (I), o índice de preços para automóvel (PA), o índice de 

preços para o consumo em geral (PC), a taxa de desemprego (U), os número de veículos (k) 

em circulação no período anterior e variáveis dummy para  greve da General Motors entre 

1964 e 1970.  Adicionalmente, o total investido em construções residenciais foi incluído no 

modelo. As relações entre as variáveis são lineares e as monetárias são reais. Comparando 

com o estudo de Dyckman (1965), que usa as mesmas variáveis, a exceção das construções 

residenciais, o resultado é um R
2
  de 0,975 para o estudo de Rippe e Feldman contra 0,939 de 

Dyckman, indicando uma melhoria no modelo. 

B.1.7. O Estudo de Witt e Johnson - 1986 

O modelo de Witt e Johnson (1986) analisa o mercado de automóveis no Reino Unido entre 

1961 e 1981 com dados anuais. O estudo constrói uma regressão translog com as variáveis 

renda disponível (Y), preço dos automóveis (P), valor de entrada do financiamento de veículo 

(H), taxa de juros (i), preço do combustível (M), e uma variável dummy para representar a 
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crise do petróleo de 1973. Todas as variáveis são computadas pelos seus valores reais per 

capita. 

     =                                                            

O modelo foi submetido ao teste de Durbin-Watson e a presença de autocorrelação foi 

considerada pouco provável. 

B.2. Estudos sobre o Mercado Brasileiro 

B.2.1. O Estudo de Baumgarten - 1972 

Baumgarten (1972) marcou o início dos estudos econométricos de demanda total para a 

indústria automobilística no Brasil. Analisa o mercado de automóveis no período entre 1960 e 

1967 com dados de periodicidade anual e variáveis defasadas. O modelo, baseado em séries 

de tempo, considera relevante o tamanho de frota potencial no período e o tamanho da frota 

no período anterior. Ao mesmo tempo, elenca como cross-section as variáveis preço, vida 

média dos veículos, renda disponível, tamanho da população, e custo de vida. Como é comum 

nos estudos deste período, a escassez de dados e informações gerou grande esforço na criação 

de índices que representassem as variáveis escolhidas. O modelo é do tipo translogarítmico e 

faz uso de variáveis per capita apenas para o cômputo da renda. Valores reais das variáveis 

monetárias são utilizados no estudo. O modelo foi testado quanto à presença de 

autocorrelação pelo teste de Durbin-Watson e para multicolinearidade, a qual demandou 

ajustes. 

B.2.2. O Estudo de Vianna - 1988 

O estudo de Vianna (1988) analisa a demanda por automóveis no Brasil no período de 1967 a 

1987 com base em dados anuais. A escolha de variáveis para a construção do modelo é feita 

através do preço real do bem (PR), renda disponível (WR), taxa de juros (LR), volume de 

empréstimos das financeiras (TEFR), prazo médio de financiamento (PFD), condições do 

mercado de automóveis (DA), custos de manutenção (ICCR), e índice de prestação de 

financiamentos (INPR). O estudo opta pela construção de índices próprios ao invés da 

utilização dos indicadores existentes. O índice próprio de preço, índice de condições de 

mercado, cálculo de tamanho da frota e curva de sucateamento estão entre as contribuições 

geradas. O modelo é não defasado , supõe relações lineares entre as variáveis, e valores reais. 

O modelo foi corrigido pelo método de Cochrane-Orcutt em dois estágios devido à presença 
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de correlação serial revelada pelo teste de Durbin-Watson. O estudo, adicionalmente, 

subdivide o mercado em quatro segmentos e aplica o modelo a cada um deles
34

.  

B.2.3. O Estudo de De Negri - 1998 

De Negri (1998) realiza um estudo, tanto de demanda, quanto de preço. Analisa o mercado 

brasileiro de automóveis entre 1990 e 1999 com base de dados mensais e valores reais. O 

estudo constrói três modelos – todos não-defasados e translogarítmicos. No primeiro, utiliza 

as variáveis preço, renda e financiamento. Uma variável dummy para o período de restrição de 

crédito em 1994 e 1995 foi adicionada. No segundo modelo, a influência das vendas de 

automóveis importados foi incorporada.  O terceiro modelo não analisa a demanda agregada, 

e não faz parte da análise aqui pretendida. O estudo não explicita se análises quanto à 

presença de autocorrelação foram efetuadas. O único teste citado é o teste de Chow, que não 

apontou a presença de quebras estruturais, 

B.2.4. O Estudo de Moraes e Silveira - 2005 

Moraes e Silveira (2005) analisam o mercado brasileiro de automóveis de 1994 a 2003 com 

dados de periodicidade mensal. O modelo construído utiliza as variáveis preço, renda (medida 

através do PIB), crédito (medido através do volume de operações de crédito do sistema 

financeiro e da taxa de juros), e o tamanho do mercado (medido pelo tamanho da população). 

Os valores das variáveis são reais, e apenas a renda é calculada em termos per capita, sendo as 

demais variáveis relativas ao mercado total. Trata-se de um modelo translogarítmico não 

defasado. O estudo realiza testes quanto à homoscedasticidade, covariância e normalidade 

(sem que haja rejeição), mas não explicita se houve análise quanto às características de séries 

temporais como autocorrelação, não-estacionariedade, ou quebras estruturais. 

B.2.5. O Estudo de Fauth, Morais e Clezar - 2011 

Fauth, Morais e Clezar (2011) elaboram um estudo econométrico de demanda agregada 

baseado em regressões lineares para o período de 1996 a 2008. O estudo inova por incluir as 

classes de caminhões e ônibus na análise, diferentemente dos anteriores que se ativeram 

apenas a automóveis. O estudo analisa o mercado das três categorias de veículos segundo três 

metodologias, para comparação de resultados. 

                                                 
34

 A análise de dados por painel seria uma adição interessante a se fazer a este estudo. 
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Primeiramente o estudo realiza o cálculo tradicional construindo um modelo de regressão 

linear: 

 O modelo referente a automóveis utiliza as variáveis crédito (medido através do 

volume total de crédito na economia e da taxa de juros), preço do automóvel, renda 

(cuja proxy é a renda doméstica) e preço do substituto (estimado a partir do preço do 

automóvel usado).  Variáveis dummy para medir a mudança de regime cambial e as 

eleições foram acrescidas ao modelo, que é linear e não-defasado.  O modelo explicita 

que a renda é calculada com valores reais, mas não fica claro se o mesmo 

procedimento é utilizado para as demais variáveis monetárias como crédito, preço e 

juros.  

 O modelo referente a caminhões mede a renda pelo nível de atividade industrial (ipd), 

o preço pelo índice IPA-DI e o crédito pela taxa de juros TJLP. A mesma omissão 

ocorre quanto à correção da inflação para todas as variáveis. 

 O modelo construído para ônibus acresce a variável taxa de atividade (porcentagem da 

população economicamente ativa em relação à população maior de 10 anos de idade) à 

lista de variáveis determinada para caminhões, como proxy para a demanda por 

transporte nas regiões metropolitanas. 

Em uma segunda análise, os três modelos são calculados para o curto e o longo prazo. A 

presença de raízes unitárias (detectada pelo teste de Phillips-Perron) levou ao tratamento dos 

dados pelo MCE (Mecanismo de Correção de Erro). Neste caso, variáveis defasadas foram 

utilizadas na elaboração do modelo. 

Em uma terceira óptica, o estudo considera a presença de quebras estruturais causadas pela 

crise da Ásia em 1997, seguidas pela crise da Rússia e pela dos EUA. Na presença de não-

estacionariedade, o estudo constrói um modelo não-linear (abandonando a método dos 

mínimos quadrados como estimador) utilizando uma metodologia de mudança de regime 

markoviano. 

B.2.6. O Estudo de Gabriel - 2013 

Gabriel (2013) analisa o período de 2000 a 2010 do mercado de automóveis a partir de dados 

anuais. O estudo realiza uma análise setorial abrangente e aprofunda-se em uma análise 
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econométrica em uma segunda etapa. O modelo econométrico conta com as variáveis preço, 

crédito (subdividido em volumes de financiamento de veículos, volume de crédito na 

economia, juros e relação crédito/PIB) e renda (medido pelo valor do salário mínimo). O 

modelo é linear, com variáveis monetárias reais e não-defasado. A presença de raízes unitárias 

(detectadas pelo teste ADF) levou à diferenciação de algumas das variáveis. Entretanto, não 

se observou teste de autocorrelação. O estudo torna-se gradativamente mais focado, 

abandonando a abrangência inicial referente a todas as classes de veículos automotores 

(caminhões e ônibus inclusive), e realizando o estudo econométrico apenas considerando 

veículos de passeio. 

B.2.7. O Estudo de Villela- 2014 

Vilella (2014) observa que o estudo do mercado brasileiro de automóveis é descrito por séries 

não estacionárias e faz uma análise de cointegração para permitir método dos mínimos 

quadrados como estimador (se houver cointegração entre as séries, o OLS é viável). O estudo 

refere-se ao período de 2000 a 2014 com dados mensais. Os efeitos inflacionários foram 

eliminados utilizando-se o IPC-BR como deflator. O modelo construído é translogarítmico e 

não-defasado. As variáveis escolhidas são o preço (calculado pelo sub-índice 5102001 do 

IPCA), renda (calculada a partir do PIB), e crédito (dado pelo volume de crédito CDC para 

pessoas físicas na aquisição de veículos). O estudo realiza testes para raiz unitária (ADF) e 

confirma a presença de não estacionariedade. Para tratar os dados, realiza testes de 

cointegração: Johansen, seguido de Cook e Vougas e de Arranz e Escribano. Os dois últimos 

testes, robustos a quebras estruturais, confirmam a presença de cointegração entre as variáveis. 

Por fim, realiza o teste de Bai e Perron, verificando a existência de três quebras no período 

analisado (com 5% de significância).  Desta forma, o intervalo é subdividido em quatro 

períodos (2000 a 2002, 2003 a 2006, 2007 a 2009 e 2010 a 2014) e as elasticidades 

recalculadas para cada intervalo.  
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APÊNDICE C - RESULTADOS DAS ANÁLISES PRELIMINARES 

C.1. Análise Gráfica dos Dados 

C.1.1. Distribuição Temporal 

a) Vendas de Caminhões no Brasil (TruckDem) 

Figura C.1 – Unidades vendidas de caminhões e respectiva primeira diferença 
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b) Índice de Preços de Caminhões (PriceIndex) 

Figura C.2 – Índice de preços de caminhões e respectiva primeira diferença 

 

c) Crédito Concedido pelo BNDES (CredGrant) 

Figura C.3 – Crédito concedido para compra de caminhões e respectiva primeira diferença 
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d) PIB da Agropecuária (GDPAgric) 

Figura C.4 – PIB da agropecuária e respectiva primeira diferença 

 

e) PIB da Indústria (GDPInd) 

Figura C.5 – PIB da indústria e respectiva primeira diferença  

 



103 

 

f) PIB de Serviços (GDPServ) 

Figura C.6 – PIB de serviços e respectiva primeira diferença 

 

g) Projeção de PIB para um ano (GDPProj1) 

Figura C.7 – Projeção de PIB para um ano e respectiva primeira diferença 
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h) Projeção de PIB para quatro anos (GDPProj4) 

Figura C.8 – Projeção de PIB para quatro anos e respectiva primeira diferença 

 

i) Índice de Confiança da Indústria (ICI) 

Figura C.9 – Índice de confiança da indústria e respectiva primeira diferença 
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j) Índice da Situação Atual  (ISA) 

Figura C.10 – Índice da situação atual e respectiva primeira diferença 

 

k) Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) 

Figura C.11 – Ibovespa e respectiva primeira diferença 
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l) Poder de Compra da População (PurchasingPower) 

Figura C.12 – Poder de compra e respectiva primeira diferença 
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C.1.2.  Correlações entre as Variáveis 

a) Vendas de Caminhões e Variáveis de Mercado 

Figura C.13 – TruckDem x variáveis de mercado: dispersão 
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b) Vendas de Caminhões e Variáveis Macroeconômicas 

Figura C.14 – TruckDem x variáveis relacionadas ao PIB: dispersão 
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c) Vendas de Caminhões e Variáveis relacionadas à Confiança 

Figura C.15 – TruckDem x variáveis relacionadas à confiança: dispersão 

 

C.2. Análise de Sazonalidade das Vendas 

 A análise gráfica isoladamente (veja Figura C.1) se mostra insuficiente para concluir sobre 

sazonalidade, dada a oscilação das vendas entre cada período. 

Separando-se as vendas em trimestres, entretanto, pode-se observar uma leve predominância 

das vendas dos dois últimos trimestres em relação aos dois primeiros, conforme Figura C.16.  
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Figura C.16 – Vendas trimestrais 

 

A tendência é confirmada ao somar-se os montantes vendidos em cada mês no período de 

1996 a 2015.  Observa-se uma tendência de crescimento ao longo do ano com uma venda 

mensal média de cerca de 141 mil unidades para o primeiro trimestre, 157 mil para o segundo, 

162 mil para o terceiro e 164 mil para o quarto trimestre, conforme Figura C.17. 

Figura C.17 – Média mensal por trimestre 
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A diferença entre as médias trimestrais é percentualmente pequena (cerca de 15% de aumento 

do primeiro trimestre para o último), mas revela que a relevância da sazonalidade não deve 

ser desconsiderada para o estudo em questão, principalmente ao se incluir no modelo 

variáveis independentes tipicamente sazonais como PIB (veja Figura C.18). 

Figura C.18 – Evolução do PIB  
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C.3. Análise dos Deflatores 

As variáveis monetárias presentes neste estudo são deflacionadas através de dois índices: o 

deflator implícito do PIB e o IGP-DI.  

Para o PIB, e os subcomponentes do mesmo, as séries foram obtidas em valores reais, 

deflacionados pelo deflator implícito do PIB .Para as demais variáveis monetárias (preço e 

crédito) foi utilizado o IGP-DI como deflator para obtenção das séries a valores constantes.  

Analisando-se graficamente ambos os deflatores na condição referenciada (adotando-se como 

100 o último período contemplado por ambas as séries: terceiro trimestre de 2014) observa-se 

que a tendência de crescimento no tempo é similar para ambos (veja Figura C.19). 

O IPCA não foi o deflator escolhido para este estudo pela disponibilidade em um intervalo 

inferior. Adicionalmente, observa-se que a tendência de crescimento do IGP-DI se assemelha 

mais à do deflator do PIB que o IPCA no intervalo de 1996 a 2015
35

, reforçando  a hipótese 

de que o deflator escolhido é mais adequado. 

Com base nos valores observados, conclui-se que as distorções causadas pela utilização destes 

dois deflatores não prejudicam a compreensão do comportamento das vendas nem alteram 

significativamente o resultado obtido. 

Há uma exceção para a variável que descreve o poder de compra (PurchasingPower). A série 

PME12_RMR12 do IBGE especifica que são utilizados valores reais de salários para o 

cálculo da série, mas não explicita qual o deflator utilizado para tanto (o banco de metadados 

METABD do IBGE especifica apenas a metodologia de coleta e pesquisa dos dados, mas não 

de tratamento). Admite-se que tenha sido utilizado um deflator compatível com os adotados 

neste estudo. O Quadro C.1 resume o tratamento dados às variáveis monetárias. 

 

                                                 
35

 Para o intervalo de 1995 a 2015, o deflator do PIB andou, em média, 1,4 pontos percentuais acima do IPCA a 

cada ano (SCHYMURA, 2016) 
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Figura C.19 – Comparação entre deflatores 

 

 

Quadro C.1 – Variáveis e deflatores utilizados 

Variável Deflacionada Nome Deflator Utilizado 

PIB Agropecuária GDPAgric Deflator Implícito do PIB 

PIB Industrial GDPInd Deflator Implícito do PIB 

PIB Serviços GDPServ Deflator Implícito do PIB 

Expectativa de PIB em um ano GDPProj1 Não se Aplica 

Expectativa de PIB em quatro anos GDPProj4 Não se Aplica 

Preço PriceIndex IGP-DI 

Crédito CredGrant IGP-DI 

Poder de Compra PurchasingPower Desconhecido 
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APÊNDICE D - CÁLCULOS E ELASTICIDADES 

D.1. Elasticidades do Modelo II – 2003 a 2015 

D.1.1. Base de Referência: 2015T2 

O cálculo das elasticidades requer a definição de uma base de cálculo. Optou-se pelo segundo 

trimestre de 2015
36

 (2015T2) como referência. Os valores podem ser visualizados na Tabela 

D.1. 

Tabela D.1 – Valores das variáveis originais e primeira diferença ao longo de 2015 

Variáveis Defasagem 
Valor em 

2015T1 
Valor em 

2015T2 (1) 

Valor em 

2015T3 

Valor em 

2015T4 

Vendas de 

Caminhões 

unidades 

vendidas 

Valor 

original 
TruckDem - 19.306 17.986 18.232 16.131 

Primeira 
diferença 

(TruckDem) 0 -18.707 -1.320 246 -2.101 

Índice de 
Preços 

Índice 

referenciado 

em 2015T4 

Valor 

original 
PriceIndex - 106,41 105,19 103,76 100,00 

Primeira 

diferença 
(PriceIndex) 1 1,30 -1,22 -1,43 -3,76 

Crédito Milhões R$ 

Valor 
original 

CredGrant - 6.754,62 6.982,10 6.849,66 7.774,70 

Primeira 

diferença 
(CredGrant) 0 -19.261,94 227,48 -132,44 925,04 

PIB 

Agropecuária 
Milhões R$ 

Valor 

original 
GDPAgr - 77.753,57 72.363,69 64.264,14 49.245,07 

Primeira 
diferença 

(GDPAgr) 2 32.764,53 -5.389,88 -8.099,55 -15.019,07 

PIB 
Industrial 

Milhões R$ 

Valor 

original 
GDPInd - 279.057,34 279.961,36 295.222,87 295.173,41 

Primeira 

diferença 
(GDPInd) 1 -14.690,25 904,02 15.261,51 -49,46 

PIB 

Serviços 
Milhões R$ 

Valor 
original 

GDPServ - 870.369,36 895.027,83 907.708,27 969.220,28 

Primeira 

diferença 
(GDPServ) 1 -52.759,83 24.658,46 12.680,45 61.512,00 

Expectativa de 

PIB em 1 ano 

Índice 

(%) 

Valor 

original 
GDPProj1 - 1,45 0,94 -0,13 -1,92 

Primeira 

diferença 
(GDPProj1) 0 0,67 -0,52 -1,07 -1,79 

Índice da 
Situação Atual 

Índice 
(Neutro = 100) 

Valor 

original 
ISA - 85,80 77,10 73,00 75,73 

Primeira 

diferença 
(ISA) 0 -1,80 -8,70 -4,10 2,73 

(1) - Período de Referência 

Valor original: valor da variável independente no período t 
Primeira diferença: valor da variável independente no período t – valor da variável independente no período (t-1) 

  

                                                 
36

 O critério de adoção do trimestre de referência foi o de selecionar o último período, cujo efeito sobre as vendas, 

mesmo com defasagem, ainda estivesse dentro do intervalo analisado. 
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D.1.2. Variações das Variáveis Independentes e Dependente 

A utilização de um modelo com defasagens torna necessária a análise dos períodos 

subsequentes à referência, para se calcular o efeito ocorrido sobre a variável dependente 

(y)/y, causado pela variação de uma unidade de cada variável independente (x)/x, nas 

respectivas datas de ocorrência.  
 

Tabela D.2 – Variações das variáveis dependente e independentes: base 2015T2 

Variáveis Defasagem (β) 
x em 

2015T2 

y em 

2015T2 

y em 

2015T3 

y em 

2015T4 

Vendas de 

Caminhões 
un. vendidas 

Primeira 

diferença 
(TruckDem) - - - - - - 

Índice de Preços 

Índice 

Referenciado 

em 2015T4 

Primeira 

diferença 
(PriceIndex) 1 -450,000 1,0000 - -450,000 - 

Crédito Milhões R$ 
Primeira 

diferença 
(CredGrant) 0 0,4904 1,0000 0,4904 - - 

PIB 

Agropecuária 
Milhões R$ 

Primeira 

diferença 
(GDPAgr) 2 0,0892 1,0000 - - 0,0892 

PIB Industrial Milhões R$ 
Primeira 

diferença 
(GDPInd) 1 0,1112 1,0000 - 0,1112 - 

PIB Serviços Milhões R$ 
Primeira 

diferença 
(GDPServ) 1 -0,1194 1,0000 - -0,1194 - 

Expectativa de 

PIB em 1 ano 
Índice (%) 

Primeira 

diferença 
(GDPProj1) 0 2.339,96 1,0000 2.339,96 - - 

Índice da 

Situação Atual 
Índice 

 (Neutro = 100) 
Primeira 

diferença 
(ISA) 0 2.339,96 1,0000 2.339,96 - - 

          
Vendas de 

Caminhões 
un. vendidas 

Valor 

original 
TruckDem - - - - - - 

Índice de Preços 

Índice 

referenciado 

em 2015T4 

Valor 

original 
PriceIndex - - - - -450,0001 - 

Crédito Milhões R$ 
Valor 

original 
CredGrant - - - 0,4904 - - 

PIB 

Agropecuária 
Milhões R$ 

Valor 

original 
GDPAgr - - - - - 0,0892 

PIB 

Industrial 
Milhões R$ 

Valor 

original 
GDPInd - - - - 0,1112 - 

PIB 

Serviços 
Milhões R$ 

Valor 

original 
GDPServ - - - - -0,1194 - 

Expectativa de 

PIB em 1 ano 

Índice 

(D%) 

Valor 

original 
GDPProj1 - - - 2.339,96 - - 

Índice da 

Situação Atual 
Índice 

(Neutro = 100) 
Valor 

original 
ISA - - - 2.339,96 - - 

Valor original: valor da variável independente no período t 
Primeira diferença: valor da variável independente no período t – valor da variável independente no período (t-1) 
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D.1.3. Cálculo das Elasticidades na Referência 2015T2 

Dispondo de todas as informações necessárias sobre a variável dependente (y) e cada variável 

independente (x), calcula-se as elasticidades (y/y /x/x) para cada uma das variáveis. 

Dada a disponibilidade de informações, não apenas das variáveis em primeira diferença      

(xt-xt-1), como também, das variáveis originais (xt) utilizando-se a mesma metodologia. 

 

Tabela D.3 – Elasticidades do Modelo II 

Variáveis Independentes 
x em 

2015T2 

x em 

2015T2 
x/x y y y/y  

Elasticidades 

(y/y /x/x) 

Índice de 

Preços 

Índice 

Referenciado 

em 2015T4 

Primeira 

diferença 
(PriceIndex) 1,00 -1,22 -0,82 -450,00 -204,00 2,21 -2,69 

Crédito Milhões R$ 
Primeira 

diferença 
(CredGrant) 1,00 227,48 4,40E-03 0,49 -1.319,51 -3,72E-04 -0,08 

PIB 

Agropecuária 
Milhões R$ 

Primeira 

diferença 
(GDPAgr) 1,00 -5.389,88 -1,86E-04 0,09 -2.100,91 -4,25E-05 0,23 

PIB Industrial Milhões R$ 
Primeira 

diferença 
(GDPInd) 1,00 904,02 1,11E-03 0,11 246,11 4,52E-04 0,41 

PIB Serviços Milhões R$ 
Primeira 

diferença 
(GDPServ) 1,00 24.658,46 4,06E-05 -0,12 245,88 -4,86E-04 -11,97 

Expectativa de 

PIB em 1 ano 
Índice (%) 

Primeira 

diferença 
(GDPProj1) 1,00 -0,52 -1,92 2.339,96 1.019,96 2,29 -1,19 

Índice da 

Situação Atual 
Índice 

 (Neutro = 100) 
Primeira 

diferença 
(ISA) 1,00 -8,70 -0,11 2.339,96 1.019,96 2,29 -19,96 

 

Índice de 

Preços 

Índice 

referenciado 

em 2015T4 

Valor 

original 
PriceIndex 1,00 105,19 0,01 -450,00 17.782,00 -0,03 -2,66 

Crédito Milhões R$ 
Valor 

original 
CredGrant 1,00 6.982,10 1,43E-04 0,49 17.986,49 2,73E-05 0,19 

PIB 

Agropecuária 
Milhões R$ 

Valor 

original 
GDPAgr 1,00 72.363,69 1,38E-05 0,09 16.131,09 5,53E-06 0,40 

PIB 

Industrial 
Milhões R$ 

Valor 

original 
GDPInd 1,00 279.961,36 3,57E-06 0,11 18.232,11 6,10E-06 1,71 

PIB 

Serviços 
Milhões R$ 

Valor 

original 
GDPServ 1,00 895.027,83 1,12E-06 -0,12 18.231,88 -6,55E-06 -5,86 

Expectativa de 

PIB em 1 ano 

Índice 

(%) 

Valor 

original 
GDPProj1 1,00 0,94 1,07 2.339,96 20.325,96 0,12 0,11 

Índice da 

Situação Atual 

Índice 

(Neutro = 100) 

Valor 

original 
ISA 1,00 77,10 0,01 109,23 18.095,23 0,01 0,47 

x: acréscimos (de uma unidade) às variáveis independentes 

x: valor das variáveis independentes na referência 2015T2  

y: variações da variável dependente (TruckDem e TruckDem) causados por cada x 

y: valor da variável dependente (TruckDem e TruckDem) decorrente de x e x 

Valor original: valor da variável independente no período t 
Primeira diferença: valor da variável independente no período t – valor da variável independente no período (t-1) 

 

D.1.4. Considerações sobre as Elasticidades 

Observa-se que o aumento dos preços em um ponto percentual, acelera a queda de vendas em 

450 unidades no trimestre subsequente (devido à defasagem existente). Na base do segundo 

trimestre de 2015, significa que ocorre uma redução de 2,7% nas vendas totais decorrentes de 
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uma alta de 1% no preço corrente, ou seja, uma elasticidade a preço de -2,7. Quanto ao crédito 

a elasticidade obtida é de 0,2.  

O segundo grupo de variáveis, que diz respeito à situação econômica nacional, é representada 

pelo Produto Interno Bruto e suas subdivisões (agropecuária, indústria e serviços). As 

influências dos três são aproximadamente equânimes em módulo quando analisadas em Real. 

Em termos percentuais, leva-se em consideração a parcela do PIB total pela qual cada setor é 

responsável, e observa-se uma predominância dos efeitos do PIB de serviços com uma 

elasticidade de -5,86 contra 1,71 do PIB industrial e apenas 0,4 do PIB da agropecuária. O 

terceiro grupo de variáveis, que diz respeito a expectâncias, é representado pelas variáveis de 

índice da situação atual (ISA) e pela expectativa de PIB. Esta variáveis servem de proxies 

para indicar o quanto a perspectiva de melhora ou piora da economia influencia a decisão de 

compra. O modelo demonstra que tais efeitos são não desprezíveis, com um aumento nas 

vendas de 0,6% para cada ponto do ISA e de 13% para cada 1% de PIB a mais na expectativa 

do comprador.  
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D.2. Cálculo e Elasticidades do Modelo III – 1996 a 2002 

D.2.1. Base de Referência: 2001T4 

Assim como no Modelo II, o estabelecimento de uma base para cálculo é necessária ao 

cômputo das elasticidades. Escolheu-se o quarto trimestre do ano de 2001 (2001T4) como 

referência
37

, conforme Tabela D.4. 

Tabela D.4 – Valores das variáveis originais e primeira diferença ao longo de 2002 

Variáveis Defasagem 
Valor em 

2001T4(1) 

Valor em 

2002T1 

Valor em 

2002T2 

Valor em 

2002T3 

Valor em 

2002T4 

Vendas de 

Caminhões 
un. vendidas 

Valor 

escalar 
TruckDem - 16.796 15.239 16.987 15.196 18.258 

Primeira 

diferença 
(TruckDem) 0 -1.716 -1.557 1.748 -1.791 3.062 

Índice de Preços 

Índice 

referenciado 

em 2015T4 

Valor 

escalar 
PriceIndex - 139,97 137,95 137,04 131,42 122,57 

Primeira 

diferença 
(PriceIndex) 1 -2,95 -2,01 -0,91 -5,61 -8,85 

PIB 

Agropecuária 
Milhões R$ 

Valor 

escalar 
GDPAgr - 13.675,90 22.074,13 21.534,09 21.462,83 16.444,14 

Primeira 

diferença 
(GDPAgr) 4 -1.018,60 8.398,23 -540,04 -71,26 -5.018,69 

PIB 

Industrial 
Milhões R$ 

Valor 

escalar 
GDPInd - 73.152,89 73.584,80 84.312,63 85.894,30 91.115,84 

Primeira 

diferença 
(GDPInd) 1 -2.628,82 431,92 10.727,83 1.581,67 5.221,54 

PIB 

Serviços 
Milhões R$ 

Valor 

escalar 
GDPServ - 210.722,23 195.721,49 208.326,49 217.429,28 232.314,62 

Primeira 

diferença 
(GDPServ) 1 17.982,38 -15.000,74 12.605,00 9.102,78 14.885,34 

Crédito Milhões R$ 

Valor 

escalar 
CredGrant - 458,21 340,55 383,82 422,85 849,03 

Primeira 

diferença 
(CredGrant) 0 133,03 -117,66 43,27 39,03 426,18 

Ibovespa 
Índice 

(%) 

Valor 

escalar 
Ibovespa - 12.624,00 13.336,00 12.361,67 9.588,67 10.647,67 

Primeira 

diferença 
(Ibovespa) 0 214,33 712,00 -974,33 -2.773,00 1.059,00 

Massa Salarial Milhões R$ 

Valor 

escalar 

Purchasing 

Power 
- 388,02 377,76 387,45 386,68 330,93 

Primeira 

diferença 
(Purchasing 

Power) 
1 -0,07 -10,27 9,69 -0,77 -55,75 

(1) - Período de Referência 
Valor original: valor da variável independente no período t 

Primeira diferença: valor da variável independente no período t – valor da variável independente no período (t-1) 

 

                                                 
37

 Assim como no modelo II, o critério de adoção do trimestre de referência  foi o de selecionar o último período, 

cujo efeito sobre as vendas, mesmo com defasagem, ainda estivesse dentro do intervalo analisado. 
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D.2.2. Variações das Variáveis Independentes e Dependente 

Analisando-se o trimestre de referência, bem como os subsequentes (em função das 

defasagens), calculou-se a variação (y)/y da variável dependente em função de um 

acréscimo de uma unidade (x)/x de cada variável independente. 
 

Tabela D.5 – Variações das variáveis dependente e independentes: base 2001T4 

Variáveis Defasagem (β) 
x em 

2001T4 

y em 

2001T4 

y em 

2002T1 

y em 

2002T2 

y em 

2002T3 

y em 

2002T4 

Índice de 

Preços 

Índice 

Referenciado 

em 2015T4 

Primeira 

diferença 
(PriceIndex) 1 -260,1876 1,0000   -260,1876       

Crédito Milhões R$ 
Primeira 

diferença 
(CredGrant) 0 8,0403 1,0000 8,0403         

PIB 

Agropecuária 
Milhões R$ 

Primeira 

diferença 
(GDPAgr) 4 0,3525 1,0000         0,3525 

PIB Industrial Milhões R$ 
Primeira 

diferença 
(GDPInd) 1 0,1386 1,0000   0,1386       

PIB Serviços Milhões R$ 
Primeira 

diferença 
(GDPServ) 1 -0,1621 1,0000   -0,1621       

Expectativa de 

PIB em 1 ano 
Índice (%) 

Primeira 

diferença 
(Ibovespa) 0 0,3516 1,0000 0,3516         

Índice da 

Situação Atual 
Milhões R$ 

Primeira 

diferença 

(Purchasing 

Power) 
1 71,1827 1,0000   71,1827       

            

Índice de 

Preços 

Índice 

referenciado 

em 2015T4 

Valor 

escalar 
PriceIndex - - 1,0000   -260,1876       

Crédito Milhões R$ 
Valor 

escalar 
CredGrant - - 1,0000 8,0403         

PIB 

Agropecuária 
Milhões R$ 

Valor 

escalar 
GDPAgr - - 1,0000         0,3525 

PIB 

Industrial 
Milhões R$ 

Valor 

escalar 
GDPInd - - 1,0000   0,1386       

PIB 

Serviços 
Milhões R$ 

Valor 

escalar 
GDPServ - - 1,0000   -0,1621       

Ibovespa 
Índice 

(%) 

Valor 

escalar 
Ibovespa - - 1,0000 0,3516         

Massa Salarial Milhões R$ 
Valor 

escalar 

Purchasing 

Power 
- - 1,0000   71,1827       

x: acréscimos (de uma unidade) às variáveis independentes 

y: variações da variável dependente causados por cada x 

Valor original: valor da variável independente no período t 

Primeira diferença: valor da variável independente no período t – valor da variável independente no período (t-1) 
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D.2.3. Cálculo das Elasticidades na Referência 2001T4 

Com as informações disponíveis, calculou-se as elasticidades para o trimestre de referência. 
 

Tabela D.6 – Elasticidades do Modelo III 

Variáveis Independentes 
x em  

2001T4 

x em 

2001T4 
x/x y y y/y  

Elasticidades 

y/y / x/x 

Índice de 

Preços 

Índice 

Referenciado 

em 2015T4 

Primeira 

diferença 
(PriceIndex) 1,00 -2,95 -0,34 -260,19 -1.817,19 0,14 -0,42 

Crédito Milhões R$ 
Primeira 

diferença 
(CredGrant) 1,00 133,03 0,01 8,04 -1.707,96 -4,71E-03 -0,63 

PIB 

Agropecuária 
Milhões R$ 

Primeira 

diferença 
(GDPAgr) 1,00 -1.018,60 -9,82E-04 0,35 3.062,35 1,15E-04 -0,12 

PIB Industrial Milhões R$ 
Primeira 

diferença 
(GDPInd) 1,00 -2.628,82 -3,80E-04 0,14 -1.556,86 -8,90E-05 0,23 

PIB Serviços Milhões R$ 
Primeira 

diferença 
(GDPServ) 1,00 17.982,38 5,56E-05 -0,16 -1.557,16 1,04E-04 1,87 

Ibovespa Índice (%) 
Primeira 

diferença 
(Ibovespa) 1,00 214,33 4,67E-03 0,35 -1.715,65 -2,05E-04 -0,04 

Massa Salarial Milhões R$ 
Primeira 

diferença 

(Purchasing 

Power) 
1,00 -0,07 -14,16 71,18 -1.485,82 -0,05 3,38E-03 

 
Índice de 

Preços 

Índice 

referenciado 

em 2015T4 

Valor 

escalar 
PriceIndex 1,00 139,97 0,01 -260,19 14.978,81 -0,02 -2,43 

Crédito Milhões R$ 
Valor 

escalar 
CredGrant 1,00 458,21 2,18E-03 8,04 16.804,04 4,78E-04 0,22 

PIB 

Agropecuária 
Milhões R$ 

Valor 

escalar 
GDPAgr 1,00 13.675,90 7,31E-05 0,35 18.258,35 1,93E-05 0,26 

PIB 

Industrial 
Milhões R$ 

Valor 

escalar 
GDPInd 1,00 73.152,89 1,37E-05 0,14 15.239,14 9,10E-06 0,67 

PIB 

Serviços 
Milhões R$ 

Valor 

escalar 
GDPServ 1,00 210.722,23 4,75E-06 -0,16 15.238,84 -1,06E-05 -2,24 

Ibovespa 
Índice 

(%) 

Valor 

escalar 
Ibovespa 1,00 12.624,00 7,92E-05 0,35 16.796,35 2,09E-05 0,26 

Massa Salarial Milhões R$ 
Valor 

escalar 

Purchasing 

Power 
1,00 388,02 2,58E-03 71,18 15.310,18 4,65E-03 1,80 

x: acréscimos (de uma unidade) às variáveis independentes 

x: valor das variáveis independentes na referência 2015T2  

y: variações da variável dependente (TruckDem e TruckDem) causados por cada x 

y: valor da variável dependente ((TruckDem e TruckDem) decorrente de x e x 

Valor original: valor da variável independente no período t 
Primeira diferença: valor da variável independente no período t – valor da variável independente no período (t-1) 

 

 

D.2.4. Considerações sobre as Elasticidades 

Observa-se que um aumento de 1% nos preços corresponde a um decréscimo de 2,4% nas 

vendas com um trimestre de defasagem. O crédito, por sua vez, está associado a um aumento 

de 0,2% nas vendas, dentro do mesmo período,  para cada 1% de acréscimo ao montante 

disponibilizado. 

Os setores do PIB apresentam a dinâmica similar ao Modelo II (acréscimos em vendas 

advindos da indústria e agropecuária e decréscimos decorrentes de serviços). Percentualmente, 
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os efeitos de serviços se sobrepõem aos dos demais setores em função de sua parcela de 

participação no PIB total. 

Quanto  à confiança, observa-se um acréscimo de 0,3% nas vendas para cada 1% de aumento 

no Ibovespa. A massa salarial, por sua vez mostra um aumento de 2% nas vendas para cada 1% 

de aumento nesta variável. 
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APÊNDICE E -  CAUSALIDADE VENDAS-CRÉDITO 

E.1. Vetores Autorregressivos: defasagens de 1, 2, 3, e  4 meses 

Tabela E.1 – Vetores autorregressivos com defasagens de um a quatro meses 

 

Variável

sem defasagem

Variáveis

com

defasagem

n

defasagem

(meses)

 p-valor  p-valor  p-valor  p-valor

1 0,82 0,00 0,68 0,00 0,63 0,00 0,65 0,00

2 - - 0,21 0,01 0,12 0,15 0,13 0,11

3 - - - - 0,17 0,02 0,21 0,01

4 - - - - - - -0,08 0,31

5 - - - - - - - -

6 - - - - - - - -

7 - - - - - - - -

8 - - - - - - - -

9 - - - - - - - -

10 - - - - - - - -

11 - - - - - - - -

12 - - - - - - - -

1 0,00 0,03 9,50E-10 0,99 -3,51E-08 0,65 -5,67E-08 0,47

2 - - 7,78E-08 0,24 -4,91E-08 0,50 -6,92E-08 0,37

3 - - - - 1,28E-07 0,07 1,47E-07 0,06

4 - - - - - - 4,36E-08 0,55

5 - - - - - - - -

6 - - - - - - - -

7 - - - - - - - -

8 - - - - - - - -

9 - - - - - - - -

10 - - - - - - - -

11 - - - - - - - -

12 - - - - - - - -

 a - 739,94 0,04 5,28E+06 0,17 6,04E+06 0,14

1 4,97E+05 0,00 4,89E+05 0,00 5,18E+05 0,00 5,44E+05 0,00

2 - - -1,63E+05 0,02 -1,02E+05 0,15 -70330,45 0,33

3 - - - - -1,70E+05 0,01 -1,18E+05 0,10

4 - - - - - - -1,51E+05 0,03

5 - - - - - - - -

6 - - - - - - - -

7 - - - - - - - -

8 - - - - - - - -

9 - - - - - - - -

10 - - - - - - - -

11 - - - - - - - -

12 - - - - - - - -

1 0,37 0,00 0,21 0,00 0,11 0,12 0,07 0,33

2 - - 0,38 0,00 0,34 0,00 0,31 0,00

3 - - - - 0,25 0,00 0,28 0,00

4 - - - - - - 0,09 0,16

5 - - - - - - - -

6 - - - - - - - -

7 - - - - - - - -

8 - - - - - - - -

9 - - - - - - - -

10 - - - - - - - -

11 - - - - - - - -

12 - - - - - - - -

b - -2,31E+09 0,00 -1,53E+09 0,00 -1,15E+09 0,00 -9,47E+08 0,01
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E.2. Vetores Autorregressivos: defasagens de 5, 6, 7, e  8 meses 

Tabela E.2 – Vetores autorregressivos com defasagens de cinco a oito meses 

 

Variável

sem defasagem

Variáveis

com

defasagem

n

defasagem

(meses)

 p-valor  p-valor  p-valor  p-valor

1 0,65 0,00 0,68 0,00 0,70 0,00 0,70 0,00

2 0,07 0,40 0,06 0,51 0,01 0,86 0,01 0,93

3 0,17 0,04 0,21 0,01 0,23 0,01 0,24 0,01

4 -0,16 0,06 -0,12 0,14 -0,16 0,07 -0,17 0,05

5 0,22 0,01 0,28 0,00 0,26 0,00 0,29 0,00

6 - - -0,20 0,01 -0,26 0,00 -0,26 0,00

7 - - - - 0,15 0,07 0,18 0,04

8 - - - - - - -0,06 0,50

9 - - - - - - - -

10 - - - - - - - -

11 - - - - - - - -

12 - - - - - - - -

1 -3,02E-08 0,70 -3,88E-08 0,62 -2,20E-08 0,78 -2,39E-08 0,76

2 -2,48E-08 0,75 -4,81E-08 0,54 -4,34E-08 0,58 -4,44E-08 0,57

3 1,73E-07 0,03 1,32E-07 0,11 1,44E-07 0,08 1,46E-07 0,07

4 -3,41E-08 0,67 -7,09E-08 0,39 -4,81E-08 0,56 -5,36E-08 0,52

5 -7,67E-08 0,29 -1,59E-08 0,84 8,22E-09 0,92 4,86E-09 0,95

6 - - 1,12E-07 0,12 6,45E-08 0,41 7,01E-08 0,39

7 - - - - -6,85E-08 0,34 -3,46E-08 0,66

8 - - - - - - -2,48E-08 0,73

9 - - - - - - - -

10 - - - - - - - -

11 - - - - - - - -

12 - - - - - - - -

 a - 3,57E+06 0,39 6,26E+06 0,14 4,76E+06 0,28 4,93E+06 0,28

1 5,45E+05 0,00 5,72E+05 0,00 5,88E+05 0,00 6,00E+05 0,00

2 -84886,71 0,26 -99396,73 0,18 -1,46E+05 0,06 -1,76E+05 0,02

3 -1,19E+05 0,11 -87557,06 0,24 -76212,76 0,31 -34518,63 0,65

4 -1,66E+05 0,03 -1,29E+05 0,08 -1,52E+05 0,05 -1,71E+05 0,02

5 33631,42 0,64 86619,76 0,24 59852,95 0,42 1,10E+05 0,15

6 - - -1,77E+05 0,01 -2,24E+05 0,00 -2,16E+05 0,00

7 - - - - 1,55E+05 0,03 2,22E+05 0,00

8 - - - - - - -1,62E+05 0,02

9 - - - - - - - -

10 - - - - - - - -

11 - - - - - - - -

12 - - - - - - - -

1 0,07 0,32 0,06 0,39 0,09 0,22 0,09 0,17

2 0,31 0,00 0,28 0,00 0,29 0,00 0,28 0,00

3 0,28 0,00 0,23 0,00 0,24 0,00 0,24 0,00

4 0,07 0,36 0,01 0,89 0,04 0,57 0,02 0,74

5 0,02 0,74 0,05 0,47 0,10 0,17 0,08 0,27

6 - - 0,16 0,01 0,14 0,05 0,13 0,07

7 - - - - -0,15 0,02 -0,08 0,24

8 - - - - - - 0,02 0,76

9 - - - - - - - -

10 - - - - - - - -

11 - - - - - - - -

12 - - - - - - - -

b - -9,71E+08 0,01 -7,68E+08 0,04 -9,61E+08 0,01 -8,07E+08 0,04
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E.3. Vetores Autorregressivos: defasagens de 9, 10, 11, e 12 meses 

Tabela E.3 – Vetores autorregressivos com defasagens de nove a doze meses 

 

Variável

sem defasagem

Variáveis

com

defasagem

n

defasagem

(meses)

 p-valor  p-valor  p-valor  p-valor

1 0,70 0,00 0,72 0,00 0,78 0,00 0,67 0,00

2 -0,01 0,91 -0,01 0,87 -0,07 0,41 0,00 1,00

3 0,25 0,01 0,29 0,00 0,30 0,00 0,24 0,00

4 -0,19 0,03 -0,24 0,01 -0,31 0,00 -0,28 0,00

5 0,30 0,00 0,36 0,00 0,45 0,00 0,39 0,00

6 -0,29 0,00 -0,33 0,00 -0,43 0,00 -0,29 0,00

7 0,18 0,04 0,25 0,01 0,31 0,00 0,16 0,06

8 -0,10 0,28 -0,09 0,33 -0,20 0,02 -0,13 0,13

9 0,09 0,30 0,18 0,04 0,18 0,04 0,07 0,38

10 - - -0,23 0,01 -0,39 0,00 -0,40 0,00

11 - - - - 0,34 0,00 0,16 0,06

12 - - - - - - 0,42 0,00

1 -9,83E-09 0,90 -2,25E-08 0,78 -3,59E-08 0,64 5,62E-08 0,45

2 -4,85E-08 0,54 -7,99E-08 0,31 -6,45E-08 0,40 -5,79E-08 0,42

3 1,48E-07 0,07 1,75E-07 0,03 2,29E-07 0,00 2,29E-07 0,00

4 -5,61E-08 0,50 -6,92E-08 0,40 -1,07E-07 0,19 -6,81E-08 0,38

5 1,36E-08 0,87 1,30E-08 0,87 3,14E-08 0,69 -5,86E-08 0,45

6 7,88E-08 0,34 5,52E-08 0,50 5,25E-08 0,51 9,06E-08 0,23

7 -3,21E-08 0,70 -6,14E-08 0,46 -3,08E-08 0,70 -1,97E-08 0,79

8 -5,94E-08 0,46 -8,69E-08 0,29 -4,96E-08 0,54 -6,17E-09 0,94

9 -4,27E-09 0,95 6,87E-08 0,38 9,85E-08 0,21 1,61E-07 0,03

10 - - 8,23E-08 0,25 -3,74E-08 0,62 6,53E-08 0,38

11 - - - - -7,75E-08 0,27 -1,60E-07 0,03

12 - - - - - - -2,93E-07 0,00

 a - 4,58E+06 0,33 6,43E+06 0,17 3,38E+06 0,47 7,47E+06 0,87

1 6,03E+05 0,00 6,07E+05 0,00 6,08E+05 0,00 5,22E+05 0,00

2 -1,77E+05 0,02 -1,69E+05 0,03 -1,51E+05 0,05 -1,18E+05 0,11

3 -47163,52 0,55 -47923,07 0,54 -3,62E+04 0,64 -84923,09 0,24

4 -1,57E+05 0,04 -1,73E+05 0,03 -1,82E+05 0,02 -1,66E+05 0,02

5 1,10E+05 0,15 1,32E+05 0,09 1,05E+05 0,19 73194,68 0,33

6 -2,16E+05 0,01 -2,21E+05 0,01 -1,90E+05 0,02 -69662,95 0,37

7 2,33E+05 0,00 2,34E+05 0,00 2,30E+05 0,00 1,06E+05 0,17

8 -1,51E+05 0,05 -1,33E+05 0,09 -1,37E+05 0,09 -90393,94 0,23

9 -41977,06 0,56 -24171,60 0,76 2,89E+06 0,97 -58563,47 0,43

10 - - -59220,01 0,41 -46206,90 0,55 -74063,99 0,30

11 - - - - -73213,95 0,31 -2,08E+05 0,01

12 - - - - - - 3,44E+05 0,00

1 0,09 0,18 0,08 0,24 0,06 0,42 0,16 0,01

2 0,29 0,00 0,29 0,00 0,28 0,00 0,30 0,00

3 0,23 0,00 0,25 0,00 0,26 0,00 0,25 0,00

4 0,02 0,82 0,00 1000,00 0,04 0,59 0,05 0,47

5 0,07 0,31 0,07 0,36 0,04 0,56 -0,05 0,43

6 0,12 0,11 0,11 0,13 0,09 0,19 0,14 0,04

7 -0,11 0,14 -0,13 0,08 -0,13 0,07 -0,12 0,08

8 0,01 0,88 -0,03 0,65 -0,06 0,38 -0,03 0,70

9 0,08 0,22 0,06 0,38 -0,01 0,93 0,06 0,34

10 - - 0,12 0,05 0,09 0,19 0,21 0,00

11 - - - - 0,20 0,00 0,17 0,01

12 - - - - - - -0,37 0,00

b - -7,25E+08 0,07 -6,88E+08 0,10 -6,07E+08 0,15 -8,21E+08 0,04
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