
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMAIA SAHELI 
 
 
 
 
 
 
 

O POTENCIAL DE MERCADO DE EMPRESAS ATACADISTAS 
ATRAVÉS DO VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NOS 

MUNICÍPIOS PAULISTAS, NO SEGMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, 
ENTRE 1997 E 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2006



 
SUMAIA SAHELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O POTENCIAL DE MERCADO DE EMPRESAS ATACADISTAS 
ATRAVÉS DO VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NOS 

MUNICÍPIOS PAULISTAS, NO SEGMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, 
ENTRE 1997 E 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tese apresentada à Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio 
Vargas, como requisito para a obtenção do título 
de Doutor em Administração de Empresas. 
 
Campo de conhecimento:  
Estratégia de Marketing 
 
Orientador: Prof. Dr. Francisco Aranha  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2006



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saheli, Sumaia. 
     O potencial de mercado de empresas atacadistas através do varejo de 
materiais de construção nos municípios paulistas, no segmento de materiais 
elétricos, entre 1997 e 2002 / Sumaia Saheli. - 2006. 
 194 f. 
 
     Orientador: Francisco Aranha. 
     Tese (doutorado) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo. 
 
     1. Comércio atacadista – São Paulo (Estado). 2. Comércio varejista – São 
Paulo (Estado). 3. Materiais de construção – Comercialização – São Paulo 
(Estado). 4. Materiais elétricos – Comercialização – São Paulo (Estado). 5. 
Mercado – Avaliação. 6. Marketing. I. Aranha, Francisco. II. Tese (doutorado) 
- Escola de Administração de Empresas de São Paulo. III. Título. 
 
 

CDU 339.1(816.1) 
 

 
 

 



SUMAIA SAHELI 
 
 
 
 

O POTENCIAL DE MERCADO DE EMPRESAS ATACADISTAS 
ATRAVÉS DO VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NOS 

MUNICÍPIOS PAULISTAS, NO SEGMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, 
ENTRE 1997 E 2002 

 
 
 

Tese apresentada à Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio 
Vargas, como requisito para a obtenção do título 
de Doutor em Administração de Empresas. 
 
Campo de conhecimento: 
Estratégia de Marketing 
 
 
Data de aprovação:  
 
_____/_____/________ 
 
 
Banca Examinadora:  
 
________________________________ 
Prof. Dr. Francisco Aranha (Orientador) 
FGV-EAESP 
 
________________________________ 
Prof. Dr. André Luiz Silva Samartini 
FGV-EAESP 
 
________________________________ 
Prof.ª Dra. Inês Pereira 
FGV-EAESP 
 
________________________________ 
Prof. Dr. Leonardo Pagano 
IBMEC/SP 
 
_______________________________ 
Prof.ª Dra. Maria Sylvia M. Saes 
FEA/USP 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha família 

 



  

AGRADECIMENTOS 

 

 

Como prevê o regulamento, teses e dissertações reservam um espaço do trabalho para 

agradecer a todos aqueles que direta ou indiretamente contribuíram para a sua realização. 

Nesta, além dos tradicionais agradecimentos julgo que caiba aqui também solicitar os meus 

sinceros pedidos de desculpas a todos aqueles que foram, de uma forma ou de outra, 

prejudicados ao longo da elaboração deste trabalho. 

 

Primeiramente, quero agradecer ao Professor Francisco Aranha pela valiosa e paciente 

orientação. Agradeço, também, por todo o tempo dedicado e pelo empenho em me convencer 

a perseverar neste trabalho. Aproveito para lhe solicitar desculpas pelos eventuais transtornos 

que esta supervisão lhe causou. 

 

Agradeço a toda minha família e, principalmente, aos meus pais pelo investimento de 

longo prazo que realizaram em mim, o qual nunca conseguirei retribuir plenamente. 

 

Aos meus irmãos pela paciência que tiveram em aceitar as minhas constantes 

ausências ao trabalho e os transtornos que isto lhes causou. 

 

Ao meu marido e ao meu filho, por quem quase desisti desta empreitada, mas por 

quem, após alguma reflexão, decidi continuar. Muito obrigado por todo o apoio e 

compreensão pela minha ausência. 

 

Por fim, a todos os funcionários da biblioteca e da pós-graduação da EAESP/FGV 

pelo apoio inestimável. 

 



  

RESUMO 
 

 

A pesquisa que se segue representa um estudo sobre o potencial de mercado de 

empresas atacadistas através do varejo de materiais de construção nos municípios paulistas. O 

período de análise da pesquisa compreende os anos entre 1997 e 2002, focando a demanda 

por materiais elétricos. 

 

O trabalho contempla a revisão da literatura pertinente ao assunto; a realização de uma 

pesquisa de campo com os varejistas de materiais de construção; a utilização de dados 

secundários diversos; e a estimação do potencial de mercado através da utilização de modelos 

hierárquicos lineares. 

 

O modelo proposto compõe-se de quatro partes. A primeira estima o volume de 

emprego no varejo de materiais de construção em cada município, com base na massa salarial 

dos municípios e no dinamismo populacional das microrregiões e mesorregiões paulistas. 

Para tanto, utiliza-se de modelo hierárquico em três níveis. A segunda parte estima a receita 

do varejo de materiais de construção com base no emprego gerado por estes estabelecimentos, 

utilizando-se de modelo hierárquico em dois níveis. A terceira parte, com base na pesquisa de 

campo, relaciona a receita do varejo ao potencial de mercado para o atacado. Por fim, na 

última parte se valida a estimativa, comparando-a ao faturamento de um atacadista de 

referência. 

 

Os resultados encontrados confirmam a adequação do modelo proposto. Ainda, as 

pesquisas realizadas, sejam elas através da coleta de dados diretos ou indiretos, apontam para 

a importância do atacado, principalmente como fornecedor do pequeno varejo, fortalecido 

este último pela estabilização econômica. Assim, mesmo em vista do acirramento do 

ambiente competitivo, fruto do fortalecimento do varejo e do desejo da ampliação das vendas 

diretas por parte dos fabricantes, o atacado preserva sua importância na economia. 

 

Por fim, observou-se que a distribuição espacial do potencial de mercado relativo não 

divergia significativamente da distribuição da densidade do emprego estimado e da 

distribuição da densidade da receita líquida de revenda do varejista estimada, sugerindo que 

estas variáveis possam ser utilizadas como variáveis proxies. 



  

 
Palavras-chave: Escola Regional de Marketing; Geomarketing; Potencial de Mercado; 

Modelos Hierárquicos; Empresas Atacadistas; Varejo de Materiais de Construção; Materiais 

Elétricos. 



  

ABSTRACT 
 
 

This paper is a study on the marketing potential of wholesale companies based on the 

retail of building supplies, in the São Paulo state municipalities, during the 1997 - 2002 time-

periods. The focus of this study is on the demand for power electrical supplies.   

 

The study comprehends: a literature review; the conduction of a field research together 

with building supplies retailers; the employment of several secondary data; and, an estimation 

of the market potential with the application of linear hierarchical models. 

 

The presented model has been developed in four steps. First, with the application of a 

three level hierarchical model, employment volume is estimated on the building supplies 

retailing for each municipality. This is based on the total wage and salary income of each 

municipality and, on the dynamism of the population in the microregions and the mesoregions 

of São Paulo state. Second, with a two level hierarchical model, retail sales revenue is 

estimated based on the employment volume generated by the retailing business. Third, based 

on a field research, a relationship between retail sales revenue and the market potential for the 

wholesale business is established. At last, the determined market potential is validated when 

compared to the annual sales of a wholesaler of reference. 

 

The verified results validate the application of the presented model. Either by means 

of direct or indirect data collection, the conducted research highlights the importance of the 

wholesale business, mainly as supplier for the retailing business, where this latter has 

increased with the stability of the economy.  Thus, even in face of a tough environment 

competition, due to the strengthening of the retail business and the desire on the part of the 

manufacturers to expand direct sales, the wholesale business still retains its importance on the 

economy.  

 

Finally, it was observed that the spatial distribution of a determined market potential 

does not differ significantly from the distribution of the estimated employment density nor 

from the distribution of the estimated resale net revenue density of the retailer, which suggests 

that these variables may be used as proxies. 

 
 



  

Keywords: Regional School of Marketing; Geomarketing; Market Potential; Hierarchical 

Models; Wholesale Companies; Building Supplies Retailing; Electrical Supplies.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Em 1961, o Professor David A. Revzan, da Universidade da Califórnia, iniciava o 

prefácio de seu livro Wholesaling in marketing organization com as seguintes palavras: 

 
One of the surprising aspects of the supply of existing marketing literature 
is the paucity of writings in the field of wholesaling. Only one book – 
Beckman and Engle, Wholesaling: Principles and Practice – covers the 
entire fields. Special studies are available in abundance, of course. But 
when one considers the quantitative significance of wholesaling in 
marketing, as well as the challenging problems that arise in this subject 
matter material, then the lack of writings becomes even more surprising and 
unexplainable. (REVZAN, 1961, prefácio).  

 

 

Passados mais de 40 anos dessa publicação, alguma mudança neste quadro pode ser 

observada. Há hoje uma vasta literatura disponível na forma de artigos, dissertações e teses 

sobre empresas atacadistas, porém livros foram agregados em menor quantidade. Se 

considerarmos exclusivamente o atacado focado na geografia de mercados, observa-se a 

redução significativa desta oferta. Revzan (1961), Barth (1984) e Tyagi et al. (1995) são 

exemplos desta literatura. Em se tratando do mercado brasileiro o cenário é um pouco menos 

animador. Ao longo desta pesquisa, muitas vezes foi sugerido por dirigentes de empresas, 

associações de classe e consultores especialistas que se desistisse desta tarefa em função do 

grau dificuldade, dada a escassez de informações. Contribuir para o estoque do conhecimento 

científico nesta área, propiciando um maior entendimento da geografia de mercado das 

empresas atacadistas, mais especificamente do seu potencial de mercado, é o intuito deste 

estudo. 

 

A análise de potencial de mercado nos municípios do Estado de São Paulo representa 

uma segmentação geográfica do mercado que permite às firmas definirem estratégias 

diferenciadas espacialmente, alocando recursos conforme a prioridade que dão a cada 

localidade. Vale lembrar que descobrir oportunidades de mercado atrativas e viáveis 

economicamente é um grande desafio do marketing, pois isto pode se tornar uma vantagem 

competitiva da empresa enquanto a concorrência não consegue neutralizá-la. Neste sentido, é 

importante descobrir mercados com necessidades a serem atendidas, ou a serem melhor 

atendidas. Atualmente, esta informação é especialmente relevante aos atacadistas, pois eles 
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enfrentam uma concorrência significativa advinda do fortalecimento do setor varejista e da 

tentativa, por parte das indústrias, de realizarem eles próprios a distribuição através das 

vendas diretas, como afirmam Alcântara (1997) e Rosenbloom (1995), entre outros. 

Utilizando-se como insumo de análise as informações que resultarão desta pesquisa, as 

empresas atacadistas poderão avaliar sua eficiência de vendas, tendo em vista o potencial de 

cada localidade e direcionando melhor seus investimentos mercadológicos. 

 

O interesse pelo tema decorre da minha formação acadêmica e profissional. Ainda 

quando estudante de graduação em economia e trainee, desenvolvi uma análise prospectiva 

sobre o potencial de mercado de cartões de crédito. No mestrado, optei por me especializar 

em economia regional, desenvolvendo para a dissertação a análise das desigualdades de 

eficiência técnica entre as Unidades Federativas Brasileiras. A partir de então, atuei como 

consultora em diversos projetos públicos e privados nos quais as especificidades regionais e 

mercadológicas eram relevantes. O interesse pelas empresas atacadistas se deve à atuação 

empresarial de minha família. Assim, o tema desta pesquisa decorre de um interesse pessoal, 

com a continuidade de uma especialização em análises regionais e mercadológicas, além do 

desafio a ser vencido, a já mencionada dificuldade na obtenção de informações. 

 

Este estudo representa a tese para a obtenção do título de Doutor em Administração de 

Empresa, na área de concentração Mercadologia, apresentada à EAESP/FGV em 2006. 
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2 TEMA E OBJETIVOS 

 

 

2.1 Tema 

 

Potencial de mercado de empresas atacadistas através do varejo de materiais de 

construção nos municípios paulistas, entre os anos de 1997 e 2002, para materiais elétricos. 

 

 

2.2 Objetivos 

 

a) apresentar e discutir as especificidades do atacado no que tange às análises de 

potencial de mercado;  

b) analisar o potencial de mercado do varejo de materiais de construção como 

canal de distribuição para o atacado nos municípios paulistas utilizando 

modelos hierárquicos lineares; 

c) verificar a validade das hipóteses formuladas na tentativa de explicar e 

compreender o potencial de mercado das empresas atacadistas nos municípios 

paulistas através do canal varejista de materiais de construção. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

 

3.1 Razões de ordem teórica 

 

 

3.1.1 Por que o atacado? 

 

Antes da década de 90, questões relativas à distribuição de bens e serviços tinham 

menor destaque nos debates acadêmicos e empresariais. Ballou (1993) explica que a principal 

razão para este fato era a escassez da capacidade instalada, que direcionava o foco para a 

produção. Após a Segunda Guerra Mundial, a economia americana se expandiu 

significativamente, impulsionada pela demanda reprimida nos anos anteriores e pelo seu 

domínio econômico internacional, com capacidade produtiva e competição crescente. Em 

virtude do forte crescimento observado e das altas taxas de lucro, não se atentava a questões 

relativas à distribuição, as quais poderiam proporcionar um incremento na lucratividade. Com 

a retração econômica vivida na década de 80, em conjunto com a instabilidade de preços, 

desloca-se o foco para a administração financeira. Já ao longo dos anos 90, com a 

estabilização econômica mundial observada em conjunto com a revolução tecnológica e 

globalizante, verificou-se a ampliação da produtividade e dos mercados. Algumas economias 

passaram a se preocupar, então, não mais com o controle da inflação, mas sim com a 

possibilidade da ocorrência de deflação, fruto do excesso de oferta. Neste novo cenário 

econômico, o tema da distribuição se fortalece. 

 

Drozdow (1992) concorda com esta análise histórica, argumentando que, enquanto os 

anos 70 poderiam ser chamados anos da produção e do mercado, os anos 80 foram os anos 

das finanças. A emergência da distribuição e da logística ocorre somente na década de 90. 

 

Entre os diversos agentes envolvidos na distribuição, encontram-se as empresas 

atacadistas, foco de nosso estudo. Essas empresas sofrem na atualidade com a concorrência 

vertical advinda do fortalecimento do setor varejista e da tentativa por parte das indústrias de 

realizarem elas mesmas a distribuição (ALCÂNTARA, 1997; ROSENBLOOM, 1995). 
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Segundo Drozdow e Carroll (1997), organizações atacadistas de um modo geral são 

freqüentemente empresas familiares, com sérios problemas de continuidade, não 

internacionalizadas, e com menor poder de mercado na cadeia de distribuição. Rosenbloom 

(1995) concorda com esta posição, relatando que nos EUA, apesar de serem diversos os 

tamanhos das empresas atacadistas, predominam empresas de pequeno porte.  Coughlan et al. 

(2002) relatam que no mercado americano a maioria dos distribuidores atacadistas é formada 

por empresas muito pequenas que operam um único estabelecimento. Também apontam no 

mesmo sentido as pesquisas nacionais relativas às revendas (atacado e varejo) paulistas de 

materiais de construção e elétricos (SINCOELÉTRICO, 1996, 1998). Estas se caracterizam 

por serem empresas de pequeno porte, que operam em um único estabelecimento e geram 

poucos postos de trabalho, pois muitas são empresas familiares. 

 

Nos EUA observou-se ao longo dos últimos anos um processo de profissionalização e 

consolidação das empresas atacadistas. A conseqüência foi a redução do número de empresas 

e o fortalecimento das sobreviventes. 

 

Apesar do processo de consolidação observado, Coughlan et al. (2002) esclarecem que 

as medidas de concentração deste setor ainda são baixas, em comparação com as medidas dos 

demais setores produtivos. Isso decorre do 

 
[...] fato de que a competição entre distribuidores atacadistas 
tradicionalmente acontece em mercados diferentes do ponto de vista 
geográfico. Um distribuidor atacadista pode dominar uma região de um 
país, mas ser responsável por uma proporção muito pequena das vendas 
nacionais. (COUGHLAN et al., 2002, p. 376).  

 

 

Neste ponto é interessante salientar esta característica dos atacadistas: apesar de 

possuírem tecnologia para alcançar mercados nacionais, eles parecem concentrar suas forças 

de vendas em regiões menores. No caso brasileiro, o peso da carga tributária interestadual 

(por exemplo, o ICMS substituição) associada às deficientes condições dos transportes pode 

justificar este posicionamento (por exemplo, as precárias condições das rodovias nacionais). 

 

O objetivo da pesquisa é desenvolver um modelo para analisar o potencial de mercado 

do atacado tendo como foco o varejo paulista de materiais de construção e os produtos 

elétricos (materiais elétricos). Para tanto, ao longo do trabalho desenvolve-se um ferramental 
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de análise de oportunidades de mercado para este setor, cuja aplicação permite às empresas 

medir e prever o potencial de cada localidade. Tendo em vista que grande parte das vendas do 

atacado destina-se ao varejo (mais de 80%, conforme o Ranking 2002 da Associação 

Brasileira de Atacadistas e Distribuidores - ABAD) toma-se o canal varejista como foco da 

análise. Ainda, as pesquisas já realizadas (SINCOELÉTRICO, 1996, 1998) apontam para a 

importância das revendas de materiais de construção na distribuição dos materiais elétricos, o 

que justifica o foco nestas empresas, tendo em vista à disponibilidade de informações 

estatísticas, como se descreverá adiante. 

 

 

3.1.2 Por que geomarketing para empresas atacadistas? 

 

A fundamentação científica do geomarketing geralmente se dá com estudos dedicados 

à análise do potencial de mercado de centros econômicos (Oliveira, 1996; Azzoni; Capelato, 

1996); com a análise das disparidades regionais (Saheli; Macedo, 1998); com a análise da área 

de influência de lojas (Parente; Kato, 2001); com a análise de potencial de mercado varejista 

(Aranha, 1998, 2000; Poli, 1997); e com análises da localização empresarial (Parente, 2000). 

Estudos que se dedicam ao atacado são mais escassos, sejam eles dedicados à conceituação ou 

modelagem, apesar da importância desta análise como expõem Coughlan et al. (2002). 

 

As primeiras referências sobre o assunto são os antigos estudos realizados por Revzan 

(1961). Há ainda alguns estudos que tratam da localização focando a necessidade de 

minimização dos custos, como o de Tyagi et al. (1995). Para o mercado brasileiro, na década 

de 80 foi defendida uma dissertação de mestrado na EAESP/FGV sobre a área de influência 

no atacado cash-carry (Barth, 1984). 

 

Assim, esta pesquisa visa a contribuir para o estoque de conhecimento neste campo de 

estudo. Com a análise pretende-se estudar as especificidades do setor atacadista quanto às 

questões de potencial de mercado, desenvolvendo um modelo customizado a uma classe de 

produtos: materiais elétricos. 
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3.2 Razões de ordem prática 

 

Descobrir oportunidades de mercado atrativas e viáveis economicamente é um grande 

desafio do marketing, pois isso pode se tornar uma vantagem competitiva da empresa 

enquanto a concorrência não consegue neutralizá-la. Neste sentido, é importante descobrir 

mercados com necessidades a serem atendidas, ou a serem melhor atendidas. Cobra (1993) 

lembra que uma oportunidade de mercado só pode ser considerada como tal se à luz de 

critérios qualitativos e quantitativos se revelar interessante. Para tanto é necessário avaliar não 

somente o ambiente interno (recursos financeiros, tecnológicos, produtivos, humanos, 

materiais, entre outros disponíveis), como também o externo, isto é, o potencial de mercado 

para o produto ou serviço. Assim, avaliar oportunidades de mercado significa compreender a 

demanda de mercado, a demanda individual e a previsão de vendas. 

 

O potencial de mercado disperso em diferentes áreas geográficas é peça fundamental 

em um plano de vendas, o qual, segundo Mahin (1991), consome 66% do orçamento de 

marketing. Com um plano de vendas geográfico, cada vendedor – elo entre a demanda e a 

oferta – terá um objetivo, um orçamento e um programa de suporte alocado espacialmente. A 

alta freqüência com que os estudos de potencial de mercado são desenvolvidos nas empresas 

confirma a importância deles, como afirmam Hummel (1961), Kotler (2000) e Poli (1997). 

 

Uma lista de possibilidades de uso do potencial de mercado derivada de Cobra (1993) 

e Hummel (1961) vem ao encontro da argumentação acima, como segue: 

 

a) calcular a participação de mercado da empresa e/ou de um produto em uma 

dada área geográfica; 

b) realizar a previsão de vendas; 

c) estabelecer paridade de vendas (relação entre as vendas passadas e o potencial 

de mercado); 

d) determinar as áreas para alocação da força de vendas; 

e) segmentar o mercado, por territórios, produtos, etc; 

f) identificar os limites dos territórios de vendas e proporcionar critérios para o 

zoneamento de vendas; 
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g) determinar o número de vendedores ou representantes de vendas necessários 

para cobrir uma área geográfica, assim como estabelecer parâmetros para 

medir o desempenho de cada um; 

h) estabelecer quotas por linhas de produtos, por territórios e por vendedores; 

i) dirigir a cobertura da propaganda, do merchandising e da promoção de vendas; 

j) localizar depósitos, lojas, pontos de vendas, vendedores residentes, filiais de 

vendas, etc; 

k) estabelecer roteiros de transporte, de visitação e de comunicação; 

l) estabelecer a política e canais de distribuição; 

m) apoiar na introdução de novos produtos; 

n) formular estratégias de marketing por segmento de mercado. 

 

Geralmente, os estudos de potencial de mercado seguem uma seqüência, sendo a 

determinação do potencial total de mercado a tarefa inicial. Posteriormente se dá a 

determinação do potencial de mercado das áreas (foco do estudo atual), para então se realizar 

a estimação das vendas setoriais e a participação de mercado da empresa, as quais não fazem 

parte do escopo da pesquisa atual. 

 

No que tange exclusivamente ao atacado, Alcântara (1997) aponta para a necessidade 

de um maior direcionamento espacial nas questões mercadológicas. 

 
As empresas precisam aprender a ter estratégias e a atuar regionalmente, 
descentralizando as operações, pois estando num país de dimensões 
continentais é preciso que se comece a trabalhar macro e micro regiões. [...] 
a malha de distribuição no Brasil se cruza, portanto o distribuidor e a 
indústria devem decidir a quais empresas e clientes irão se orientar. 
(ALCÂNTARA, 1997, p. 184). 

 

 

Isso denota a concorrência vertical no canal de marketing, isto é, entre o produtor e o 

atacadista distribuidor, assim como com o grande varejista. Criar instrumentos com os quais 

as empresas atacadistas possam entender o potencial de mercado de cada unidade municipal e, 

com isso, refletir sobre seu posicionamento estratégico são as conseqüências que se esperam 

com a utilização dos resultados desta pesquisa. Neste ponto, vale esclarecer que esta reflexão 

não está compreendida no estudo, pois não é o seu foco, mas pode ser facilitada após o 

conhecimento de suas conclusões. 
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4 PROBLEMA 

 

 

Três principais questões motivam o estudo. São elas: 

 

a) quais as especificidades do atacado que o diferenciam do varejo nas análises de 

potencial de mercado (tema dos capítulos 5 e 7); 

b) como modelar geograficamente o potencial de mercado de empresas 

atacadistas através do varejo de materiais de construção, relativo aos produtos 

elétricos (tema dos capítulos 8, 10, 11 e 12); 

c) quais as possíveis variáveis explicativas deste potencial (tema do capítulo 12). 
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5 CANAIS DE MARKETING 

 
 
 

Sabe-se que por trás de toda aquisição de produto ou serviço estão os canais de 

marketing. Conceituá-los pode ser uma tarefa difícil se levarmos em conta que há diversas 

perspectivas de análise. Rosenbloom (1995) descreve alguns pontos de vista: 

 
The manufacturer, for example, may focus on the different intermediaries 
needed  to get products to costumers, so he might define the marketing in 
terms of the movement of the products through these various intermediaries. 
Middlemen such as wholesalers or retailers who are expected to carry 
substantial inventories from various manufactures and bear the risks 
associated with this function may view the flow of the title to the goods as 
the proper delineator of the marketing channel. Costumers may view the 
marketing channel as simply “a lot of middlemen” standing between them 
and the producer of the product. Finally, the researcher observing the 
market channel as it operates in the economic system may describe it in 
terms of its structural dimensions and efficiency of operation. 
(ROSENBLOOM, 1995, p. 5). 

 

O autor acaba adotando a perspectiva de canais de marketing como organizações de 

contatos externos que são gerenciadas para se alcançarem os objetivos da distribuição. 

Coughlan et al. (2002) definem um canal de marketing como “[...] um conjunto de 

organizações interdependentes envolvidas no processo de disponibilizar um produto ou 

serviço para uso ou consumo” (COUGHLAN et al. 2002, p. 20). 

Trata-se, portanto, de relacionamentos interorganizacionais e não intraorganizacionais. 

Compreendem estas organizações as firmas que se envolvem nas tarefas de negociação ao 

longo do fluxo da cadeia. Alguns textos excluem desta definição as empresas que fazem o 

trabalho de base. Por exemplo, Rosenbloom (1995) enfatiza que no conceito de canal de 

marketing não estão inclusos os agentes auxiliares (agentes facilitadores) – transportadoras, 

instituições financeiras, etc. – como organizações de contato, pois estas não participam dos 

fluxos de negociação e propriedade do bem. Ele as denomina estruturas auxiliares, as quais 

dão assistência aos membros do canal para que estes realizem a tarefa da distribuição. 

Observa-se que os produtores e intermediários formam o arranjo comercial do canal, tendo a 

responsabilidade de atender as demandas dos consumidores finais, sejam eles firmas ou 

famílias. 
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Figura 1 – Classificação dos participantes do canal 
Fonte: ROSENBLOOM, 1995, p. 35. 

 

Coughlan et al. (2002), porém, não fazem esta diferenciação e os incluem como 

principais membros de um canal de marketing, do qual fazem parte os fabricantes, os 

intermediários e os usuários finais. O termo fabricante se refere ao produtor do bem ou 

serviço que será transacionado. Os usuários finais são empresas ou consumidores individuais 

do produto ou serviço. Os intermediários são os membros do canal que não são classificados 

como fabricante ou consumidor final. 

 

Os intermediários representam os atacadistas, varejistas e especialistas. Na categoria 

de atacadistas os autores incluem os atacadistas comerciantes ou distribuidores, 

representantes, agentes e corretores dos fabricantes. Já para os varejistas os autores lembram 

as formas variadas que eles podem assumir, incluindo lojas de departamentos, hipermercados, 

lojas especializadas, lojas de conveniência, franquias, clubes de compras, clubes de armazéns, 
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varejistas on-line, entre outras. Por fim, os intermediários especialistas – correspondem aos 

agentes auxiliares tratados por Rosenbloom (1995) – desempenham um fluxo específico, 

como as empresas seguradoras, empresas financeiras, empresas de cartão de crédito, agências 

de propaganda, empresas de logística e remessa, e empresas de tecnologia de informação. 

Rosenbloom (1995) lembra o modelo do mix de marketing para localizar a 

importância do gerenciamento do canal, como mostra a Figura 2 abaixo. A estratégia do canal 

em conjunto com o gerenciamento logístico compõe a variável distribuição do modelo do mix 

de marketing. A estratégia de gerenciamento do canal diz respeito ao processo de 

gerenciamento das organizações de contato, que são responsáveis pelo cumprimento dos 

objetivos da distribuição, enquanto o gerenciamento logístico se responsabiliza por 

disponibilizar o produto no local, tempo e quantidades desejadas. O autor lembra a relação de 

subordinação que existe entre o gerenciamento da estratégia do canal e o gerenciamento 

logístico. 

 
 

 
 

Figura 2 – Modelo da estratégia do mix de mercado 
Fonte: ROSENBLOOM, 2002, p. 29. 
Nota: Adaptado pela autora. 
 

Quando o canal de marketing se desenvolve, cinco fluxos se observam: o fluxo do 

produto, da negociação, da propriedade, da informação e da promoção. Em todos eles, o 

fabricante, os intermediários (atacadistas, distribuidores e varejistas) e o consumidor final 

estão presentes. No fluxo do produto e da informação observa-se também a presença das 
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empresas transportadoras, enquanto que no fluxo da promoção é possível verificar-se a 

presença das agências de propaganda. 

 

Coughlan et al. (2002) falam em oito fluxos universais de canal: posse física, 

propriedade, promoção, pedido, pagamento, negociação, financiamento e risco. Os três 

primeiros se movem para a frente do canal, isto é, do produtor em direção aos consumidores 

finais. Na contramão, estão o pedido e o pagamento. Os demais, assim como os fluxos de 

informações (não inclusos), movem-se nas duas direções. 

 

Da exposição acima, depreende-se que, apesar das diferenças que se observam nas 

duas referências, não há uma discordância significativa entre os conceitos formulados por 

esses autores. Ademais, acredita-se que essas divergências decorram da diferença na 

perspectiva de análise, e não no conteúdo. 

 

 

5.1 Importância do intermediário 

 

A dúvida quanto à necessidade de intermediários entre o produtor e o consumidor é 

bastante antiga, como lembra Rosenbloom (1995), referenciando-se inclusive à Grécia antiga. 

Neste debate, dois conceitos são relevantes: o da especialização ou da divisão do trabalho, 

como postulado por Adam Smith desde 1776 na obra Riqueza das Nações; e o da eficiência 

do contato. A ilustração deste argumento é dada nas Figuras 3 e 4 a seguir, as quais 

demonstram que, na ausência dos intermediários, o número de contatos aumenta, encarecendo 

a distribuição. 
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Figura 3 – Ausência do atacadista 
Fonte: ROSENBLOOM, 2002, p. 37. 
Nota: Adaptado pela autora 

 
 

 

 

 
Figura 4 – A redução dos contatos 
Fonte: ROSENBLOOM, 2002, p. 37. 
Nota: Adaptado pela autora 

 

Porém, Coughlan et al. (2002) lembram que, assim como a presença dos 

intermediários pode proporcionar a redução do número de contatos, esse número aumenta 

drasticamente à medida que são acrescidos mais atacadistas, podendo haver inclusive 

deseconomias de escala. Se observamos as Figuras 3 e 4 acima, veremos que a primeira 

apresenta doze contatos, enquanto a segunda, sete contatos. Se considerarmos mais um 

atacadista, chegamos a um número de catorze contatos. Conseqüentemente, empregar cada 

vez mais intermediários pode gerar retornos decrescentes. 
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Desta forma, conclui-se que deve haver um número ótimo de intermediários, que pode 

variar conforme o número de produtores, o tamanho do mercado a ser atendido e as diversas 

realidades socioeconômicas. Como lembram Coughlan et al. (2002) e Rosenbloom (2002), o 

exemplo do mercado japonês é conhecido por possuir extensos canais de marketing. 

A seguir, com base no trabalho de Rosenbloom (1995), Rosenbloom (2002), Revzan 

(1961) e Coughlan et al. (2002), são apresentados os conceitos de atacado e empresas 

atacadistas. 

 

 

5.2 O atacado 

 

Revzan (1961) apresenta três significados possíveis para o termo atacado: 

 

a) o marketing ortodoxo adota a ótica da natureza e motivação do comprador. 

Neste critério o atacado é definido como uma parte do marketing no qual 

bens e serviços se movem entre compradores que poderão revendê-los ou 

utilizá-los na produção de outros bens que posteriormente serão vendidos 

(bens intermediários), tendo fins lucrativos ou não. Assim, transações de 

bens e serviço que se destinam à satisfação das necessidades individuais 

(bens finais) representam uma transação varejista. Algumas características 

são apontadas para se identificar uma transação atacadista: 

i. a motivação da compra; 

ii. a quantidade comprada em cada transação; 

iii. maior variedade de bens ofertados; 

iv. maior área de influência; 

v. menor preço por unidade. 

 

b) Beckman-Engle apresentaram três visões para o atacado: uma restrita, outra 

mediana e uma visão ampla. A restrita trata o atacadista como aquele que 

efetua as vendas para os varejistas. A mediana considera, além dos 

varejistas, os consumidores industriais, comerciais, institucionais; usuários 

profissionais; e outros atacadistas. Por fim, a visão mais ampla não 



 34 

considera quem está vendendo, que pode ser um produtor, uma indústria, 

um atacadista com a propriedade ou não do bem, entre outros; 

 

c) Revzan, finalmente, lembra que outros conceitos podem ser derivados da 

legislação comercial e de sua interpretação, mas estes conceitos são menos 

relevantes em estudos de marketing. 

 

Coughlan et al. (2002) apresentam este membro do canal como aquele que vende para 

outros intermediários, como varejistas, ou para usuários finais de empresa, mas não para 

usuários finais individuais. Rosenbloom (1995) apresenta-os como os que realizam negócios 

independentes vendendo bens para revendas ou usuários empresariais. 

 

Neste estudo, adota-se o conceito do atacado apresentado pelos dois últimos autores. 

Porém, foca-se a demanda derivada das revendas, dos intermediários, haja vista o maior 

direcionamento das vendas do atacado a estes clientes, conforme esclarece a ABAD 

(RANKING 2002). 

 

Segundo os dados da Pesquisa Anual do Comércio de 2001 da FIBGE, o comércio 

atacadista de madeira, materiais de construção, ferragem, etc. obteve uma receita líquida de 

R$ 6,1 bilhões, enquanto as compras do comércio varejista de mesmo setor foram na ordem 

de R$ 16,5 bilhões. Se tomarmos as estimativas da ABAD, que apontam serem 80% das 

vendas do atacado direcionadas ao varejo, observamos que apenas 30% das compras do 

varejo se realizaram através do atacadista. A Figura 5 a seguir exemplifica as diversas 

possibilidades do fluxo da mercadoria, salientando que este estudo tem como foco as vendas 

do atacado para o varejo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 – Fluxo da mercadoria através dos canais de distribuição   
Fonte: Elaboração própria 
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5.2.1 Funções do atacado 

 

Os produtores podem acessar os consumidores diretamente, mas utilizam 

intermediários devido às economias de escala que se observam. Estas economias decorrem da 

possibilidade de redução do custo fixo unitário à medida que se ganha escala. A eficiência na 

distribuição é conseguida quando se trabalha em parceria com intermediários.  Stern et al. 

(1996) e Rosenbloom (1995) lembram algumas vantagens nesta parceria: 

 

a) menores custos de contatos de vendas; 

b) redução dos custos e riscos de estoque em virtude da manutenção de 

inventários; 

c) maior eficiência em termos de cobertura de mercado; 

d) possibilidade do processamento de pedidos fracionados; 

e) fonte de informações sobre o mercado; 

f) suporte ao cliente (trocas, devoluções, ajustes, reparos) agregando valor ao 

produto. 

 

Para os consumidores, justifica-se a compra junto ao intermediário em função da 

disponibilidade do produto em porções fracionadas; da variabilidade de oferta; da 

proximidade física (mais significativo no caso do varejo); da redução dos riscos e incerteza 

que a manutenção de estoques envolve; da oferta de crédito barato; da assessoria e suporte 

técnico. 

 

Ao desempenharem estas funções de distribuição, esperam-se como resultado maior 

eficiência e eficácia no canal de marketing, que resulta na margem de contribuição dos 

intermediários. 

 

Os resultados da pesquisas de campo realizadas pelo Clube de Compras & Negócios 

do Sindicato do Comércio Varejista de Material de Construção, Maquinismos, Ferragens, 

Tintas, Louças e Vidros da Grande São Paulo (SINCOMAVI) apresentados no próximo 

Capítulo 9 relativo à análise setorial vão ao encontro destas análises, ao confirmar a 

importância dos atacadistas para os pequenos e microempresários. 
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5.2.2 A concorrência vertical: atacado versus varejo versus produtor 

 

Como afirmam Alcântara (1997) e Coughlan et al. (2002), alguns analistas de 

mercado, principalmente na década de 80, eram extremamente pessimistas quanto à 

importância econômica dos atacadistas, chegando até mesmo a sugerir sua diminuição ou  seu 

desaparecimento. O fator preponderante neste caso seria a influência no desempenho dos 

atacadistas do surgimento e/ou fortalecimento de grandes cadeias varejistas, como o Wal 

Mart. 

 

Rosenbloom (1995) chama a atenção para o fortalecimento do setor varejista no canal 

de marketing em função de três fatores: 

 

a) aumento do tamanho e poder de compra do varejista; 

b) adoção de tecnologias avançadas (Eletronic Data Interchange – EDI), 

Computer Aided Designetc – CAD); 

c) uso de modernos conceitos e técnicas de marketing.  

 

Ele prova que nos Estados Unidos houve um aumento de tamanho e concentração dos 

varejistas. Como tamanho se traduz em poder, à medida que os varejistas crescem em 

tamanho, aumenta seu poder de influência no canal. 

 

Além do fortalecimento do setor varejista, Alcântara (1997) observou também a 

tentativa por parte das indústrias de realizarem a própria distribuição. 

 

Segundo Rosenbloom e Mollenkopf (1993) e Coughlan et al. (2002), as conseqüências 

desses dois fatos foram a retirada de alguns atacadistas dos canais de distribuição e o 

desenvolvimento de atacadistas de larga escala compensando o poder dos varejistas, isto é, a 

concentração e consolidação do setor. 

 

Rosenbloom (1995) aponta para as dificuldades vividas pelos atacadistas 

independentes na década de 90, sugerindo inclusive a redução da lucratividade destas 

empresas, em virtude do acirramento do ambiente competitivo associado à redução da 

atividade econômica. “[...] distribution tasks that were formely the province of the wholesaler 



 37 

or manufacturer have incresingly been taken over by the large-scale retailer” 

(ROSENBLOOM, 1995, p. 75). O autor explica que a saída adotada por estas empresas foi 

fornecer mais e melhores serviços aos clientes, agregando valor à cadeia de distribuição. 

 

Nos Estados Unidos observa-se a consolidação dos atacadistas e a profissionalização 

de empresas familiares, como apontam Lusch et al. (1993) e Coughlan et al. (2002). 

Bowersox e Cooper (1992) citam duas mudanças na forma de atuação dos atacadistas: 

desenvolvem marcas próprias e adotam o marketing de nicho. 

 

Alcântara (1997) esclarece que a tradicional antecipação da demanda realizada pelos 

canais de distribuição, que pode ser substituída pela postergação (por exemplo, a compra 

casada), está sendo adotada pelo atacado, utilizando-se da tecnologia da informação para a 

transmissão dos dados. Eletronic Data Interchange (EDI), Just-in-time (JIT), Quick-Response 

(QR), Continuous Replenishment (CR) são exemplos de técnicas e tecnologias que vêm sendo 

empregadas. 

 

Pelo exposto, conclui-se que as dificuldades enfrentadas pelo setor atacadista frente à 

concorrência vertical têm induzido à adoção de tecnologias e técnicas de operacionalização 

mais eficazes e eficientes. O observado processo de consolidação do setor, apesar de ter 

provocado a redução no número de players, não o enfraqueceu. Pelo contrário, gerou 

empresas de maior porte, com maior concentração econômica, e, portanto, com maior poder 

de mercado. Ainda, o comércio eletrônico abre a possibilidade da parceria com os varejistas 

virtuais em virtude da demanda pelo know-how no empacotamento, gerenciamento de 

estoques e remessas de bens, como esclarecem Coughlan et al. (2002). 

 

Por fim, observam-se atualmente na economia brasileira contratos de parceria entre o 

atacado e as grandes redes varejistas, nos quais descontos financeiros e prolongamento de 

prazos de pagamento, entre outros benefícios, são concedidos, no intuito de fidelizar o varejo. 

Observa-se, também, a tendência à valorização do varejo de pequeno porte – em virtude da 

proximidade ao cliente, da economia de tempo gerada ao consumidor e da estabilização 

econômica –, o qual demanda preferencialmente do atacado, conforme demonstram as 

pesquisas de campo da SINCOMAVI (2003). 
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5.2.3 Classificação do atacado 

 

O Departamento de Comércio Americano classifica os atacadistas em três grupos, 

como mostra a Figura 6 a seguir: 

 

a) atacadistas comerciantes (atacadistas, jobbers, distribuidores, distribuidores 

industriais, importadores, exportadores, etc.): compram grandes 

quantidades do  produto, estocam e armazenam para vender para outras 

empresas ou grandes consumidores finais; 

b) agentes, brokers e representantes comissionados: também são empresários 

independentes, mas não adquirem os bens, participando apenas da 

negociação; 

c) escritórios e filiais dos fabricantes: são de propriedade dos fabricantes e 

operados por eles, porém estão separados fisicamente do fabricante. 

 
 

 

 
Figura 6 – A classificação americana 
Fonte: ROSENBLOOM, 1995, p. 40. 

 

Já os atacadistas brasileiros são tradicionalmente classificados em três categorias, de 

acordo com a principal forma de atendimento que oferecem: o atacadista distribuidor ou 

atacado de entrega; o atacadista de auto-serviço ou cash & carry; e o atacadista de balcão, 

como mostra o Quadro 1 abaixo. 
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O Gráfico 1 a seguir mostra que, apesar da elevada presença do atacado de entrega, ao 

longo dos anos o cash & carry vem ganhando espaço na nossa economia. 

 

Além das três anteriores, duas novas formas de atuação estão se desenvolvendo no 

Brasil: o operador logístico e o broker. O operador logístico trabalha diretamente com a 

indústria, assumindo todas as responsabilidades da distribuição, isto é, recebimento de 

mercadorias, paletização, movimentação, formação de kits/empacotamento, armazenamento, 

separação, reembalagem e carregamento, cross-docking, roteirização, entrega, gerenciamento 

de estoques e de transportes, emissão de notas fiscais, preparação de pedidos, etc. Já o broker 

é um especialista que se responsabiliza por todo o atendimento ao cliente da indústria. 

Observa-se que muitos agentes atuam em mais de uma modalidade de operação atacadista. Na 

pesquisa da ABAD e ACNilsen de 2001 (RANKING 2002), cerca de 34,8% dos respondentes 

afirmaram atuar também como broker, 21,2% como operadores logísticos e 44% como 

varejistas. 

 

Tipo Definição da ABAD Clientes 
Preferenciais 

Participação 
no 

faturamento 
do setor 

Exemplos 

Atacadista 
distribuidor 

ou de entrega 

Tem equipes de vendas, atende um número 
elevado de clientes com freqüência 
determinada, faz entregas com frota 

própria ou de terceiros. Chega a trabalhar 
com 6.000 itens diferentes e suas vendas, 

de modo geral, são feitas a prazo. 

Varejo 
tradicional, 
varejo de 

menor porte e 
grande varejo 

61,3% 

Martins, 
Arcon, Elo, 

Peixoto, 
Tambasa, 
Atacado 

Vila Nova 

Atacadista de 
auto-serviço 

(cash & 
carry) 

Tem como principal apelo de venda o 
baixo preço. Em geral suas vendas são 

despojadas, a mercadoria é oferecida nas 
embalagens de embarque originais ou em 

embalagens menores preparadas pela 
indústria ou pelo próprio atacadista. O 

cliente leva suas compras, em geral feitas à 
vista. É um modelo em expansão nos 

grandes centros do Brasil. 

Pequenos 
comerciantes, 
consumidores 

finais. 

36,3% 

Makro 
Atacadista, 
Atacadão, 
CIRO, JM 
& Martins, 

Atacado 
Vila Nova 

Atacadista de 
balcão 

Tem uma equipe de vendedores internos 
preparada para atender os clientes que 
visitam esse tipo de estabelecimento. 

Trabalham com um mix reduzido, 
representado pelos produtos de maior giro 
dentro das lojas dos varejistas. O cliente, 
geralmente, leva consigo a compra feita. 

Pequenos 
comerciantes, 
consumidores 

finais 

2,5% 

Supermix, 
CIRO, 

Carvalho e 
Fernandes, 

Atacado 
Vila Nova 

Quadro 1 – Tipologia das organizações atacadistas 
Fonte: Ranking, 2002. ABAD e ACNILSEN. 
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Gráfico 1 – Evolução da participação por modelo de distribuição 
Fonte: RANKING 2002, ABAD. 

 

 

5.3 Conclusão 

 

O Capítulo 5 abordou os canais  de distribuição, focando-se no atacado. Observou a 

diversidade de definições existente para o termo atacado e destacou o conceito que o estudo 

adota, isto é, um membro do canal que se especializa na venda de mercadorias para outros 

membros intermediários (outras revendas) e/ou para usuários finais de grande porte. 

 

Mostrou que, apesar de o atacado de entrega ter a maior participação no faturamento 

nacional do setor, o atacado de auto-serviço vem ganhando espaço neste mercado. Ainda, os 

agentes atuam em mais de uma modalidade de operação atacadistas, sendo que muitos operam 

também como varejistas, obscurecendo as análises do setor. 

 

Apontou para o endurecimento da concorrência enfrentada pelo atacado, dado o 

fortalecimento do varejo e do desejo dos fabricantes em atender diretamente aos grandes 

consumidores, os quais têm provocado a redução do número de empresas atacadistas, e a 

adoção por parte destas de tecnologias e técnicas mais eficazes e eficientes, sem, no entanto, 

perder sua relevância econômica, como apontam as pesquisas setoriais descritas no Capítulo 

9. 
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6 REFERÊCIAS EM GEOMARKETING 

 

A escola regional para Shelth et al. (1988) não é uma criação do marketing, foi 

derivada da geografia e economia em suas análises sobre atividades econômicas e espaço 

físico. Esta escola está baseada na análise dedutiva, fortemente carregada de modelos 

matemáticos, sendo privilegiadas sua organização e sintaxe. Nela, três grandes áreas de estudo 

são encontradas: centros econômicos (por exemplo, estudos relativos ao potencial de mercado 

dos municípios); o varejo (por exemplo, estudos relativos à área de influencia do varejista) e o 

atacado (por exemplo, estudos relativos à localização do atacado). 

 

Davies (1976) divide o marketing geográfico em duas áreas: a relacionada ao 

comércio internacional e a relacionada ao comércio local. A relacionada com os aspectos do 

comércio internacional está associada a idéias de centros econômicos de Shelth et al. (1988), 

trabalhando em escalas maiores, e representam os estudos macro. Já a relacionada ao 

comércio local está associada às atividades varejistas e atacadistas, e representam escalas 

menores de análise. Assim, enquanto os estudos macro estão mais direcionados ao 

planejamento dos centros, os estudos micro focam as atividades práticas do comércio. 

 

A Teoria do Lugar Central de Christaller (1966) e Losch (1954) e a Teoria Geral da 

Interação (modelos gravitacionais) representam os marcos iniciais nos estudos macro, isto é, 

aqueles relacionados aos centros econômicos. O modelo gravitacional de onde deriva o 

modelo de potencial serviu de base para os estudos sobre os centros econômicos e para os 

estudos do varejo. O varejo os utiliza intensamente em conjunto com o Check list de Nelson e 

o Método Análogo. Este modelo recebeu inúmeras contribuições com o trabalho de Reilly 

(1929), Hulff (1964), Converse (1949), LaLonde (LaLonde, B. The logistics of retail location 

in Parente (2000, p. 330)) e Applebaum (1966). No atacado, a principal referência histórica é 

Revzan (1961). Assim, ao longo do tempo foram desenvolvidos e modelados conceitos como 

mercado potencial, índice de saturação, área de influência, entre outros. 

 

Na década de 60, o primeiro pacote computacional para análise de dados geográficos 

(SYMAP) foi desenvolvido por H. Fisher; mas o primeiro pacote a funcionar como um 

Sistema de Informações Geográficas (o Canadian Geographic Information System - CGIS) 

foi criado em 1966 por R. Thomlinson, ambos da Universidade de Harvard. A aplicação desta 
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tecnologia (sistema de informações geográficas) é relativamente recente, possibilitada pelo 

barateamento e rapidez no geoprocessamento de dados. 

 

Assim como a tecnologia evoluiu, ao longo do tempo antigas teorias foram 

reformuladas, e novos focos de interesses surgiram. As teorias de localização empresarial 

representam um bom exemplo. As teorias tradicionais explicavam a localização através de 

fatores de atração e repulsão (Losch, Weber, Isard, etc.), dando ênfase aos custos de 

transportes, fossem eles medidos em termos de sacrifícios financeiros ou não. Os principais 

fatores locacionais eram: custo de transportes; custo de mão-de-obra; existência e custo de 

infra-estrutura (água, energia, coleta de lixo, esgotos); custo do terreno, da construção, da 

manutenção; proximidade à matéria-prima; proximidade ao mercado consumidor; e qualidade 

de vida. 

 

Já as teorias mais recentes levam em conta as transformações tecnológicas e as novas 

indústrias de tecnologias (Castells, 1989). Elas admitem a existência de concorrência 

imperfeita e consideram relevantes os seguintes fatores: aspectos qualitativos da força de 

trabalho; proximidade às fontes de capital; base científica local; infra-estrutura em termos de 

telecomunicações e transportes; qualidade de vida; possibilidade de integração vertical; 

acesso à informação; perfil empresarial da comunidade local; incentivos governamentais; e 

parcerias. 

 

Outros exemplos de desenvolvimentos recentes em geomarketing são os de Tyagi et 

al. (1995) e Birkin et al. (1996). 

 

Tyagi et al. (1995) selecionam um grupo de fornecedores e armazéns que minimizam 

os custos totais do atacadista, tendo em vista o problema da  localização. Eles levam em conta 

uma relação de longo prazo, valorizando-a, em detrimento da busca pelo menor preço 

realizada no curto prazo, justificando-a como resultante da aplicação de técnica de Just in 

Time (JIT) e da busca pela qualidade total. 

 

Birkin et al. (1996), no trabalho sobre a aplicação do sistema de informações 

georeferenciadas (GIS) em estudos de localização e estratégia varejista, apresentam um 

modelo de interação espacial que considera o comportamento do consumidor. Este modelo foi 

construído levando em conta três elementos: a demanda, a oferta e as interações espaciais. 
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Outro foco de atenção nas pesquisas acadêmicas da atualidade deriva do crescente 

interesse de multinacionais pelos grandes mercados emergentes, como Índia e China. 

Diversos artigos estão sendo produzidos no intuito de subsidiar a implantação de estratégias 

competitivas nesses locais. Muitas empresas migraram para esses mercados iludidas com uma 

possível homogeneidade de desenvolvimento, o que se revelou uma crença infundada e de 

alto risco. 

 

Cui e Lui (2000) analisam o mercado chinês baseados no nível de desenvolvimento 

econômico e poder de consumo da população de sete regiões: Sul, Leste, Norte, Central, 

Sudoeste, Noroeste e Nordeste. Os autores constatam as grandes disparidades regionais e a 

importância de se reconhecer o mercado chinês como um conglomerado de mercados 

diferenciados pelo nível de desenvolvimento econômico, prioridades industriais e culturas 

locais (que em muitos países pode até significar diferenças de línguas). Assim, concluem que 

as empresas devem realizar um planejamento em âmbito nacional, mas adotar ações 

diferenciadas em âmbito local. 

 

Há ainda outros estudos que reafirmam a importância da questão local. Grewal et al. 

(1999) discutem o planejamento de decisões relativas à comercialização levando em conta as 

diferenças de mix de produto e diferenças regionais. Para tanto, com a utilização da Data 

Envelopment Analysis (DEA), calculam empiricamente a performance de 59 lojas de uma 

cadeia varejista do ramo automobilístico. Eles provam que tanto as diferenças de mix de 

produto como as diferenças regionais refletem nos resultados das lojas. Assim, concluem que 

é um erro comparar resultados de lojas com mix e localizações diferenciadas. 

 

Outro exemplo de trabalhos que reforçam a idéia da importância da variável 

localização foi desenvolvido por Krmenec e Esparza (1999). Eles analisam os dados de 615 

empresas que prestam serviços a outras empresas localizadas no Meio-Oeste do Estados 

Unidos, utilizando o Modelo de Risco Proporcional de Cox, no intuito de compreender os 

determinantes da expansão dos mercados. Os autores concluem que a variável localização é a 

mais importante na determinação da expansão extra-regional de seus mercados e, em menor 

intensidade, o espírito empreendedor, o tamanho da empresa, sua idade e a propriedade do 

capital. 
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A partir desta breve revisão da literatura conclui-se que, assim como a tecnologia de 

geoprocessamento evoluiu ao longo dos anos, estimulada pelo barateamento e rapidez dos 

computadores pessoais, os pesquisadores acadêmicos de geomarketing foram sensíveis às 

alterações no ambiente socioeconômico. Estes estudiosos reformularam as teorias, verificaram 

novas hipóteses, atendendo a demanda por informação e conhecimento para a maximização 

dos resultados dos agentes econômicos. 
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7 DEMANDA E POTENCIAL DE MERCADO: CONCEITOS E MÉTODOS DE 

ANÁLISES 

 

 

O Capítulo 5 tem como objetivo trazer as definições dos termos mercado, demanda, 

demanda de mercado, mercado potencial, potencial de mercado, entre outros, através da 

reprodução e análise dos conceitos descritos em diversas fontes bibliográficas. Exemplos de 

análises de potencial de mercado desenvolvidas para o mercado brasileiro e as especificidades 

do atacado, que o diferem do varejo neste tipo de análise, também são temas deste capítulo, 

que se encerra com a apresentação dos conceitos que nortearam o desenvolvimento da tese.  

 

 
7.1 Os conceitos e métodos através das referências bibliográficas 

 

O conceito de mercado varia entre as disciplinas. Para a microeconomia, o mercado 

resulta da interação entre compradores e vendedores: 

 
Um mercado, é, pois, um grupo de compradores e vendedores que, por meio 
de suas reais ou potenciais interações, determina o preço de um produto ou 
de um conjunto de produtos. É assim que podemos pensar no mercado 
como um “lugar” onde os preços são determinados. (PINDYCK e 
RUBINFELD, 1999, p. 9, grifo nosso). 

 

 

Nessa definição, mercado é uma localidade, cuja fronteira, isto é, a extensão 

geográfica e a disponibilidade de produtos, é relevante nas análises. 

 

Diferenciando-se da microeconomia, Kotler define mercado como “[...] o conjunto de 

todos os compradores reais e potenciais de um produto ou serviço” (KOTLER, 1999, p. 145). 

Esta definição não considera a oferta dos produtos, isto é, os vendedores, como o faz a 

microeconomia, mas apenas o lado da demanda, ou seja, os compradores. 

 

No que tange ao conceito de demanda, a teoria microeconômica (Pindicky, 1999; 

Varian, 1999) descreve dois tipos de demanda: a individual e a de mercado. A função 

demanda de um consumidor por um bem é dada pela relação da quantidade demandada deste 
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bem com os preços dele, a renda do consumidor, os preços dos bens substitutos, os preços dos 

bens complementares e o gosto/preferências do consumidor. 

 

Já a demanda de mercado, para esta mesma disciplina, é a soma das demandas 

individuais, em um determinado mercado. Enquanto a demanda individual depende do nível 

de renda do consumidor e dos preços que operam no mercado, a demanda agregada depende 

do nível de preços e da distribuição de renda na economia. A microeconomia trabalha com o 

consumidor representativo, isto é, um consumidor i com renda mi e com uma função utilidade 

específica e igual para todos. Assim, assume-se a hipótese de que este consumidor seja igual a 

todos os outros e por isto os representa. 

 

Indo um pouco além, Kotler (1971) acrescenta as ações de marketing da indústria a 

este conceito. Para este autor, a demanda total de mercado relativa a um determinado produto 

pode ser definida como 

 
[...] o volume total a ser adquirido por um determinado grupo de clientes em 
uma determinada área geográfica, durante um determinado período, em um 
determinado ambiente de marketing, sob um determinado nível e mix de 
esforço de marketing praticado pelas empresas do setor. (KOTLER e 
ARMSTRONG, 1999, p. 145).  

 

 

As ações de marketing citadas representam os investimentos da indústria para 

alavancar a demanda, sejam estas desenvolvidas no passado ou no presente. Como se 

depreende desta definição, o volume total de mercado não é fixo, variando conforme o 

ambiente econômico, climático, a moda, os investimentos em marketing, entre outros fatores. 

 

Outra diferenciação que o marketing faz refere-se à demanda de mercado e à demanda 

de uma empresa. A demanda de uma empresa é definida como a participação estimada da 

empresa na demanda de mercado, em níveis alternativos de esforços de marketing a serem 

realizados pela empresa e em determinado período de tempo. Isto é, a demanda de uma 

empresa representa uma parte da demanda de mercado. Sabendo-se a demanda da empresa e o 

nível de investimentos em marketing a ser realizado, pode-se, então, prever as vendas da 

empresa e definir as quotas de vendas de uma linha de produto, de uma divisão da empresa ou 

de um membro da equipe de vendas. Com isto, é possível, desenvolver um orçamento de 

vendas, que representa o volume de vendas esperado. 
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Para Kotler (2000) as empresas podem realizar até 90 tipos de estimativas de demanda 

através de uma análise combinatória das seguintes variáveis (6 x 5 x 3): 

 

a) seis níveis de produto: vendas totais, vendas setoriais, vendas da empresa, vendas de 

linhas de produto, vendas de forma de produto, vendas de itens de produtos; 

b) cinco níveis espaciais: cliente, território, região, país e o mundo; 

c) três níveis de tempo: curto, médio e longo prazos.  

 

A partir de então, uma nova pergunta emerge: como mensurar a demanda? A equação 

a seguir ilustra uma possibilidade de mensuração. 

 

DM = POP x PC x PCONS 

Onde: 

DM = demanda de mercado; 

POP = população ou organizações que compram; 

PC = poder de compra da população ou organizações; 

PCONS = propensão a consumir. 

 

Quanto à sensibilidade da demanda, se permitirmos a variação dos investimentos em 

marketing, ceteris paribus, pode-se observar e mensurar o nível mínimo de vendas (quando 

não se investe em marketing) e o máximo (quando o volume de investimento é máximo); este 

último é também denominado potencial de mercado para Kotler. É interessante observar que 

Kotler (1971) utilizou uma típica função de demanda da teoria microeconômica, Q = f(P), 

para definir o mercado potencial. Nesta definição, o mercado potencial é a quantidade 

demanda (Q) quando os preços (P) tendem a zero, ou são nulos. 

 

A literatura fornece uma diversidade de definições para o conceito de potencial de 

mercado. Como exemplo, Hummel (1961), citando Donald R. G. Cowan, apresenta uma série 

de definições sobre o potencial de mercado, as quais podem refletir: a economia como um 

todo (medida pela renda nacional ou despesas nacionais ou produto nacional); a participação 

de uma indústria em um segmento da economia; o tamanho do mercado para um determinado 

produto; a possibilidade de vendas de uma determinada empresa; o potencial territorial; o 
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potencial de mercado por segmentos de clientes; e, finamente, o potencial de mercado 

expresso em um período de tempo. 

 

Quanto ao conceito de mercado potencial, Kotler (2000) o define como o conjunto de 

consumidores que demonstram um nível de interesse suficiente por uma dada oferta. Ter 

interesse não é o bastante para levá-lo a adquirir o bem. É necessário então definir o mercado 

disponível como sendo os consumidores que além do interesse estão aptos a adquirir o bem, 

seja por uma questão de acesso físico ao bem, de qualificação ou disponibilidade de renda. 

 

Portanto, os consumidores disponíveis apresentam quatro características 

fundamentais: interesse pelo produto, um nível mínimo de poder aquisitivo, acesso ao produto 

e qualificação para consumi-lo. 

 

Uma empresa pode buscar atingir o mercado disponível como um todo, ou selecionar 

um segmento, denominado mercado-alvo. Dentro do mercado-alvo encontra-se o subconjunto 

dos consumidores da empresa, chamado mercado penetrado. Esta hierarquia conceitual de 

mercados pode ser ilustrada na Figura 7 a seguir, como uma representação de subconjuntos de 

consumidores. 

 

Assim, observa-se claramente nas definições acima a diferença para Kotler entre 

mercado potencial e potencial de mercado. Retomando, o mercado potencial representa o 

conjunto de consumidores que tem interesse em uma determinada oferta. Porém, ter interesse 

não é o suficiente para transformar o indivíduo em um consumidor efetivo, o que implica ter 

acesso físico e financeiro ao produto. Já o potencial de mercado representa um subconjunto da 

demanda total de mercado, conceito que pressupõe a disponibilidade de renda para adquirir o 

produto. Assim, o potencial de mercado representa um subconjunto do mercado potencial. Em 

suma, todos os consumidores que compõem o potencial de mercado pertencem também ao 

mercado potencial, porém o inverso não é verdadeiro. 
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Figura 7 – Hierarquia de mercados 
Fonte: KOTLER,  2000.  
Nota: Adaptada pela autora 

 

Da mesma forma que o conceito de potencial de mercado deriva da demanda de 

mercado, o conceito de potencial de vendas da empresa representa o limite superior de 

vendas que a demanda da empresa pode alcançar o maior volume de investimento em 

marketing. Neste ponto, é importante refletir sobre a diferença entre os conceitos de potencial 

de mercado e potencial de vendas, haja vista que muitas vezes eles são tomados como 

sinônimos. O potencial de vendas representa a parte do potencial de mercado que a empresa 

espera atingir. 

 

O conceito de Kotler de que o potencial de mercado representa o limite superior da 

demanda quando o esforço de marketing tende ao infinito foi alvo de crítica, em razão de seu 

grau de abstração. Guatri e Vicari (1986) apontam falhas operacionais e conceituais, pois não 

é possível identificar o nível de esforço mercadológico necessário para atingir o limite 

superior da demanda. Ainda, mesmo identificando esse nível, esses autores não acreditavam 

que os esforços de marketing o alcançariam. 
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Penetrado

Mercado = todos os consumidores

Mercado Potencial = que se interessam pela 
oferta

Mercado Disponível = com acesso
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Mercado
Penetrado

Mercado = todos os consumidores

Mercado Potencial = que se interessam pela 
oferta

Mercado Disponível = com acesso
ao bem/serviço

Mercado Alvo = que a  
empresa quer conquistar
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Um modo per meglio definire il potenziale di mercato, almeno sotto il 
profilo concettuale consiste nel riferirsi alle vendite massime possibili no in 
una situazione astratta di “spese commerciali” tendenti all´infinito, ma in 
certe situazioni reali di ambiente e di mercato. Ciò in quanto la domanda 
potenziale appare influenzata da numerosi fattori macroeconomici (livello 
del reddito globale, popolazione, ecc.) e microeconomici (prezzo, 
caratteristiche del prodotto, ecc.). (GUATRI; VICARI, 1986, p.63.) 

 

 

Como alternativa, os autores propõem que se defina o potencial de mercado como as 

vendas máximas a dadas condições macroeconômicas (população, distribuição de renda, etc.) 

e microeconômicas (preço do produto, concorrência, etc.). Assim, quando um produto atingir 

sua “maioridade”, a demanda potencial se iguala à demanda efetiva. 

 

Para quantificar de forma simplificada o potencial total de mercado pode-se utilizar a 

seguinte fórmula: 

PM = N x Q x P 

Onde: 

PM = potencial de mercado; 

N = número de compradores de um produto em um mercado sob dadas condições; 

Q = quantidade normalmente adquirida por um consumidor; 

P = preço unitário. 

 

Poli (1997) faz uma revisão nos principais métodos utilizados para mensurar o 

potencial de mercado. A autora agrupa os métodos em dois tipos: os destinados ao cálculo do 

potencial para o consumo de massa e os organizacionais (foco do nosso estudo).  A seguir, 

apresentamos a parte de seu quadro-resumo destinado a apresentar os métodos de cálculo para 

o consumo de massa, haja vista que o mercado organizacional é apresentado mais 

pormenorizadamente no próximo item. No Quadro 2, oito métodos são avaliados através das 

seguintes características: o tipo de abordagem, que reflete se o valor do potencial de mercado 

é dado em valor absoluto ou relativo; o grau de dificuldade em se aplicar o método (pequeno, 

médio e grande); o tipo de produto quanto ao consumo; o grau de subjetividade do método; a 

unidade de mensuração mais freqüentemente observada (mercado total, área, cliente, etc.); a 

acuracidade do método (pequena, média e alta); o estágio do ciclo de vida do produto; e, 

finalmente, as principais dificuldades e limitações. 
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Método Tipo de 

Abordagem 
Grau de 

dificuldade 
Tipo de 
Produto 

Grau de 
subjetividade 

Unidade de 
mensuração 
mais comum 

Acura- 
cidade 

Estágio do 
ciclo de 
vida do 
produto 

Principal 
limitação 

Razão em 
cadeia 

Absoluta Pequeno Todos Grande Mercado total Média Todos Fontes de 
dados 

Medição 
Direta 

Absoluta Grande Com n.º 
limitado 

de 
clientes 

Pequeno Mercado total Alta Início Custo alto 

Opinião dos 
experts 

Absoluta Pequeno Todos Grande Mercado total Pequena Todos Subjetividade 

Teste de 
Mercado 

Absoluta Grande De uso 
muito 
amplo 

Pequeno Mercado total Alta Início Operacionali-
zação e custo 

alto 
Fatores 

Arbitrários 
Relativa Médio Todos Médio Área Média Todos Fontes de 

dados 
Índice de 
poder de 
compra 

Relativa Médio Todos Médio Área Média Todos Fontes de 
dados 

Correlação Relativa Grande Todos Pequeno Área Média Maturidade Fontes de 
dados 

Dados 
Diretos 

Relativa Pequeno Todos Pequeno Área Média Maturidade Fontes de 
dados 

Quadro 2 – Resumo e avaliação dos métodos para mensurar o potencial de mercado de 
consumo de massa 

Fonte: POLI (1997, p. 84). 
Nota: Adaptado pela autora 

 

 

A literatura do Business-to-Business 

 

Para Mahin (1991), uma análise de mercado potencial geográfica representa uma 

forma de segmentação geográfica do mercado, que permite à firma definir uma estratégia de 

mercado, alocando eficientemente seus recursos. Busca-se identificar um padrão para cada 

mercado, cada área, no intuito de distinguir o nível de interesse em cada um. Dessa forma, é 

possível estabelecer uma ordenação entre as localidades para determinar as prioridades nas 

políticas de vendas. A segmentação geográfica do mercado facilita a estimação do mercado 

potencial, a previsão de vendas, o orçamento de marketing, a estratégia de distribuição, entre 

outras facilidades. 

 

Bingham e Raffield (1990) observam que a segmentação indica as oportunidades em 

potencial de cada mercado, revelando os mais atrativos. Os autores argumentam que, no 

mercado empresarial, alguns conceitos importantes para a segmentação do mercado 

consumidor final (famílias, indivíduos) apresentam menor relevância, como os aspectos 

psicológicos e sociológicos. 
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Um passo seguinte à segmentação do mercado é a determinação da demanda de cada 

segmento. Esta análise é relevante, pois o potencial de mercado afeta não somente o nível de 

oportunidade na localidade, mas também o desenho das vendas no âmbito territorial, a seleção 

do canal de distribuição, entre outras atividades. Segundo Mahin (1991), normalmente a 

indústria opta por atender os mercados de maior concentração de consumidores, deixando 

para os distribuidores e representantes os de maior dispersão. 

 

Para este autor, o potencial de mercado representa “[...] the total expected sales of a 

given product or service for the entire industry in a specific market over a stated time period” 

(MAHIN, 1991, p. 251). Bingham e Raffield (1990) o definem com o volume máximo 

possível de vendas de um produto ou uma linha de produtos por todas as firmas em um 

particular mercado ou segmento do mercado, em um dado momento do tempo e ambiente 

econômico. 

 

Mahin (1991) apresenta três métodos para calcular o potencial de mercado 

empresarial: as análises de séries estatísticas, que utilizam dados secundários e, portanto, são 

mais baratas e rápidas; as pesquisas de mercados; e as censitárias, que utilizam dados 

primários, o que as torna mais trabalhosas, demoradas e caras. A Figura 8 a seguir ilustra os 

três métodos. 

 

As análises de séries estatísticas utilizam uma ou mais séries de dados previamente 

publicados, que devem apresentar uma correlação significativa com a demanda de um produto 

para se estimar o tamanho do mercado. Geralmente as variáveis utilizadas no cálculo 

potencial de mercado são o nível de emprego (mão-de-obra), o volume de capital investido, os 

gastos com transporte e o valor adicionado. Mahin (1991) argumenta que, apesar da melhor 

adequação da variável valor adicionado nestas estimativas, a indisponibilidade desta 

informação desagregada espacialmente e temporalmente, mesmo para o mercado americano, 

nos obriga a buscar outras variáveis substitutas. Como solução ele sugere a utilização da 

variável emprego, pois ela é capaz de indicar o nível de atividade da economia. O autor ilustra 

este método imaginando uma empresa que atue no Estado X e deseje conhecer o potencial 

nacional para o seu produto. Cinco passos devem ser seguidos: 

 

 

 



 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 8 – Método para calcular o potencial de mercado 
   Fonte: MAHIN, 1991, p. 252.     
   Nota: Adaptada pela autora 

 

1o. Identificar os atuais clientes da empresa segundo a classificação da atividade 

econômica do país (Standart Industrial Classification - SIC, nos EUA, e 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, no Brasil), no 

Estado X. 

2o. Com base nas informações do banco de dados da empresa, agregam-se 

informações coletadas junto aos clientes e outras informações setoriais 

disponíveis, para se estimar o volume de compras anual de cada grupo de 

clientes.  

3o. Seleciona-se uma série estatística relativa ao Estado X que se correlaciona 

fortemente com o volume de compras dos clientes estimado no passo 2. 

4o. Calcula-se o fator que correlaciona a variável escolhida e o volume de compras 

estimado. 

5o. Com base no fator calculado no passo 4 somado aos dados estatísticos 

nacionais, estima-se o potencial de mercado nacional.  
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Quanto aos métodos que utilizam dados primários – pesquisas de mercado e as 

análises censitárias – o autor os apresenta como forma de análise do mercado potencial para 

novos produtos. A diferença básica entre eles se deve à utilização de uma amostra na pesquisa 

(pesquisa de mercado) em vez de toda a população (censo) em virtude das características do 

próprio mercado consumidor. Quando o número de consumidores é pequeno e o volume de 

compra de cada um é elevado, opta-se pelas análises censitárias; caso contrário, pelas 

pesquisas de mercado. 

 

Outra forma de apresentação dos métodos de análise, porém com mesmo conteúdo, 

fazem Bingham e Raffield (1990) ao citarem as pesquisas quantitativas e as qualitativas (a 

última utilizada na ausência de informações prévias ou no lançamento de novos produtos). 

Observa-se que estes dois métodos representam, respectivamente, as séries estatísticas e as 

pesquisas de mercado e censitárias de Mahin. 

 

Ao descreverem o método quantitativo, os autores citam a sua natureza estatístico-

matemática e duas possibilidades de análises: as séries temporais (análise de tendência, média 

móvel, Box-Jenkins, etc.) e as análises causais (regressões, análises de input-output, de ciclo 

de vida, etc.). Já para o método qualitativo os autores apontam como instrumentos possíveis 

de análise as pesquisas de painel, as estimativas derivadas das informações da força de venda, 

as pesquisas de intenção de compra e o método Delphi. 

 

 

Contribuições de outros autores 

 

Parente (2000) trabalha o conceito de demanda de mercado na análise e seleção de 

mercados varejistas. Para este autor, a demanda de mercado varejista reflete “[...] o tamanho 

do mercado de uma região para um certo varejista, indicando, portanto, o volume total de 

gastos que a população de uma certa região efetivamente realiza naquele setor” (PARENTE, 

2000, p. 328). Para uma determinação precisa da demanda são necessárias as especificações 

das seguintes dimensões: tipo de varejo (farmácias, supermercados), categorias de produtos 

(remédios, perfumaria), segmentos de consumidores (famílias, restaurantes, outros varejistas), 

região geográfica (bairro, cidade, microrregião) e o período de tempo (ao mês, no ano de 

2000).  
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Cobra (1993) define o potencial de mercado como a capacidade de um mercado de 

determinada área ou a capacidade de um ramo de atividade absorver uma quantidade 

específica de vendas de um produto. Ainda, cita a definição da American Marketing 

Association: a oportunidade máxima de vendas de todos os vendedores de determinado tipo 

de produto ou serviço. Lembra, ainda, que este conceito se refere a um determinado período 

de tempo e espaço geográfico. 

 

Azzoni e Capelato (1996), ao estudarem o potencial de mercado das regiões paulistas, 

definem o potencial de mercado de uma cidade, para um determinado produto, como o 

número de consumidores ali localizados, com suas estruturas de preferências, hábitos de 

consumos e renda. Além deles, os habitantes das cidades vizinhas podem compor o potencial 

de mercado da cidade, fazendo referência ao poder de atração que existe entre as localidades. 

 

Aranha (2000) define potencial de mercado como uma medida do “tamanho” do 

mercado, que se manifesta pela demanda dos consumidores. Esta demanda pode ser entendida 

como a quantidade máxima possível de vendas de um determinado produto. Pode ser ainda 

entendida como o potencial de vendas médias esperadas sob dado conjunto de condições 

prevalecentes, como tradicionalmente se estima por meio de modelos econométricos baseados 

na teoria microeconômica. Pode também ser tratado como a demanda agregada de uma 

determinada localidade e em um determinado período de tempo, associando a microeconomia 

com a macroeconomia. 

 

Aranha (1998) observa que índices de potencial de consumo podem ser atribuídos à 

população residente no local e, portanto, representaria o potencial de consumo do local; ou à 

população que transita nela, representando o potencial de consumo na região. 

 

 

7.2 Exemplos brasileiros de análises de potencial de mercado 

 

A literatura brasileira sobre o assunto não é extensa; pelo contrário. O Quadro 3 

sistematiza alguns modelos. A seguir, são realizadas algumas observações sobre eles. 
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Autor (ou 

fonte) 
Objetivo Modelo Variáveis Explicativas 

OLIVEIRA 
(1966) 

Hierarquizar os 
municípios: bases e os 
subordinados secundários 
e terciários (função da 
distância) 

Potencial econômico extensivo e intensivo 
de cada município de São Paulo 

Extensivo: tamanho da população e sua 
densidade populacional. 
Intensivo: elasticidade renda do produto. 

AZZONI; 
CAPELATO 
(1996) 

Hierarquizar as principais 
regiões paulistas segundo 
seu potencial de mercado 

Modelo Gravitacional 
Modelo de cálculo da renda das regiões 

População, suas preferências, renda, o 
potencial de consumo da localidade 
vizinha e a distância rodoviária. 

FLORES 
(1997) 

Mensurar o mercado de 
ar condicionado 

Compras são relativas às características 
individuais; 
Ciclo de vida do produto; 
Importância dos resíduos; 
Análise de Dados Multivariados. 

Índice de consumo = f (taxa de 
urbanização; população em fase adulta; 
pessoas por domicílio; domicílios grandes; 
escolaridade; renda domiciliar; posse de 
bens duráveis).  
 

POLI (1997) Potencial de mercado 
para fundos de 
investimentos 

Método dos fatores arbitrários associados 
ao método de julgamento, análise de 
correlação e fatorial. Método de três 
dimensões: pessoas, rendas e 
disponibilidade para investir. 

10 variáveis resultantes do método de 
julgamento: chefes de família; depósitos 
bancários; pessoas entre 25 e 60 anos; 
agências bancárias; energia consumida; 
número de linhas telefônicas; número de 
veículos; emprego; arrecadação federal; 
número de estabelecimentos. 

ARANHA 
(1998) 

Potencial em m2 de um 
município para 
supermercados 

Densidade da loja = a * Densidade renda b 
 

Renda/km2 (renda e concentração 
populacional) 

ARANHA 
(2000) 

Potencial em m2 de um 
município para 
supermercados 

Densidade da loja = a * Densidade renda b 
Modelos hierárquicos e Mínimos 
Quadrados Ordinários 

Renda/km2 (renda e concentração 
populacional) 

Quadro 3 – Revisão da literatura relativa à modelagem de mercado potencial 
Fontes: Apontadas na primeira coluna do quadro. 
Nota: Elaboração própria 

 
 
 
Índice médio ou máximo 

 

De um modo geral, os trabalhos consultados calculam um índice de potencial médio e 

não o seu máximo, a sua fronteira, ao estimarem funções onde o erro apresenta média zero e 

variância σ2. Nesta situação é possível que uma localidade apresente um resultado superior ou 

inferior ao estimado. 

 

Flores (1997), ao se deparar com uma localidade com valor observado superior ao 

estimado, sugere a análise do caso para se verificar/aprender quais os parâmetros que 

difeririam a sua atuação em relação às demais. Provavelmente, esta unidade representa uma 

fronteira de eficiência e, portanto, estaria mais próxima da saturação. 

 

Já Aranha (2000) aborda esta questão em uma análise de oportunidades e estresse, isto 

é, quando o resíduo é negativo (valor observado inferior ao estimado), deparamo-nos com 

uma oportunidade. Caso contrário, deparamo-nos com um “mercado estressado”. 
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Se desejarmos obter a fronteira em vez do valor médio, podemos utilizar o modelo de 

Farrell (1957), que especifica a função de produção de fronteira genérica como uma equação 

onde a produção, Y, é função dos “insumos” utilizados, X, multiplicado pela exponencial dos 

erros, ε (equação 1). O termo do erro é composto de duas partes: o termo que determina a (in) 

eficiência técnica – o one-sided error, u – com média µ≥0 e variância σ2
u e o termo que 

representa os choques aleatórios exógenos, v, com média 0 e variância σ2
v – o two-sided 

error.  

 

( )Y f X e= ε
                            (eq. 1) 

                                           ε = − +u v  
 

 

Agregação espacial 

 

Os estudos apontados consideram as variáveis renda e população tomadas de 

diferentes formas (densidade populacional, renda média, renda/km2, etc.) com explicativas do 

potencial de consumo de um bem, independentemente de qual bem está em análise. Observa-

se que existe, inclusive, uma elevada correlação entre as variáveis, mas não está claro se a 

intensidade da correlação se sustenta à medida que se altera o nível de desagregação espacial.  

 

 

Estabilidade temporal 

 

Não há um consenso sobre as alterações do índice de potencial de consumo ao longo 

do tempo. Aranha discorda desta instabilidade, enquanto Flores, Azzoni e Capelato 

consideraram este fator relevante. Flores (1997) considera que, mesmo no próprio mercado de 

ar condicionado, é necessária a revisão periódica do modelo, pois a forma da função pode 

variar com o tempo. 

 

Azzoni e Capelato (1996) vão além. Ao desenvolverem um modelo para o cálculo do 

potencial de mercado para uma determinada região, apresentam uma sistemática de cálculo da 

renda das regiões e uma metodologia para uma constante atualização, o que segundo suas 
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palavras “[...] permite manter permanente o interesse pelos resultados do modelo” (AZZONI;  

CAPELATO, 1996, p. 4).  Já ARANHA (1998) argumenta: 

 
[...] ao longo do desenvolvimento deste projeto, construímos a hipótese de 
que o potencial relativo dos municípios para produtos e serviços de 
consumo em geral muda apenas muito lentamente ao longo do tempo. Se 
comprovada, esta hipótese diminui a preocupação com o emprego de dados 
mais recentes, ou até mesmo, como propõe Azzoni e Capelato, atualizados 
mensalmente. Nossa impressão é de que, dadas as incertezas introduzidas 
pela inferência estatística necessária à estimação da renda dos municípios, e 
confirmada a lentidão na mudança relativa do potencial de consumo de 
regiões, pouco ou nada se tem a ganhar com o uso de projeções em lugar 
dos dados dos Censos Populacionais e Econômicos, sem ajustes. 
(ARANHA, 1998, p. 93). 

 

 

Atualmente consideramos relevante a questão temporal, pois as cidades não são 

estáticas, modificam-se em termos de concentração de renda, concentração populacional, 

especialização econômica e oferta de infra-estrutura, fatores que influenciam o potencial de 

mercado das regiões. Porém, acredita-se que o potencial de mercado é mais inelástico frente 

às alterações temporais do que supunham Azzoni e Capelato. 

 

 

7.3 Especificidades do atacado nas análises de potencial de mercado 

 

Como citado anteriormente, Bingham e Raffield (1990) argumentaram que no 

mercado empresarial alguns conceitos importantes para segmentação do mercado consumidor 

final (famílias, indivíduos) apresentam menor relevância, como os aspectos psicológicos e 

sociológicos. O presente estudo pondera esta argumentação, em virtude das grandes 

diferenças de poder aquisitivo e de alcance educacional no mercado brasileiro, as quais 

acabam por determinar um perfil psicológico e sociológico do empresário que varia 

regionalmente. Observam-se diferenças refletidas nas opções de técnicas e tecnologias 

empregadas pelos varejistas, os quais devem ser considerados no planejamento mercadológico 

do atacadista. De fato, as duas pesquisas realizadas pelo Sindicato do Comércio Varejista de 

Material Elétrico e Aparelhos Eletrodomésticos no Estado de São Paulo (SINCOELÉTRICO) 

com as revendas de materiais elétricos – a de 1996 focou-se nas revendas da capital e a de 

1998 nas revendas de 21 municípios paulistas de grande porte – demonstraram haver uma 

diferença significativa quanto à absorção e difusão tecnológica, ao questionar o grau de 
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informatização delas, observando-se o maior grau de informatização nas revendas paulistanas. 

Ao longo dos anos, deve ter ocorrido um aumento na difusão tecnológica, porém sem alterar 

substancialmente o quadro de desigualdade entre os empresários, haja vista que as alterações 

de alcance educacional ocorrem a longo prazo. 

 

Deve-se levar em conta que, apesar da transparência dos conceitos de varejo e atacado, 

na prática há uma grande dificuldade em se distinguirem os estabelecimentos, pois muitos 

varejistas realizam vendas no atacado, assim como alguns atacadistas se permitem realizar 

vendas de pequeno volume ao consumidor final. Os dados da pesquisa de 1996 do 

SINCOELÉTRICO refletem esta situação. A grande maioria das empresas pesquisadas, 83% 

da amostra, declarou operar tanto no varejo como no atacado. Apenas 10,2% se declararam 

exclusivamente varejistas, e o restante, isto é, 6,8% exclusivamente atacadistas. 

Porém, há diferenças relevantes no que tange ao comércio varejista e o atacadista 

quanto às questões de geomarketing. Ao contrário do que ocorre com o varejo, a questão da 

renda e do número de pessoas que vivem ou passam na localidade i não basta para explicar 

por si só a demanda do comércio atacadista. Ainda deve haver empresas varejistas ou 

consumidores de grande porte (empresas ou instituições públicas) em i para que haja mercado 

consumidor relevante para o atacado. 

 

Para os atacadistas, pouca valia tem uma região com uma elevada renda e uma alta 

concentração populacional, como ocorre nas localidades essencialmente residenciais, se lá 

não existe uma grande concentração de lojas ou grandes consumidores que comprariam o 

produto no atacado. Por outro lado, centros comerciais como o da Rua Santa Efigênia, na 

cidade de São Paulo, apresentam uma baixa renda familiar, mas tem uma forte presença das 

revendas de materiais elétricos, constituindo um importante mercado para os distribuidores 

atacadistas destes produtos. 

 

Não se pode descartar por completo a importância da renda e da população, tendo em 

vista o nível de desagregação regional que o estudo se propõe abordar – municipal. Porém, 

espera-se que sua influência seja menor do que seria para o comércio varejista, em virtude da 

necessária presença dos consumidores de grande porte na localidade. De fato, a renda e a 

população na localidade afetam a demanda do comércio varejista, o que, indiretamente, afeta 

a demanda do comércio atacadista. 
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Observa-se ainda que a área de influência do atacado é muito superior à do varejo. 

Enquanto o segundo atende aos consumidores que moram ou transitam no local onde a loja se 

estabelece, quase 63% do atacado é de entrega, restando 33% para o cash-carry, segundo os 

dados do Ranking 2002 da ABAD. Como o volume de compra é maior, muitas vezes não 

fracionado, o custo unitário para o consumidor é menor, justificando grandes deslocamentos e 

conseqüentemente maior custo de transporte. Por este motivo, independente do tipo de 

atacado que se estuda, espera-se que sua área de influência seja superior à de um varejista, 

como já apontava Revzan em 1961. 

 

Por fim, a competição entre distribuidores atacadistas tradicionalmente acontece em 

mercados diferentes do ponto de vista geográfico. Um distribuidor atacadista pode dominar 

uma região de um país, mas ser responsável por uma proporção muito pequena das vendas 

nacionais. Isto é, apesar de possuírem tecnologia para alcançar mercados nacionais, eles 

acabam por concentrar suas forças de vendas em regiões menores. A carga tributária e as 

condições do transporte de mercadoria no Brasil são possíveis justificativas para este quadro. 

 

 

7.4 O conceito de potencial de mercado adotado neste estudo 

 

O estudo adota o conceito de potencial de mercado de um produto em um determinado 

segmento do mercado, em uma localidade e espaço de tempo, como o tamanho deste mercado 

que se manifesta pela demanda de seus consumidores, isto é, o volume esperado de produto 

que se consegue desovar na localidade e em determinado período de tempo, a dadas condições 

ambientais e para um determinado segmento do mercado. Esta definição contempla o 

interesse dos consumidores pela oferta, assim como o acesso dos consumidores aos bens ou 

serviços, seja fisicamente ou financeiramente. Ainda, nela se considera o ambiente macro e 

microeconômico do período em análise, ao delimitar o espaço de tempo. 

 

Sabe-se que os consumidores dos atacadistas são na sua maioria (80%) os varejistas, 

conforme consta no Ranking 2002 da ABAD. Considera-se ainda a concorrência vertical 

refletida no interesse da indústria em atender diretamente os grandes varejistas, assim como a 

possibilidade de os grandes varejistas terem como clientes varejistas de menor porte, o que 

restringe o mercado consumidor do atacadista.  Assim, a tese propõe-se a analisar o potencial 

de mercado das empresas atacadistas tendo como foco o segmento varejista de materiais de 
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construção, no segmento de produtos elétricos (materiais elétricos), nos municípios paulistas 

no período entre 1997 a 2002. 
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8 MODELOS HIERÁRQUICOS 

 

 

É relativamente fácil observar a natureza hierárquica nas relações de nossa sociedade. 

Em uma organização, indivíduos são agregados em grupos. Os grupos formam 

departamentos, que por sua vez formam uma diretoria. Estudantes podem ser agrupados por 

idade, nível de escolaridade, classe a que pertencem, escola, município, microrregião, 

macrorregião, estado, país, etc. 

 

Como o próprio nome sugere, modelos de hierarquia permitem a análise em diferentes 

níveis hierárquicos. Nestes, a análise micro passa a considerar as especificidades dos 

coeficientes no âmbito macro. No intuito de se desenvolverem análises mais abrangentes, 

justifica-se a consideração dos aspectos micro e macro conjuntamente nas análises. 

 

Na análise de dados hierárquicos é importante ter em mente que os aspectos 

individuais são tão relevantes quanto os aspectos relativos ao ambiente a que o indivíduo 

pertence, pois tanto um quanto outro são passíveis de influência mútua. 

 

Segundo Hofmann (1997) e Aranha (2000), no estudo de dados hierárquicos três 

opções de análise se colocam: 

 

a) desagregar os dados, isto é, caminhar do macroambiente para o micro. A 

desvantagem desta técnica consiste na adoção de valores iguais para indivíduos que 

pertencem a um mesmo grupo, violando o pressuposto estatístico de independência; 

b) agregar os dados, isto é, caminhar do ambiente micro para o macro. A desvantagem 

desta, por sua vez, consiste no descarte da variabilidade interna ao grupo, uma 

informação de grande relevância nesta análise; 

c) utilizar modelos hierárquicos lineares. Esta técnica possui a vantagem de considerar 

as variações dentro do grupo e entre os grupos, superando as desvantagens apontadas 

nas técnicas anteriores. 

 

Como o modelo permite a análise da relação que ocorre dentro dos grupos e entre eles, 

é necessário estimar duas equações: uma para estudar a relação dentro dos grupos, 

representando o nível hierárquico inferior, e outra para mostrar como a variabilidade interna 
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se altera entre os grupos. Um esquema gráfico ajuda a entender as diversas formas de análise. 

Para tanto, imagine-se uma relação expressa pela seguinte forma funcional: 

 

Nível 1  ijijjojij rXY ++= 1ββ                             (eq. 2) 

Onde: 

Y é a variável dependente medida no indivíduo i pertencente ao grupo j; 

X é a variável explicativa medida no indivíduo i pertencente ao grupo j; 

βkj representam os coeficientes a serem estimados para cada grupo j, sendo β0j o 

intercepto da equação e β1j a inclinação; 

rij o resíduo da equação, com média zero e variância σ2. 

 

Existem quatro formas de se estimar essa equação, como mostra a Figura 9: 

 

 

 
Figura 9 – Quatro possibilidades para os interceptos e inclinações da função 
Fonte: HOFMANN, 1997, p. 727. 
Nota: Adaptada pela autora 

 

a) desconsiderando as possíveis diferenças existentes entre os grupos e dentro deles e, 

portanto, estimando apenas uma reta de regressão, como no quadrante A; 

b) considerando apenas as diferenças de intercepto (quadrante B). Isto é, o ponto de 

partida de cada grupo é diferente, mas a inclinação não difere; 
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c) considerando apenas as diferenças de inclinação (quadrante C). Neste, observa-se o 

mesmo ponto de partida, isto é, o mesmo valor para o intercepto. Porém, à medida 

que a variável X se altera, Y apresenta diferentes reações em cada grupo; 

d) por fim, considerando todas as possíveis variações, como no quadrante D, isto é, cada 

grupo tem seu próprio intercepto e inclinação. 

 

Geralmente as análises de regressão estimam uma reta como mostra o quadrante A. 

Técnicas estatísticas mais avançadas, como a utilização de dados em painéis, permitem 

considerar as diferenças entre os grupos. Já os modelos hierárquicos lineares possibilitam 

variações mais amplas, ao tomarem os coeficientes estimados na equação do primeiro nível 

(ou nível 1) como variáveis dependentes no nível 2, como mostram as equações a seguir. 

 

Nível 2 jjj UG 001000 ++= γγβ  jjj UG 111101 ++= γγβ  (eq. 3) 

 

Onde: 

G é a variável explicativa do grupo j; 

γ representa os coeficientes a serem estimados para cada nova equação (efeitos fixos), 

sendo γ00 e γ01 referentes ao intercepto da equação no nível 1 e γ10 e γ11 a inclinação; 

U0j e U1j os resíduos das equações, com médias zero, variâncias τ00 e τ11 , e 

covariâncias τ01 . 

 

Além das três equações acima, o modelo hierárquico linear ainda estima os 

componentes da variância, nos quais estão inclusas: 

 

a) σ2, a variância do resíduo do primeiro nível (rij); 

b) τ00 e τ11, a variância dos resíduos do segundo nível (Uoj e U1j), respectivamente; 

c) a covariância entre os resíduos (Uoj e U1j) do segundo nível, τ01 e τ10, a qual é diferente 

de zero, mostrando que os resíduos não são independentes. 

 

A matriz de variância-covariância do modelo é referenciada como τ na literatura 

tradicional (Hofmann, 1997; Raudenbush et al., 2000), com seus elementos na diagonal 

principal representando as variâncias, e os demais, as covariâncias. 
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No software HLM5 – software específico para a estimação de modelos com estruturas 

lineares hierárquicas (Raudenbush et al., 2000) – utilizado nesta pesquisa, os coeficientes da 

equação do nível 1 são estimados por estimativas bayesianas empíricas (EBE), enquanto os do 

nível 2 são estimados por mínimos quadrados generalizados (GLS), uma vez que o uso de 

mínimos quadrados ordinários (OLS) teria violado o pressuposto de homocedasticidade.  Por 

fim, os componentes da variância são estimados pela máxima verossimilhança (ML). 

 

De acordo com Hofmann (1997), os principais testes estatísticos realizados nos 

modelos hierárquicos são: 

 

a) teste t para os efeitos fixos, isto é, para os parâmetros estimados no nível 2, 

verificando se eles são significativamente diferentes de zero ou não; 

b) teste Qui-quadrado para a variância dos resíduos do nível 2, indicando se ela é ou não 

significativamente diferente de zero. 

 

A análise de significância se dá pela comparação da variância dos resíduos à medida 

que se utilizam mais variáveis explicativas no modelo, como se descreve nas quatro etapas a 

seguir. 

 

1.ª Etapa – Análise de variância restrita (One-Way) 

 

Nível 1  ijojij rY += β     (eq. 4) 

Nível 2 jj U0000 += γβ     (eq. 5) 

 

Nessas equações, não se têm variáveis explicativas; o intercepto do primeiro nível é a 

média da variável dependente em cada grupo. A variância do resíduo do primeiro nível (rij), 

σ2, representa a variância dentro do grupo, e a variância do resíduo do segundo nível (Uoj), 

τ00, representa a variância entre os grupos. Com base no resultado dessas duas variâncias é 

possível verificar a correlação intraclasse (ICC), “[...] the ratio of the between group variance 

to the total variance can be described as an intra-class correlation” (HOFMANN, 1997, p. 

733). Essa correlação especifica o percentual da variância total que é explicada pela variância 

entre os grupos. 
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2.ª Etapa – Modelo de regressão de coeficientes aleatórios 

 

Nível 1  ijijjojij rXY ++= 1ββ  

Nível 2 jj U0000 += γβ           jj U1101 += γβ  

 

Onde: 

a) a variância do resíduo do primeiro nível (rij) é σ2; 

b) a variância do resíduo do segundo nível relativo ao intercepto  (Uoj ) é τ00; 

c) a variância do resíduo do segundo nível  relativa à inclinação (U1j) é τ11. 

 

Este modelo gera duas informações: testa a significância da inclinação do grupo no 

nível 1 e a existência de uma variância significativa entre as inclinações e entre os interceptos 

das equações do nível 1. 

  

Comparando-se a variância do resíduo da primeira equação na análise de variância 

restrita (1.ª Etapa) com a análise atual, pode-se inferir sobre o poder de explicação da variável 

adicionada Xij, como se mostra. 

R2 para o nível 1 = (σ2
ONE WAY ANOVA- σ2

REGRESSÃO COEFICIENTE ALEATÓRIO)/σ2
ONE WAY ANOVA 

 

Observa-se que o resultado do numerador da equação acima representa a parcela da 

variância total explicada pela variável adicionada. Assim, quanto maior, mais relevante é sua 

inclusão. 

 

3.ª Etapa – Modelo do intercepto dependente 

 

Nível 1  ijijjojij rXY ++= 1ββ  

Nível 2 jjj UG 001000 ++= γγβ  jj U1101 += γβ  
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Nesta etapa, agrega-se uma variável explicativa para o intercepto da equação do nível 

1. A análise da relevância desta inclusão na equação do nível 2 se dá pela comparação entre a 

variância antes e depois da inclusão, como segue.  

R2 para o modelo do intercepto nível 2 = (τ00 REGRESSÃO COEF ALEATÓRIO - τ00 REGRESSÃO 

INTERCEPTO)/ τ00 REGRESSÃO COEF ALEATÓRIO 

 

4.ª Etapa – Modelo da inclinação dependente 

 

Nível 1  ijijjojij rXY ++= 1ββ  

Nível 2 jjj UG 001000 ++= γγβ  jjj UG 111101 ++= γγβ  

 

Chega-se, então, à etapa final, quando se tem uma variável explicativa para o 

intercepto e uma variável explicativa para a inclinação da equação do nível 1. A análise da 

relevância desta última inclusão na equação do nível 2 se dá pela comparação entre a 

variância antes e depois da inclusão, como segue. 

R2 para o modelo da inclinação nível 2 = (τ11 REGRESSÃO INTERCEPTO - τ11 REGRESSÃO INCLINAÇÃO)/ 

τ11 REGRESSÃO INTECEPTO 

 

Ainda, o teste de Qui-quadrado significante indica que ainda existe variância no 

coeficiente da inclinação da equação do nível 1, que poderia ser modelada pela inclusão de 

novas variáveis explicativas no nível 2. 
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PARTE III - ANÁLISE SETORIAL 

 

 

9 AS INDÚSTRIAS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICA  
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9 AS INDÚSTRIAS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICA 

 

 

O objetivo do capítulo é realizar uma análise setorial das indústrias de construção e 

elétrica. Considerando que o foco do estudo é o comércio de materiais elétricos, cabe 

justificar o interesse na indústria da construção: 

 

a) de acordo com os resultados das pesquisas realizadas em 1996 e 1998 pelo 

SINCOELÉTRICO, observou-se que grande parte dos clientes das revendas de 

materiais elétricos são as revendas de materiais de construção distribuídas no interior 

do Estado. As revendas especializadas em materiais elétricos estão mais concentradas 

na capital paulista, possuem porte superior à média e são menos freqüentes; 

b) as estatísticas nacionais públicas (Relação Anual de Informações Sociais do 

Ministério do Trabalho e Emprego - RAIS/MTE e Pesquisa Anual do Comércio da 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - PAC/FIBGE) desagregadas 

no âmbito municipal e anual não estão disponíveis para o setor de materiais elétricos 

em especial. Este setor é tratado como um componente do setor da construção, o que 

nos obriga a entender e considerar o setor como um todo. 

 

Inicialmente tem-se uma apresentação da indústria da construção, abordando sua 

relevância para a economia nacional e local. Posteriormente, faz-se breve apresentação da 

indústria eletroeletrônica, focando o setor de materiais elétricos. O capítulo se encerra com 

uma análise das revendas de materiais de construção e de materiais elétricos, com base nos 

dados fornecidos pela FIBGE e pelas associações de classe. 

 

 

9. 1 A inquestionável importância da indústria da construção 

 

Segundo Santos (2001), a indústria da construção: 

 

a) abrange larga faixa de segmentos fornecedores; 

b) compreende amplo segmento de prestadores de serviços especializados, como 

projetos arquitetônicos, iluminação, refrigeração, vedação, etc.; 
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c) possui grande amplitude de impacto intersetorial. 

 

Urquiza (2003), Garcia et al. (2000), Carneiro da Silva (2001), Torres e Andreassi 

(2002) e diversos outros autores, assim como membros do próprio governo (por exemplo, o 

ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, em 

discurso realizado na abertura da Construbusiness 2003 – 5.º Seminário da Indústria 

Brasileira de Construção), concordam quanto à importância e o poder multiplicador da 

construção civil na economia brasileira. Para constatar essa importância, é necessário analisar 

as estatísticas nacionais a respeito de sua participação na economia. 

 

 

Participação da indústria no PIB e na carga tributária 

 

Segundo dados da Associação Nacional de Comerciantes de Materiais de Construção 

(ANAMACO) elaborados a partir das Contas Nacionais da FIBGE, a participação do 

Construbusiness no Produto Interno Bruto (PIB) era de 15,6% em 2000 e 15,5% no ano 

seguinte. Em 2001, neste volume, 9,1% representavam a construção civil (edificações e 

construção pesada); 4,9% materiais de construção; 0,8% outros materiais; 0,5% os serviços 

(atividades imobiliárias e manutenção de imóveis); e o restante, 0,2%, máquinas e 

equipamentos. 

 

Outro indicativo de sua importância nos traz o relatório de trabalho da GV CONSULT 

(2003) sobre a carga tributária do setor da construção. Esse relatório descreve que em 2000 o 

valor adicionado da construção totalizou cerca de 8,12% do PIB; e que o produto do 

macrossetor, que engloba toda a indústria de materiais de construção e demais fornecedores 

de insumos, totalizou 14,46% do PIB. 

 

As despesas em produtos e serviços da construção civil, por se tratar de despesas com 

investimento, são computadas nas contas da Formação Bruta de Capital Fixo (FBKF) nas 

Contas Nacionais. Segundo a FIBGE, essas despesas em 2002 atingiram o montante de R$ 

158,9 bilhões, equivalente a 64,4% do total de investimentos no país e 11,8% do Produto 

Interno Bruto, como mostra a Tabela 1 a seguir. Observa-se que, ao longo dos anos em 

análise, houve uma redução na participação dos investimentos na economia, acompanhada por 

uma redução menos significativa da construção. 



 71 

 

 
Tabela 1 – Importância da construção no investimento e no PIB, Brasil, 1990 a 2002 

Fonte: Contas Nacionais, FIBGE diversos anos. 
Nota: Dados trabalhados pela autora 

 

Já a oferta total dos produtos da construção civil a preços de consumidor segundo a 

FIBGE no mesmo ano atingiu R$ 175,8 bilhões, o que representa 13,0% do PIB. Estes 

produtos se destinam na sua maioria à formação de capital fixo (R$ 158,9 bilhões ou 90%). 

 

Em virtude da forte participação de segmentos informais (geralmente associados à 

autoconstrução), os tributos pagos pelo setor como proporção do produto é menor do que a 

média nacional, segundo o Relatório de Trabalho da GV CONSULT (2003). O volume 

arrecadado, no entanto, é inferior apenas ao comércio, em virtude de sua ampla participação 

na economia. 

 

 

Emprego 

 

A indústria da construção é uma importante fonte geradora de empregos. A atividade 

da construção civil em 2002 ocupou mais de 4 milhões de pessoas, representando 6,1% do 

total de empregos gerados no país. Deste volume, 56,3% eram empregados e 40,2% 

trabalhadores por conta própria (Contas Nacionais, FIBGE, 2002).  É também uma importante 

fonte geradora de empregos indiretos e induzidos. Em 2001, dos 15,1 milhões de empregos 

gerados na cadeia da construção, somente 3,9 milhões foram gerados diretamente, restando 

2,4 milhões de empregos indiretos e 8,7 milhões induzidos. 

 

O relatório da GV CONSULT (2003) descreve que no ano de 2000 o setor ocupou 4 

milhões de pessoas que representavam 6,3% da população economicamente ativa brasileira, 

sendo que apenas 1,237 milhão tinha a carteira de trabalho assinada. O mesmo relatório 

confirma a hipótese de forte poder de encadeamento na economia, citando que para cada R$ 1 

milhão investido no setor são gerados 26 empregos diretos e 11 indiretos. 

1990 1995 2000 2002
FBKF/PIB 20,7% 20,5% 19,3% 18,3%
Construção/FBKF 64,2% 62,3% 67,1% 64,4%
Construção/PIB 13,3% 12,8% 12,9% 11,8%
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O Consumo Intermediário 

 
 

Tabela 2 – Uso de bens e serviços: principais produtos intermediários consumidos pela    
construção civil e demanda global dos produto, 2002 (R$ milhões)  

Fonte: Contas Nacionais, FIBGE.  
Nota: Dados trabalhados pela autora 

 

O elevado poder de encadeamento do setor também pode ser visualizado quando 

analisamos o consumo intermediário por setor de atividade. A Tabela 2 mostra a participação 

percentual dos principais segmentos de atividade sobre o total de consumo intermediário da 

construção civil. Através dela, observa-se que apenas 7 segmentos representam 76% do total 

de consumo intermediário, tendo um destaque especial os produtos minerais não-metálicos 

(29%), que incluem a indústria de cimento, de cal, de cerâmica vermelha, de pisos e 

revestimentos cerâmicos e de vidro, além da extração de areia e pedra, os quais pertencem às 

cadeias de argila, silicato e calcário. Ao observamos a demanda total dos produtos minerais 

não-metálicos, verifica-se a importância da demanda da construção civil, representando 57% 

do total. Os materiais elétricos ocupam a 4.ª posição, com uma participação de 7% no 

consumo da construção civil. Para o setor de materiais elétricos como um todo, segundo a 

FIBGE, 15% de sua demanda deriva da construção civil. 

 

A construção civil e as economias locais 

 

Sabe-se que o setor da construção tem uma importante presença na formação bruta de 

capital fixo nacional, representando mais de 64% dos investimentos (conforme aponta a 

Descrição do produto
Construção

civil
Participação

Demanda
total

Construção 
civil/Demanta Total

Produtos minerais não-metálicos   23 440 29%   40 969 57%

Outros produtos metalúrgicos   13 496 17%   52 828 26%

Produtos da construção civil   6 341 8%   176 687 4%

Material elétrico   5 783 7%   38 315 15%

Madeira e mobiliário   4 485 6%   28 803 16%

Artigos de plástico   3 797 5%   20 589 18%

Tintas   3 784 5%   13 313 28%

Outros produtos   19 264 24%  2 499 192 1%

Total   80 390 100%  2 870 696 3%
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Tabela 1). Segundo a ANAMACO, seu potencial indutor é reflexo do dinamismo econômico, 

pois esse setor é altamente susceptível à taxa de juros e ao grau de confiança na economia. 

 

Qualquer que seja a fonte geradora do crescimento econômico local, o crescimento em 

si acarreta mudanças e benefícios ao mercado imobiliário. Para ilustrar esta relação, vale 

utilizar os exemplos de cidades como Araraquara e Campinas, em São Paulo, Curitiba, no 

Paraná, e a Zona Franca de Manaus, no Amazonas. 

 

Nos anos 90 houve um grande movimento migratório de empresas de tecnologia para 

a região de Campinas, principalmente de empresas de informática. Assim como ocorreu em 

Araraquara e Curitiba. No caso desta última cidade, observou-se a chegada das empresas 

multinacionais atraídas pela qualidade de vida e as facilidades de acesso ao local de trabalho. 

A Zona Franca de Manaus é outro exemplo deste argumento. Os incentivos à entrada de 

empresas e à exportação na Zona Franca foram grandes alavancadores da economia local. A 

conseqüência nestas cidades foi o forte fluxo migratório, que favoreceu o setor industrial e 

residencial. Ainda, o reflexo do impulso econômico local vai além do setor residencial, 

estimulando também a construção de centros comercias e de serviços, como os shopping 

centers. 

 

Assim, independentemente da fonte ou razão do crescimento local, parece que o 

crescimento em si afeta positivamente a indústria da construção. A Rede Imobiliária 

Brasileira, em artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo, de 23 de julho de 2004, 

argumenta a favor da explicação acima. 

 

Por fim, o estudo na parte destinada ao desenvolvimento do modelo (Capítulo 12) 

retoma esta hipótese no intuito de verificar sua capacidade explicativa em relação ao 

desempenho do setor varejista de materiais de construção. 

 

 

9.2 A indústria elétrica 

 

A indústria eletroeletrônica é fortemente afetada pelas políticas monetária, fiscal e 

cambial do governo, como, por exemplo, a elevada carga tributária, a valorização do real 

frente ao dólar que estimula a importação (o contrário estimula as exportações) e os juros 
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elevados que inibem o crescimento interno. O setor de material elétrico de instalação é 

especialmente susceptível ao desempenho do setor de construção civil. 

 

A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) considera as 

áreas de telecomunicações, utilidades domésticas, informática e GTD (Geração, Transmissão 

e Distribuição de energia elétrica), material elétrico de instalação, automação industrial, 

equipamentos industriais e componentes elétricos e eletrônicos como contidas na indústria 

elétrica e eletrônica. Estima-se em R$ 92,8 bilhões o faturamento desta indústria em 2005 

(Desempenho Setorial, 2005, ABINEE), o que representou um crescimento nominal de 14% e 

um crescimento real de 7%, em relação ao ano anterior, além de uma participação de 4,8% no 

PIB.  Sua balança comercial foi deficitária em 2005 no montante de US$ 7,3 milhões, sendo o 

Sudoeste da Ásia e China a origem principal dos produtos, os quais juntos representam 57% 

do volume importado. Esta é uma indústria de alta intensidade tecnológica, capital intensiva, 

que gerou 133 mil postos de emprego em 2005. 

 

A área de material elétrico de instalação, foco do nosso estudo, obteve um faturamento 

de R$ 6,3 bilhões em 2005, o que representa 7% do faturamento da indústria e 0,3% do PIB. 

Observou-se entre os anos de 2004 e 2005 um crescimento de seu faturamento nominal em 

10%, o que representa em termos reais um crescimento de 5%. 

 

 

9.2.1 O setor de materiais elétricos 

 

Tratando-se especificamente do setor de materiais elétricos, observa-se a forte 

presença de empresas multinacionais, como Philips do Brasil, General Electric, Osram, que 

produzem internamente e importam produtos acabados (por exemplo, lâmpadas) ou 

intermediários (por exemplo, fios de cobre) para atender ao mercado interno. A concorrência 

é severa e o nível de competitividade é bom, estabelecendo-se um preço internacional. 

 

Segundo os dados da Pesquisa ABREME 2004 – Associação Brasileira dos 

Revendedores e Distribuidores de Materiais Elétricos – realizada com fabricantes e 

importadores, o tamanho do mercado brasileiro de materiais elétricos de baixa tensão em 
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2003 era da ordem de R$ 7,3 bilhões (valor sem impostos e a preço de fabricante). Desse total 

o Estado de São Paulo representava 28,12%. O mercado estava dividido da seguinte forma: 

 

a) 27% representavam os produtos de iluminação: lâmpadas, luminárias, soquetes e 

receptáculos, reatores e equipamentos auxiliares, etc.; 

b) 21,1% representavam os fios e cabos elétricos: fios e cabos elétricos de baixa tensão 

até 750V, cabos elétricos para baixa tensão até 1KV, cabos de cobre Nu, cabos 

especiais (silicones, etc.); 

c) 39,8% os dispositivos elétricos: disjuntores, contatores, relés, fusíveis e chaves 

magnéticas, comando e sinalizações, interruptores e seccionadores, transformadores, 

plugues, tomadas em geral, etc.; 

d) 12,1% os produtos de instalação: eletrocalhas, dutos, canaletas, conectores e 

terminais, fitas isolantes, etc. 

 

A pesquisa da ABREME também questionou os fabricantes e importadores como eles 

distribuíam sua oferta, obtendo a seguinte fotografia deste mercado: 

 

a) 41,4% da distribuição é realizada através das revendas de materiais elétricos. Neste 

canal encontram-se as revendas tradicionais de materiais elétricos (lojas de bairros), 

os atacadistas e os distribuidores; 

b)  31,3% chegava diretamente ao grande consumidor final (indústria, construtoras, 

instituições públicas, etc.); 

c) 17,9% através dos instaladores e montadores de painéis (compram componentes e 

montam painéis elétricos para máquinas e equipamentos); 

d) 9,4% através das revendas de materiais de construção; neste canal temos os home 

centers e as lojas de materiais de construção convencionais. 

 

Infelizmente os dados disponíveis na pesquisa da ABREME apresentam a distribuição 

do mercado apenas para os canais agrupados da forma acima, não tendo sido, portanto, 

dimensionado especificadamente o mercado do subcanal “atacadista”. 

 

Diante desse quadro, pode-se ser levado a subestimar a importância dos revendedores 

de materiais de construção na distribuição de materiais elétricos até o consumidor final 
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(autoconstrução e pequeno empreiteiro). Porém, é necessário reconhecer que as revendas de 

materiais de construção são abastecidas também por revendas de materiais elétricos, como 

constatam as pesquisas do SINCOELÉTRICO (1996, 1998), o que acaba por aumentar a 

participação delas no mercado. Ainda, indo ao encontro desta argumentação, as informações 

derivadas das pesquisas realizadas pelo Sindicado do Comércio Varejista de Materiais de 

Construção, Maquinismo, Ferragens, Tintas, Louças e Vidros da Grande São Paulo 

(SINCOMAVI) confirmam a importância dos atacadistas como fornecedores das pequenas e 

microrrevendas de materiais de construção da Grande São Paulo, conforme se descreve a 

seguir. 

 

 

9.3 As revendas (atacado e varejo) de materiais de construção e materiais elétricos 

 

Em 2002, segundo dados da Pesquisa Anual do Comércio desenvolvida pela FIBGE, 

existiam 127,8 mil estabelecimentos dedicados ao comércio de madeira, materiais de 

construção, ferragens, etc. (Tabela 3). Desse total, os estabelecimentos varejistas 

representavam 95%. 

 

Em 31 de dezembro daquele mesmo ano, 639,8 mil pessoas estavam empregadas nesta 

atividade comercial, sendo que apenas 8% no atacado. O setor alcançou a receita total de R$ 

31,1 bilhões, 77% destas relativas aos estabelecimentos varejistas. 

 

Ao compararmos o volume de compras de mercadoria para a revenda do comércio 

varejista em 2002 (R$ 18,2 bilhões) em relação às receitas totais do atacado (R$ 7,0 bilhões), 

observa-se que o comércio atacadista de materiais de madeira, materiais de construção, 

ferragens, etc. não é a única fonte de fornecimento de mercadorias deste. Se considerarmos a 

hipótese de que toda a receita do atacado advém do comércio varejista, observamos que 

apenas 39% das compras efetuadas pelo varejo são fruto do atacado. Porém, há a 

possibilidade de o varejo estar trabalhando com um mix de produtos ampliado, o que 

incrementa seu faturamento ao ampliar a oferta de produtos ao consumidor. A ampliação do 

mix dificulta a análise da participação do atacado nas compras do varejo, haja vista que o 

primeiro tende a ter um mix menos ampliado. 
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Tabela 3 – Dados do comércio de madeira, materiais de construção e ferragens, 2002 

Fonte: Pesquisa Anual do Comércio (PAC), FIBGE.  
Nota: Dados trabalhados pela autora 

 

Indo ao encontro das conclusões acima e do exposto no Capítulo 5 quanto à 

importância e função do atacado, segundo pesquisas de campo realizadas pelo Clube de 

Compras & Negócios do SINCOMAVI (CC&NS) os pequenos e microempresários de 

material de construção da Grande São Paulo reconheceram a importância do atacado como 

fornecedor. As principais razões que justificam esta preferência são: dificuldade na 

negociação direta com a indústria; política comercial que não se enquadra na realidade dos 

pequenos varejos; reposição de estoques em intervalos nos pedidos das fábricas; e o 

oferecimento de facilidades na compra e venda, como telemarketing, prazos e preços 

competitivos. 

 

Quanto à forma de comunicação, 58% dos estabelecimentos compram suas 

mercadorias por telefone (telemarketing); 25% adquirem por telefone e em visitas aos 

atacadistas; 12% só compram diretamente; e 5% por meio de vendedores externos ou 

representantes dos atacadistas. 

 

Segundo a mesma pesquisa, os estabelecimentos compraram, em média, R$ 3 mil por 

mês em atacadistas para repor seus estoques, sendo que a maior parte desses recursos é 

destinada à aquisição de produtos de alto giro. As linhas mais procuradas são ferragens, 

materiais elétricos, ferramentas, hidráulica e tintas e acessórios. No segmento de material 

elétrico – considerado muito lucrativo – a mercadoria mais demandada é iluminação 

(lâmpadas), com 24%, seguida por interruptores, soquetes e tomadas (22%), fios e cabos 

(21%) e duchas, chuveiros e acessórios (20%). 

 

Na pesquisa da SINCOMAVI relativa às marcas preferidas dos micro e pequenos 

empresários, a liderança foi da Fame, com 33% de preferência, seguida pela Pial Legrand 

Receita

Total
Líquida

de
revenda

Compras
Estoque em
31.12.2001

Estoque em
31.12.2002

Total   127 853   639 882  31 168 443  29 894 429  7 979 916  23 299 377  8 347 974  9 732 839
Comércio por atacado   6 422   53 973  7 055 224  6 375 840  1 550 818  5 079 676  1 420 379  1 675 034
Comércio varejista   121 431   585 909  24 113 219  23 518 589  6 429 098  18 219 701  6 927 595  8 057 805

Margem
de

comercialização

Mercadorias para revenda

      Madeira, mater ial 
de construção, 
ferragens, etc.

Número
de

empresas

Pessoal
ocupado
em 31.12

1 000 R$
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(27%) e Lorenzetti (23%). Em lâmpadas, a líder é a Philips (31%), seguida pela Osram (27%) 

e GE (22%). 

 

Entre 1994 e 2000 observa-se um crescimento contínuo do faturamento do setor de 

varejo de materiais de construção no Brasil, atingindo uma taxa de crescimento médio de mais 

de 12% ao ano, como mostram os dados da ANAMACO na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Faturamento do setor de varejo de material de construção no Brasil 

Fonte: ANAMACO (2001 apud  TORRES e ANDREASSI, 2002). 

 

 

Estrutura de mercado 

 

No que concerne ao varejo de materiais de construção, Torres e Andreassi (2002) 

reconhecem que há por parte de alguns dirigentes a visão de que este mercado, desde a 

metade da década de 90, passa por um processo de reestruturação, como ocorreu com os 

supermercados, no sentido da redução do número de players, consolidação das grandes redes 

nacionais e entrada de empresas estrangeiras. Eles citam a ocorrência de fusões, aquisições e 

reestruturações no setor, que prenunciaram a concorrência no setor, porém argumentam que: 

 
[...] este movimento de consolidação das grandes redes nacionais e de 
entrada de empresas estrangeiras ainda está muito incipiente, já que 
praticamente não existem grandes players que atinjam todo o país e a 
empresa líder de mercado possui menos de duas dezenas de lojas. 
(TORRES;  ANDREASSI, 2002, p. 32).  

 

 

Ainda, a importância da autoconstrução e do pequeno empreiteiro, atrelada à 

valorização das pequenas e médias empresas locais, dificulta o processo de concentração. 

Além disso, “[...] a extensão territorial do país e o desequilíbrio na dispersão demográfica da 

Ano Faturamento 
(US$ bi)

1994 16
1995 20
1996 21
1997 24
1998 28
1999 30
2000 32
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população (sic) conduzem a uma logística calcada na expansão de centros de distribuição 

regionalizados” (TORRES; ANDREASSI, 2002, p. 32). Este cenário reflete a importância do 

comércio atacadista. 

 

Por outro lado, observa-se a estratégia das empresas de pequeno e médio porte para a 

sustentação de sua competitividade através do associativismo microrregional, formando 

alianças estratégicas em redes de negócios. Com esta estratégia, busca-se o aumento da 

eficiência e eficácia dos negócios, através da sinergia de esforços. Segundo Torres e 

Andreassi (2002), o ritmo de expansão das redes de negócios quanto ao número de lojas 

associadas é de 30% ao ano. As maiores redes são Constru&Cia, de Maringá e Mato Grosso 

do Sul, com 146 lojas associadas; Grupo Okinawa, da Grande São Paulo e Campinas com 100 

lojas; e Construvip, de Piracicaba, Campinas e outras cidades, com 53 lojas associadas, como 

mostra o Quadro 4 a seguir. 

 

Quadro 4 – Redes de negócios no varejo de materiais de construção, locais de atuação e 
participação de cada rede no total de lojas das redes, 2000 e 2001 

Fonte: TORRES e ANDREASSI, 2002. 
Nota: Dados trabalhados pela autora 

 

A tecnologia da informação 

 

Além da estratégia do associativismo, através das redes de negócios, as pequenas e 

médias empresas varejistas e atacadistas podem defender seu espaço no mercado adotando 

tecnologias mais avançadas. Atualmente observa-se a expansão da tecnologia da informação 

através da adoção de terminais automatizados de pontos de vendas no varejo, como scanner, 

gaveta, balança, impressora fiscal e sistema informatizado de emissão de cupom fiscal. No 

Redes Cidades/Regiões Participação  
no total de 

lojas
CONSTRU&CIA Maringá e Mato Grosso do Sul 28%
GRUPO OKINAWA São Paulo, Guarulhos, Osasco, Campinas 19%
CONSTRUVIP Piracicaba, Campinas e outras 14 cidades 10%
CONSTRUIR São Paulo e Santos 8%
CITYLAR+CONSTRUREDE Rio de Janeiro 8%
ACMAR Maringá  7%
CONSTRUVEN Araraquara 6%
AGEMACO Goiânia 5%
CONSTRUMIX Sorocaba 4%
CONSTRUNIDOS Osasco 2%
MÃOS À OBRA Volta Redonda 2%
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atacado aumenta a utilização de leitores óticos para controle de estoque e a troca de 

informação eletrônica entre os diversos elos da cadeia. 

 

Segundo Torres e Andreassi (2002), em pesquisas com as entidades de classe, a 

informatização do setor varejista ainda é incipiente, como mostra o Gráfico 2 a seguir. Além 

disso, das que usam, apenas 50% utilizam os sistemas de forma intensiva. Já as pesquisas da 

ANAMACO (2000) apontam para um índice de informatização superior, estimando em 67% 

das empresas. Dentre as de pequeno porte, 56% estão informatizadas, nas de médio porte 96% 

e 100% das grandes empresas. Para Urquiza (2003), o grau de informatização dos lojistas é de 

98%, sendo 67% das pequenas empresas informatizadas, 98% das médias e 100% das grandes 

empresas. 

 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2 – Utilização de sistemas informatizados no varejo de materiais de 
construção 

Fonte: TORRES e ANDREASSI (2002). 
Nota: Dados trabalhados pela autora 

 

 

O porte das revendas de materiais construção 

 

Segundo Torres e Andreassi (2002), somente um setor é mais pulverizado no Brasil do 

que o varejo de materiais de construção: o setor de bares e restaurantes. Eles estimam que 

existam cerca de 103 mil lojas em todo país, sendo 58% empresas de pequeno porte com até 

10 empregados e 38% empresas de médio porte. 

não usam
50%

estão 
começando a 

usar
25%

usam
25%
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A ANAMACO segmenta o varejo de materiais de construção em quatro grupos: as 

grandes lojas; as lojas com menos de 12 anos; as empresas de pequeno porte, com até 10 

empregados; e as empresas associadas em Redes de Negócio. 

 

O jornal a Gazeta Mercantil classifica as empresas em pequenas, médias e grandes, 

como mostra o Quadro 5 a seguir. Além destas categorias há ainda lojas especializadas, como 

as de materiais elétricos, tintas e os depósitos dedicados aos materiais básicos. 

 

Quadro 5 – Classificação das lojas de varejo de materiais de construção 
Fonte: Gazeta Mercantil (1999 apud TORRES e ANDREASSI, 2002). 

 

Urquiza (2003) argumenta que o setor varejista de materiais de construção pode ser 

dividido em duas vertentes complementares: as grandes empresas, formadas pelos home 

centers, e as pequenas e médias lojas de materiais básicos. Para esta classificação, toma-se o 

número de empregados, conforme o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE) (Tabela 5), além de outras características comerciais, como segue. 

 

Tabela 5 – Classificação do porte das empresas por número de empregados, segundo ramos de 
atividade 

Porte da empresa Número de empregados  
 Indústria Comércio e serviços 
Micro Até 19 Até 9 
Pequena De 20 a 99 De 10 a 49 
Média De 100 a 499 De 50 a 99 
Grande 500 ou mais 100 ou mais 

Fonte: SEBRAE-NA (1997).  

 

Os home centers são cadeias de lojas com mais de 15 mil m2, localizadas em 

corredores das grandes cidades, com área de influência bastante extensa. Urquiza (2003), 

Porte Área Número de 

empregados

Carcterística % na rede de 
estabelecimentos 

nacional

Mix de produtos

Pequena

até 1000 m2

cerca de 10

Loja de bairro, localizadas na 
periferia, pequenas cidades, 

aglomerações, voltados para a 
autoconstrução informal, 

próximo a conjuntos 
residenciais, condominios e 

lojas de médio e grande porte 58%

Materiais básicos: 70% do 

faturamento

Média

de 1 mil a 9 

mil m2 até 100

Proprietários mais qualificados, 

redes de lojas profissionalizadas 37%

de 5 a 10 mil itens, materiais 
básicos: 60% do 

faturamento

Grande

maior que 9 

mil m2 mais de 100

home centers, auto-serviços

5%

até 60 mil itens, materiais 
básicos: 10% do 

faturamento 
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citando a ANAMACO, diz que o setor representa apenas 4% da receita total do setor e está 

voltado para a comercialização de produtos de acabamentos. Leroy Merlin, Castorama, C&C, 

Telha Norte representam alguns exemplos destas cadeias. 

 

Já as pequenas e médias lojas, com uma área de influência menor, comercializam 

materiais básicos, como cimento, areia, cal, tijolos, hidráulica e elétrica. Sua participação na 

receita do mercado varejista de materiais de construção é de 96%. 

 

Urquiza (2003) argumenta que 56% da empresas são consideradas pequenas (até 10 

empregados); 40%, médias (entre 11 e 100 empregados); e apenas 4% são grandes (com mais 

de 100 empregados). 

 

Indo na contramão dos resultados da pesquisa realizada pelo SINCOMAVI, Urquiza 

(2003) fala da baixa expressividade dos distribuidores e atacadistas, em virtude do processo 

de dominação do mercado pela indústria através da política de vendas diretas. “Alguns 

fornecedores chegam a ter uma carteira de quase 20.000 clientes. Dessa maneira, muitos 

pequenos varejistas acabam utilizando os home centers como fornecedores.” (URQUIZA, 

2003, p. 69). A idéia é evitar que algum cliente seja tão importante a ponto de exercer 

exagerado poder de negociação. Ainda, enquanto o varejo é extremamente pulverizado, a 

indústria é concentrada, com poucos fabricantes de cada categoria de produtos. Este quadro 

configura o poder de barganha dos fornecedores, aqui entendidos como a indústria de 

materiais de construção. 

 

A indústria pratica uma política de controle de preços pelo método dos descontos por 

volume de compra. Porém, os descontos são relativamente pequenos, mesmo para grandes 

volumes, o que resulta em preços não tão diferenciados entre os diferentes portes de lojista, 

impedindo o crescimento acelerado de qualquer um. 

 

Segundo a ANAMACO, o setor é fortemente caracterizado por empresas familiares, 

cujos donos ainda estão à frente dos negócios. 
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O mercado consumidor 

 

Quando se analisa a participação dos segmentos de consumidor de materiais de 

construção, através dos dados da indústria de cimento, uma segunda observação relevante se 

abstrai: 51,6% do consumo se destina à autoconstrução e aos pequenos empreiteiros (Tabela 

6). 

 

Tabela 6 – Distribuição do consumo de cimento na construção civil no Brasil, 1994 

Fonte: SCNIC (1995 apud HAGUENAUER,1997 org. GARCIA, FARINA e ALVES, 1997). 

 

Torres e Andreassi argumentam: 

 
[...] a posição majoritária de consumo em autoconstrução/pequenos 
empreendimentos tem um impacto direto sobre a expansão e pulverização 
de lojas de materiais básicos de pequeno porte e de materiais de construção 
em geral de pequeno e médio porte, onde se concentram 96% dos 
estabelecimentos [...]. TORRES e ANDREASSI (2002, p. 28). 

 

 

Eles estimam que 70% do faturamento das lojas de varejo de material de construção 

destina-se à autoconstrução. Sabe-se que a importância e a pulverização das lojas de pequeno 

porte têm como reflexo a valorização do comércio atacadista, haja vista sua função 

distributiva. A importância do pequeno consumidor, ou o consumidor formiga, como 

denomina Haguenauer (1997), é observada pela participação das revendas no volume de 

vendas da indústria de cimento. Haguenauer observa que apenas os grandes consumidores 

Grupo de consumidores Participação

Autoconstrução/pequenos empreiteiros 51,6%
Construtoras e empreiteiras 21,9%
Subtotal 73,5%

Concreteiras 9,2%
Artefatos e pré-moldados 7,3%
Fibrocimento 3,5%
Argamassa 0,3
Subtotal 20,3%

Órgãos públicos 2,5%
Empresas privadas 3,7%
Subtotal 6,2%
Total 100,0%

Consumidores Industriais

Construção

Outros
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industriais se abastecem diretamente junto aos produtores de cimento, restando quase 80% das 

vendas industriais para as revendas, sendo 32,8% para o atacado e 46% para o varejo. 

 

Como apontou Urquiza (2003), o pequeno varejista pode adquirir seu produto nos 

grandes players, seja ele o atacado ou os home centers. Porém, os dados estatísticos da Tabela 

7 abaixo não nos permitem sustentar a idéia de Urquiza quanto à baixa expressividade dos 

revendedores atacadistas na nossa economia, haja vista que eles são responsáveis por quase 

um terço das transações. 

 

Tabela 7 – Participação em volumes dos consumidores de cimento, 1994 

Fonte: SNIC (1995 apud HAGUENAUER,1997 org. GARCIA, FARINA e ALVES, 1997).  

 

Por fim, quanto aos atributos que os clientes das lojas de varejo de materiais 

construção valorizam, Carneiro da Silva (2001) aponta para preço e atendimento, fazendo 

referência à pesquisa realizada pelo PROVAR na cidade de São Paulo em 1997. A pesquisa 

apontou os seguintes atributos como relevantes: 

 

a) preços baixos: 92,5%; 

b) descontos para pagamentos à vista: 86,3%; 

c) vendedores que conheçam bem o produto: 77,1%; 

d) vendedores que transmitam confiança: 73,1. 

 

Indo ao encontro desses resultados, a pesquisa do SINCOMAVI destaca os seguintes 

pontos: 

 

Consumidor Participação

Varejistas 46.0%
Atacadistas 32.8%
Subtotal 78.8%

Consumidor Industrial 17.0%
Construtora e Empreiteiras 3.6%
Órgão públicos 0.5%
Empresas privadas 0.1%
Subtotal 21.2%
Total 100.0%

Revendedores

Consumidor direto
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a) os lojistas só estão comprando quando falta produto na gôndola, isto é, não estão 

estocando; 

b) a relevância dos chamados produtos talibãs (produtos de segunda linha, sem marcas, 

baratos), que continuam ocupando cada vez mais espaços nas prateleiras do varejista;  

c) a falta de fidelização do setor, haja vista que os empresários citam 18 empresas nas 

quais realizam suas compras regularmente.  

 

Assim, conclui-se que este consumidor não se importa muito com a marca e ainda não 

foi fidelizado por nenhuma loja, valorizando principalmente o preço do produto.  

 

 

9.3.1 O comércio atacadista 

 

Segundo a PAC de 2002 (FIBGE), o comércio atacadista de madeiras, materiais de 

construção, ferragens, etc. era realizado por 6.422 empresas, as quais obtiveram um 

faturamento superior a R$ 7 bilhões, com uma margem de contribuição de R$ 1,5 bilhão. 

 

A receita líquida de revenda dessas empresas comerciais entre 1996 e 2002 apresentou 

um crescimento expressivo na ordem de 38%, como mostra a Tabela 8 a seguir. Porém, este 

crescimento não é linear, pelo contrário, oscila ano a ano, ora crescendo, ora apresentando 

variações nominais negativas. Acredita-se que essas oscilações estão mais vinculadas ao 

desempenho macroeconômico brasileiro do que às pressões da concorrência, pois também se 

refletem no comércio varejista de madeiras, materiais de construção, ferragens, etc. 

 

Tabela 8 – Receita líquida de revenda nominal do comércio atacadista e varejista de madeira, 
materiais de construção, ferragens, etc. e variação anual, Brasil, entre 1996 e 2002. 

Fonte: PAC, FIBGE, diversos anos. 
Nota: dados trabalhados pela autora 

 

Ano Atacado (R$ 
Mi)

Variação 
anual

Varejo (R$ 
Mi)

Variação 
anual

1996 4.621.965    13.882.290 
1997 5.090.951    10,1% 15.537.534 11,9%
1998 4.739.238    -6,9% 15.483.019 -0,4%
1999 4.465.941    -5,8% 16.239.272 4,9%
2000 4.569.625    2,3% 18.622.234 14,7%
2001 5.952.258    30,3% 21.279.136 14,3%
2002 6.375.840    7,1% 23.518.589 10,5%
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Quanto ao grau de concentração deste tipo de atacado, os dados do Balanço Anual da 

Gazeta Mercantil de 2002 em conjunto com as informações fornecidas pela PAC (2001, 

FIBGE) mostram que ele é baixo. Para tanto, tomamos como hipótese que as empresas 

relacionadas neste ranking são as de maior representatividade na economia e comparamos sua 

receita líquida com a receita líquida do mercado como um todo. Nesta análise, observa-se que 

a soma da receita das 11 principais empresas representa menos de 7% do mercado, como 

mostra a Tabela 9 a seguir. 

 

Tabela 9 – Receita líquida das principais empresas de comércio atacadista de madeira, 
materiais elétricos e de construção e participação na receita líquida nacional, 2001 

Fonte: Revista Balanço Anual, Gazeta Mercantil e PAC, 2001, FIBGE.  
Nota: Dados trabalhados pela autora 

 

Quanto ao share of mind, na pesquisa da SINCOMAVI a liderança entre os atacadistas 

de materiais de construção ficou com a Center Fertin, seguida de perto por Cofema, Center 

Líder, Eletroleste/Mateubrás e Teruya. O ranking da revista Revenda Construção (maio de 

2004, p. 31) aponta o Martins, a Tambasa, o Center Fertim como os atacadistas e 

distribuidores mais conceituados junto aos revendedores, seguidos por Cofem, Barzel, Cardão 

Importação, Ostem, Center Líder, Casa Cardão e Arcom, nesta ordem. 

 

Se por um lado este mercado é caracterizado pela baixa concentração econômica, por 

outro se visualiza a concentração especial do setor, sendo o Estado de São Paulo o de maior 

representatividade na receita líquida nacional de 2002 (33% ou R$ 2,1 bilhões) (PAC, 2002, 

FIBGE). Ainda, se considerarmos os dados da RAIS do MTE, observa-se que São Paulo 

concentra 32% dos estabelecimentos atacadistas. 

Empresa Localização Receita Líquida 

(R$ Mi)

Participação na 

Receita Líquida 

Nacional
Miguel Bartolomeu MG 182.347         3,1%
Ligna SP 140.156         2,4%
Qualimat RJ 26.151           0,4%
Tubomac RS 21.595           0,4%
BICC General ES 11.291           0,2%
Soyus SP 8.670             0,1%
Diamante SP 5.601             0,1%
Coimpar Coan SP 4.070             0,1%
Contempera SP 3.792             0,1%
Sulmat RS 3.786             0,1%
Santa Clara GO 305                0,0%
Acumulado do Subsetor 407.764                 6,9%
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De fato, as capitais dos Estados são geralmente a localização onde se concentram os 

atacadistas, como mostra a Tabela 10 a seguir, sendo a capital paulista a localização 

preferencial no Brasil, concentrando 15% dos estabelecimentos brasileiros e 45% dos 

estabelecimentos situados no Estado paulista. 

 

Tabela 10 – Principais localizações dos estabelecimentos atacadistas de madeira, materiais de 
construção e ferragens em 2002, participação de cada município e taxa de 
crescimento média geométrica anual 

Fonte: RAIS, MTE, 1997 a 2002. 
Nota: Dados trabalhados pela autora 

 

Porém, esse quadro de concentração espacial vem se revertendo gradualmente, 

acompanhando a tendência da economia como um todo. Enquanto no município de São Paulo 

a taxa anual de crescimento do número de estabelecimentos entre os anos de 1997 e 2002 é 

negativa, em Goiânia, Salvador, Ribeirão Preto e em outros municípios observa-se o oposto, 

como mostra a tabela abaixo. No âmbito nacional, destaca-se o município de Vitória no 

Espírito Santo, que apresentou um crescimento do número de estabelecimentos superior a 

233% no período em análise, passando de 9 a 33, possivelmente resultante do 

desenvolvimento do porto de Vitória. 

 

Município Brasileiros Número de 

estabelecimentos em 

2002

Participação 

em 2002

Participação 

acumulada em 

2002

Taxa anual 

de crescto 

entre 1997 e 

2002
Sao Paulo 806 15% 15% -1,3%
Rio de Janeiro 253 5% 19% 0,1%
Belo Horizonte 166 3% 22% -1,1%
Porto Alegre 113 2% 24% 0,1%
Goiania 102 2% 26% 19,9%
Fortaleza 99 2% 28% 0,4%
Curitiba 79 1% 29% -2,1%
Recife 69 1% 31% 1,4%
Brasilia 64 1% 32% -1,8%
Caxias do Sul 61 1% 33% 1,3%
Belem 59 1% 34% 3,9%
Campinas 55 1% 35% -0,2%
Guarulhos 50 1% 36% 2,0%
Salvador 47 1% 37% 4,7%
Ribeirao Preto 44 1% 38% 2,7%
Demais Municípios  3.438 62% 100% 9,9%
Estado de São Paulo  1.789 32% 1,4%
Brasil  5.505 100% 5,5%
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Ao analisarmos a capacidade de geração de vínculos empregatícios formais destes 

estabelecimentos, observa-se no Estado de São Paulo para o ano de 2002 uma média de 8 

vínculos por estabelecimentos (Tabela 11).  Ao longo dos anos, o volume de emprego cresceu 

mais que proporcionalmente ao número de estabelecimento, sugerindo a maior intensidade na 

utilização deste insumo no processo de crescimento destas empresas. 

 

Ainda considerando os vínculos empregatícios, é possível descrever o porte destes 

estabelecimentos comerciais tomando como referência a classificação do SEBRAE. Esta 

análise é apresentada na Tabela 12, que mostra que mais de 98% destes atacadistas 

representam empresas de micro e pequeno porte, o que vem ao encontro da freqüente 

representatividade das empresas familiares. 

 

Tabela 11 – Evolução do número de estabelecimentos e do emprego no comércio atacadista 
de madeira, materiais de construção e ferragens no Estado de São Paulo 

Fonte: RAIS, MTE, 1997 a 2002. 
Nota: Dados trabalhados pela autora 
 

Tabela 12 – Porte das empresas de comércio atacadista de madeira, materiais de construção, 
ferragens, etc., segundo a classificação do SEBRAE, Brasil, 2002 

Fonte: RAIS, MTE, 2002. 
Nota: Dados trabalhados pela autora 

 

 

Classificação SEBRAE Número de 
Estabelecimentos

Partipação 
no Total

Micro (até 9 vínculos) 4.359                   79,2%
Pequena (de 10 a 49 vínculos) 1.057                   19,2%
Média (de 50 a 99 vínculos) 64                        1,2%
Grande (mais de 100 vínculos) 25                        0,5%
Total 5.505                   100,0%

Emprego Estabelecimentos Emprego/Estab.
1997 11482 1670 6,88                    
1998 11529 1542 7,48                    
1999 11286 1534 7,36                    
2000 12342 1535 8,04                    
2001 13561 1655 8,19                    
2002 15270 1789 8,54                    

5,9% 1,4% 4,4%
Tx anual 
de cresc.

Ano
Atacado
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9.3.2 As revendas de materiais elétricos 

 

O processo de distribuição de materiais elétricos se verifica tanto da forma tradicional, 

onde estão presentes o fabricante, o atacadista, o varejista e o consumidor final; ou 

eliminando um ou mais intermediários (fabricante-atacadista-consumidor final; fabricante-

varejista-consumidor final; fabricante-consumidor final). Há uma multiplicidade de formas de 

comercialização, como por exemplo, a venda no balcão; a visita de vendedores ou 

representantes; o telemarketing; e, mais recentemente, o comércio eletrônico. 

 

Em virtude da forte concorrência, da necessidade de ampliar a oferta de produtos para 

melhor atender o consumidor, e possivelmente dada a frágil relação de parcerias entre 

fabricantes e revendas, não se observa o compromisso de distribuição exclusiva, isto é, não há 

fidelidade de produto, linha de produto ou marca. Observa-se, sim, uma preferência por 

marcas consagradas, como Philips, GE, Osram, Pial, entre outras, em virtude da possível 

qualidade superior que possam oferecer, as quais tendem a se traduzir em redução de trocas e 

reclamações. 

 

Para descrever o perfil das revendas de materiais elétricos paulista, reproduziremos 

algumas das conclusões obtidas com as pesquisas patrocinadas pelo SINCOELÉTRICO. A 

primeira pesquisa, realizada em 1996, traçou o perfil do mercado paulistano e está disponível 

em Medeiros (1998) e também no próprio Sindicato. Dois anos após, complementando o 

levantamento anterior, estudou-se o perfil das empresas comerciais varejistas de material 

elétrico, lustres e iluminação, sediadas nas principais cidades do Estado de São Paulo (21 

municípios). As cidades foram selecionadas de acordo com sua importância em termos de 

população e com a região do estado nas quais se situam, muitas das quais caracterizadas como 

importantes pólos comerciais. Estas foram agrupadas em 5 regiões, nas quais existe forte 

atuação do SEBRAE-SP, parceiro do SINCOELÉTRICO na pesquisa. 

 

A seguir, são transcritas algumas conclusões desses levantamentos, que consideramos 

relevantes para nosso estudo. 
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As revendas da cidade de São Paulo (Pesquisa de 1996) 

 

Nesta pesquisa, observou-se que a forma jurídica das empresas não difere da realidade 

do comércio como um todo: 91,5% da empresas são sociedades limitadas, 5,1% sociedades 

anônimas e 3,4% microempresas e firmas individuais. 

 

Tomando-se como referência a classificação do SEBRAE (1997) para o porte das 

empresas de comércio e serviço quanto ao número de empregados, observa-se que 

aproximadamente 84,3% das revendas paulistanas são classificadas como micro e pequenas 

empresas, como mostra a Tabela 13 a seguir. Neste ponto é importante ponderarmos a 

conclusão, haja vista que a tabela reflete uma fotografia apenas aproximada, pois as 

informações derivadas da pesquisa não seguiram exatamente a metodologia do Sebrae para 

esta classificação. 

 

Tabela 13 – Classificação aproximada das empresas, segundo o porte 

Fonte: SINCOELÉTRICO (1996 apud Medeiros, 1998) e SEBRAE-NA, 1997. 
Nota: Dados trabalhados pela autora 

 

A grande maioria das empresas pesquisadas, 83% da amostra, declarou operar tanto no 

varejo como no atacado. Apenas 10,2% se declararam exclusivamente varejistas, e o restante, 

como exclusivamente atacadistas. 

 

Quanto à distribuição do faturamento destas empresas, observa-se que a venda por 

atacado para outras localidades é a mais significativa, representando 44,8% do faturamento. 

Logo a seguir, têm-se as vendas aos consumidores finais, 32% do faturamento; os grandes 

consumidores finais (construtoras, indústrias, empresas, escolas, etc.), 18%; e finalmente as 

vendas para órgãos públicos e empresas estatais, 5,2%. 

 

N.o de 
empregados

Porte aproximidado 
segundo o Sebrae

Participação 
de empresas

até 10 Micro (até 9 empregados) 42,6%
de 11 a 50 Pequenas (de 10 a 49) 41,7%
de 51 a 100 Média (de 50 a 99) 8,7%
mais de 100 Grandes (100 ou mais) 7,0%
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Observou-se que 78,6% das empresas não têm filiais. Dentre as que têm, 58,6% das 

filiais se localizam na própria cidade de São Paulo; 12,1% em outras cidades do Estado; e o 

restante, 29,3%, em outros Estados. 

 

Quanto à área de influência das revendas paulistanas, mesmo as que não possuem 

filiais em outros estados cumprem a importante missão de distribuição em âmbito nacional, 

como mostra a Tabela 14 a seguir. 

 

Tabela 14 – Destino do comércio exterior paulistano de materiais elétricos 

Fonte: SINCOELÉTRICO (1996). 
Nota: Dados trabalhados pela autora 

 

Quanto ao grau de informatização, 76,9% das empresas entrevistadas declararam 

utilizar alguma forma de controle via sistemas. Destas, apenas 34,8% declararam ter 

totalmente informatizados seus setores internos (administração, estoque, vendas e 

faturamento), o que representa 26,7% da empresas entrevistadas. Há, ainda, uma participação 

significativa, 30,4%, das empresas informatizadas, que utilizam apenas computadores nos 

controles administrativos (contabilidade, contas a pagar, contas a receber, folha de pagamento 

e outros). Por outro lado, era significativa a participação das revendas que não tinham nenhum 

grau de informatização, 23,1%. Por fim, os empresários se declaram desejosos em investir 

mais em equipamentos de informática e sistema, o que denota a consciência da importância da 

informatização e da melhoria de eficiência. 

 

 

As revendas nas principais cidades do Estado, exceto a capital (Pesquisa de 1998). 

 

Nesta pesquisa verifica-se a tendência de redução das lojas especializadas na 

comercialização de materiais elétricos. O comércio deste tipo de produto é realizado por lojas 

Estado Participação
São Paulo 24,3%
Rio de Janeiro 14,1%
Minas Gerais 13,1%
Paraná 10,6%
Rio Grande do Sul 7,7%
Bahia 6,4%
Santa Catarina 4,5%
Pernambuco 3,8%
Demais 15,5%
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de estoques diversificados, pois as empresas de menor porte utilizam a diversificação como 

meio de sobrevivência frente à concorrência, com oferta diversificada e flexível. As lojas de 

material de construção apresentam importância bastante grande nesse contexto, uma vez que 

grande parte delas possui participação expressiva no comércio de materiais elétricos.  

Somente as grandes organizações, que possuem escala para atuação em uma dada 

especialidade, permanecem no mercado comercializando uma única linha de produtos. As 

empresas especializadas (7,9% da amostra) geralmente representam empresas de maior porte, 

que muitas vezes se constituem em distribuidores desses itens aos grandes compradores 

locais, como as construtoras e órgãos públicos. Por este motivo, associado à dificuldade de se 

obterem dados estatísticos exclusivos do comércio de materiais elétricos, o presente estudo 

focou-se nas revendas de materiais de construção como os clientes do atacado. 

 

A composição do faturamento destas revendas pode ser vista na Tabela 15 a seguir. 

Nesta, mais uma vez se visualiza a diversificação dos produtos comercializados e ampliação 

do mix para produtos que vão além da linha classificada no CNAE – Classificação Nacional 

das Atividade Econômica -5244-2 (estabelecimentos varejistas de comércio varejista de 

material de construção, ferragens, ferramentas manuais; vidros, espelhos e vitrais; tintas e 

madeiras. Mais detalhes sobre os produtos comercializados nesta classe são fornecidos no 

Capítulo 11). 

 

Observa-se não somente a importância dos materiais elétricos no faturamento destas 

revendas, representando mais de 35% deste, mas também a importância destas revendas de 

materiais diversificados (que incluem até aparelhos eletrodomésticos) na tarefa de distribuição 

de materiais elétricos no interior paulista. 
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Tabela 15 – Composição do faturamento das revendas segundo as principais linhas de produto 
comercializadas, São Paulo, 1997 

Produtos Participação no 
faturamento

       Material elétrico                               35,3%
       Lustres Iluminação                           7,7%
       Louças/Ferragens                               8,4%
       Materiais de Construção                   18,4%
       Aps. Eletrodomésticos                      16,9%
       Outros                                              13,3%

Total 100,0%  
Fonte: SINCOELÉTRICO, 1998. 
Nota: Dados trabalhados pela autora 

 

Enquanto na capital 78,6% das revendas não possuíam filiais, no interior este 

percentual se eleva para 94,15%. Elas são na sua maioria micro, pequenas e médias empresas 

que realizam a oferta de produtos diversificados a um consumidor também diversificado. De 

fato, ao verificarmos a constituição jurídica das empresas pesquisadas, observamos que 

apenas 2,4% eram sociedades anônimas, enquanto 39,3% se declararam microempresas. 

Complementando a informação, a grande maioria delas, 52,0%, se declarou sociedades 

limitadas e 6,3%, firmas individuais. Neste quesito há uma divergência significativa com os 

resultados das revendas da capital, em que apenas 3,4% se declararam ter a forma jurídica de 

microempresa e firma individual. 

 

Ao analisarmos o destino dos produtos por tipo de venda (ver Tabela 16), observa-se o 

foco no consumidor final por parte das revendas do interior, isto é, na venda a varejo, 

enquanto as revendas da capital têm um importante papel na distribuição dos produtos no 

atacado. Também é relevante para as revendas do interior o grande consumidor, representado 

pelas grandes empresas, pois constituem o segundo maior destino das vendas, 13,2%. 

 

Em função do porte dos municípios constantes na pesquisa de 1998, sendo alguns 

inclusive pólos comerciais dentro do Estado, questionou-se a área de atuação destas revendas. 

O resultado desta pergunta é de grande relevância no nosso estudo, pois demonstra a 

predominância da área de influência local das revendas situadas em municípios de porte 

significativo. O resultado obtido é descrito a seguir: 
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Tabela 16 – Destino das vendas das revendas da capital e do interior do Estado de São Paulo, 
por tipo de venda como a participação média no faturamento 

 

Tipo de venda Capital Interior
Varejo 32,0% 73,3%

Atacado 44,8% 10,7%
Grande Consumidor 18,0% 13,2%

Orgãos públicos e empresas estatais 5,2% 2,8%
Total 100,0% 100,0%  

Fonte: SINCOELÉTRICO, 1996, 1998.  
Nota: Dados trabalhados pela autora 

 

a) 62,8% declarou possuir atuação local, isto é, no seu próprio município, em 

concordância com seu perfil varejista; 

b) 29,8% declarou ter uma atuação regional; 

c) 7,4% com atuação estadual (outras cidades no Estado de São Paulo), provavelmente 

realizada por empresas de maior porte. 

 

Espera-se, ainda, que em municípios de porte inferior, não contemplados nestas 

pesquisas, esta participação da atuação local seja ainda mais expressiva, assim como a 

predominância das micro e pequenas empresas que se dedicam a atender a demanda do 

consumidor final. 

 

Uma segunda questão de grande relevância no presente estudo, que constava nesta 

pesquisa, diz respeito às fontes de abastecimento destas revendas. Três opções foram 

fornecidas: a indústria produtora, os atacadistas/distribuidores e outras fontes (referência a 

mercadorias advindas de outros países). A freqüência relativa das respostas evidencia a 

importância do atacado como responsável pela reposição do estoque das mercadorias destas 

empresas, como 50,8% do abastecimento. Essa importância é justificada pelo reduzido 

estoque médio de 1,5 mês, o que denota uma racionalização coerente em um ambiente de 

elevadas taxas de juros e a necessidade de se ter um distribuidor eficiente na reposição de seus 

estoques. 

 

Por outro lado, a participação das indústrias produtoras não é desprezível, 

representado 48,8% do abastecimento. Isso evidencia a relevância das vendas diretas das 

indústrias nos municípios de maior porte, mesmo tendo em vista a necessidade de escala, em 
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razão do alto custo de distribuição. Por fim, as outras fontes representam apenas 0,4% do 

abastecimento. 

 

Quanto ao número de funcionários, 9,3% das empresas pesquisadas, o que equivale a 

108 unidades, declararam ser empresas familiares e operar sem empregados. Este fato é 

reafirmado pela representatividade das microempresas no interior. Ao compararmos a 

distribuição das empresas nas duas pesquisas realizadas pelo SINCOELÉTRICO (1996 e 

1998) quanto ao porte segundo o número de empregados, observamos a expressiva 

representatividade das microempresas no interior, como mostra a tabela abaixo. A pesquisa de 

1998 apurou 9.625 empregados, o que equivale a uma média de 9,1 empregados por 

estabelecimento. 

 

Tabela 17 – Porte aproximado das empresas na capital paulista e no interior, segundo a 
classificação do Sebrae 

Número de empregados Classificação Sebrae Capital Interior

Até   10 Micro (até 9 empregados)
42,6% 80,1%

De   11  a   50 Pequenas (de 10 a 49)
41,7% 17,6%

De   51  a   100 Média (50 a 99) 8,7% 1,4%
Maior que 100 Grandes (100 ou mais)

7,0% 0,9%
Total 100,0% 100,0%  

Fonte: SINCOELÉTRICO, 1996, 1998.  
Nota: Dados trabalhados pela autora 

 

O pequeno porte das empresas também é visto no faturamento delas, pois quase 65% 

declararam ter obtido um faturamento em 1997 de até R$ 400.000,00. 

 

 Quanto ao grau de informatização das empresas nos 21 municípios consultados em 

1998, 57,44% declararam não utilizar sistemas informatizados nas suas operações. Dentre as 

demais, 30,3% estão totalmente informatizadas, o que representa apenas 12,9% da amostra. 

Este resultado é significativamente inferior ao observado na pesquisa realizada na capital 

(Pesquisa de 1996), denotando o atraso na absorção de tecnologias no interior. Neste 

contexto, dificulta-se a difusão tecnológica na troca de informações eletrônicas entre 

fornecedores (sejam eles a indústria ou o atacado) e os varejistas. 
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9.4 Conclusão da análise setorial 

 

A indústria da construção tem uma importante missão e relevância para a economia 

nacional, representando mais de 15% do PIB e empregando 6,1% da mão-de-obra nacional 

(dados de 2001). Somente o setor de materiais de construção representa 4,9% do PIB. Já o 

setor de materiais elétricos de instalação, pertencente à indústria elétrica e eletrônica, 

representa 0,3% do PIB (dados de 2005). Este tem como característica ser intensivo em 

capital e sofrer fortemente com a concorrência externa, principalmente dos países do Sudoeste 

Asiático e China. 

 

Os dados mostram que o mercado das empresas atacadistas é extremamente 

pulverizado, sendo em apenas de 3,1% a participação da empresa líder na receita líquida total. 

Entretanto, esta baixa concentração econômica não se verifica em termos espaciais. Somente 

o Estado de São Paulo concentra 32% dos estabelecimentos e 33% da receita líquida nacional, 

sendo a capital a localização preferencial destes estabelecimentos. Ao longo dos anos, 

observa-se a desconcentração espacial destas empresas, como mostra o crescimento 

expressivo do número de estabelecimentos atacadistas no município de Vitória (ES). Essa 

evolução acompanha a tendência da economia como um todo, mais estimulada pela guerra 

fiscal do que por políticas de desenvolvimento regional. 

 

O comércio de material elétrico é realizado por lojas de estoques variados, pois as 

empresas de menor porte utilizam a diversificação como meio de sobrevivência frente à 

concorrência, com oferta diversificada e flexível. As lojas de material de construção são 

relevantes neste contexto, uma vez que grande parte delas possui participação expressiva no 

comércio de materiais elétricos. Somente as grandes organizações, que possuem escala para 

atuação em uma dada especialidade, permanecem no mercado comercializando uma única 

linha de produtos. Assim, empresas especializadas geralmente representam empresas de maior 

porte, que muitas vezes se constituem em distribuidores desses itens aos grandes compradores 

locais, como as construtoras e órgãos públicos. Ainda, observa-se que as empresas 

especializadas estão mais presentes na capital paulista. 
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De fato, as revendas da capital paulista atuam fortemente no atacado, atendendo a 

importante missão de distribuidores no âmbito nacional. Já no interior o foco está no 

atendimento da demanda local e do consumidor final. 

 

Vale destacar que mais de 83% das revendas paulistanas declararam atuar tanto no 

varejo como no atacado, o que dificulta a análise do atacado per si.  

 

Observou-se a importância dos consumidores finais para as revendas de materiais de 

construção. A maioria destes consumidores representa a autoconstrução e o pequeno 

empreiteiro, os quais valorizam o preço da mercadoria e apresentam um comportamento mais 

elástico frente à alteração de preços, haja vista o menor poder aquisitivo e a possibilidade de 

se postergar o projeto para um período de melhores condições mercadológicas. 

 

A posição majoritária da autoconstrução/pequenos empreendimentos impacta na 

expansão e pulverização de lojas de materiais básicos e de materiais de construção em geral 

de pequeno e médio porte, onde se concentra a grande maioria dos estabelecimentos tanto na 

capital, como no interior. Isto resulta na valorização do atacado e do distribuidor, em virtude 

de sua importante função distributiva. De fato, as estatísticas relativas à forma de 

abastecimento apontam para a importância do atacado como fornecedor das pequenas e 

médias revendas. Assim, o panorama favorável em que vivem os pequenos comerciantes, em 

virtude da proximidade com o consumidor e da estabilização econômica, favorece 

indiretamente o atacado. 

 

Esta valorização também deriva do reduzido período médio de estoque dos 

estabelecimentos (1,5 mês), em função do contexto macroeconômico brasileiro de elevadas 

taxas de juros, o qual exige uma distribuição mais freqüente e eficiente. 

 

Quanto à principal dificuldade, a concorrência representa uma preocupação efetiva, 

tanto de forma geral como a concorrência de grande porte. Esta última possivelmente é 

decorrente da invasão do mercado pelas indústrias, através das vendas diretas. Em resposta, o 

atacado intensifica sua informatização e sela parcerias de longo prazo com os demais players, 

no intuito de fidelizá-los. As pesquisas, porém, apontaram para uma fidelização ainda 

incipiente e um consumidor muito focado no preço das mercadorias.    
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PARTE IV – DESENVOLVIMENTO 
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10  MÉTODO DE ABORDAGEM E TÉCNICAS APLICADAS  

 

 

A metodologia adotada para responder as questões levantadas no Capítulo 4 é tratada 

no presente capítulo. A pesquisa adota abordagens indutiva e dedutiva. A coleta de dados se 

deu tanto pela observação direta (através de uma pesquisa de mercado com os 

estabelecimentos varejistas de materiais de construção) como pela indireta (através de 

pesquisa bibliográfica e coleta de dados secundários). A estimação do potencial de mercado 

municipal é realizada a partir de um conjunto de três modelos. 

 

O primeiro estima o volume de emprego no varejo de materiais de construção (proxy 

para o seu faturamento) em cada município, com base na massa salarial dos municípios, nas 

hierarquias entre as localidades, na sua vocação e dinamismo populacional. 

 

O segundo modelo estima no âmbito estadual, dada a ausência de informações 

atualizadas e desagregadas em âmbito municipal, a receita líquida de revenda dos varejistas 

tendo em vista o volume de emprego gerado por estes estabelecimentos. 

 

O terceiro e último modelo, com base nos resultados da pesquisa de campo, relaciona 

a receita líquida de revenda dos varejistas ao potencial de mercado do atacado. 

 

Para a validação dos resultados obtidos, as estimativas do potencial municipal são 

comparadas ao faturamento observado de um atacadista de materiais elétricos, verificando-se 

a adequação do modelo proposto. Espera-se que haja uma correlação positiva e significativa 

entre o potencial de mercado estimado e o faturamento observado do atacadista. Caso isso 

ocorra, o modelo proposto será considerado adequado. 

 

 A Figura 10 a seguir demonstra através de uma seqüência de gráficos o encadeamento 

dos modelos propostos até a validação dos resultados. Nela é possível verificar como as 

variáveis independentes e dependentes se relacionam em cada modelo, e entre os modelos, 

seqüencialmente. Na Figura 11 representa-se esquematicamente através de uma seqüência de 

quadros o encadeamento das variáveis de entrada (variáveis independentes) e de saída 

(variáveis dependentes), passando do primeiro modelo à validação dos resultados. 
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10.1 Representação esquemática do modelo 

 

No intuito de facilitar a compreensão do procedimento adotado para a estimação do 

potencial de mercado, desenvolveu-se o modelo esquemático a seguir. O processo 

compreende quatro etapas: modelo 1 – estimação da densidade do emprego varejista em 

âmbito municipal através do HLM3; modelo 2 – estimação da receita líquida de revenda em 

âmbito estadual através do HLM2; modelo 3 – estimação do potencial de mercado a partir do 

faturamento varejista; e, por fim, a validação dos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Representação esquemática do procedimento de estimação do potencial de 
mercado e validação 
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Figura 11 – Segunda representação esquemática do procedimento de estimação do potencial 
de mercado e validação 

 

 

10.1.1 O primeiro modelo 

 

O primeiro modelo estima a densidade do emprego varejista de materiais de 

construção em âmbito municipal. Foram selecionados 587 municípios para a análise, nos 

quais a massa salarial era diferente de zero e que possuíam estabelecimentos varejistas de 

materiais de construção. 

 

Para explicar o desempenho do setor varejista de materiais de construção, selecionou-

se como determinante provável a densidade da renda no município. Levantou-se a hipótese 

relativa às diferenças entre as microrregiões e mesorregiões quanto à relação entre as 

variáveis dependentes e independentes, justificando a necessidade de se adotar um modelo 

hierárquico, a qual foi comprovada. Para tanto, buscaram-se variáveis candidatas a explicar 

este possível resultado. Três hipóteses foram levantadas: o dinamismo econômico das 

microrregiões e mesorregiões; a hierarquia das microrregiões e mesorregiões e a vocação das 
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microrregiões. Através da utilização do modelo hierárquico em três níveis, esta equação foi 

estimada. Seu produto final é a densidade do emprego varejista de materiais de construção 

estimado para cada município paulista. 

 

 

10.1.2 O segundo modelo 

 

O segundo modelo parte das estimativas relativas ao volume de emprego realizadas no 

modelo anterior, fornecendo como produto o faturamento do comércio varejista de materiais 

de construção em cada município paulista. 

 

Buscou-se nos bancos de dados públicos o faturamento do varejo de materiais de 

construção, o qual está disponibilizado de forma atualizada na Pesquisa Anual do Comércio 

da FIBGE, mas apenas no âmbito estadual. Para solucionar a indisponibilidade de dados no 

âmbito municipal, optou-se por estimar a equação que explica o faturamento estadual, a qual 

seria aplicada no âmbito municipal. Isto é, adota-se a hipótese de ausência de diferenças de 

produtividade entre os municípios. 

 

Em virtude das diferenças observadas graficamente entre as retas estaduais estimadas, 

optou-se pelo modelo hierárquico de dois níveis. 

 

 

10.1.3 O terceiro modelo 

 

O primeiro modelo estimou e explicou a densidade de emprego no comércio varejista 

de materiais de construção. As estimativas do primeiro modelo, mais os dados relativos à área 

municipal, serviram de insumos para o segundo modelo, o qual estimou a receita líquida de 

revenda dos varejistas. Resta, então, relacionar a receita líquida ao potencial de mercado, tema 

do terceiro e último modelo. 

 

A construção da relação entre o faturamento do varejo de materiais de construção e a 

demanda por materiais elétricos fornecidos pelos atacadistas, aqui denominado por potencial 

de mercado do atacado de materiais elétricos, foi realizada através da conjunção de 

parâmetros derivados de fontes primárias (pesquisa de campo) e secundárias (PAC/FIBGE). 
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O produto do terceiro modelo é a estimativa do potencial de mercado do atacado de materiais 

elétricos em cada município. 

 

 

10.1.4 A validação 

 

Uma vez obtidas as estimativas do potencial de mercado, resta comparar os resultados 

obtidos com a realidade do ambiente mercadológico. Para tanto, comparou-se o volume de 

emprego e receita estimados com os valores observados nas pesquisas RAIS/MTE e 

PAC/FIBGE, apontando as diferenças entre eles. Posteriormente, comparou-se o potencial 

estimado com o faturamento de uma empresa atacadista do setor. Os resultados obtidos 

apontam para correlações de Pearson (paramétrica) e Spearman (não paramétrica) entre o 

potencial de mercado estimado e as observações relativas ao faturamento do atacadista, 

positivas e elevadas, sugerindo a adequação do modelo proposto. 
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11. PESQUISA DE CAMPO 

 

 

11.1 Metodologia da pesquisa de campo 

 

 

Em uma análise de mercado é necessário ter claro qual o setor a ser abordado; as 

características do cliente potencial; qual o produto em foco; a definição geográfica; entre 

outras características. 

 

Para que possamos estudar o mercado potencial do atacado de materiais elétricos, 

precisamos conhecer seu consumidor: varejistas, construtoras, indústrias, empresas privadas, 

instituições públicas, empresas estatais, empreiteiros e, menos freqüentemente, o consumidor 

final. Esta pesquisa foca-se no varejo de materiais de construção como consumidor do 

atacado. Neste sentido, julga-se necessário o desenvolvimento de uma pesquisa junto a este 

segmento varejista objetivando conhecer suas características e respondendo as seguintes 

questões: 

 

1. Qual a importância dos atacadistas no volume de abastecimento dos varejistas de 

materiais de construção? Acredita-se que os atacadistas são mais relevantes para os pequenos 

varejistas, sem, no entanto, ter importância desprezível para o mercado com um todo. 

2. Qual o perfil do consumidor do estabelecimento varejista e sua área de influência? 

Acredita-se que a área de influência do varejo no interior paulista seja seu entorno, não 

ultrapassando as dimensões municipais, exceto quando se trata dos home centers. Acredita-se 

que grande parte de seus clientes sejam consumidores finais (autoconstrução e pequenos 

empreiteiros). 

3. Qual é a relação entre o faturamento do varejo, o volume de compras mensal, o 

número de empregados e a área da loja? Acredita-se na existência de uma forte correlação 

positiva entre estas variáveis, justificando-se sua utilização alternativa no caso de ausência de 

alguma. 

4. Qual a participação dos materiais elétricos no faturamento destes estabelecimentos? 
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Forma de aplicação 

 

Desenvolveu-se uma pesquisa quantitativa do tipo “survey por telefone”, técnica que 

consiste na aplicação de questionários estruturados e padronizados a uma amostra 

representativa do universo a ser investigado, através de contatos telefônicos. A partir dela, são 

desenvolvidas tabelas de distribuição de freqüências, cruzamentos de variáveis e outros 

processamentos estatísticos, subsidiando a modelagem proposta neste estudo. 

 

Foram utilizadas as Listas OESP (Listão OESP) como fonte de informação – 

diretórios voltados para o mercado empresarial e residencial, com informações de 

fornecedores de produtos e serviços de todo o Brasil, segmentados geograficamente e 

setorialmente. Esta fonte fornece dados cadastrais atualizados de 3.307 empresas de materiais 

de construção dispersas em 235 municípios paulistas, o que representa 40% dos municípios 

do Estado de São Paulo. Ao comparamos o número de empresas nas listas com as 

informações da RAIS de 2002, observamos uma cobertura de 14% no Estado. Assim, na 

análise dos resultados será relevante considerarmos a restrição que a fonte de informação para 

a coleta da amostra nos impõe, isto é, a pesquisa será realizada com empresas que se 

cadastraram para divulgarem seu contato através destas listas. 

 

A opção pelo telefone se deve à conjunção de características favoráveis deste meio de 

comunicação, em detrimento da entrevista face a face e da correspondência, como, por 

exemplo, menor tempo de execução da pesquisa; custo adequado à disponibilidade financeira; 

maior facilidade de se encontrar o entrevistado desejável e a possibilidade de evitar itens não 

respondidos, ou mesmo reduzir a probabilidade de desistências ao longo da entrevista. A 

pesquisa via telefone para ser bem sucedida deve adequar as questões para que sejam claras 

na comunicação verbal. 

 

Quanto à escolha do meio de comunicação, não há um método que sempre se 

sobressaia, sendo necessário avaliar a demanda e possibilidade de cada pesquisa, para então 

definir aquele que melhor a atende. À medida que a tecnologia de transmissão de dados e voz 

evolui, também se desenvolvem os métodos de pesquisas, como ocorreu com a introdução do 

fax e do correio eletrônico. Aaker, Kumar e Day (2001) apresentam os diversos métodos de 

enquete contemplando a evolução tecnológica, apontando suas vantagens e desvantagens e 

comparando-os (ver Aaker, Kumar e Day, 2001, p. 235-67). Os autores citam a utilização de 
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entrevistas computadorizadas pelo telefone e entrevistas computadorizadas interativas, como 

tendências atuais que minimizam erros dos entrevistadores, reduzindo custos. 

 

 

Público da investigação 

 

A população-alvo da pesquisa são os estabelecimentos varejistas de materiais de 

construção do Estado de São Paulo. Segundo as estatísticas do RAIS do Ministério do 

Emprego e Renda, em 2002 existiam 23.101 estabelecimentos do comércio varejista de 

material de construção, ferragens, ferramentas manuais; vidros, espelhos e vitrais; tintas e 

madeiras (classe 5244-2 do CNAE). Nesta classe estão compreendidos: 

 

a) o comércio varejista de materiais de construção básicos, tais como: cal, cimento, areia, 

pedra britada, tijolo, telhas, canos, aparelhos sanitários (pias, lavatórios, banheiras e 

outros similares); azulejos e pisos, mosaicos, pastilhas, mármores, ladrilhos e outros 

similares; 

b) o comércio varejista de ferragens e produtos metalúrgicos, tais como: válvulas, 

torneiras, registros, arames, pregos, fechaduras, dobradiças e similares; 

c) o comércio varejista de ferramentas manuais elétricas e não-elétricas; 

d) o comércio varejista de vidros, espelhos e molduras; 

e) o comércio varejista de materiais de pintura; 

f) o comércio varejista de madeira: madeira serrada, folheada, prensada, compensada, 

etc.: portas, janelas, esquadrias e outros similares; 

g) o comércio varejista de material elétrico para construção, tais como: fios, cabos, 

condutores elétricos, chaves elétricas, interruptores e outros similares. 

 

Nesta classe, porém, não estão compreendidos o comércio varejista de peças e 

acessórios para aparelhos de uso doméstico e pessoal, elétricos e eletrônicos, e o comércio 

varejista de papel de parede e similares. 

 

Naquele mesmo ano, o varejo paulista gerou 110.465 empregos formais, o que 

representa uma média de 4,8 empregos por estabelecimento. Ainda, tomando-se o número de 

pessoas residentes no município, o número de estabelecimentos varejistas, o número de 
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empregos gerados por estes estabelecimentos e a área dos municípios, observam-se as 

seguintes características no Estado de São Paulo: 

 

a) cada estabelecimento alcança em média 1.678 habitantes do município; 

b) cada empregado atende em média 350 habitantes; 

c) a relação entre a área total do município e o número de estabelecimento é em média de 

10,8 mil km2 por estabelecimento.  

 

 

A amostra 

 

Conforme exposto, a amostra a ser utilizada é empresarial por telefone, retiradas das 

listas OESP, seguindo a metodologia sugerida por Dillman (1941). O referido autor propõe 

cinco etapas: 

 

1. obter todas as listas telefônicas relevantes; 

2. determinar o número de empresas a serem pesquisadas em cada lista, o qual deve ser 

proporcional à amostra desejada; 

3. determinar os saltos entre as empresas listadas (razão entre a amostra da lista e o 

número de empresas disponíveis); 

4. sortear a primeira empresa a ser pesquisada; 

5. entrevistá-la e depois saltar as empresas conforme o terceiro passo.  

 

A implementação da pesquisa requisita a determinação do tamanho da amostra, que 

está diretamente relacionado ao volume de recursos financeiros de que se dispõe. Aaker, 

Kumar e Day (2001) descrevem a adoção de estudos similares como referência nesta 

determinação como uma abordagem possível. Os autores apresentam uma tabela baseada em 

sumários de centenas de estudos na qual se relaciona o tamanho típico das amostras para 

estudos de população de instituições, tendo em vista o número de análise de subgrupos e o 

âmbito geográfico da pesquisa (nacional ou regional).  
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Tabela 18 – Tamanhos típicos de amostras para estudos de populações de instituições e 
pessoas 

Fonte: SUDMA, Seymour. Applied sampling. New York: Academic Press, 1976. p. 87 in 
Aaker, Kumar e Day (2001, p. 407-8) 

 

 

Considerando as especificidades do estudo – pesquisa com estabelecimentos 

varejistas, de âmbito estadual, subdividida em quatro grupos de análise (descritos 

posteriormente) – e comparando com a Tabela 18 acima, limitamos o tamanho da amostra 

entre 50 e 200 estabelecimentos. 

 

Sabe-se que a variabilidade das características a serem pesquisadas na população deve 

ser relevante nesta determinação, pois, à medida que esta aumenta, o tamanho da amostra 

deve crescer, para que não se comprometa a acuracidade exigida. Como argumentam Aaker, 

Kumar e Day (2001), se todos os entrevistados tivessem a mesma opinião sobre o assunto em 

questão, seria suficiente uma amostra de apenas um elemento. 

 

Segundo os dados da RAIS/MTE, a grande maioria dos estabelecimentos varejistas de 

materiais de construção do Estado de São Paulo, isto é, quase 89% dos estabelecimentos, são 

considerados microempresas na classificação do Sebrae, como mostra a Tabela 19 a seguir. 

 

Tabela 19 – Distribuição dos estabelecimentos varejistas de materiais de construção segundo 
o porte, Estado de São Paulo, 2002 

Fonte: RAIS/MTE 
Nota: Dados trabalhados pela autora 

 

Vínculos empregatícios 
ativos em 31/12/2002 

Porte segundo a 
classificação do Sebrae

Participação dos 
estabelecimentos

nenhum vínculo 10,6%
até 9 vínculos 78,1%
de 10 a 49 vínculos Pequena 10,6%
de 50 a 99 vínculos Média 0,5%
100 ou mais Grande 0,2%

Microempresa

Nacional Regional ou 

espacial

Nacional Regional ou 

espacial
Nenhum ou poucos 1.000-1.500 200-500 200-500 50-200

Médio 1.500-2.500 500-1.000 500-1.000 200-500
Muitos 2.500 + 1.000 + 1.000 + 500 +

Pessoas ou domicílios InstituiçõesNúmero de análises 

de subgrupos
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Entretanto, a variância desta população relativa às respostas procuradas (basicamente 

proporções) é desconhecida a priori, o que nos conduz a fazer uso das tabelas estatísticas 

destinadas a determinar o tamanho da amostra, as quais utilizam o tamanho da população 

como referência, como sugere De Felipe Junior (1995). 

 

Considerando que a população (estabelecimentos do comércio varejista de materiais 

de construção) é finita e tem amplitude não superior a 25.000 (23.101 estabelecimentos em 

2002 segundo as estatísticas da RAIS/MTE, dos quais serão selecionados apenas aqueles que 

trabalhem com materiais elétricos) e considerando um coeficiente de confiança de 95,5% e 

uma margem de erro de 10%, a tabela estatística apresentada por De Felipe Junior (1995) 

sugere uma amostra mínima com 100 estabelecimentos, o que vai ao encontro da sugestão 

derivada de Aaker, Kumar e Day (2001), como mostra a Tabela 20. 

 

Tabela 20 – Tabela para determinação da amostra, com coeficiente de confiança de 95,5% 

Fonte: H. Arkin e R. Colton, Tables for Statisticians in De Felipe Junior (1995, p. 21). 

 

 

 

 

 

1% 2% 3% 4% 5% 10%
1000 385 286 91
1500 638 441 316 94
2000 714 476 333 95
2500 1250 769 500 345 96
3000 1364 811 517 353 97
3500 1458 843 530 359 97
4000 1538 870 541 364 98
4500 1607 891 549 367 98
5000 1667 909 566 370 98
6000 1765 938 574 375 98
7000 1842 949 480 378 99
8000 1905 976 584 381 99
9000 1957 989 488 383 99

10000 5000 2000 1000 600 383 99
15000 6000 2143 1034 606 390 99
20000 6667 2222 1053 606 392 100
25000 7143 2273 1064 610 394 100
50000 8333 2381 1087 617 397 100

100000 9091 2439 1099 621 398 100

Amplitude da 
população 
(universo)

Amplitude da amostra com as margens de erro indicadas
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Caracterização da amostra 

 

No que concerne à distribuição da entrevista nos diversos municípios, esta se baseou 

na distribuição dos estabelecimentos entre nos municípios, conforme sugere Dillman (1941). 

A Tabela 21 descreve essa distribuição: 

 

Tabela 21 – Distribuição das entrevistas por municípios 

Fonte: RAIS, 2002, MTE. 
Nota: Dados trabalhados pela autora 

 
 
 
 

a) grupo 1: município de São Paulo; 

b) grupo 2: Campinas, Ribeirão Preto, Guarulhos, Sorocaba, São José dos Campos, São 

José do Rio Preto, São Bernardo do Campo, Santo André, Piracicaba, Osasco, Bauru, 

Santos, Jundiaí, Araraquara, Taubaté, Franca, Presidente Prudente e Moji das Cruzes; 

c) grupo 3: Limeira, São Carlos, Americana, Diadema, Mauá, Marília, Guarujá, 

Araçatuba, Rio Claro, Praia Grande, Indaiatuba, Suzano, São Vicente, Barueri, 

Carapicuíba, Taboão da Serra, Mogi-Guaçu, Bragança Paulista, Botucatu, Santa 

Bárbara d'Oeste, Atibaia, Caraguatatuba, Jacareí, Assis, Sumaré, Itatiba, Cotia, 

Itaquaquecetuba, Itu, Itanhaém, Guaratinguetá, Hortolândia, Peruíbe, Valinhos, 

Ourinhos, Catanduva, Jaú, Avaré, Ubatuba, Embu, Itapetininga, Campos do Jordão, 

Araras, Tatuí, Itapecerica da Serra, São Caetano do Sul, São João da Boa Vista, 

Pindamonhangaba, Paulínia, Tupã, Matão, Arujá, Itapeva, Salto, Itapevi, Poá, 

Sertãozinho, Birigüi, Moji-Mirim e Ribeirão Pires; 

d) grupo 4: demais municípios. 

 

Essa subdivisão buscou manter o padrão de variabilidade relativa ao porte das 

empresas nos grupos, como mostra a Tabela 22 a seguir. Ainda, verifica-se que os municípios 

ausentes nas Listas OESP são quase na totalidade pertencentes ao último grupo, o qual agrega 

Grupo Número de municípios 

presentes no grupo (1)

Número de 
estabelecimentos 

presentes em cada 
município em 2002                       

(2)

Total de 

estabelecimentos em 

cada grupo              

(3)

Número mínimo de 

estrevistas (4)

Empresas 

do Listão (5)

Cobertura 

do Listão (6) 

= (5)/(2)

Entrevistas planejadas 

/listão             (7) = (4)/(5)
1 1 5406 5406 23 1368 25% 1,7%
2 18 de  188 a 780 5927 26 820 14% 3,1%
3 60 de 57 a 174 5864 25 734 13% 3,5%
4 523 de 1 a 56 5904 26 385 7% 6,6%

Total 23101 100 3307 14% 3,0%
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municípios de menor relevância econômica (exceto Sertãozinho e Tupã, que pertencem ao 

grupo 3). 

 

Tabela 22 – Distribuição das empresas segundo seu porte e grupos de municípios  

 
Fonte: RAIS, 2002, MTE. 
Nota: Dados trabalhados pela autora 

 

 

O questionário 

 

O questionário aplicado contém sete questões, incluindo os dados do respondente e da 

empresa, os quais são sumariamente apresentados no Quadro 6 a seguir. A apresentação 

completa do questionário aplicado consta no Apêndice A desta pesquisa. 

 

Questão Pergunta Tipo de Pergunta 

1 Participação dos materiais elétricos no 
faturamento de sua empresa 

Aberta com classificação pré-
codificada 

2 Volume de compras médio mensal no 
ano de 2004 em R$ de materiais elétricos 

Totalmente aberta 

3 Participação do atacado no volume de 
compras de materiais elétricos 

Dissertativa 

4 Perfil dos clientes Formato fechado e estruturado, 
de múltiplas escolhas 

5 Localização dos clientes Formato fechado e estruturado, 
de múltiplas escolhas 

6 Dados do respondente Diversos formatos: totalmente 
aberta; aberta com pré-
codificação; e fechada 

7 Dados da empresa Diversos formatos: totalmente 
aberta; aberta com pré-
codificação; e fechada 

Quadro 6 – Resumo do questionário aplicado 
 

 

 

 

Grupo Microempresas Pequenas Médias Grandes
1 88% 11% 1% 0%
2 88% 11% 1% 0%
3 89% 11% 0% 0%
4 90% 10% 0% 0%
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11.2 Resultados da pesquisa de campo 

 

Ao longo do último trimestre de 2005, foram feitos 435 contatos telefônicos com 

revendas de materiais de construção paulistas, os quais resultaram em 103 entrevistas (24% de 

sucesso), distribuídas entre os quatro grupos de municípios definidos na caracterização da 

amostra, como se observa na Tabela 23 a seguir. O tempo médio de cada entrevista foi de 5 

minutos. Das tentativas de contato realizadas sem sucesso, 5% foi devido a recusa; em 3% o 

número do telefone estava incorreto; em 12% as empresas não eram elegíveis para responder 

(não trabalhavam com materiais elétricos); ocorreu apenas uma desistência durante a 

entrevista. 

 

Inicialmente descrevemos o perfil dos estabelecimentos entrevistados, para em 

seqüência descrever o perfil das pessoas entrevistadas. Por fim, apresentamos as respostas 

obtidas para as demais questões da pesquisa. 

 

 

Tabela 23 – Distribuição das entrevistas nos quatro grupos de municípios paulistas 

 

 

Tomando a classificação do SEBRAE para o porte das empresas, observa-se que a 

grande maioria das entrevistas (97%) foi realizada com micro e pequenas empresas (Tabela 

24).  

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de 

Muncípio

Número de 

Entrevista

Participação

1 27 26%
2 27 26%
3 25 24%
4 24 23%

Total 103 100%
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Tabela 24 – Distribuição das entrevistas segundo o porte conforme a classificação do 
SEBRAE, 2002 

 

 

Em média as empresas pesquisadas tinham 11 funcionários e ocupavam um espaço de 

806 m2 (Tabela 25). Neste ponto é interessante observar o resultado que a pesquisa aponta 

para a relação entre o espaço de loja que os estabelecimentos ocupam e o grupo de municípios 

a que eles pertencem. A indicação é de que estabelecimentos localizados em municípios de 

menor porte (Grupos 4 e 3) ocupam uma área superior à dos estabelecimentos dos municípios 

de maior relevância econômica. Uma possível explicação para este fato é o custo de 

oportunidade do imóvel, que cresce com o crescimento do porte do município. 

 

 

Tabela 25 – Número de funcionários médios e área da loja ocupada, segundo os grupos de 
municípios 

 

 

A pesquisa não obteve sucesso quando questionou sobre o faturamento das empresas 

pesquisadas, pois apenas 12% dos entrevistados responderam esta questão. Os demais 

alegaram que não sabiam ou não deveriam fornecer esta informação. No entanto, analisando 

os dados das empresas que responderam a questão, observa-se a forte correlação positiva 

entre as variáveis faturamento, volume de compras mensal, número de empregados e área da 

loja, como mostra a Tabela 26. 

 

 
 
 

Grupo Número de 
funcionários

Área da loja 
(m2)

G1 13 574
G2 7 678
G3 13 781
G4 12 1.199

Porte Número de 
Entrevistas

Frequência

grande 2 2%
média 1 1%

pequena 31 30%
micro 69 67%

Total Global 103 100%
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Tabela 26 – Correlação entre as variáveis número de funcionários, área da loja, faturamento e 
volume de compras das empresas que responderam a questão sobre o 
faturamento 

 
 

Como solução, optou-se por estimar o faturamento tomando como referência as 

informações relativas à participação dos materiais elétricos no faturamento da empresa 

(questão 1 da pesquisa de campo); volume de compras mensal (questão 3 da pesquisa de 

campo); e markup de 48,40% (dado da Pesquisa Anual do Comércio de 2002). 

 

Para verificar a validade dessa estimativa, buscaram-se novamente as correlações entre 

as variáveis volume de compras mensal, número de empregados, área da loja, porém agora 

agregando a variável faturamento estimado. Na Tabela 27 descrevem-se essas correlações, as 

quais, de um modo geral, e em menor grau para a variável área da loja, mantêm o padrão 

observado anteriormente na Tabela 26, isto é, há uma correlação positiva entre as variáveis, o 

que sustenta a estimação realizada. 

 

Tabela 27 – Correlação entre as variáveis número de funcionários, área da loja, faturamento 
estimado e volume de compras das empresas 

 

 

A seguir descrevemos algumas características do entrevistado. Grande parte das 

entrevistas foi realizada com pessoas do sexo masculino (80%) (Tabela 28), entre 35 e 50 

anos de idade (53%) (Tabela 29). O nível de escolaridade mais freqüente era o 2.º grau 

completo ou superior incompleto (49%) (Tabela 30). Os proprietários dos estabelecimentos 

Funcionários Área Faturamento 
Estimado

 Compra 

Funcionários 1,000 0,396** 0,868** 0,899**
Área 0,396** 1,000 0,251* 0,271**

Faturamento Estimado 0,868** 0,251* 1,000 0,991**
Compra 0,899** 0,271** 0,991** 1,000

** Nível de significância a 0,01
* Nível de significância a 0,05

Funcionários Área Faturamento  Compra 
Funcionários 1,000 0,750** 0,978** 0,963**

Área 0,750** 1,000 0,635* 0,573
Faturamento 0,978** 0,635* 1,000 0,986**

Compra 0,963** 0,573 0,986** 1,000
** Nível de significância a 0,01
* Nível de significância a 0,05
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representaram a maioria dos entrevistados (54%), seguido pelos gerentes (27%) e, por fim, os 

compradores (14%).   

 

Tabela 28 – Distribuição das entrevistas segundo o sexo do entrevistado e o grupo de 
município 

 
 
 
Tabela 29 – Distribuição das entrevistas segundo a faixa etária do entrevistado e o grupo de 

município 

 
 
Tabela 30 – Distribuição das entrevistas segundo o nível de escolaridade do entrevistado e o 

grupo de município 

 

 

Indagou-se sobre a participação dos materiais elétricos no faturamento das empresas. 

Em média, essa participação era de 16%, sendo maior nos estabelecimentos da cidade de São 

Paulo (G1) (Gráfico 3). 

Masculino Feminino
G1 70% 30%
G2 78% 22%
G3 80% 20%
G4 92% 8%

Grupo sexo

menor de 18 anos de 18 a 24 anos de 25 a 35 anos de 35 a 50 
anos

de 50 a 60 
anos

mais de 60 
anos

G1 0% 7% 19% 44% 15% 15%
G2 0% 0% 22% 67% 7% 4%
G3 0% 4% 28% 48% 16% 4%
G4 0% 0% 8% 54% 29% 8%

Grupo Idade

ensino fundamental 

incompleto

ensino fundamental 

completo/1o. grau 

incompleto

1o. grau completo/ 2o. 

grau incompleto

2o. grau 

completo/super

ior incompleto

superior 

completo

pós-graduação 

incompleta/co

mpleta. 
G1 0% 0% 7% 41% 52% 0%
G2 0% 19% 11% 56% 15% 0%
G3 4% 0% 32% 56% 8% 0%
G4 0% 13% 17% 42% 29% 0%

Grupo Escolariedade
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Gráfico 3 – Participação dos materiais elétricos no volume de negócios das empresas 

entrevistadas, segundo o Grupo de município 
 

 

Os estabelecimentos declararam um volume médio de compra mensal de materiais 

elétricos de  R$ 10.980,43 no ano de 2004. No Gráfico 4 abaixo se observa não somente a 

maior demanda por materiais elétricos dos estabelecimentos situados no município de São 

Paulo, G1, mas também que a demanda se reduz substancialmente à medida que se reduz o 

porte dos municípios. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 4 – Volume médio de compra mensal de materiais elétricos em 2004, segundo o 

grupo de município 
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Neste volume de compras, as empresas entrevistadas informaram que 60,1% do 

volume de compras é adquido do atacado (Gráfico 5), confirmando a relevância dos 

atacadistas. Os dados também demonstram que os atacadistas são fornecedores importantes 

não somente para os micro e pequenos estabelecimentos, como mostra a Tabela 31. Nela, 

observa-se que os atacadistas são relevantes para 50% das empresas de grande porte. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gráfico 5 – Participação do atacado como fornecedores de materiais elétricos para as revendas 

de materiais de construção, segundo o grupo de município 
 

 

Tabela 31 – Freqüência de respostas quanto à participação do atacado como fornecedor de 
materiais elétricos 

 

 

Quando questionadas quanto ao seu mercado consumidor, todas as empresas 

entrevistadas declararam a importância do consumidor final da autoconstrução e do pequeno 

empreiteiro. Os grandes consumidores (empresas, indústrias, escolas, condomínios, etc.) são 

clientes de 22% dos entrevistados; as instituições públicas e as empresas estatais, de 11%; e 

apenas 1% dos estabelecimentos declarou que revendia para outros varejistas. O Gráfico 6 

seguir mostram o perfil do mercado consumidor destas revendas para os diversos grupos de 

municípios. 
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Gráfico 6 – Mercado consumidor das revendas de materiais de construção entrevistadas, 
segundo o grupo de município 

 

Por fim, com relação à localização desses consumidores, 100% das revendas 

declararam que atendem a demanda local (Tabela 32). Apenas 25% dos estabelecimentos 

declararam vender em outros municípios, sendo que este caso era mais freqüente nos 

estabelecimentos situados em municípios de menor porte. Possivelmente isto decorre da 

importância econômica destes estabelecimentos no município em que atuam e sua vizinhança, 

mesmo sendo estes estabelecimentos de pequeno porte.  
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Tabela 32 – Localização dos clientes 

 

 

11.3 Conclusão 

 

No intuito de estudar o potencial de mercado municipal para o atacado de materiais 

elétricos através do varejo de materiais de construção, foram realizadas 103 entrevistas com 

os estabelecimentos varejistas em questão, objetivando conhecer suas características e 

responder as questões inicialmente colocadas. A seguir as respostas obtidas são relatadas. 

 

1. A pesquisa demonstra a importância do atacado de materiais elétricos como 

fornecedor destas revendas, atendendo a mais de 60% da demanda. A crença inicial de 

sua relevância para os micro e pequenos estabelecimentos se confirma. Contudo, esta 

importância também se configura para as demais empresas, conforme sugere a 

pesquisa, como uma opção estratégica. 

2. Os consumidores finais e pequenos empreiteiros, localizados no município do 

estabelecimento e, principalmente, ao seu redor representam o mercado consumidor de 

maior relevância para os varejistas. 

3. Embora os entrevistados não tenham fornecido a informação direta sobre o 

faturamento destes estabelecimentos, as demais perguntas – participação dos materiais 

elétricos no volume de negócios do estabelecimento e volume de compras mensais de 

materiais elétricos – nos permitem estimar este volume. Ainda, verifica-se a existência 

da forte correlação positiva entre as variáveis número de funcionários, volume de 

compras de materiais elétricos e faturamento do estabelecimento. 

4. Os estabelecimentos situados em municípios de menor porte, isto é, no G4, ocupam 

um espaço físico superior à média dos demais grupos, sem, no entanto, ter um número 

médio de funcionários significativamente diferente dos demais. Estes estabelecimentos 

Grupo

 Vizinhança local do 

estabelecimento 

No mesmo município 

do seu 

estabelecimento, mas 

não tão proximos

em outros 

municípios
G1 100% 30% 19%
G2 100% 33% 7%
G3 100% 56% 32%
G4 100% 83% 46%

Estado 100% 50% 25%



 120 

demandam menos materiais elétricos (R$ 5 mil no G4 e R$ 10,9 mil para o Estado). 

Considerando que a participação destes produtos no volume de negócios dos 

estabelecimentos (14% no G4) não difere significativamente dos demais (16%), isto 

aponta para um menor volume de faturamento destes e, portanto, menor produtividade 

(faturamento/área de loja ou faturamento/funcionário). Por outro lado, os 

estabelecimentos deste grupo têm uma área de influência maior do que os demais, 

possivelmente em função de sua importância econômica local. 

5. Evidencia-se entre as empresas pesquisadas a maior presença de micro e pequenos 

estabelecimentos. 

 

Por fim, é importante ressaltar que os resultados obtidos nesta pesquisa são restritos às 

empresas que se cadastraram para divulgar seu contato através das Listas OESP, tendo em 

vista que a amostra foi coletada desta fonte de informações. 
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12 CONSTRUÍNDO OS MODELOS 

 

 

No Capítulo 10 descreveu-se o método utilizado para estimar o potencial de mercado 

municipal, que se baseia no desenvolvimento de quatro etapas: o primeiro modelo estima a 

densidade do emprego no varejo de materiais de construção no âmbito municipal, com base 

nos dados da RAIS/MTE; o segundo modelo estima o faturamento do varejo através do 

emprego em âmbito estadual utilizando os dados da Pesquisa Anual do Comércio da FIBGE; 

o terceiro modelo, a partir dos dados da pesquisa de campo mais os dados da Pesquisa Anual 

do Comércio da FIBGE, trata da relação entre o faturamento do varejo de materiais de 

construção e o potencial mercado do atacado;  por fim, tem-se a validação dos resultados 

comparando o potencial estimado com o faturamento observado de um atacadista. 

 

O Capítulo 11 apresentou a metodologia e os resultados da pesquisa de campo, 

restando para o presente capítulo o desenvolvimento dos modelos. Este se encerra com a 

comparação entre os resultados estimados e os dados observados no mercado, no intuito de 

verificar a validade do modelo proposto. 
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12.1 MODELO 1 - Os determinantes do faturamento do varejo de materiais de 

construção 

 

 

12.1.1 Apresentação do modelo 

O estudo se propõe a medir e explicar o potencial de mercado do comércio varejista de 

materiais de construção para o atacado em cada município, relativo aos produtos elétricos. 

Para tanto, dado que o potencial é resultante do faturamento varejista, o estudo contempla a 

estimação da equação que explica o faturamento nos municípios, tema do presente item. Em 

razão da ausência da informação atualizada relativa ao faturamento varejista em âmbito 

municipal, adota-se o emprego como variável proxy. Ainda, para explicar o faturamento do 

comércio varejista, tomam-se as variáveis em termos relativos, isto é, a densidade do 

emprego. 

O primeiro passo adotado foi questionar quais municípios eram relevantes nesta 

análise. Tendo em vista que se busca o potencial de mercado do atacado através do varejo de 

materiais de construção, somente aqueles que no último ano coletado possuíam 

estabelecimentos deste tipo de varejo foram selecionados (foram coletados dados de 1997 a 

2002 sendo adotada a média simples das observações). Assim, o número de municípios 

analisados diminuiu de 645 para 602 (retiraram-se 43 municípios). Ainda, foram eliminados 

os municípios que não apresentavam massa salarial em algum dos anos, isto é, 15 municípios, 

reduzindo-se para 587 o número de municípios analisados. 

Questionou-se quais variáveis são capazes de explicar o desempenho do setor varejista 

de materiais de construção. O primeiro componente selecionado como determinante provável 

é a densidade da renda no município. Levantou-se a hipótese relativa às diferenças entre as 

microrregiões e mesorregiões na relação entre as variáveis dependente e independente, a qual 

foi observada no Gráfico 11, justificando a necessidade de se adotar um modelo hierárquico. 

Para tanto, buscaram-se variáveis candidatas a explicar este possível resultado. Três hipóteses 

foram levantadas: o dinamismo econômico das microrregiões e mesorregiões; a hierarquia das 

microrregiões e mesorregiões; e a vocação das microrregiões. 
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12.1.2 Considerações teóricas 

 

 

12.1.2.1 Adoção do emprego como variável proxy do faturamento 

 

Pindicky esclarece que, “[...] uma empresa obtém a sua produção utilizando dois 

insumos de produção, o capital K e a mão-de-obra L [...]” (PINDICKY, 1999, p. 556), isto é, 

a produção de uma empresa é função da quantidade de capital investido e mão-de-obra 

utilizada. Assim, espera-se que exista uma correlação estatisticamente significativa entre o 

volume de emprego e a receita das empresas. Indo ao encontro desta idéia, Mahin (1991) 

sugere a utilização da variável emprego como solução para a indisponibilidade da informação 

sobre o valor adicionado nos bancos de dados americanos (ver Capítulo 7 desta pesquisa, item 

7.1). Uma referência da aplicação do conceito de função de produção em uma análise regional 

é Saheli e Macedo (1998). O estudo estima a função de produção de cada Unidade Federativa 

brasileira através dos insumos trabalho e capital. 

 

 

12.1.2.2 As variáveis candidatas a explicarem o faturamento varejista municipal e as hipóteses 

a elas relacionadas 

 

 

Componente Renda – Kotler (2000), Varian (1999) e Pindicky (1999), ao tratar da 

determinação da demanda, lembram que não basta a presença de consumidores interessados 

no produto. É necessário que eles estejam aptos a adquirir o bem, isto é, que tenham, entre 

outros fatores, poder aquisitivo para tanto. Assim, faz-se necessário avaliar a capacidade de 

consumo da região. Parente (2000), quando lista os fatores para a avaliação do potencial de 

consumo disponível em uma região, aponta para a importância da renda da área de influência 

do negócio. Mankiw (1999) aponta para a identidade econômica entre a renda e a despesa. 

 

Ao julgar o sucesso da economia, é natural observar a renda total gerada na 
economia. Esta é a tarefa do Produto Interno Bruto (PIB). O PIB mede duas 
coisas simultaneamente: a renda total gerada na economia e a despesa total 
com bens e serviços produzidos na economia [...] Para a economia com um 
todo, a renda deve ser igual a despesa. (MANKIW, 1999, p. 482). 
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RENDA = PRODUTO = DESPESA 
 
 

Assim, o PIB é igual ao total das despesas das famílias no mercado de bens e serviços, 

como também é igual ao total de salários, aluguéis e lucros pagos pelas empresas no mercado 

de fatores de produção. 

 

Para formularmos a relação entre o faturamento do varejo e a variável renda, é 

necessário conhecermos a área de influência do negócio, aqui denominada por região. A 

crença na importância do consumidor final e local se confirmou com a pesquisa de campo 

(questões 4 e 5 da pesquisa de campo, respectivamente), tendo em vista que 100% dos 

entrevistados declaram atender a consumidores situados no município e a consumidores finais 

e pequenos empreiteiros (ver Capítulo 11 da pesquisa, item 11.2) 

 

Assim, formula-se a primeira hipótese: 

 

 

 

                                                      

                                                         =     g       (                                                )     (eq. 7) 

 

 

Hipótese 1 – Há correlação positiva entre demanda e renda do município. 

 

Componente dinâmico – O dinamismo econômico e populacional de uma localidade 

afeta o seu potencial, como enunciava Nelson (1958), denominando-o crescimento potencial. 

Foi apontado, no item que exemplificava modelos de mercado potencial, que não há um 

consenso sobre as alterações de índices de potencial de consumo ao longo do tempo (ver 

Capítulo 7, item 7.2). Aranha (1998) discorda desta instabilidade em se tratando de curtos 

períodos de tempo, enquanto Flores (1997), Azzoni e Capelato (1996) consideraram este fator 

Faturamento dos varejistas de 
materiais de construção em i 
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comércio varejista de materiais 
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extremamente relevante. Neste estudo, ao introduzirmos um componente dinâmico estamos 

buscando verificar se localidades mais dinâmicas, isto é, aquelas que se encontram em um 

ciclo de expansão econômica, representam unidades de maior interesse mercadológico e, 

portanto, devem apresentar um potencial maior. Para a construção desta hipótese é relevante a 

conclusão que se abstraiu anteriormente no item relativo à construção civil e às economias 

locais: independentemente da fonte ou razão do crescimento local (incentivos fiscais, 

migração de empresas, aumento populacional), o crescimento em si afeta positivamente a 

indústria da construção (ver Capítulo 9, item 9.1). Para medi-lo, opta-se pelo crescimento 

populacional, haja vista que a necessidade de moradia independe da condição econômica da 

população. 

 

Assim, formula-se a segunda hipótese: 

 

 

                                                             = h (                                           )     (eq. 8) 

 

 

Onde n é o número de anos em análise. 

 

Hipótese 2 – Há correlação positiva entre as variáveis faturamento do comércio 

varejista de materiais de construção e crescimento populacional. 

  

Componente hierárquico – Ferreira argumenta que: 

 
“[...] as cidades estão relacionadas em um espaço geográfico, formando 
regiões polarizadas nas quais a dinâmica sócio-econômica, política 
institucional e cultural dos centros dominantes [...] condicionam e 
determinam a dinâmica de suas áreas dominadas ou periféricas.” 
(FERREIRA in HADDAD 1989, p. 509).  

 

 

Sendo o espaço heterogêneo, as partes que o compõem são complementares e mantêm 

fluxos comerciais e demográficos entre si, os quais são mais fortes em direção ao centro 

econômico. 

Dinamismo da 
localidade 

(microrregião ou 
mesorregião) entre os 

instantes t e t-n  

Faturamento dos 
varejistas de materiais 

de construção do 
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Nelson (1958), em sua lista de verificação, aponta para o fato de que o potencial de 

mercado de uma localidade é função do seu poder econômico. Sandroni (1994) explica que o 

termo poder econômico quando aplicado a uma localidade refere-se a um papel de supremacia 

em relação às demais. Há, portanto, uma hierarquia entre as regiões que pode ser visualizada 

por sua área de influência. Quanto maior a área de influência, mais elevada é a posição 

hierárquica da localidade em relação à sua vizinhança. 

 

Como expõe Haddad (1989), a localização pode representar um componente relevante 

na análise do potencial de mercado, em virtude das economias aglomerativas e os 

conseqüentes efeitos de transbordamentos que se observam pela maior concentração de 

população, renda e infra-estrutura de apoio (luz, energia, saneamento, vias de acesso, escolas, 

etc.). Isto é, o crescimento de uma região tende a estimular o desenvolvimento das regiões 

vizinhas, pois 

 
[...] atingindo certo nível de desenvolvimento, uma região começaria a 
experimentar pressão crescente sobre a oferta interna de matérias-primas e 
se tornaria necessário importá-las das regiões vizinhas. Como resultado, 
capital e recursos humanos qualificados migrariam para essas regiões, o que 
lhes proporcionaria o impulso inicial para também se desenvolverem. 
(CLEMENTE, 1994, p. 123).  

 

 

Isso significa que pode haver um processo de difusão, espraiamento ou 

transbordamento do desenvolvimento das regiões centrais (mais desenvolvidas) para sua 

periferia. Um exemplo deste fato foi o desenvolvimento de Santana do Parnaíba e Barueri, 

inicialmente utilizados como refúgio de moradia para a população paulistana e depois 

adquirindo autonomia em termos de prestação de serviços e oferta de bens. Assim, municípios 

pertencentes a microrregiões mais prósperas tendem a apresentar um maior potencial 

econômico em relação aos situados em microrregiões periféricas. O mesmo ocorre entre as 

microrregiões e as mesorregiões do Estado. Desta forma, postula-se a terceira hipótese: 

 

 

                                                        = i  (                                        )     (eq. 9) 

 

Posição 
hierárquica da 

localidade 

Faturamento dos 
varejistas de materiais 

de construção no 
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Hipótese 3 – É relevante a consideração da hierarquia entre localidades para a 

estimação do potencial de mercado, isto é, microrregiões mais polarizados devem apresentar 

maior demanda. O mesmo se deve observar nas mesorregiões mais polarizadas. 

 

Componente vocacional varejista de materiais de construção – As localidades têm 

vocações que influenciam no potencial de consumo para o atacado. Isto é, existem municípios 

mais direcionados a atividades rurais, como Araçoiaba da Serra; outros com fortes 

características de cidades-dormitório, como Praia Grande e São Vicente; e outros com maior 

presença de atividades comerciais e industriais, como Guarulhos e Cubatão. Acredita-se que 

localidades com maior presença de estabelecimentos varejistas apresentam maior potencial de 

mercado para o atacado. Dessa forma, espera-se um resultado inferior para aquelas com 

menor presença destes estabelecimentos (por exemplo, Álvares Florence, Borá, Lavrinhas e 

Santa Rita D’Oeste). Haddad (1989) mostra que é possível investigar o grau de especialização 

das economias regionais num dado período, assim como o processo de diversificação entre 

dois ou mais períodos. Para tanto, é necessário comparar a estrutura produtiva da região j com 

a estrutura produtiva de uma área de referência agregada. Desta forma, formula-se a quarta 

hipótese: 

 

 

                                                          = j (                                         )     (eq. 10)                         

 

 

Hipótese 4 – É relevante a especialização regional, isto é, quanto maior a vocação da 

microrregião para o comércio varejista de materiais de construção, maior é seu faturamento e, 

por conseqüência, maior é o potencial de mercado. 
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12.1.3 Operacionalização das variáveis 

 

12.1.3.1 Variável dependente 

 

Como apontado anteriormente, o estudo pretende explicar e medir o potencial de 

mercado e, para tanto, este foi tomado em termos da densidade. Subdividiu-se o emprego no 

comércio varejista de materiais de construção pela área total do município. O Gráfico 7 a 

seguir apresenta o histograma e as estatísticas descritivas básicas – desvio padrão, média e 

número de observações – de seu logaritmo natural. A justificativa para a adoção do logaritmo 

natural decorre da elevada dispersão da variável, como mostra mais à frente o Gráfico 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 – Histograma e estatísticas descritivas da variável dependente (logaritmo natural da 
densidade do emprego varejista de materiais de construção – LNDESEMP ou 
Nihm) 
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12.1.3.2 Variável independente no primeiro nível hierárquico 

 

• M ihm = Densidade da massa salarial do município i pertencente à microrregião h e à 

mesorregião m. Esta variável foi construída tomando-se a remuneração média do 

trabalho em salários mínimos, de cada município, em cada ano, em conformidade com 

os conceitos apresentados por Mankiw (1999) e Haddad (1989) (ver item 12.1.2.2 

deste capítulo). Multiplicou-se esta variável pelo número de postos de trabalho, ambos 

disponíveis na base de dados RAIS do Ministério do Trabalho e Emprego, 

construindo-se assim a massa salarial. Em decorrência da ausência das informações 

relativas ao volume de aluguéis e lucros obtidos pelas famílias no âmbito municipal, 

tomou-se a massa salarial como representativa da renda. A massa foi dividida pela 

área do município coletada na Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 

(SEADE), para se obter sua densidade. Posteriormente, tomou-se a média ao longo 

dos seis anos de análise. O Gráfico 8 a seguir apresenta o histograma do logaritmo 

natural desta variável e suas estatísticas descritivas básicas. 

M ihm = (massa salarial/área) ihm = 

                = [(número de postos de trabalho X remuneração média)/área] ihm     (eq. 11) 
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Gráfico 8 – Histograma e estatísticas descritivas da variável logaritmo natural da densidade da 

massa salarial (LNDESMAS) 
 
 
 
12.1.3.3 Relação entre a variável densidade de emprego e densidade da massa salarial 

 

 

A seguir, dois gráficos mostram como as variáveis densidade de emprego e densidade 

da massa salarial se relacionam. No Gráfico 9 as variáveis estão relacionadas em sua forma 

original. Já no Gráfico 10 adota-se o logaritmo natural das variáveis. 
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Gráfico 9 – Relação entre a densidade da massa salarial (DESMASS) e a densidade do 
emprego varejista (DESEMP) 
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Gráfico 10 – Relação entre o logaritmo natural da densidade da massa salarial 
(LNDMASS) e o logaritmo natural da densidade do emprego varejista 
(LNDEMP) 

 

Comparando-se os gráficos anteriores, observa-se a menor dispersão dos dados 

quando tomados na forma do logaritmo natural e um aumento diminuto no poder explicativo 

da reta estimada (R2 passa de 0,70 para 0,77), concluindo-se em favor da adoção do logaritmo 

natural. 

 

Ainda, as duas variáveis se correlacionam positivamente, indo ao encontro da hipótese 

inicial, isto é, municípios com maior densidade de massa salarial apresentam também maior 

densidade de emprego varejista e conseqüentemente maior faturamento, maior demanda e 

maior potencial de mercado. 

 

A partir de então, questionou-se a possibilidade de, ao se estimar a reta de cada 
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análise hierárquica. Para verificar esta hipótese, estimaram-se 63 regressões lineares no 

software SPSS, uma para cada microrregião paulista, através da equação a seguir. 

 

Ln (densidade do emprego)j = P0 + P1*Ln (densidade da massa salarial)j   + e     (eq. 12) 
 

Onde j se refere à  microrregião; Pk aos coeficientes a serem estimados, sendo k=0, 1;  

e o termo aleatório. 

Os resultados encontrados são ilustrados no Gráfico 11 e descritos na Tabela 33.  

 

Gráfico 11 – 63 retas do logaritmo da densidade de emprego (LNDESEMP) e logaritmo da 
densidade da massa salarial (LNDESMAS) relativos à equação 12 

 

 

 

Obs: em vermelho os coeficientes não estatisticamente diferentes de zero a um nível de 
significância de 10%. P1 é estatisticamente diferente de zero a um nível de 15 % em São 
Paulo; 18% em Lins; 25% em  Limeira; e 26% em São Sebastião. 
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Tabela 33 – Coeficientes estimados e R2 para cada microrregião da equação 12 

Nota: Em negrito, os coeficientes não estatisticamente diferentes de zero a um nível de 
significância maior que 15%; sombreados, os coeficientes aceitos como diferentes de zero a 
um nível de significância entre 10% e 15%; os demais foram aceitos a um nível de 
significância inferior a 10%.  

 

O Gráfico 11 mostra somente retas com inclinação positiva, isto é, o aumento da 

densidade da massa salarial acompanha o aumento da densidade de emprego nas 

microrregiões, indo ao encontro da primeira hipótese formulada. 

meso micro p0 p1 R2 meso micro p0 p1 R2

3501 35001 -8,025 1,119 0,585 3508 35034 -7,004 1,047 0,779
3501 35002 -9,217 1,224 0,888 3508 35035 -4,890 0,841 0,734
3501 35003 -7,445 1,071 0,826 3508 35036 -8,028 1,131 0,766
3501 35004 -5,808 0,886 0,695 3509 35037 -5,659 0,872 0,808
3501 35005 -3,393 0,635 0,604 3509 35038 -6,079 0,931 0,784
3501 35006 -14,950 1,840 0,865 3510 35039 -7,757 1,069 0,709
3501 35007 0,167 0,339 0,074 3510 35040 -6,377 1,002 0,761
3501 35008 2,543 0,070 0,005 3511 35041 -4,211 0,758 0,235
3502 35009 -2,621 0,641 1,000 3511 35042 -0,179 0,433 0,585
3502 35010 -5,226 0,830 0,714 3511 35043 -1,754 0,566 0,767
3502 35011 -6,941 1,055 0,577 3511 35044 -5,013 0,842 0,357
3502 35012 -6,718 0,941 0,802 3512 35045 -4,433 0,773 0,794
3502 35013 -2,103 0,599 0,521 3512 35046 -1,078 0,562 0,840
3502 35014 -1,546 0,552 0,503 3512 35047 -6,207 0,936 0,931
3502 35015 -4,356 0,767 0,959 3512 35048 -2,524 0,640 0,758
3503 35016 -8,050 1,104 0,767 3513 35049 -6,286 1,014 0,787
3503 35017 -12,246 1,367 0,800 3513 35050 -2,807 0,683 0,958
3503 35018 -3,440 0,665 0,655 3513 35051 -4,590 0,816 0,788
3504 35019 -4,992 0,832 0,763 3513 35052 2,344 0,035 0,005
3504 35020 -5,645 0,891 0,836 3513 35053 0,715 0,205 0,096
3504 35021 -6,740 0,939 0,753 3513 35054 -0,724 0,585 0,813
3504 35022 -6,729 1,012 0,818 3514 35055 -6,857 1,078 0,903
3504 35023 -2,998 0,658 0,935 3514 35056 -6,134 1,024 0,960
3505 35024 -5,990 0,924 0,739 3515 35057 -6,642 0,935 0,841
3505 35025 -5,711 0,857 0,767 3515 35058 2,205 0,374 0,246
3506 35026 -4,770 0,793 0,633 3515 35059 -3,768 0,761 0,986
3506 35027 -4,654 0,790 0,878 3515 35060 -4,948 0,841 0,924
3506 35028 -3,814 0,737 0,660 3515 35061 -1,864 0,650 0,950
3507 35029 0,083 0,412 0,733 3515 35062 -3,596 0,744 0,987
3507 35030 -4,833 0,825 0,790 3515 35063 0,809 0,467 0,525
3507 35031 -10,339 1,250 0,500
3507 35032 -7,659 1,029 0,824
3507 35033 -1,177 0,542 0,831

Estatísticas p0 p1 R2

Média -4,582 0,807 0,709
DP 3,347 0,300 0,238
Mediana -4,890 0,830 0,767
Mínimo -14,950 0,035 0,005
Máximo 2,543 1,840 1,000
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Por outro lado, em 66% das microrregiões, as retas tinham um elevado poder 

explicativo (maior que 0,7). Em 24%, o poder explicativo variou entre 0,5 e 0,7 e somente no 

restante, 10%, o R2 era inferior a 0,5. 

 

Dessa forma, conclui-se favoravelmente em relação à primeira hipótese levantada, a 

qual correlacionava positivamente a demanda com a renda. Ainda, o resultado vai ao encontro 

da hipótese relativa às diferenças entre as microrregiões, isto é, apesar de todas apresentarem 

inclinações positivas, não há uma direção única das retas estimadas ou um intercepto único. 

Assim, justifica-se a necessidade de se estimar uma equação com coeficientes diferentes para 

as diversas microrregiões. Para tanto, buscaram-se as variáveis candidatas a explicar este 

resultado. Três hipóteses foram levantadas: o dinamismo econômico das microrregiões e 

mesorregiões; a hierarquia das microrregiões e mesorregiões; e a vocação das microrregiões. 

 

A seguir, a operacionalização das variáveis propostas como independentes do modelo 

é apresentada. 

 

 

12.1.3.3 Variáveis independentes dos níveis hierárquicos dois e três 

 
 

• Dinamismo econômico da localidade l (t;t-1) = taxa média de crescimento anual 

(geométrica) da população da localidade l entre os anos de 2002 e 1997. Para sua 

construção utilizaram-se as informações relativas à população disponibilizadas pela 

Fundação SEADE na Internet.  

Dinamismo econômico l (t;t-n) = 

{[(Populaçãol 2002 / Populaçãol 1997)(1/5)]-1}     (eq. 13) 
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Gráfico 12 – Histograma e estatísticas descritivas da variável dinamismo econômico 

da microrregião (DINAMIS1) 
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Gráfico 13 – Histograma e estatísticas descritivas da variável dinamismo econômico da 

mesorregião (DINAM2) 
 

 
• Posição hierárquical•  =  para medir o poder econômico de uma microrregião em 

relação à sua vizinhança, assim como o poder econômico de uma mesorregião, tomou-

se como referência a metodologia adotada por Aranha (2000). No âmbito hierárquico 

microrregional calculou-se a diferença da massa salarial da microrregião h pertencente 

à mesorregião m em relação à massa salarial da mesorregião m. Já no âmbito 

mesorregional, tomou-se a diferença da massa salarial da mesorregião m em relação à 

massa salarial no Estado.                  
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Posição hierárquica da microrregião h = Massa salarial h - Massa salarial m     (eq. 14) 

Posição hierárquica da mesorregião m = Massa salarial m - Massa salarial •    (eq. 15) 

 
 

Gráfico 14 – Histograma e estatísticas descritivas da variável posição hierarquia no âmbito 
microrregional (HIERQ11) 
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Gráfico 15 – Histograma e estatísticas descritivas da variável posição hierarquia no âmbito 

mesorregional (HIER22) 
 

• Vocação para o varejo de materiais de construçãoh = Como explicado anteriormente, 

as localidades têm vocações que influenciam no seu potencial de consumo. Para medir 

a vocação de uma microrregião é necessário comparar sua estrutura produtiva – 

medida pela participação do varejo de materiais de construção na geração de emprego 

da localidade – em relação à estrutura produtiva de sua mesorregião, como sugere 

Haddad (1989), tomando a média das informações ao longo do ano. O número de 

postos de trabalho no varejo de materiais de construção, assim como de toda a 

economia, estão disponíveis na base de dados RAIS do Ministério do Trabalho e do 

Emprego.  
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Vocação varejista de mat. de construçãoh =  

={[(total de emprego no varejo de mat. de construção h / total de emprego h)]/ 
              [(total de emprego no varejo de mat. de construção m / total de emprego m)]}   (eq. 16) 

  
 

 
Gráfico 16 – Histograma e estatísticas descritivas da variável vocação varejista de materiais de 

construção (VOCACAO). 
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12.1.3.3.1 Análise de correlação entre variáveis independentes dos níveis hierárquicos dois e 

três 

 

Para verificar a existência de um possível problema de multicolinearidade entre os 

regressores, analisou-se sua matriz de correlação. Os quadros a seguir apresentam as 

correlações entre as variáveis explicativas no âmbito microrregional (hierarquia, dinamismo e 

vocação – Quadro 7) e no âmbito mesorregional (dinamismo e hierarquia – Quadro 8). Neles, 

observam-se correlações fracas, exceto entre a variável dinamismo e vocação, sugerindo que 

microrregiões mais dinâmicas concentram maior volume de estabelecimentos varejistas de 

materiais de construção. Porém, esta correlação não é alta, possibilitando o uso conjunto das 

variáveis. 

 

Quadro 7 – Correlação entre as variáveis vocação (VOCACAO), dinamismo (DINAMIS1) e 
hierarquia (HIERQ11) em âmbito microrregional 

 

Quadro 8 – Correlação entre as variáveis dinamismo (DINAMIS2) e hierarquia (HIERQ22) 
em âmbito mesorregional 
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12.1.3.4 Forma funcional 

 

Tendo em vista as hipóteses formuladas no item 12.1.2, mais a técnica de modelagem 

de equações na presença da natureza hierárquica (modelos hierárquicos lineares), descreve-se 

a forma funcional do modelo, como segue. 

 

Nível 1 

                   N ihm = P0 + P1 *(Mihm) + E     (eq. 17) 

Onde: 

i refere-se ao município; h à microrregião; m à mesorregião; 

N ihm = densidade do emprego do varejo de materiais de construção em ihm.   

M ihm =  densidade da massa salarial dos habitantes em ihm; 

Po= intercepto da equação do nível 1 a ser estimado no nível 2, que representa a 

densidade de emprego varejista quando a densidade da massa salarial é nula; 

P1= inclinação da equação do nível 1 a ser estimada no nível 2, que reflete a 

sensibilidade da densidade do emprego varejista frente a alterações da densidade da 

massa salarial; 

E = componente aleatório da equação 17. 

 

Nível 2 

Po = B00+ B01*(DINAMIS1hm) + B02*(HIERQ11hm) + B03*(VOCACAOhm) + R0     (eq. 18) 

P1 = B10+ B11*(DINAMIS1hm) + B12*(HIERQ11hm) + B13*(VOCACAOhm) + R1     (eq. 19) 

Onde: 

B00 = é o intercepto da equação; 

B01 = é a sensibilidade de P0 frente ao dinamismo da microrregião h, à qual o 

município i pertence, ceteris paribus; 

B02 = é a sensibilidade de P0 frente à posição hierárquica que a microrregião h ocupa, 

ceteris paribus; 

B03 = é a sensibilidade de P0 frente à vocação da microrregião h, ceteris paribus;  

B10 = é a sensibilidade da densidade do emprego varejista frente às alterações da 

densidade da massa salarial, ceteris paribus; 

B11 = é a sensibilidade de P1 frente ao dinamismo da microrregião h, ceteris paribus; 
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B12 = é a sensibilidade de P1 frente à posição hierárquica que a microrregião h ocupa, 

ceteris paribus; 

B13 = é a sensibilidade de P1 frente à vocação da microrregião h, ceteris paribus;  

VOCACAOhm = Vocação da microrregião h pertencente à mesoregião m; 

DINAMIS1hm = Dinamismo populacional da microrregião h pertencente à 

mesorregião m; 

HIERQ11hm = Posição hierárquica da microrregião h pertencente à mesorregião m; 

R0 = componente aleatório da equação 18; 

R1 = componente aleatório da equação 19. 

 

Nível 3 

B00 = G000 + G001*( DINAMIS2m) + G002*(HIERQ22m) + U00       (eq. 20) 
B01 = G010 + G011*( DINAMIS2m) + G012*(HIERQ22m) + U01       (eq. 21) 
B02 = G020 + G021*( DINAMIS2m) + G022*(HIERQ22m) + U02        (eq. 22) 
B03 = G030 + G031*( DINAMIS2m) + G032*(HIERQ22m) + U03        (eq. 23) 
B10 = G100 + G101*( DINAMIS2m) + G102*(HIERQ22m) + U10        (eq. 24) 
B11 = G110 + G111*( DINAMIS2m) + G112*(HIERQ22m) + U11        (eq. 25) 
B12 = G120 + G121*( DINAMIS2m) + G122*(HIERQ22m) + U12        (eq. 26) 
B13 = G130 + G131*( DINAMIS2m) + G132*(HIERQ22m) + U13        (eq. 27) 

Onde: 

G000 = é o intercepto da equação 20; 

G001 = é a sensibilidade de B00 frente ao dinamismo da mesorregião m, ceteris paribus; 

G002 = é a sensibilidade de B00 frente à posição hierárquica que a mesorregião m ocupa, 

ceteris paribus; 

G010 = é o intercepto da equação 21; 

G011= é a sensibilidade de B01 frente ao dinamismo da mesorregião m, ceteris paribus;  

G012 = é a sensibilidade de B01 frente à posição hierárquica que a mesorregião m ocupa, 

ceteris paribus; 

G020 = é o intercepto da equação 22; 

G021= é a sensibilidade de B02 frente ao dinamismo da mesorregião m, ceteris paribus;  

G022= é a sensibilidade de B02 frente à posição hierárquica que a mesorregião m ocupa, 

ceteris paribus; 

G030 = é o intercepto da equação 23; 
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G031= é a sensibilidade de B03 frente ao dinamismo da mesorregião m, ceteris paribus;  

G032= é a sensibilidade de B03 frente à posição hierárquica que a mesorregião m ocupa, 

ceteris paribus; 

G100= é o intercepto da equação 24; 

G101= é a sensibilidade de B10 frente ao dinamismo da mesorregião m, ceteris paribus;  

G102= é a sensibilidade de B10 frente à posição hierárquica que a mesorregião m ocupa, 

ceteris paribus; 

G110= é o intercepto da equação 25; 

G111= é a sensibilidade de B11 frente ao dinamismo da mesorregião m, ceteris paribus;  

G112= é a sensibilidade de B11 frente à posição hierárquica que a mesorregião m ocupa, 

ceteris paribus; 

G120= é o intercepto da equação 26; 

G121= é a sensibilidade de B12 frente ao dinamismo da mesorregião m, ceteris paribus;  

G122= é a sensibilidade de B12 frente à posição hierárquica que a mesorregião m ocupa, 

ceteris paribus; 

G130= é o intercepto da equação 27; 

G131= é a sensibilidade de B13 frente ao dinamismo da mesorregião m, ceteris paribus;  

G132= é a sensibilidade de B13 frente à posição hierárquica que a mesorregião m ocupa, 

ceteris paribus; 

DINAMIS2m = Dinamismo populacional da mesorregião m; 
HIERQ22m = é a posição hierárquica que a mesorregião m ocupa; 

U00  = é o componente aleatório da equação 20; 

U01  = é o componente aleatório da equação 21; 

U02  = é o componente aleatório da equação 22; 

U03  = é o componente aleatório da equação 23; 

U10  = é o componente aleatório da equação 24; 

U11  = é o componente aleatório da equação 25; 

U12  = é o componente aleatório da equação 26; 

U13  = é o componente aleatório da equação 27. 

 

Observa-se no modelo que os coeficientes das equações do nível 1 se transformam em 

variáveis de resposta no nível 2. O mesmo ocorre com os coeficientes do nível 2 em relação 

ao nível 3. Ainda, os coeficientes podem ser modelados em três diferentes formas: efeitos 
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fixos (constante), efeitos variáveis não aleatórios (fruto de um regressor) e efeitos variáveis 

aleatórios (fruto da aleatoriedade somente ou também de um regressor). 

 

A comprovação das hipóteses sugeridas se dá quando a inserção de um regressor, além 

de contribuir para explicar o modelo, tem seu coeficiente estimado estatisticamente diferente 

de zero e positivo, pois acredita-se na existência de uma relação direta entre os regressores e o 

faturamento do varejo. 

 

 

12.1.4 Resultados  
 

Com base nos modelos hierárquicos estimou-se através do software HLM5 a equação 

que pretende explicar o faturamento do varejo de materiais de construção em cada município 

paulista. 

 

Adotando-se a técnica de step-wise e o critério da parcimônia, os regressores foram 

sendo inseridos um a um, para se analisar sua contribuição em termos de agregação de poder 

explicativo ao modelo, além da significância estatística dos coeficientes. A Tabela 34 a seguir 

resume a análise realizada, a qual compara a variância dos resíduos à medida que se agregam 

mais variáveis explicativas ao modelo. Observa-se que a variância da densidade do emprego 

se reduz de 3,65 para 0,58 com a equação final. Nesta mesma tabela, descreve-se a correlação 

intraclasses (ICC), a partir da qual se observa que 35,6% da variância total é explicada nas 

mesorregiões e 13,0% nas microrregiões. 

 

Tabela 34 – Variância total, poder explicativo do regressor inserido e correlação intraclasses 
(ICC) 

 

Modelo Variância 

Total

Poder explicativo 

da nova variável 
Só a variável dependente (sem modelo) 3,65926      
Modelo de médias 3,50479      0,0422                 
Incluindo o lndensmassa (no nivel 1) 0,62214      0,7059                 
Incluindo o dinamismo no intercepto (nivel 2) 0,59667      0,1129                 
Incluindo o dinamismo no intercepto (nível 3) 0,58831      0,3254                 

Fonte ICC
Mesoregiões 35,6%
Microregiões 13,0%
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A equação final encontrada é dada por: 

 

 
Nivel –1       
 Nihm = P0 + P1*( Mihm) + E                                                (eq. 28) 

Nivel –2       
 P0 = B00 + B01*( DINAMIS1) + R0                                 (eq. 29) 
 P1 = B10 + R1                                                                     (eq. 30)  

Nivel –3       
 B00 = G000 + G001(DINAMIS2) + U00                           (eq. 31) 
 B01 = G010                                                                         (eq. 32) 
 B10 = G100                                                                         (eq. 33) 

Ou 

DesEmpihm = e (G000 + G001(DINAMIS2) + G010*( DINAMIS1) ) * DesMasihm (G100)       (eq. 34) 
 

Onde N é o logaritmo natural da densidade do emprego varejista em cada município; 

DesEmp é a densidade do emprego varejista em cada município; M é o logaritmo 

natural da densidade da massa salarial em cada município; DesMas é a densidade da 

massa salarial em cada município; DINAMIS1 é o dinamismo microrregional; 

DINAMIS2 é o dinamismo da mesorregião; G000, G001, G010, G100 os coeficientes 

estimados; E, R0, R1 e U00 são os componentes aleatórios do modelo. 

 

Tabela 35 – Coeficientes e componentes aleatórios estimados  
 --------------------------------------------------------------------------- 
             Coeficiente    Erro Padrão         T            g.l.   Valor P 
 --------------------------------------------------------------------------- 
G000        3.759529    0.282485     13.309       13    0.000 
G001      24.738628   14.169508      1.746       13    0.104 
G010       10.250407    4.884492      2.099       61    0.036 

      G100         0.815771   0.019864     41.068       62    0.000 
---------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------- 

        Desvio    Componentes     g.l.         Q2          Valor P 
         Padrão     da variância                
---------------------------------------------------------------------------- 
R0              0.19381       0.03756      47      97.24904    0.000  
R1              0.04584       0.00210      62      81.18007    0.051 
E                0.73150       0.53509 
U00            0.11645       0.01356      13      24.63921    0.026 
---------------------------------------------------------------------------- 
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Os valores encontrados para os coeficientes e componentes aleatórios, assim como os 

testes estatísticos sugeridos por Hofmann (1997), são apresentados na Tabela 35 acima.  

 

A equação resultante mostra que a densidade do emprego está positivamente 

correlacionada à densidade da massa salarial, ao dinamismo da microrregião e da 

mesorregião. Quando as variáveis independentes tendem a zero, a densidade do emprego 

autônoma é desprezível (42,82*10-6 postos de trabalho por km2). Ainda, a densidade do 

emprego é mais elástica frente às alterações populacionais nas mesorregiões, seguida das 

alterações populacionais das microrregiões e da massa salarial, haja vista que: 

 

1. o aumento em uma unidade da densidade da massa salarial, ceteris paribus, eleva a 

densidade do emprego em 1,28*10-8 unidades por km2; 

2. o crescimento em 0,98% ao ano da população da microrregião, ceretis paribus, 

provoca a elevação de uma unidade de posto de trabalho no varejo de materiais de 

construção por km2 nos municípios pertencentes a esta microrregião; 

3. o crescimento populacional da mesorregião em 0,40% ao ano, ceretis paribus,  

provoca o aumento de uma unidade de posto de trabalho por km2 nos municípios 

pertencentes à mesorregião. 

Observa-se na tabela 35 através do teste T que os parâmetros estimados são aceitos 

como diferentes de zero a um nível descritivo de 10%. Analisando a variância dos resíduos 

através do teste Qui-quadrado, verifica-se que ela é significativamente diferente de zero. 

 

Com relação às demais variáveis explicativas, isto é, hierarquia e vocação, as equações 

intermediárias demonstraram que elas podem explicar parcialmente as diferenças na 

densidade do emprego varejista municipal, indo ao encontro das hipóteses levantadas no item 

12.1.2. Isto é, municípios localizados em microrregiões com maior vocação ao varejo de 

materiais de construção naturalmente apresentam maior densidade de emprego neste mesmo 

setor. Ainda, municípios localizados em microrregiões e mesorregiões mais polarizadas, isto 

é, de maior poder econômico, apresentam maior densidade de emprego. No entanto, em 

virtude da adoção do critério da parcimônia, optou-se pela exclusão delas. 

 

A seguir, visualizam-se graficamente o resíduo e a relação entre os valores estimados 

e observados. Ainda, a relação entre a densidade da massa salarial observada e a densidade do 
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emprego estimado sugere retas com o mesmo padrão que se visualizou ao se adotar a 

densidade do emprego observado, isto é, retas com coeficientes diferenciados e inclinações 

positivas. 

 

 

Gráfico 17 – Histograma  e estatísticas básicas do resíduo 
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Gráfico 18 – Relação entre o logaritmo natural da densidade de emprego varejista observado e 

estimado 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 19 – Relação entre o logaritmo natural da densidade de emprego estimado e o 
logaritmo natural da densidade da massa salarial observada para as 63 
microrregiões paulistas 
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Para comparar as hipóteses levantadas e os resultados obtidos, desenvolveu-se o 

Quadro 9 a seguir. Nele, podemos verificar que todas as hipóteses levantadas foram 

confirmadas, isto é, há uma relação direta entre os regressores e a densidade do emprego 

varejista em cada município. Porém, pelo critério da parcimônia foram descartadas as 

variáveis hierarquia e vocação da equação final.  

 

 

Componente Hipótese Conclusão 

Renda Há correlação positiva entre demanda 
e renda do município. 

Coeficiente positivo e 
estatisticamente aceito como  

diferente de zero. 

Dinamismo  
Há correlação positiva entre a 

demanda e o dinamismo 
populacional. 

Coeficientes positivos, 
estatisticamente aceitos como  

diferentes de zero 

Vocação 
Há correlação positiva entre a 

demanda e a vocação da 
microrregião. 

Coeficiente positivo, 
estatisticamente aceito como  

diferente de zero, porém contribui 
de forma menos relevante ao poder 

explicativo do modelo. 

Hierarquia Localidades mais polarizadas devem 
apresentar maior demanda.  

Coeficientes positivos, 
estatisticamente aceitos como  

diferentes de zero, porém 
contribuem de forma menos 

relevante ao poder explicativo do 
modelo. 

Quadro 9 – Hipóteses e Conclusões 

 

Concluindo, a equação final mostra que, à medida que aumenta a densidade da massa 

salarial nos municípios paulistas, aumenta a densidade de emprego no varejo de materiais de 

construção. Ainda, a densidade de emprego municipal no varejo de materiais de construção 

pode ser explicada pelo dinamismo populacional da microrregião e mesorregião, à qual o 

município pertence. Estes últimos regressores contribuem para explicarem a diferença nos 

interceptos das retas microrregionais. 

 

O Modelo 1, com a utilização de modelos hierárquicos em três níveis, estimou a 

densidade do emprego no varejo de materiais de construção nos diversos municípios paulistas. 

Essa estimativa, quando tomada em conjunto com a área de cada município, transforma-se em 

insumo para o desenvolvimento do Modelo 2, o qual estima a receita líquida de revenda a 

partir dos dados de emprego, como mostra a Figura 12. 
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Figura 12 – Encadeamento  entre o primeiro e o segundo modelo 

 

 

12.2 MODELO 2 – Estimando o faturamento do comércio varejista de materiais de 

construção 

 

 

12.2.1 Apresentação do modelo 
 

 

O segundo modelo tem como objetivo calcular o faturamento do comércio varejista de 

materiais de construção em cada município paulista. Buscou-se nos bancos de dados públicos 

esta informação, que está disponibilizada de forma atualizada apenas no âmbito estadual na 

Pesquisa Anual do Comércio da FIBGE. Para solucionar a indisponibilidade de informação no 

âmbito municipal, optou-se por estimar a equação que explica o faturamento estadual, a qual 

seria aplicada no âmbito municipal. A partir da densidade de emprego varejista estimada no 

modelo anterior (Modelo 1), calcula-se o emprego varejista em cada município, o qual é 

aplicado na equação do Modelo 2 (Figura 12). 

 

 

12.2.2 Considerações teóricas 
 

Conforme descrito no item 12.1.2.1 do primeiro modelo relativo à adoção do emprego 

como variável proxy do faturamento, a teoria microeconômica sustenta que a produção de 

uma empresa é função da quantidade de capital investido e mão-de-obra utilizada. Indo ao 
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Estimando a 
densidade do 

emprego
Emprego

Modelo 2 
Estimando a 

receita líquida de 
revenda 

Modelo 1
Estimando a 
densidade do 

emprego
EmpregoEmprego

Modelo 2 
Estimando a 

receita líquida de 
revenda 
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encontro desta idéia, Mahin (1991) sugere a utilização da variável emprego como solução 

para a indisponibilidade da informação sobre o valor adicionado nos bancos de dados 

americanos. Ainda, Saheli e Macedo (1998) desenvolveram um estudo regional, segundo o 

qual a produção de cada estado depende do insumo trabalho e capital. 

 

Assim, acredita-se que exista uma correlação estatisticamente significativa entre o 

volume de emprego e a receita das empresas. 

 

 

12.2.3 Operacionalização das variáveis 
 

A hipótese da correlação entre o volume de emprego e a receita é testada utilizando-se 

os dados da Pesquisa Anual do Comércio (PAC) da Fundação IBGE entre 1997 e 2002. 

Adota-se a receita líquida de revenda das empresas varejistas de materiais de construção, 

madeira, ferragens dos estados da região Sudeste e Sul como variável dependente. Para 

explicar a receita, toma-se o pessoal ocupado em 31 de dezembro de cada ano nesses Estados 

segundo a mesma pesquisa. Uma primeira visualização da relação é apresentada no Gráfico 

20 a seguir, no qual foi traçada a reta que relaciona as variáveis receita e volume de pessoas 

ocupadas. Observa-se no gráfico a relação positiva entre as variáveis e o elevado poder 

explicativo da equação (R2 maior que 90%). 
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Gráfico 20 – Receita líquida de revenda e pessoal ocupado dos Estados das regiões Sul e 
Sudeste, PAC/IBGE, 1997 a 2002 
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Gráfico 21 – Relação entre o logaritmo natural da receita líquida de revenda (LNY) e o 
logaritmo natural do emprego (LNN) 
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Gráfico 22 – Histograma e estatísticas descritivas do logaritmo natural da receita líquida de 
revenda (LNY) 
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Gráfico 23 – Histograma e estatísticas descritivas do logaritmo natural do volume de emprego 
no varejo de materiais de construção (LNN) 
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Gráfico 24 – Receita líquida de revenda e pessoal ocupado em cada Estado da regiões Sul e 
Sudeste, PAC/IBGE, 1997 a 2002 
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Nível 1 

Receitajt=β0 + β1 * pessoal ocupadojt + R     (eq. 35) 

Nível 2                 

β0 = G00 +U0      (eq. 36) 

β1 = G10 + U1      (eq. 37) 
 

Onde: j representa a Unidade Federativa;  t o ano da observação (1997 a 2002); βo e β1 os 

coeficientes da equação no primeiro nível, intercepto e inclinação, respectivamente, que são 

estimados nas equações do segundo nível, R o efeito aleatório da equação no primeiro nível, 

Uk os efeitos aleatórios no segundo nível do modelo. 

 

 

12.2.4 Resultados 

 

 

Através da técnica de modelagem de dados hierárquicos e utilizando o software 

HLM5, foi possível estimar as equações propostas. Os resultados encontrados são descritos 

nas tabelas a seguir e apresentados em uma seqüência de gráficos. 

 

 Na Tabela 36 observa-se que todos os coeficientes estimados são aceitos a um nível 

descritivo inferior a 1%. Na análise dos componentes da variância realizada na Tabela 37, 

verifica-se sua redução de 0,71 para 0,10 com o modelo. Ainda, calculou-se a correlação 

intraclasses, que especifica o percentual da variância total que é explicada pela variância entre 

os grupos. Esta correlação demonstrou que 82% da variância é explicada entre os Estados. 
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Tabela 36 – Coeficientes, desvio padrão e estatísticas do modelo estimado 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                             . 
Coeficientes                          Erro Padrão       T            g.l.      P 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  G00      14.190656    0.053353   265.974        6    0.000 
  G10         0.761807         0.064389     11.831       40   0.000 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
Tabela 37 – Análise dos componentes da variância 

 

 

A equação derivada do modelo é descrita a seguir: 

 

LNYjt = 14.190656  + 0.761807*(LNNjt) + R + U0                (eq. 38) 

Ou 

                     Yjt = e14.190656 *  Njt
0.761807                                       (eq. 39) 

 

Onde: j representa a Unidade Federativa;  t o ano da observação (1997 a 2002); LNY o 

logaritmo natural da receita líquida de revenda; LNN o logaritmo natural do número de 

pessoas ocupadas (variável centrada em relação à média das observações), R o efeito aleatório 

da equação no primeiro nível, Uo o efeito aleatório da primeira equação do segundo nível do 

modelo. 

 

Observa-se que no modelo selecionado as diferenças de intercepto e inclinação 

verificadas no Gráfico 24 derivam de efeitos aleatórios. A comparação entre os dados 

observados e estimados se faz no Gráfico 25 a seguir, e posteriormente apresentam-se o 

histograma e as estatísticas descritivas do resíduo no Gráfico 26. Observa-se a existência de 

Modelo Variância 

Total

Poder explicativo 

da nova variável 
Só a variável dependente (sem modelo) 0,71263      
Modelo de médias 0,79190      (0,1001)                
Incluindo o regressor (no nivel 1) 0,10686      0,3228                 
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um resíduo que se destaca da média (1,15), o qual representa a Unidade Federativa do Espírito 

Santo no ano de 1997. Esta Unidade, nesse ano, apresentou um valor observado muito 

superior à sua média histórica, justificando o elevado resíduo.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 25 – Comparação entre a receita líquida de revenda estimada e observada 
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Gráfico 26 – Histograma e estatísticas básicas do resíduo  
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Os resultados do segundo modelo, isto é, as estimativas da receita líquida de revenda, 

servirão de insumos para o terceiro modelo, que calcula o potencial de mercado do atacado de 

materiais elétricos, como ilustra a Figura 13 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Encadeamento entre o segundo e o terceiro modelo 

 

 

12.3 MODELO 3 – Relação entre o faturamento do varejo de materiais de construção e 

o potencial de mercado do atacado 

 

 

12.3.1 Apresentação do modelo 

 

O primeiro modelo estimou e explicou a densidade de emprego no comércio varejista 

de materiais de construção. O segundo modelo estimou a receita líquida de revenda dos 

varejistas a partir das estimativas do volume de emprego. Resta, então, relacionar a receita 

líquida ao potencial de mercado, tema do terceiro e último modelo. 

 

A relação entre o faturamento do varejo de materiais de construção e a demanda por 

materiais elétricos fornecidos pelos atacadistas, aqui denominada potencial de mercado do 

atacado de materiais elétricos, é construída através da conjunção de parâmetros derivados de 

fontes primárias e secundárias. 
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12.3.2 Construção do modelo 

 

Da pesquisa de campo apresentada no Capítulo 11 derivam duas informações: a 

participação dos materiais elétricos no faturamento do varejista (questão 1) e a participação do 

atacado como fornecedor de materiais elétricos (questão 3). A pesquisa foi desagregada em 

quatro grupo de municípios segundo o porte e, conseqüentemente, os resultados dessas duas 

questões são tomados desagregadamente, como mostra a Tabela 38 a seguir. 

 

Nela, também estão descritos os intervalos de confiança estimados, no intuito de 

verificar a credibilidade da estimativa de forma objetiva. Com estes, observa-se que os 

resultados para a questão 1 nos Grupos 2, 3 e 4 não divergem a um nível de confiança de 

95%. O mesmo ocorre com os resultados obtidos para os Grupos 1 e 4 na questão 3. Nos 

demais casos, porém, há divergência, o que nos leva a optar pela utilização da estimativa 

pontual. 

 

 

Tabela 38 – Resultados das questões 1 e 3 da pesquisa de campo e intervalo de confiança, 
segundo o grupo de municípios 

 

 

Agregando as informações primárias, coletou-se na Pesquisa Anual do Comércio da 

FIBGE a margem de comercialização destes varejistas, que em 2002 apresentou um markup 

de 48,4%. 

 

Com esses indicadores mais a estimativa de faturamento varejista é possível calcular a 

demanda do varejo de materiais de construção por materiais elétricos fornecida pelo atacado, 

com se demonstra na Figura 14 a seguir. 

 

Grupo Participação dos 
materiais elétricos no 

faturamento do 
estabelecimento 

(Questão 1)

Intervalo de 

confiança 

95%

Participação do 

atacado como 

fornecedor de materiais 

elétricos (Questão 3)

Intervalo 

de 

confiança 

95%
1 21,8% 2,8% 55,0% 1,6%
2 14,2% 2,8% 69,4% 1,6%
3 12,8% 3,0% 62,6% 1,7%
4 13,5% 3,0% 52,9% 1,7%
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Figura 14 – Obtendo a demanda atacadistas a partir do faturamento varejista  

 

 Suponha-se um município do Grupo 4 que tem uma receita líquida de revenda 

estimada em R$ 100.000,00. Tendo em vista que a participação dos materiais elétricos no 

faturamento dos estabelecimentos pertencentes a este grupo é de 13,5%, estima-se em R$ 

13.500,00 a receita advinda com a comercialização de materiais elétricos. Considerando o 

markup de 48,4% (PAC/IBGE), calcula-se em R$ 9.097,04 o custo dessa mercadoria. Ainda, 

sabe-se que 52,9% das compras de materiais elétricos são realizadas no atacado, assim estima-

se em R$ 4.813,85 a demanda deste município. A Tabela 39 a seguir mostra a relação entre a 

receita e a demanda para cada grupo de município pesquisado. 

 

 

Tabela 39 – Relação entre a receita líquida das revendas de materiais elétricos e seu reflexo na 
demanda por materiais elétricos fornecidos pelos atacadistas, segundo os grupos de 
municípios 
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não de uma maior penetração dos atacadistas nesses estabelecimentos, mas sim da maior 

participação dos materiais elétricos no volume do negócio destes varejistas. O oposto se 

observa com os estabelecimento do Grupo 4. Isto é, os materiais elétricos são mais relevantes 

para estabelecimentos situados em municípios de maior porte. Uma possível explicação para 

este fato é a maior oferta de diferentes linhas de produtos nos estabelecimentos de municípios 

de menor porte. De fato, os estabelecimentos especializados, conforme apontado na análise 

setorial, estão mais presentes na capital paulista. 

 

Com base nos dados fornecidos pela tabela acima, mais as estimativas de faturamento 

municipal resultantes dos modelos 1 e 2, é possível quantificar em termos financeiros o 

potencial de mercado para materiais elétricos fornecidos pelo atacado para o varejo de 

materiais de construção em cada município paulista. Os resultados encontrados são 

apresentados em termos relativos na Tabela 40 a seguir, isto é, apresenta-se a  densidade do 

potencial de mercado estimado para cada município. Essas informações são comparadas com 

o faturamento observado de um atacadista de materiais elétricos no próximo item deste 

capítulo, verificando a adequação desta construção. 
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Tabela 40 – Densidade do potencial de mercado do atacado de materiais elétricos através do 
varejo de materiais de construção estimado 

Número Nome Número Nome Número Nome
3501 São José do Rio Preto 35001 Jales 350260 Aparecida d'Oeste 4 0,03269         
3501 São José do Rio Preto 35001 Jales 351385 Dirce Reis 4 0,04898         
3501 São José do Rio Preto 35001 Jales 351420 Dolcinópolis 4 0,05058         
3501 São José do Rio Preto 35001 Jales 352480 Jales 4 0,26624         
3501 São José do Rio Preto 35001 Jales 352910 Marinópolis 4 0,04817         
3501 São José do Rio Preto 35001 Jales 353520 Palmeira d'Oeste 4 0,04257         
3501 São José do Rio Preto 35001 Jales 353590 Paranapuã 4 0,06645         
3501 São José do Rio Preto 35001 Jales 354025 Pontalinda 4 0,02637         
3501 São José do Rio Preto 35001 Jales 354040 Populina 4 0,02468         
3501 São José do Rio Preto 35001 Jales 354570 Santa Albertina 4 0,03355         
3501 São José do Rio Preto 35001 Jales 354610 Santa Clara d'Oeste 4 0,03798         
3501 São José do Rio Preto 35001 Jales 354660 Santa Fé do Sul 4 0,27874         
3501 São José do Rio Preto 35001 Jales 354720 Santana da Ponte Pensa 4 0,03237         
3501 São José do Rio Preto 35001 Jales 354900 São Francisco 4 0,20540         
3501 São José do Rio Preto 35001 Jales 355490 Três Fronteiras 4 0,04199         
3501 São José do Rio Preto 35001 Jales 355580 Urânia 4 0,06838         
3501 São José do Rio Preto 35002 Fernandópolis 351520 Estrela d'Oeste 4 0,08150         
3501 São José do Rio Preto 35002 Fernandópolis 351550 Fernandópolis 4 0,39361         
3501 São José do Rio Preto 35002 Fernandópolis 352070 Indiaporã 4 0,03460         
3501 São José do Rio Preto 35002 Fernandópolis 352820 Macedônia 4 0,02543         
3501 São José do Rio Preto 35002 Fernandópolis 352960 Meridiano 4 0,04710         
3501 São José do Rio Preto 35002 Fernandópolis 353000 Mira Estrela 4 0,03541         
3501 São José do Rio Preto 35002 Fernandópolis 354920 São João das Duas Pontes 4 0,03674         
3501 São José do Rio Preto 35003 Votuporanga 350180 Américo de Campos 4 0,04394         
3501 São José do Rio Preto 35003 Votuporanga 351070 Cardoso 4 0,03074         
3501 São José do Rio Preto 35003 Votuporanga 351290 Cosmorama 4 0,03077         
3501 São José do Rio Preto 35003 Votuporanga 355610 Valentim Gentil 4 0,17987         
3501 São José do Rio Preto 35003 Votuporanga 355710 Votuporanga 4 0,65975         
3501 São José do Rio Preto 35004 São José do Rio Preto 350020 Adolfo 4 0,04442         
3501 São José do Rio Preto 35004 São José do Rio Preto 350090 Altair 4 0,06217         
3501 São José do Rio Preto 35004 São José do Rio Preto 350460 Bady Bassitt 4 0,29681         
3501 São José do Rio Preto 35004 São José do Rio Preto 350480 Bálsamo 4 0,13821         
3501 São José do Rio Preto 35004 São José do Rio Preto 351130 Cedral 4 0,08230         
3501 São José do Rio Preto 35004 São José do Rio Preto 351750 Guapiaçu 4 0,20981         
3501 São José do Rio Preto 35004 São José do Rio Preto 351790 Guaraci 4 0,04699         
3501 São José do Rio Preto 35004 São José do Rio Preto 351940 Ibirá 4 0,10471         
3501 São José do Rio Preto 35004 São José do Rio Preto 351980 Icém 4 0,03718         
3501 São José do Rio Preto 35004 São José do Rio Preto 352450 Jaci 4 0,19774         
3501 São José do Rio Preto 35004 São José do Rio Preto 352570 José Bonifácio 4 0,21553         
3501 São José do Rio Preto 35004 São José do Rio Preto 352950 Mendonça 4 0,03414         
3501 São José do Rio Preto 35004 São José do Rio Preto 353030 Mirassol 4 1,06325         
3501 São José do Rio Preto 35004 São José do Rio Preto 353040 Mirassolândia 4 0,03859         
3501 São José do Rio Preto 35004 São José do Rio Preto 353280 Nova Aliança 4 0,05659         
3501 São José do Rio Preto 35004 São José do Rio Preto 353300 Nova Granada 4 0,08394         
3501 São José do Rio Preto 35004 São José do Rio Preto 353390 Olímpia 4 0,28575         
3501 São José do Rio Preto 35004 São José do Rio Preto 353400 Onda Verde 4 0,08518         
3501 São José do Rio Preto 35004 São José do Rio Preto 353420 Orindiúva 4 0,21148         
3501 São José do Rio Preto 35004 São José do Rio Preto 353500 Palestina 4 0,03769         
3501 São José do Rio Preto 35004 São José do Rio Preto 353660 Paulo de Faria 4 0,02692         
3501 São José do Rio Preto 35004 São José do Rio Preto 353960 Planalto 4 0,02282         
3501 São José do Rio Preto 35004 São José do Rio Preto 354080 Potirendaba 4 0,08350         
3501 São José do Rio Preto 35004 São José do Rio Preto 354980 São José do Rio Preto 2 5,70959         
3501 São José do Rio Preto 35004 São José do Rio Preto 355340 Tanabi 4 0,11636         
3501 São José do Rio Preto 35004 São José do Rio Preto 355560 Uchoa 4 0,11028         
3501 São José do Rio Preto 35004 São José do Rio Preto 355715 Zacarias 4 0,02165         
3501 São José do Rio Preto 35005 Catanduva 350370 Ariranha 4 1,21893         
3501 São José do Rio Preto 35005 Catanduva 350930 Cajobi 4 0,10489         
3501 São José do Rio Preto 35005 Catanduva 351110 Catanduva 3 2,54942         
3501 São José do Rio Preto 35005 Catanduva 351120 Catiguá 4 0,10376         
3501 São José do Rio Preto 35005 Catanduva 351492 Elisiário 4 0,04010         
3501 São José do Rio Preto 35005 Catanduva 351495 Embaúba 4 0,10956         
3501 São José do Rio Preto 35005 Catanduva 353510 Palmares Paulista 4 0,14020         
3501 São José do Rio Preto 35005 Catanduva 353570 Paraíso 4 0,10063         
3501 São José do Rio Preto 35005 Catanduva 353810 Pindorama 4 0,14993         
3501 São José do Rio Preto 35005 Catanduva 354560 Santa Adélia 4 0,13467         
3501 São José do Rio Preto 35005 Catanduva 355190 Severínia 4 0,51782         
3501 São José do Rio Preto 35005 Catanduva 355260 Tabapuã 4 0,09239         
3501 São José do Rio Preto 35006 Auriflama 350420 Auriflama 4 0,08688         
3501 São José do Rio Preto 35006 Auriflama 351590 Floreal 4 0,03273         
3501 São José do Rio Preto 35006 Auriflama 351680 Gastão Vidigal 4 0,02996         
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Tabela 40 – Densidade do potencial de mercado do atacado de materiais elétricos através do 
varejo de materiais de construção estimado (continuação) 

Número Nome Número Nome Número Nome
3501 São José do Rio Preto 35006 Auriflama 351690 General Salgado 4 0,05671         
3501 São José do Rio Preto 35006 Auriflama 351890 Guzolândia 4 0,02730         
3501 São José do Rio Preto 35006 Auriflama 352830 Magda 4 0,02893         
3501 São José do Rio Preto 35006 Auriflama 353330 Nova Luzitânia 4 0,04379         
3501 São José do Rio Preto 35007 Nhandeara 352810 Macaubal 4 0,04132         
3501 São José do Rio Preto 35007 Nhandeara 353100 Monções 4 0,04576         
3501 São José do Rio Preto 35007 Nhandeara 353140 Monte Aprazível 4 0,10771         
3501 São José do Rio Preto 35007 Nhandeara 353250 Neves Paulista 4 0,08689         
3501 São José do Rio Preto 35007 Nhandeara 353260 Nhandeara 4 0,05353         
3501 São José do Rio Preto 35007 Nhandeara 353270 Nipoã 4 0,04941         
3501 São José do Rio Preto 35007 Nhandeara 353990 Poloni 4 0,03323         
3501 São José do Rio Preto 35007 Nhandeara 355130 Sebastianópolis do Sul 4 0,03490         
3501 São José do Rio Preto 35007 Nhandeara 355570 União Paulista 4 0,04215         
3501 São José do Rio Preto 35008 Novo Horizonte 352150 Irapuã 4 0,05465         
3501 São José do Rio Preto 35008 Novo Horizonte 352190 Itajobi 4 0,07316         
3501 São José do Rio Preto 35008 Novo Horizonte 352885 Marapoama 4 0,06014         
3501 São José do Rio Preto 35008 Novo Horizonte 353350 Novo Horizonte 4 0,20586         
3501 São José do Rio Preto 35008 Novo Horizonte 354480 Sales 4 0,03418         
3501 São José do Rio Preto 35008 Novo Horizonte 355600 Urupês 4 0,12969         
3502 Ribeirão Preto 35009 Barretos 350550 Barretos 4 0,31382         
3502 Ribeirão Preto 35009 Barretos 351200 Colina 4 0,14071         
3502 Ribeirão Preto 35010 São Joaquim da Barra 351740 Guaíra 4 0,13517         
3502 Ribeirão Preto 35010 São Joaquim da Barra 352130 Ipuã 4 0,10445         
3502 Ribeirão Preto 35010 São Joaquim da Barra 352420 Jaborandi 4 0,05054         
3502 Ribeirão Preto 35010 São Joaquim da Barra 352970 Miguelópolis 4 0,05583         
3502 Ribeirão Preto 35010 São Joaquim da Barra 353190 Morro Agudo 4 0,25596         
3502 Ribeirão Preto 35010 São Joaquim da Barra 353360 Nuporanga 4 0,20856         
3502 Ribeirão Preto 35010 São Joaquim da Barra 353430 Orlândia 4 0,87061         
3502 Ribeirão Preto 35010 São Joaquim da Barra 354490 Sales Oliveira 4 0,10126         
3502 Ribeirão Preto 35010 São Joaquim da Barra 354940 São Joaquim da Barra 4 1,36940         
3502 Ribeirão Preto 35011 Ituverava 350300 Aramina 4 0,04989         
3502 Ribeirão Preto 35011 Ituverava 350820 Buritizal 4 0,06630         
3502 Ribeirão Preto 35011 Ituverava 351770 Guará 4 0,14457         
3502 Ribeirão Preto 35011 Ituverava 352010 Igarapava 4 0,19146         
3502 Ribeirão Preto 35011 Ituverava 352410 Ituverava 4 0,16622         
3502 Ribeirão Preto 35012 Franca 351320 Cristais Paulista 4 0,07482         
3502 Ribeirão Preto 35012 Franca 351620 Franca 2 4,14622         
3502 Ribeirão Preto 35012 Franca 352370 Itirapuã 4 0,06837         
3502 Ribeirão Preto 35012 Franca 352540 Jeriquara 4 0,05235         
3502 Ribeirão Preto 35012 Franca 353630 Patrocínio Paulista 4 0,11631         
3502 Ribeirão Preto 35012 Franca 353700 Pedregulho 4 0,08322         
3502 Ribeirão Preto 35012 Franca 354270 Restinga 4 0,08349         
3502 Ribeirão Preto 35012 Franca 354310 Ribeirão Corrente 4 0,05437         
3502 Ribeirão Preto 35012 Franca 354360 Rifaina 4 0,05509         
3502 Ribeirão Preto 35012 Franca 354950 São José da Bela Vista 4 0,09991         
3502 Ribeirão Preto 35013 Jaboticabal 350610 Bebedouro 4 0,57423         
3502 Ribeirão Preto 35013 Jaboticabal 351560 Fernando Prestes 4 0,04004         
3502 Ribeirão Preto 35013 Jaboticabal 351860 Guariba 4 0,39601         
3502 Ribeirão Preto 35013 Jaboticabal 352430 Jaboticabal 4 0,70697         
3502 Ribeirão Preto 35013 Jaboticabal 353130 Monte Alto 4 0,67187         
3502 Ribeirão Preto 35013 Jaboticabal 353150 Monte Azul Paulista 4 0,53961         
3502 Ribeirão Preto 35013 Jaboticabal 353900 Pirangi 4 0,09158         
3502 Ribeirão Preto 35013 Jaboticabal 353950 Pitangueiras 4 0,31600         
3502 Ribeirão Preto 35013 Jaboticabal 354650 Santa Ernestina 4 0,06878         
3502 Ribeirão Preto 35013 Jaboticabal 355310 Taiaçu 4 0,08044         
3502 Ribeirão Preto 35013 Jaboticabal 355320 Taiúva 4 0,11842         
3502 Ribeirão Preto 35013 Jaboticabal 355370 Taquaritinga 4 0,39139         
3502 Ribeirão Preto 35013 Jaboticabal 355440 Terra Roxa 4 0,09826         
3502 Ribeirão Preto 35013 Jaboticabal 355680 Viradouro 4 0,12734         
3502 Ribeirão Preto 35013 Jaboticabal 355690 Vista Alegre do Alto 4 0,23175         
3502 Ribeirão Preto 35014 Ribeirão Preto 350560 Barrinha 4 0,20855         
3502 Ribeirão Preto 35014 Ribeirão Preto 350780 Brodowski 4 0,22002         
3502 Ribeirão Preto 35014 Ribeirão Preto 351310 Cravinhos 4 0,89216         
3502 Ribeirão Preto 35014 Ribeirão Preto 351460 Dumont 4 0,14461         
3502 Ribeirão Preto 35014 Ribeirão Preto 351885 Guatapará 4 0,03201         
3502 Ribeirão Preto 35014 Ribeirão Preto 352510 Jardinópolis 4 0,38392         
3502 Ribeirão Preto 35014 Ribeirão Preto 352760 Luís Antônio 4 0,24180         
3502 Ribeirão Preto 35014 Ribeirão Preto 354020 Pontal 4 0,37613         
3502 Ribeirão Preto 35014 Ribeirão Preto 354090 Pradópolis 4 0,90263         
3502 Ribeirão Preto 35014 Ribeirão Preto 354340 Ribeirão Preto 2 6,57013         
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Tabela 40 – Densidade do potencial de mercado do atacado de materiais elétricos através do 
varejo de materiais de construção estimado (continuação) 

Número Nome Número Nome Número Nome
3502 Ribeirão Preto 35014 Ribeirão Preto 354750 Santa Rita do Passa Quatro 4 0,16065         
3502 Ribeirão Preto 35014 Ribeirão Preto 354760 Santa Rosa de Viterbo 4 0,60941         
3502 Ribeirão Preto 35014 Ribeirão Preto 355090 São Simão 4 0,10303         
3502 Ribeirão Preto 35014 Ribeirão Preto 355140 Serra Azul 4 0,06672         
3502 Ribeirão Preto 35014 Ribeirão Preto 355150 Serrana 4 0,87878         
3502 Ribeirão Preto 35014 Ribeirão Preto 355170 Sertãozinho 3 1,93322         
3502 Ribeirão Preto 35015 Batatais 350100 Altinópolis 4 0,07622         
3502 Ribeirão Preto 35015 Batatais 350590 Batatais 4 0,40913         
3502 Ribeirão Preto 35015 Batatais 350940 Cajuru 4 0,14539         
3502 Ribeirão Preto 35015 Batatais 354790 Santo Antônio da Alegria 4 0,03161         
3503 Araçatuba 35016 Andradina 350210 Andradina 4 0,21588         
3503 Araçatuba 35016 Andradina 351100 Castilho 4 0,09069         
3503 Araçatuba 35016 Andradina 351780 Guaraçaí 4 0,04744         
3503 Araçatuba 35016 Andradina 352044 Ilha Solteira 4 0,15166         
3503 Araçatuba 35016 Andradina 352300 Itapura 4 0,02389         
3503 Araçatuba 35016 Andradina 353010 Mirandópolis 4 0,06512         
3503 Araçatuba 35016 Andradina 353210 Murutinga do Sul 4 0,02575         
3503 Araçatuba 35016 Andradina 353740 Pereira Barreto 4 0,10064         
3503 Araçatuba 35016 Andradina 355230 Sud Mennucci 4 0,04479         
3503 Araçatuba 35016 Andradina 355255 Suzanápolis 4 0,01476         
3503 Araçatuba 35017 Araçatuba 350280 Araçatuba 3 0,83078         
3503 Araçatuba 35017 Araçatuba 350620 Bento de Abreu 4 0,11121         
3503 Araçatuba 35017 Araçatuba 351820 Guararapes 4 0,22948         
3503 Araçatuba 35017 Araçatuba 352650 Lavínia 4 0,01916         
3503 Araçatuba 35017 Araçatuba 354805 Santo Antônio do Aracanguá 4 0,07956         
3503 Araçatuba 35017 Araçatuba 355630 Valparaíso 4 0,17801         
3503 Araçatuba 35018 Birigui 350110 Alto Alegre 4 0,02567         
3503 Araçatuba 35018 Birigui 350440 Avanhandava 4 0,02974         
3503 Araçatuba 35018 Birigui 350510 Barbosa 4 0,10076         
3503 Araçatuba 35018 Birigui 350640 Bilac 4 0,10488         
3503 Araçatuba 35018 Birigui 350650 Birigui 3 1,18418         
3503 Araçatuba 35018 Birigui 350770 Braúna 4 0,01768         
3503 Araçatuba 35018 Birigui 350810 Buritama 4 0,10092         
3503 Araçatuba 35018 Birigui 351190 Clementina 4 0,14453         
3503 Araçatuba 35018 Birigui 351250 Coroados 4 0,16802         
3503 Araçatuba 35018 Birigui 351650 Gabriel Monteiro 4 0,08734         
3503 Araçatuba 35018 Birigui 351710 Glicério 4 0,05321         
3503 Araçatuba 35018 Birigui 352725 Lourdes 4 0,02832         
3503 Araçatuba 35018 Birigui 352770 Luiziânia 4 0,03840         
3503 Araçatuba 35018 Birigui 353730 Penápolis 4 0,40680         
3503 Araçatuba 35018 Birigui 353770 Piacatu 4 0,03651         
3503 Araçatuba 35018 Birigui 354840 Santópolis do Aguapeí 4 0,05553         
3503 Araçatuba 35018 Birigui 355520 Turiúba 4 0,03358         
3504 Bauru 35019 Lins 350880 Cafelândia 4 0,06817         
3504 Bauru 35019 Lins 351700 Getulina 4 0,05598         
3504 Bauru 35019 Lins 351720 Guaiçara 4 0,09240         
3504 Bauru 35019 Lins 351730 Guaimbê 4 0,03566         
3504 Bauru 35019 Lins 352580 Júlio Mesquita 4 0,05486         
3504 Bauru 35019 Lins 352710 Lins 4 0,61901         
3504 Bauru 35019 Lins 354160 Promissão 4 0,18173         
3504 Bauru 35019 Lins 354460 Sabino 4 0,02775         
3504 Bauru 35020 Bauru 350070 Agudos 4 0,19915         
3504 Bauru 35020 Bauru 350340 Arealva 4 0,03717         
3504 Bauru 35020 Bauru 350360 Areiópolis 4 0,14194         
3504 Bauru 35020 Bauru 350430 Avaí 4 0,02907         
3504 Bauru 35020 Bauru 350600 Bauru 2 3,58850         
3504 Bauru 35020 Bauru 350745 Borebi 4 0,02324         
3504 Bauru 35020 Bauru 350830 Cabrália Paulista 4 0,08997         
3504 Bauru 35020 Bauru 351450 Duartina 4 0,26077         
3504 Bauru 35020 Bauru 351810 Guarantã 4 0,02546         
3504 Bauru 35020 Bauru 351910 Iacanga 4 0,04190         
3504 Bauru 35020 Bauru 352680 Lençóis Paulista 4 1,05759         
3504 Bauru 35020 Bauru 353890 Pirajuí 4 0,12565         
3504 Bauru 35020 Bauru 353940 Piratininga 4 0,11522         
3504 Bauru 35020 Bauru 354010 Pongaí 4 0,04997         
3504 Bauru 35020 Bauru 354110 Presidente Alves 4 0,05019         
3504 Bauru 35020 Bauru 354250 Reginópolis 4 0,06568         
3504 Bauru 35020 Bauru 355550 Ubirajara 4 0,03860         
3504 Bauru 35020 Bauru 355590 Uru 4 0,02418         
3504 Bauru 35021 Jaú 350520 Bariri 4 0,40841         
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Tabela 40 – Densidade do potencial de mercado do atacado de materiais elétricos através do 
varejo de materiais de construção estimado (continuação) 

Número Nome Número Nome Número Nome
3504 Bauru 35021 Jaú 350530 Barra Bonita 4 3,49690         
3504 Bauru 35021 Jaú 350680 Bocaina 4 0,25437         
3504 Bauru 35021 Jaú 350730 Boracéia 4 0,09606         
3504 Bauru 35021 Jaú 351410 Dois Córregos 4 0,26254         
3504 Bauru 35021 Jaú 352000 Igaraçu do Tietê 4 0,25332         
3504 Bauru 35021 Jaú 352200 Itaju 4 0,03632         
3504 Bauru 35021 Jaú 352290 Itapuí 4 0,39848         
3504 Bauru 35021 Jaú 352530 Jaú 3 1,67436         
3504 Bauru 35021 Jaú 352800 Macatuba 4 0,44589         
3504 Bauru 35021 Jaú 352980 Mineiros do Tietê 4 0,09245         
3504 Bauru 35021 Jaú 353670 Pederneiras 4 0,35010         
3504 Bauru 35022 Avaré 350055 Águas de Santa Bárbara 4 0,06039         
3504 Bauru 35022 Avaré 350310 Arandu 4 0,08847         
3504 Bauru 35022 Avaré 350450 Avaré 3 0,41535         
3504 Bauru 35022 Avaré 351140 Cerqueira César 4 0,19287         
3504 Bauru 35022 Avaré 351925 Iaras 4 0,01266         
3504 Bauru 35022 Avaré 352180 Itaí 4 0,07662         
3504 Bauru 35022 Avaré 352350 Itatinga 4 0,05182         
3504 Bauru 35022 Avaré 353580 Paranapanema 4 0,07665         
3504 Bauru 35023 Botucatu 350230 Anhembi 4 0,02379         
3504 Bauru 35023 Botucatu 350690 Bofete 4 0,05132         
3504 Bauru 35023 Botucatu 350750 Botucatu 3 0,77380         
3504 Bauru 35023 Botucatu 351230 Conchas 4 0,12530         
3504 Bauru 35023 Botucatu 353610 Pardinho 4 0,13203         
3504 Bauru 35023 Botucatu 355010 São Manuel 4 0,33362         
3505 Araraquara 35024 Araraquara 350170 Américo Brasiliense 4 0,45930         
3505 Araraquara 35024 Araraquara 350320 Araraquara 2 2,42355         
3505 Araraquara 35024 Araraquara 350670 Boa Esperança do Sul 4 0,07038         
3505 Araraquara 35024 Araraquara 350740 Borborema 4 0,06028         
3505 Araraquara 35024 Araraquara 351400 Dobrada 4 0,10765         
3505 Araraquara 35024 Araraquara 351960 Ibitinga 4 0,30070         
3505 Araraquara 35024 Araraquara 352270 Itápolis 4 0,30055         
3505 Araraquara 35024 Araraquara 352930 Matão 3 1,22733         
3505 Araraquara 35024 Araraquara 353205 Motuca 4 0,10903         
3505 Araraquara 35024 Araraquara 353290 Nova Europa 4 0,20954         
3505 Araraquara 35024 Araraquara 354370 Rincão 4 0,05951         
3505 Araraquara 35024 Araraquara 355270 Tabatinga 4 0,07609         
3505 Araraquara 35025 São Carlos 350200 Analândia 4 0,12327         
3505 Araraquara 35025 São Carlos 351370 Descalvado 4 0,73415         
3505 Araraquara 35025 São Carlos 351430 Dourado 4 0,14136         
3505 Araraquara 35025 São Carlos 351930 Ibaté 4 0,23149         
3505 Araraquara 35025 São Carlos 354290 Ribeirão Bonito 4 0,13882         
3505 Araraquara 35025 São Carlos 354890 São Carlos 3 1,60588         
3506 Piracicaba 35026 Rio Claro 350790 Brotas 4 0,14854         
3506 Piracicaba 35026 Rio Claro 351270 Corumbataí 4 0,10756         
3506 Piracicaba 35026 Rio Claro 352110 Ipeúna 4 0,12474         
3506 Piracicaba 35026 Rio Claro 352360 Itirapina 4 0,17662         
3506 Piracicaba 35026 Rio Claro 354390 Rio Claro 3 2,80526         
3506 Piracicaba 35026 Rio Claro 355470 Torrinha 4 0,05572         
3506 Piracicaba 35027 Limeira 350330 Araras 3 1,73721         
3506 Piracicaba 35027 Limeira 351220 Conchal 4 0,29892         
3506 Piracicaba 35027 Limeira 351240 Cordeirópolis 4 1,73451         
3506 Piracicaba 35027 Limeira 352140 Iracemápolis 4 1,33696         
3506 Piracicaba 35027 Limeira 352670 Leme 4 1,38957         
3506 Piracicaba 35027 Limeira 352690 Limeira 3 2,55597         
3506 Piracicaba 35027 Limeira 354620 Santa Cruz da Conceição 4 0,10734         
3506 Piracicaba 35027 Limeira 354670 Santa Gertrudes 4 0,83558         
3506 Piracicaba 35028 Piracicaba 350060 Águas de São Pedro 4 2,60324         
3506 Piracicaba 35028 Piracicaba 351040 Capivari 4 0,88713         
3506 Piracicaba 35028 Piracicaba 351170 Charqueada 4 0,16470         
3506 Piracicaba 35028 Piracicaba 353870 Piracicaba 2 2,48693         
3506 Piracicaba 35028 Piracicaba 354210 Rafard 4 0,43676         
3506 Piracicaba 35028 Piracicaba 354400 Rio das Pedras 4 1,28810         
3506 Piracicaba 35028 Piracicaba 354515 Saltinho 4 0,23142         
3506 Piracicaba 35028 Piracicaba 354700 Santa Maria da Serra 4 0,07466         
3506 Piracicaba 35028 Piracicaba 355040 São Pedro 4 0,15366         
3506 Piracicaba 35028 Piracicaba 355450 Tietê 4 0,57539         
3507 Campinas 35029 Pirassununga 350030 Aguaí 4 0,44880         
3507 Campinas 35029 Pirassununga 353930 Pirassununga 4 1,09452         
3507 Campinas 35029 Pirassununga 354070 Porto Ferreira 4 1,13759         
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Tabela 40 – Densidade do potencial de mercado do atacado de materiais elétricos através do 
varejo de materiais de construção estimado (continuação) 

Número Nome Número Nome Número Nome
3507 Campinas 35029 Pirassununga 354630 Santa Cruz das Palmeiras 4 0,35583         
3507 Campinas 35030 São João da Boa Vista 350040 Águas da Prata 4 0,12353         
3507 Campinas 35030 São João da Boa Vista 350870 Caconde 4 0,09891         
3507 Campinas 35030 São João da Boa Vista 351080 Casa Branca 4 0,16455         
3507 Campinas 35030 São João da Boa Vista 351390 Divinolândia 4 0,10007         
3507 Campinas 35030 São João da Boa Vista 351518 Espírito Santo do Pinhal 4 0,67284         
3507 Campinas 35030 São João da Boa Vista 352380 Itobi 4 0,08997         
3507 Campinas 35030 São João da Boa Vista 353050 Mococa 4 0,39673         
3507 Campinas 35030 São João da Boa Vista 354810 Santo Antônio do Jardim 4 0,13596         
3507 Campinas 35030 São João da Boa Vista 354910 São João da Boa Vista 3 1,45153         
3507 Campinas 35030 São João da Boa Vista 354970 São José do Rio Pardo 4 0,72074         
3507 Campinas 35030 São João da Boa Vista 355080 São Sebastião da Grama 4 0,24090         
3507 Campinas 35030 São João da Boa Vista 355330 Tambaú 4 0,25699         
3507 Campinas 35030 São João da Boa Vista 355360 Tapiratiba 4 0,30610         
3507 Campinas 35030 São João da Boa Vista 355640 Vargem Grande do Sul 4 0,36505         
3507 Campinas 35031 Moji-Mirim 350380 Artur Nogueira 4 0,67305         
3507 Campinas 35031 Moji-Mirim 351515 Engenheiro Coelho 4 0,43998         
3507 Campinas 35031 Moji-Mirim 352260 Itapira 4 0,95294         
3507 Campinas 35031 Moji-Mirim 353070 Mogi Guaçu 3 1,46826         
3507 Campinas 35031 Moji-Mirim 353080 Moji-Mirim 3 1,19931         
3507 Campinas 35031 Moji-Mirim 354800 Santo Antônio de Posse 4 0,84924         
3507 Campinas 35031 Moji-Mirim 355730 Estiva Gerbi 4 0,73280         
3507 Campinas 35032 Campinas 350160 Americana 3 9,98063         
3507 Campinas 35032 Campinas 350950 Campinas 2 16,17552       
3507 Campinas 35032 Campinas 351280 Cosmópolis 4 1,46840         
3507 Campinas 35032 Campinas 351490 Elias Fausto 4 0,42965         
3507 Campinas 35032 Campinas 351905 Holambra 4 1,99403         
3507 Campinas 35032 Campinas 351907 Hortolândia 3 7,15067         
3507 Campinas 35032 Campinas 352050 Indaiatuba 3 3,36875         
3507 Campinas 35032 Campinas 352470 Jaguariúna 4 3,76722         
3507 Campinas 35032 Campinas 353180 Monte Mor 4 0,88493         
3507 Campinas 35032 Campinas 353340 Nova Odessa 4 5,03194         
3507 Campinas 35032 Campinas 353650 Paulínia 3 6,21442         
3507 Campinas 35032 Campinas 353710 Pedreira 4 1,50007         
3507 Campinas 35032 Campinas 354580 Santa Bárbara d'Oeste 3 3,90847         
3507 Campinas 35032 Campinas 355240 Sumaré 3 5,64756         
3507 Campinas 35032 Campinas 355620 Valinhos 3 5,15436         
3507 Campinas 35032 Campinas 355670 Vinhedo 4 6,26347         
3507 Campinas 35033 Amparo 350050 Águas de Lindóia 4 1,43180         
3507 Campinas 35033 Amparo 350190 Amparo 4 2,75448         
3507 Campinas 35033 Amparo 352700 Lindóia 4 0,30798         
3507 Campinas 35033 Amparo 353120 Monte Alegre do Sul 4 0,30696         
3507 Campinas 35033 Amparo 353680 Pedra Bela 4 0,04467         
3507 Campinas 35033 Amparo 353820 Pinhalzinho 4 0,11441         
3507 Campinas 35033 Amparo 355160 Serra Negra 4 0,46093         
3507 Campinas 35033 Amparo 355210 Socorro 4 0,40007         
3508 Presidente Prudente 35034 Dracena 351440 Dracena 4 0,18826         
3508 Presidente Prudente 35034 Dracena 352600 Junqueirópolis 4 0,06635         
3508 Presidente Prudente 35034 Dracena 353160 Monte Castelo 4 0,02615         
3508 Presidente Prudente 35034 Dracena 353310 Nova Guataporanga 4 0,07498         
3508 Presidente Prudente 35034 Dracena 353480 Ouro Verde 4 0,02924         
3508 Presidente Prudente 35034 Dracena 353540 Panorama 4 0,06952         
3508 Presidente Prudente 35034 Dracena 353640 Paulicéia 4 0,02529         
3508 Presidente Prudente 35034 Dracena 354710 Santa Mercedes 4 0,02191         
3508 Presidente Prudente 35034 Dracena 354930 São João do Pau d'Alho 4 0,01869         
3508 Presidente Prudente 35034 Dracena 355510 Tupi Paulista 4 0,14387         
3508 Presidente Prudente 35035 Adamantina 350010 Adamantina 4 0,29726         
3508 Presidente Prudente 35035 Adamantina 351580 Flora Rica 4 0,01582         
3508 Presidente Prudente 35035 Adamantina 351600 Flórida Paulista 4 0,02473         
3508 Presidente Prudente 35035 Adamantina 352080 Inúbia Paulista 4 0,06969         
3508 Presidente Prudente 35035 Adamantina 352160 Irapuru 4 0,03778         
3508 Presidente Prudente 35035 Adamantina 352740 Lucélia 4 0,15104         
3508 Presidente Prudente 35035 Adamantina 352890 Mariápolis 4 0,01337         
3508 Presidente Prudente 35035 Adamantina 353460 Osvaldo Cruz 4 0,20965         
3508 Presidente Prudente 35035 Adamantina 353490 Pacaembu 4 0,04902         
3508 Presidente Prudente 35035 Adamantina 353600 Parapuã 4 0,06886         
3508 Presidente Prudente 35035 Adamantina 354380 Rinópolis 4 0,03925         
3508 Presidente Prudente 35035 Adamantina 354470 Sagres 4 0,09621         
3508 Presidente Prudente 35035 Adamantina 354510 Salmourão 4 0,02538         
3508 Presidente Prudente 35036 Presidente Prudente 350080 Alfredo Marcondes 4 0,02527         
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Tabela 40 – Densidade do potencial de mercado do atacado de materiais elétricos através do 
varejo de materiais de construção estimado (continuação) 

Número Nome Número Nome Número Nome
3508 Presidente Prudente 35036 Presidente Prudente 350130 Álvares Machado 4 0,06103         
3508 Presidente Prudente 35036 Presidente Prudente 350240 Anhumas 4 0,01879         
3508 Presidente Prudente 35036 Presidente Prudente 350890 Caiabu 4 0,04583         
3508 Presidente Prudente 35036 Presidente Prudente 350910 Caiuá 4 0,01426         
3508 Presidente Prudente 35036 Presidente Prudente 351512 Emilianópolis 4 0,02746         
3508 Presidente Prudente 35036 Presidente Prudente 351530 Estrela do Norte 4 0,01496         
3508 Presidente Prudente 35036 Presidente Prudente 351535 Euclides da Cunha Paulista 4 0,02149         
3508 Presidente Prudente 35036 Presidente Prudente 352060 Indiana 4 0,08880         
3508 Presidente Prudente 35036 Presidente Prudente 352560 João Ramalho 4 0,03028         
3508 Presidente Prudente 35036 Presidente Prudente 352870 Marabá Paulista 4 0,01168         
3508 Presidente Prudente 35036 Presidente Prudente 352920 Martinópolis 4 0,02870         
3508 Presidente Prudente 35036 Presidente Prudente 353020 Mirante do Paranapanema 4 0,01701         
3508 Presidente Prudente 35036 Presidente Prudente 353830 Piquerobi 4 0,01911         
3508 Presidente Prudente 35036 Presidente Prudente 353920 Pirapozinho 4 0,08861         
3508 Presidente Prudente 35036 Presidente Prudente 354120 Presidente Bernardes 4 0,03781         
3508 Presidente Prudente 35036 Presidente Prudente 354130 Presidente Epitácio 4 0,08104         
3508 Presidente Prudente 35036 Presidente Prudente 354140 Presidente Prudente 2 1,90804         
3508 Presidente Prudente 35036 Presidente Prudente 354150 Presidente Venceslau 4 0,10817         
3508 Presidente Prudente 35036 Presidente Prudente 354220 Rancharia 4 0,06460         
3508 Presidente Prudente 35036 Presidente Prudente 354240 Regente Feijó 4 0,15212         
3508 Presidente Prudente 35036 Presidente Prudente 354425 Rosana 4 0,08796         
3508 Presidente Prudente 35036 Presidente Prudente 354770 Santo Anastácio 4 0,06888         
3508 Presidente Prudente 35036 Presidente Prudente 354830 Santo Expedito 4 0,03727         
3508 Presidente Prudente 35036 Presidente Prudente 355290 Taciba 4 0,01953         
3508 Presidente Prudente 35036 Presidente Prudente 355390 Tarabai 4 0,05005         
3508 Presidente Prudente 35036 Presidente Prudente 355430 Teodoro Sampaio 4 0,04656         
3509 Marília 35037 Tupã 350580 Bastos 4 1,38149         
3509 Marília 35037 Tupã 351900 Herculândia 4 0,01852         
3509 Marília 35037 Tupã 351920 Iacri 4 0,03826         
3509 Marília 35037 Tupã 354180 Queiroz 4 0,02994         
3509 Marília 35037 Tupã 354200 Quintana 4 0,07226         
3509 Marília 35037 Tupã 355500 Tupã 3 0,33393         
3509 Marília 35038 Marília 350140 Álvaro de Carvalho 4 0,05689         
3509 Marília 35038 Marília 350150 Alvinlândia 4 0,04726         
3509 Marília 35038 Marília 351470 Echaporã 4 0,04057         
3509 Marília 35038 Marília 351660 Gália 4 0,10182         
3509 Marília 35038 Marília 351670 Garça 4 0,45656         
3509 Marília 35038 Marília 352780 Lupércio 4 0,03585         
3509 Marília 35038 Marília 352900 Marília 3 0,93968         
3509 Marília 35038 Marília 353410 Oriente 4 0,08594         
3509 Marília 35038 Marília 354000 Pompéia 4 0,19399         
3509 Marília 35038 Marília 355660 Vera Cruz 4 0,11377         
3510 Assis 35039 Assis 350400 Assis 3 0,74283         
3510 Assis 35039 Assis 350980 Campos Novos Paulista 4 0,01449         
3510 Assis 35039 Assis 351000 Cândido Mota 4 0,16403         
3510 Assis 35039 Assis 351330 Cruzália 4 0,04198         
3510 Assis 35039 Assis 351610 Florínia 4 0,03601         
3510 Assis 35039 Assis 351950 Ibirarema 4 0,05635         
3510 Assis 35039 Assis 351990 Iepê 4 0,03219         
3510 Assis 35039 Assis 352790 Lutécia 4 0,01631         
3510 Assis 35039 Assis 352880 Maracaí 4 0,13237         
3510 Assis 35039 Assis 353530 Palmital 4 0,10481         
3510 Assis 35039 Assis 353550 Paraguaçu Paulista 4 0,16789         
3510 Assis 35039 Assis 353715 Pedrinhas Paulista 4 0,17217         
3510 Assis 35039 Assis 353970 Platina 4 0,03059         
3510 Assis 35039 Assis 354170 Quatá 4 0,11007         
3510 Assis 35039 Assis 355395 Tarumã 4 0,25990         
3510 Assis 35040 Ourinhos 350630 Bernardino de Campos 4 0,13503         
3510 Assis 35040 Ourinhos 351015 Canitar 4 0,08869         
3510 Assis 35040 Ourinhos 351519 Espírito Santo do Turvo 4 0,07765         
3510 Assis 35040 Ourinhos 351540 Fartura 4 0,07184         
3510 Assis 35040 Ourinhos 352090 Ipaussu 4 0,18383         
3510 Assis 35040 Ourinhos 352860 Manduri 4 0,08924         
3510 Assis 35040 Ourinhos 353380 Óleo 4 0,02590         
3510 Assis 35040 Ourinhos 353470 Ourinhos 3 1,12326         
3510 Assis 35040 Ourinhos 353880 Piraju 4 0,15660         
3510 Assis 35040 Ourinhos 354320 Ribeirão do Sul 4 0,04828         
3510 Assis 35040 Ourinhos 354540 Salto Grande 4 0,05413         
3510 Assis 35040 Ourinhos 354640 Santa Cruz do Rio Pardo 4 0,22332         
3510 Assis 35040 Ourinhos 355050 São Pedro do Turvo 4 0,02267         
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Tabela 40 – Densidade do potencial de mercado do atacado de materiais elétricos através do 
varejo de materiais de construção estimado (continuação) 

Número Nome Número Nome Número Nome
3510 Assis 35040 Ourinhos 355120 Sarutaiá 4 0,01433         
3510 Assis 35040 Ourinhos 355300 Taguaí 4 0,13021         
3510 Assis 35040 Ourinhos 355460 Timburi 4 0,02783         
3510 Assis 35040 Ourinhos 355720 Chavantes 4 0,23863         
3511 Itapetininga 35041 Itapeva 350800 Buri 4 0,03673         
3511 Itapetininga 35041 Itapeva 351260 Coronel Macedo 4 0,03614         
3511 Itapetininga 35041 Itapeva 352170 Itaberá 4 0,03204         
3511 Itapetininga 35041 Itapeva 352240 Itapeva 3 0,23607         
3511 Itapetininga 35041 Itapeva 352280 Itaporanga 4 0,03829         
3511 Itapetininga 35041 Itapeva 352320 Itararé 4 0,14263         
3511 Itapetininga 35041 Itapeva 353282 Nova Campina 4 0,08940         
3511 Itapetininga 35041 Itapeva 354350 Riversul 4 0,02014         
3511 Itapetininga 35041 Itapeva 355380 Taquarituba 4 0,09128         
3511 Itapetininga 35041 Itapeva 355385 Taquarivaí 4 0,06758         
3511 Itapetininga 35042 Itapetininga 350075 Alambari 4 0,05649         
3511 Itapetininga 35042 Itapetininga 350220 Angatuba 4 0,09233         
3511 Itapetininga 35042 Itapetininga 350945 Campina do Monte Alegre 4 0,18500         
3511 Itapetininga 35042 Itapetininga 351850 Guareí 4 0,02666         
3511 Itapetininga 35042 Itapetininga 352230 Itapetininga 3 0,40373         
3511 Itapetininga 35043 Tatuí 350700 Boituva 4 0,95295         
3511 Itapetininga 35043 Tatuí 351150 Cerquilho 4 2,59732         
3511 Itapetininga 35043 Tatuí 351160 Cesário Lange 4 0,28281         
3511 Itapetininga 35043 Tatuí 352640 Laranjal Paulista 4 0,51248         
3511 Itapetininga 35043 Tatuí 353750 Pereiras 4 0,13319         
3511 Itapetininga 35043 Tatuí 354050 Porangaba 4 0,06230         
3511 Itapetininga 35043 Tatuí 355400 Tatuí 3 1,12706         
3511 Itapetininga 35043 Tatuí 355465 Torre de Pedra 4 0,03265         
3511 Itapetininga 35044 Capão Bonito 350270 Apiaí 4 0,05940         
3511 Itapetininga 35044 Capão Bonito 351020 Capão Bonito 4 0,09418         
3511 Itapetininga 35044 Capão Bonito 351760 Guapiara 4 0,08424         
3511 Itapetininga 35044 Capão Bonito 352120 Iporanga 4 0,01378         
3511 Itapetininga 35044 Capão Bonito 354280 Ribeira 4 0,00999         
3511 Itapetininga 35044 Capão Bonito 354300 Ribeirão Branco 4 0,06826         
3511 Itapetininga 35044 Capão Bonito 354325 Ribeirão Grande 4 0,07329         
3512 Macro Metropolitana Paulista 35045 Piedade 351970 Ibiúna 4 0,30070         
3512 Macro Metropolitana Paulista 35045 Piedade 353780 Piedade 4 0,62217         
3512 Macro Metropolitana Paulista 35045 Piedade 353790 Pilar do Sul 4 0,86364         
3512 Macro Metropolitana Paulista 35045 Piedade 355020 São Miguel Arcanjo 4 0,11909         
3512 Macro Metropolitana Paulista 35045 Piedade 355350 Tapiraí 4 0,03901         
3512 Macro Metropolitana Paulista 35046 Sorocaba 350115 Alumínio 4 1,83583         
3512 Macro Metropolitana Paulista 35046 Sorocaba 350275 Araçariguama 4 0,69450         
3512 Macro Metropolitana Paulista 35046 Sorocaba 350290 Araçoiaba da Serra 4 0,23253         
3512 Macro Metropolitana Paulista 35046 Sorocaba 350840 Cabreúva 4 1,38036         
3512 Macro Metropolitana Paulista 35046 Sorocaba 351030 Capela do Alto 4 0,09843         
3512 Macro Metropolitana Paulista 35046 Sorocaba 352100 Iperó 4 0,48198         
3512 Macro Metropolitana Paulista 35046 Sorocaba 352390 Itu 3 2,26270         
3512 Macro Metropolitana Paulista 35046 Sorocaba 352840 Mairinque 4 1,29401         
3512 Macro Metropolitana Paulista 35046 Sorocaba 354060 Porto Feliz 4 0,47121         
3512 Macro Metropolitana Paulista 35046 Sorocaba 354520 Salto 3 5,90824         
3512 Macro Metropolitana Paulista 35046 Sorocaba 354530 Salto de Pirapora 4 0,38361         
3512 Macro Metropolitana Paulista 35046 Sorocaba 355060 São Roque 4 1,41589         
3512 Macro Metropolitana Paulista 35046 Sorocaba 355110 Sarapuí 4 0,04679         
3512 Macro Metropolitana Paulista 35046 Sorocaba 355220 Sorocaba 2 9,85944         
3512 Macro Metropolitana Paulista 35046 Sorocaba 355700 Votorantim 4 1,67930         
3512 Macro Metropolitana Paulista 35047 Jundiaí 350960 Campo Limpo Paulista 4 2,69903         
3512 Macro Metropolitana Paulista 35047 Jundiaí 352400 Itupeva 4 1,60195         
3512 Macro Metropolitana Paulista 35047 Jundiaí 352590 Jundiaí 2 8,86478         
3512 Macro Metropolitana Paulista 35047 Jundiaí 352730 Louveira 4 3,14527         
3512 Macro Metropolitana Paulista 35047 Jundiaí 355650 Várzea Paulista 4 9,06274         
3512 Macro Metropolitana Paulista 35048 Bragança Paulista 350410 Atibaia 3 2,31663         
3512 Macro Metropolitana Paulista 35048 Bragança Paulista 350710 Bom Jesus dos Perdões 4 0,64994         
3512 Macro Metropolitana Paulista 35048 Bragança Paulista 350760 Bragança Paulista 3 2,57264         
3512 Macro Metropolitana Paulista 35048 Bragança Paulista 352340 Itatiba 3 3,93700         
3512 Macro Metropolitana Paulista 35048 Bragança Paulista 352520 Jarinu 4 0,25770         
3512 Macro Metropolitana Paulista 35048 Bragança Paulista 352550 Joanópolis 4 0,05864         
3512 Macro Metropolitana Paulista 35048 Bragança Paulista 353200 Morungaba 4 3,35576         
3512 Macro Metropolitana Paulista 35048 Bragança Paulista 353240 Nazaré Paulista 4 0,32530         
3512 Macro Metropolitana Paulista 35048 Bragança Paulista 353860 Piracaia 4 0,33578         
3512 Macro Metropolitana Paulista 35048 Bragança Paulista 355495 Tuiuti 4 0,11074         
3512 Macro Metropolitana Paulista 35048 Bragança Paulista 355635 Vargem 4 0,04654         
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Tabela 40 – Densidade do potencial de mercado do atacado de materiais elétricos através do 
varejo de materiais de construção estimado (continuação) 

Número Nome Número Nome Número Nome
3513 Vale do Paraíba Paulista 35049 Campos do Jordão 350970 Campos do Jordão 3 0,72459         
3513 Vale do Paraíba Paulista 35049 Campos do Jordão 353170 Monteiro Lobato 4 0,09182         
3513 Vale do Paraíba Paulista 35049 Campos do Jordão 354820 Santo Antônio do Pinhal 4 0,13027         
3513 Vale do Paraíba Paulista 35049 Campos do Jordão 354860 São Bento do Sapucaí 4 0,07252         
3513 Vale do Paraíba Paulista 35050 São José dos Campos 350850 Caçapava 4 1,43249         
3513 Vale do Paraíba Paulista 35050 São José dos Campos 352020 Igaratá 4 0,07639         
3513 Vale do Paraíba Paulista 35050 São José dos Campos 352440 Jacareí 3 2,48603         
3513 Vale do Paraíba Paulista 35050 São José dos Campos 353800 Pindamonhangaba 3 1,39510         
3513 Vale do Paraíba Paulista 35050 São José dos Campos 354600 Santa Branca 4 0,20426         
3513 Vale do Paraíba Paulista 35050 São José dos Campos 354990 São José dos Campos 2 5,38627         
3513 Vale do Paraíba Paulista 35050 São José dos Campos 355410 Taubaté 2 4,29990         
3513 Vale do Paraíba Paulista 35050 São José dos Campos 355480 Tremembé 4 0,88588         
3513 Vale do Paraíba Paulista 35051 Guaratinguetá 350250 Aparecida 4 0,82429         
3513 Vale do Paraíba Paulista 35051 Guaratinguetá 350860 Cachoeira Paulista 4 0,31493         
3513 Vale do Paraíba Paulista 35051 Guaratinguetá 351340 Cruzeiro 4 0,92613         
3513 Vale do Paraíba Paulista 35051 Guaratinguetá 351840 Guaratinguetá 3 1,74736         
3513 Vale do Paraíba Paulista 35051 Guaratinguetá 352720 Lorena 4 0,72756         
3513 Vale do Paraíba Paulista 35051 Guaratinguetá 353850 Piquete 4 0,41451         
3513 Vale do Paraíba Paulista 35051 Guaratinguetá 354075 Potim 4 0,25920         
3513 Vale do Paraíba Paulista 35051 Guaratinguetá 354190 Queluz 4 0,05287         
3513 Vale do Paraíba Paulista 35051 Guaratinguetá 354430 Roseira 4 0,19465         
3513 Vale do Paraíba Paulista 35052 Bananal 350350 Areias 4 0,02402         
3513 Vale do Paraíba Paulista 35052 Bananal 350490 Bananal 4 0,05492         
3513 Vale do Paraíba Paulista 35052 Bananal 354960 São José do Barreiro 4 0,01534         
3513 Vale do Paraíba Paulista 35053 Paraibuna/Paraitinga 351360 Cunha 4 0,01766         
3513 Vale do Paraíba Paulista 35053 Paraibuna/Paraitinga 352490 Jambeiro 4 0,14742         
3513 Vale do Paraíba Paulista 35053 Paraibuna/Paraitinga 352630 Lagoinha 4 0,01974         
3513 Vale do Paraíba Paulista 35053 Paraibuna/Paraitinga 353230 Natividade da Serra 4 0,02033         
3513 Vale do Paraíba Paulista 35053 Paraibuna/Paraitinga 353560 Paraibuna 4 0,10225         
3513 Vale do Paraíba Paulista 35053 Paraibuna/Paraitinga 354230 Redenção da Serra 4 0,01718         
3513 Vale do Paraíba Paulista 35053 Paraibuna/Paraitinga 355000 São Luís do Paraitinga 4 0,03404         
3513 Vale do Paraíba Paulista 35054 Caraguatatuba 351050 Caraguatatuba 3 0,78971         
3513 Vale do Paraíba Paulista 35054 Caraguatatuba 352040 Ilhabela 4 0,24680         
3513 Vale do Paraíba Paulista 35054 Caraguatatuba 355070 São Sebastião 4 1,14015         
3513 Vale do Paraíba Paulista 35054 Caraguatatuba 355540 Ubatuba 3 0,58123         
3514 Litoral Sul Paulista 35055 Registro 350540 Barra do Turvo 4 0,00951         
3514 Litoral Sul Paulista 35055 Registro 350925 Cajati 4 0,33544         
3514 Litoral Sul Paulista 35055 Registro 350990 Cananéia 4 0,02893         
3514 Litoral Sul Paulista 35055 Registro 351480 Eldorado 4 0,02474         
3514 Litoral Sul Paulista 35055 Registro 352030 Iguape 4 0,03925         
3514 Litoral Sul Paulista 35055 Registro 352042 Ilha Comprida 4 0,18922         
3514 Litoral Sul Paulista 35055 Registro 352460 Jacupiranga 4 0,12496         
3514 Litoral Sul Paulista 35055 Registro 352610 Juquiá 4 0,07870         
3514 Litoral Sul Paulista 35055 Registro 352990 Miracatu 4 0,06372         
3514 Litoral Sul Paulista 35055 Registro 353620 Pariquera-Açu 4 0,27543         
3514 Litoral Sul Paulista 35055 Registro 354260 Registro 4 0,39029         
3514 Litoral Sul Paulista 35055 Registro 355180 Sete Barras 4 0,03332         
3514 Litoral Sul Paulista 35056 Itanhaém 352210 Itanhaém 3 0,91302         
3514 Litoral Sul Paulista 35056 Itanhaém 352330 Itariri 4 0,19815         
3514 Litoral Sul Paulista 35056 Itanhaém 353110 Mongaguá 4 1,23549         
3514 Litoral Sul Paulista 35056 Itanhaém 353720 Pedro de Toledo 4 0,04171         
3514 Litoral Sul Paulista 35056 Itanhaém 353760 Peruíbe 3 0,75531         
3515 Metropolitana de São Paulo 35057 Osasco 350570 Barueri 3 42,20592       
3515 Metropolitana de São Paulo 35057 Osasco 350920 Cajamar 4 7,89058         
3515 Metropolitana de São Paulo 35057 Osasco 351060 Carapicuíba 3 9,77146         
3515 Metropolitana de São Paulo 35057 Osasco 352250 Itapevi 3 3,86048         
3515 Metropolitana de São Paulo 35057 Osasco 352500 Jandira 4 18,65138       
3515 Metropolitana de São Paulo 35057 Osasco 353440 Osasco 2 44,92783       
3515 Metropolitana de São Paulo 35057 Osasco 353910 Pirapora do Bom Jesus 4 0,42310         
3515 Metropolitana de São Paulo 35057 Osasco 354730 Santana de Parnaíba 4 3,72638         
3515 Metropolitana de São Paulo 35058 Franco da Rocha 350900 Caieiras 4 3,84574         
3515 Metropolitana de São Paulo 35058 Franco da Rocha 351630 Francisco Morato 4 1,60151         
3515 Metropolitana de São Paulo 35058 Franco da Rocha 351640 Franco da Rocha 4 1,57811         
3515 Metropolitana de São Paulo 35058 Franco da Rocha 352850 Mairiporã 4 0,94855         
3515 Metropolitana de São Paulo 35059 Guarulhos 350390 Arujá 3 4,22250         
3515 Metropolitana de São Paulo 35059 Guarulhos 351880 Guarulhos 2 24,93366       
3515 Metropolitana de São Paulo 35059 Guarulhos 354680 Santa Isabel 4 0,86695         
3515 Metropolitana de São Paulo 35060 Itapecerica da Serra 351300 Cotia 3 3,91230         
3515 Metropolitana de São Paulo 35060 Itapecerica da Serra 351500 Embu 3 18,26803       
3515 Metropolitana de São Paulo 35060 Itapecerica da Serra 351510 Embu-Guaçu 4 1,43619         
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Tabela 40 – Densidade do potencial de mercado do atacado de materiais elétricos através do 
varejo de materiais de construção estimado (conclusão) 

 

 
 

Número Nome Número Nome Número Nome
3515 Metropolitana de São Paulo 35060 Itapecerica da Serra 352220 Itapecerica da Serra 3 4,73559         
3515 Metropolitana de São Paulo 35060 Itapecerica da Serra 352620 Juquitiba 4 0,64130         
3515 Metropolitana de São Paulo 35060 Itapecerica da Serra 354995 São Lourenço da Serra 4 0,73375         
3515 Metropolitana de São Paulo 35060 Itapecerica da Serra 355280 Taboão da Serra 3 33,73163       
3515 Metropolitana de São Paulo 35060 Itapecerica da Serra 355645 Vargem Grande Paulista 4 5,39176         
3515 Metropolitana de São Paulo 35061 São Paulo 351380 Diadema 3 54,91900       
3515 Metropolitana de São Paulo 35061 São Paulo 352940 Mauá 3 15,13489       
3515 Metropolitana de São Paulo 35061 São Paulo 354330 Ribeirão Pires 3 3,18743         
3515 Metropolitana de São Paulo 35061 São Paulo 354410 Rio Grande da Serra 4 0,89884         
3515 Metropolitana de São Paulo 35061 São Paulo 354780 Santo André 2 18,39340       
3515 Metropolitana de São Paulo 35061 São Paulo 354870 São Bernardo do Campo 2 16,95742       
3515 Metropolitana de São Paulo 35061 São Paulo 354880 São Caetano do Sul 3 85,27544       
3515 Metropolitana de São Paulo 35061 São Paulo 355030 São Paulo 1 66,19494       
3515 Metropolitana de São Paulo 35062 Moji das Cruzes 350660 Biritiba-Mirim 4 0,14890         
3515 Metropolitana de São Paulo 35062 Moji das Cruzes 351570 Ferraz de Vasconcelos 4 7,82448         
3515 Metropolitana de São Paulo 35062 Moji das Cruzes 351830 Guararema 4 0,60896         
3515 Metropolitana de São Paulo 35062 Moji das Cruzes 352310 Itaquaquecetuba 3 7,46447         
3515 Metropolitana de São Paulo 35062 Moji das Cruzes 353060 Moji das Cruzes 2 3,66584         
3515 Metropolitana de São Paulo 35062 Moji das Cruzes 353980 Poá 3 39,52070       
3515 Metropolitana de São Paulo 35062 Moji das Cruzes 354500 Salesópolis 4 0,14199         
3515 Metropolitana de São Paulo 35062 Moji das Cruzes 355250 Suzano 3 5,26498         
3515 Metropolitana de São Paulo 35063 Santos 350635 Bertioga 4 0,33263         
3515 Metropolitana de São Paulo 35063 Santos 351350 Cubatão 4 6,30679         
3515 Metropolitana de São Paulo 35063 Santos 351870 Guarujá 3 7,09910         
3515 Metropolitana de São Paulo 35063 Santos 354100 Praia Grande 3 4,02562         
3515 Metropolitana de São Paulo 35063 Santos 354850 Santos 2 14,72193       
3515 Metropolitana de São Paulo 35063 Santos 355100 São Vicente 3 4,55420         

Mesorregião Microrregião Município Grupo de 
Municípios 

Densidade do 
Potencial de 
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12.4 Validação dos resultados 
 

 

Até este ponto do estudo, foram apresentados os resultados dos determinantes do 

emprego no âmbito municipal; a estimação do modelo para relacionar a receita líquida de 

revenda do varejista ao volume de pessoas empregadas; e, por fim, a relação entre a receita do 

estabelecimento e o potencial de mercado. Para findar o modelo, resta então validar os 

resultados estimados, comparando-os com as observações mercadológicas. 

 

A primeira análise realizada foi comparar o emprego estimado ao valor observado na 

pesquisa RAIS/MTE, o qual apontou uma subestimação de 13%. Quanto à receita líquida 

estimada, ela foi comparada aos valores observados na PAC/FIGBE visualizando-se uma 

subestimação em 20%. Estes resultados sugerem a necessidade de se realizarem ajustes 

intermediários nos resultados, caso se pretenda trabalhar com valores absolutos, o que não é o 

caso do presente estudo, que adota valores relativos. 

 

O Mapa 1 a seguir ilustra a distribuição espacial da densidade de emprego estimada. 

Nele, vemos a maior concentração nas mesorregiões metropolitanas de São Paulo, Campinas 

e macro metropolitana Paulista.  
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Mapa 1 – Distribuição espacial da densidade de emprego estimado para o comércio varejista 

de materiais elétricos nos municípios do Estado de  São Paulo 
 

 

Em seguida, no Mapa 2 é apresentada a distribuição da densidade da receita líquida 

estimada, que segue a distribuição espacial anterior, isto é, observa-se a maior concentração 

nas mesorregiões metropolitana de São Paulo, Campinas e macro metropolitana Paulista. 
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Mapa 2 – Distribuição espacial da densidade da receita líquida de revenda estimada para os 
municípios do Estado de  São Paulo 

 

 O potencial de mercado do atacado através do varejo de materiais de construção para 

os produtos elétricos dos 587 municípios agregados foi estimado em R$ 277.304.970,00, que 

representa em termos relativos R$ 1,17/km2 (valor médio ao longo do período em análise). A 

visualização dessa demanda distribuída espacialmente se dá no mapa a seguir. Novamente, 

observa-se a maior concentração nas mesorregiões metropolitanas de São Paulo, Campinas e 

macro metropolitana Paulista, como  nos mapas anteriores. 
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Mapa 3 – Distribuição espacial da demanda de materiais elétricos fornecida pelo atacado, 
decorrente do varejo de materiais de construção nos municípios do Estado de  São 
Paulo 

 

Analisando-se os três mapas desenvolvidos, levantou-se a hipótese de que a 

distribuição espacial das três variáveis – densidade de emprego varejista, densidade da receita 

varejista e potencial de mercado relativo – era muito semelhante. Para verificar essa hipótese, 

calcularam-se as correlações de Pearson (paramétrica) e Spearman (não paramétrica). O 

resultado dessas duas correlações não é inferior a 0,98 (significante a 0,01), isto é, a 

ordenação dos municípios via estas variáveis não diverge, confirmando a hipótese inicial. Isto 

é, caso se deseje obter um indicador próximo do potencial de mercado relativo, sem, no 

entanto, incorrer no custo de sua estimação, é possível fazer uso da variável densidade de 

emprego ou densidade da receita. 

 

Por fim, no intuito de avaliar a utilidade do indicador construído, buscou-se como 

referência para comparação o faturamento de um atacadista. Em virtude do compromisso de 
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confidencialidade assumido, o nome da empresa, seus dados, assim como a diferença entre os 

valores estimados e o faturamento observado, o qual caracteriza suas oportunidades 

mercadológicas, são ocultados. 

 

A empresa de referência é classificada como atacadista distribuidor, de porte médio, 

que atua há mais de 15 anos no mercado. Distribui materiais elétricos em todo o território 

nacional, atingindo também alguns estabelecimentos de países vizinhos. Porém, sua maior 

representatividade se dá no Estado de São Paulo. Para tanto, utiliza-se de uma equipe de 

vendas internas e representantes comerciais espalhados no território nacional. 

 

Seus clientes são na sua maioria revendas de pequeno, médio e grande porte, nas quais 

estão inclusos home centers e outros atacadistas. É um distribuidor de materiais elétricos, 

especializado em lâmpadas. 

 

Para avaliar o modelo proposto nesta pesquisa, foi desenvolvida uma análise de 

correlações entre a densidade da demanda estimada e a densidade do faturamento deste 

atacadista. Observa-se uma correlação de 0,958 entre as variáveis significante a um nível de 

0,01, como mostra o Gráfico 27 a seguir, o que nos leva a concluir favoravelmente em relação 

à adequação do modelo desenvolvido. 

 

 

 
Gráfico 27 – Relação entre a densidade do potencial de mercado estimado e a densidade do 

faturamento do atacadista 
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CONCLUSÕES 

 

 

Para findar o estudo, resta revermos os objetivos e as perguntas que motivaram seu 

desenvolvimento, no intuito de verificar as respostas encontradas para cada questão. Após 

esta revisão, apresentamos algumas limitações do estudo e sugestões para desenvolvimentos 

futuros. 

 

Respostas aos objetivos e questões inicialmente propostas 

 

1.º Objetivo: Apresentar e discutir as especificidades do atacado no que tange às 

análises de potencial de mercado, no intuito de encontrar o que o diferencia do varejo. 

 

Para responder esta questão, inicialmente foi necessário definir o conceito de atacado e 

apresentar seus condicionantes na atualidade, tema do Capítulo 5. Posteriormente, o conceito 

de potencial de mercado mais as especificidades do atacado foram desenvolvidos no Capítulo 

7. 

 

No Capítulo 5 observou-se a diversidade de definições existente para o termo atacado 

e destacou-se o conceito que o estudo adota: um membro do canal que se especializa na venda 

de mercadorias para outros membros intermediários (outras revendas) e/ou para usuários 

finais de grande porte. 

 

Mostrou-se que, apesar de o atacado de entrega ter a maior participação no 

faturamento nacional do setor, o atacado de auto-serviço vem ganhando espaço no mercado. 

Ainda, os agentes atuam em mais de uma modalidade de operação atacadista, sendo que 

muitos operam também como varejistas, dificultando as análises setoriais. Apesar da 

transparência dos conceitos de varejo e atacado, na prática há uma grande dificuldade em se 

distinguirem os estabelecimentos, pois muitos varejistas realizam vendas no atacado, assim 

como alguns atacadistas se permitem realizar vendas de pequeno volume ao consumidor final. 

 

Apontou-se para o aumento da concorrência enfrentada pelo atacado, dado o 

fortalecimento do varejo e o desejo dos fabricantes de atender diretamente aos grandes 

consumidores, aumento que tem provocado a redução do número de empresas atacadistas e a 
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adoção de tecnologias e técnicas mais eficazes e eficientes, por parte destas, sem, no entanto, 

perder sua relevância econômica. 

 

Quanto ao conceito de potencial de mercado adotado, ele foi abordado no Capítulo 7, 

através de uma revisão na literatura internacional e nacional. Foi definido como o volume 

esperado de produto que se consegue vender na localidade e em determinado período de 

tempo, sob dadas condições ambientais e para um determinado segmento do mercado. Essa 

definição contempla o interesse dos consumidores pela oferta, assim como o acesso dos 

consumidores aos bens ou serviços, seja fisicamente ou financeiramente. Ainda, nela se 

consideram os ambientes macro e microeconômicos do período em análise, ao delimitar o 

espaço de tempo. 

 

Quanto às especificidades do atacado que o diferem nestas análises, a literatura aponta 

para o fato de que no mercado empresarial alguns conceitos importantes para segmentação do 

mercado consumidor final (famílias, os indivíduos) apresentam menor relevância, como os 

aspectos psicológicos e sociológicos. Porém, em razão das grandes diferenças de poder 

aquisitivo e de alcance educacional no mercado brasileiro, as quais acabam por determinar um 

perfil psicológico e sociológico do empresário, perfil que varia regionalmente, o estudo 

pondera esta argumentação. Observam-se diferenças refletidas nas opções de técnicas e 

tecnologias empregadas pelos varejistas, os quais devem ser considerados no planejamento 

mercadológico do atacadista. 

 

Ao contrário do que ocorre com o varejo, a questão da renda e do número de pessoas 

que vivem ou passam pela localidade i não basta para explicar por si só a demanda do 

comércio atacadista. Ainda deve haver empresas varejistas ou consumidores de grande porte 

(empresas ou instituições públicas) para que haja mercado consumidor relevante para o 

atacado. 

 

Não se pode descartar por completo a importância da renda e da população, tendo em 

vista o nível de desagregação regional que o estudo abordou. Porém, espera-se que sua 

influência seja menor do que seria para o comércio varejista, em virtude da necessária 

presença dos consumidores de grande porte na localidade. De fato, a renda e a população na 

localidade afetam a demanda do comércio varejista, o que, indiretamente, afeta a demanda do 

comércio atacadista. 
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Observa-se ainda que a área de influência do atacado é muito superior à do varejo. 

Como o volume de compra é maior, muitas vezes não fracionado, o custo unitário para o 

consumidor é menor, justificando grandes deslocamentos e, conseqüentemente, o maior custo 

de transporte. 

 

2.º Objetivo: Analisar o potencial de mercado do varejo de materiais de construção 

como canal de distribuição para o atacado nos municípios paulistas focando os materiais 

elétricos e utilizando modelos hierárquicos lineares. 

 

Conforme descrevem os Capítulos 10, 11 e 12, através de abordagens indutivas e 

dedutivas desenvolveu-se a análise de potencial de mercado pretendida. Dados foram 

coletados através da observação direta (o Capítulo 11 descreve a pesquisa de campo realizada) 

e indireta (diversas fontes de dados secundários foram utilizadas no Capítulo 12). 

 

A estimação do potencial de mercado municipal foi realizada a partir de um conjunto 

de três modelos. 

 

O primeiro modelo, tema do item 12.1, com base na modelagem hierárquica em três 

níveis, estimou o emprego varejista de cada município considerando a massa salarial dos 

municípios e o dinamismo das microrregiões e mesorregiões paulistas. 

 

O segundo modelo, tema do item 12.2, com base na modelagem hierárquica de dois 

níveis, estimou a receita líquida de revenda dos varejistas tendo em vista o emprego gerado 

por estes estabelecimentos. 

 

O terceiro e último modelo, tema do item 12.3, utilizando-se dos resultados da 

pesquisa de campo, relacionou a receita líquida de revenda dos varejistas ao potencial de 

mercado dos atacadistas, meta do estudo. 

 

3.º Objetivo: Verificar a validade das hipóteses formuladas na tentativa de explicar e 

compreender o potencial de mercado das empresas atacadistas nos municípios paulistas 

através do canal varejista de materiais de construção. 
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Ao longo desta pesquisa, diversas hipóteses foram levantadas no intuito de explicar o 

potencial de mercado do atacado, as quais são revistas a seguir em conjunto com as 

conclusões obtidas. 

 

1.ª Hipótese: Há uma correlação positiva entre o emprego no varejo de materiais de 

construção e a renda do município. 

 

Conclusão: A equação estimada no primeiro modelo comprovou esta hipótese ao 

apresentar um coeficiente positivo e estatisticamente aceito como diferente de zero, indo ao 

encontro das referências bibliográficas (ver item 12.1). 

 

2.ª Hipótese: Há uma correlação positiva entre o emprego do varejo de materiais de 

construção e o dinamismo populacional. 

 

Conclusão: As equações do segundo e terceiro níveis, estimados no primeiro modelo, 

comprovaram esta hipótese ao apresentarem coeficientes positivos e estatisticamente aceitos 

como diferente de zero, indo ao encontro das referências bibliográficas (ver item 12.1). 

 

3.ª Hipótese: Há uma correlação positiva entre o emprego no varejo de materiais de 

construção e a vocação da microrregião. 

 

Conclusão: A equação do segundo nível, estimada no primeiro modelo, comprovou 

esta hipótese ao apresentar coeficiente positivo e estatisticamente aceito como diferente de 

zero. Porém, o poder explicativo desta variável é menos relevante, sendo excluída do modelo 

final com base no critério da parcimônia (ver item 12.1). 

 

4.ª Hipótese: Há uma correlação positiva entre a hierarquia das localidades e o 

emprego no varejo de materiais de construção. 

 

Conclusão: As equações do segundo e terceiro níveis, estimados no primeiro modelo, 

comprovaram esta hipótese ao apresentarem coeficientes positivos e estatisticamente aceitos 

como diferentes de zero. Porém, o menor poder explicativo destas levou ao seu abandono pelo 

critério da parcimônia (ver item 12.1). 
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5.ª Hipótese: Há uma forte correlação positiva entre o emprego e a receita. 

 

Conclusão: A equação do segundo modelo comprovou esta hipótese ao apresentar um 

coeficiente positivo e estatisticamente aceito como diferente de zero, indo ao encontro das 

referências bibliográficas (ver item 12.2). 

 

6.ª Hipótese: Há uma correlação positiva entre a receita do varejo de materiais de 

construção e o potencial de mercado do atacado. 

 

Conclusão: Os resultados obtidos foram validados, comparando as estimativas de 

demanda municipal ao faturamento observado de um atacadista de materiais elétricos, 

verificando-se a adequação do modelo proposto, haja vista a forte correlação positiva 

encontrada entre as duas séries de dados. 

 

Por fim, observou-se que a distribuição espacial do potencial de mercado relativo não 

divergia significativamente da distribuição da densidade do emprego estimado e da 

distribuição da densidade da receita líquida de revenda do varejista estimada. De fato, as 

correlações de Pearson e Sperman obtidas ao comparar as três séries foram todas fortes e 

positivas, isto é, na ausência de uma das variáveis, as outras podem ser usadas com variáveis 

proxies. 

 

 

Limitações e sugestões para desenvolvimentos futuros 

 

Esta pesquisa propôs-se a analisar o potencial de mercado das empresas atacadistas, 

tendo como foco o segmento varejista de materiais de construção, no segmento de produtos 

elétricos (materiais elétricos), em cada município paulista entre os anos de 1997 e 2002. 

 

Os resultados não nos permitem concluir sobre a demanda do atacado advinda de 

outros clientes, nem da comercialização de outros produtos. Acreditamos que a reprodução do 

modelo alterando estas variáveis, uma de cada vez, poderá fornecer informações sobre a 

possibilidade de generalização destas conclusões. 
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Em seu desenvolvimento, foi realizada uma pesquisa de campo utilizando-se das 

Listas OESP (Listão OESP) como fonte de informação – diretórios voltados para os mercados 

empresarial e residencial, com informações de fornecedores de produtos e serviços de todo o 

Brasil, segmentados geograficamente e setorialmente. Assim, seus resultados estão 

condicionados a esta fonte de informação, isto é, os resultados da pesquisa de campo são 

válidos para as empresas que se cadastraram para divulgarem seu contato através destas listas.  

Outra sugestão de pesquisa futura é alterar a base de dados para a coleta de informações, 

verificando se os resultados encontrados divergem dos aqui apresentados. 

 

Em virtude da indisponibilidade de informações atualizadas e desagregadas em âmbito 

municipal relativas à receita do comércio varejista de materiais de construção, o segundo 

modelo a partir das informações relativas ao volume de emprego gerado estimou a receita 

líquida de revenda estadual. Isto significa que se adotou a hipótese da homogeneidade da 

produtividade dos fatores de produção entre os municípios, o que certamente é uma hipótese 

forte. A flexibilização da hipótese constitui um interessante ponto para desenvolvimentos 

futuros de utilidade para esta e outras pesquisas. 

 

No item 7.2 foram dados exemplos de estudos de potencial para o mercado brasileiro. 

Nele, apontou-se para o fato de que os estudos em referência não estimaram a função de 

fronteira, mas sim o potencial médio. O mesmo se fez neste estudo, deixando como 

possibilidade para desenvolvimentos futuros o cálculo da função de fronteira. 

 

Nesse mesmo item levantou-se o debate sobre a possibilidade de alterações do índice 

ao longo do tempo. O estudo comprovou que o dinamismo das economias afeta o potencial, 

porém não verificou as alterações do índice ao longo do tempo, relegando para o futuro este 

desenvolvimento. 
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APÊNDICE A – Roteiro das Entrevistas Realizadas 

 
 

Questionário da Pesquisa de Campo 
 
 
Introdução 

Por favor, estou falando com a empresa _______________ (COLOCAR O NOME DA EMPRESA)? 
(SE A RESPOSTA FOR NEGATIVA, CONFIRME O NÚMERO DISCADO. SE ESTIVER ERRADO, 

DESCULPE-SE E AGRADEÇA. SE ESTIVER CERTO O NÚMERO, QUESTIONE SE É UMA REVENDA 

DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. SE NÃO FOR AGRADEÇA E DESLIGUE) 

 

Meu nome é, _______________ (COLOQUE O SEU NOME). Sou da EAESP/Fundação Getúlio 

Vargas e gostaria de falar com o dono do estabelecimento ou gerente. (SE NÃO FOR POSSÍVEL 

FALAR NAQUELE MOMENTO, PROCURE AGENDAR UM HORÁRIO PARA RETORNAR A LIGAÇÃO 

E MARQUE EM SUA AGENDA) 

 
(QUANDO ESTIVER FALANDO COM A PESSOA A SER ENTREVISTADA)  

Bom dia (ou boa tarde), meu nome é _______________ (COLOQUE O SEU NOME). Sou da 

EAESP/Fundação Getúlio Vargas. Estamos fazendo um estudo com as revendas de materiais 

de construção sobre o mercado de materiais elétricos, no intuito de melhorar as condições do 

mercado. Obtivemos o seu número de telefone através da lista telefônica OESP (Listão). 

Gostaria de entrevistá-lo rapidamente, o que estimamos levar em torno de 10 minutos. 

Estamos à sua disposição para esclarecer qualquer dúvida sobre o estudo em questão e nos 

comprometemos a fornecer uma cópia dos resultados a todos que responderem a esta 

pesquisa. Ainda, asseguramos o sigilo absoluto desta entrevista. O senhor aceita participar? 
(CASO ACEITE, INICIE A PESQUISA. CASO CONTRÁRIO, QUESTIONE O MOTIVO, TENTE 

ARGUMENTAR EM FAVOR DA PESQUISA. CASO ELE RESISTA AGRADEÇA, ANOTE A REJEIÇÃO E 

BUSQUE OUTRO NOME NA LISTA.) 

 

Questões 

1. Por favor, nos aponte a participação dos materiais elétricos no faturamento de sua 

empresa?  

___________________________________________________________________ 

 

2. Por favor, nos informe o volume de compras médio mensal no ano de 2004 em R$ de 

materiais elétricos.  
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___________________________________________________________________ 

3. Agora falaremos exclusivamente do atacado de materiais elétricos. Por favor, informe a 

participação do atacado no volume de compras de materiais elétricos.  

 

Menor que 10%: ___________________________________________________ 1 

11% a 20%: ______________________________________________________ 2 

21% a 30%: ______________________________________________________ 3 

31% a 40%: ______________________________________________________ 4 

41% a 50%: ______________________________________________________ 5 

51% a 60%: ______________________________________________________ 6 

61% a 70%: ______________________________________________________ 7 

71% a 80%: ______________________________________________________ 8 

81% a 90%: ______________________________________________________ 9 

Maior que 91% ___________________________________________________ 10 

 

4. Agora trataremos de seus clientes. Por gentileza, nos indique quem são seus principais 

clientes: consumidor final da autoconstrução e pequeno empreiteiro; grande consumidor 

(construtoras, indústrias, empresas, escolas, etc.); outros varejistas; instituições públicas e 

empresas estatais; ou outros. (PERMITIR RESPOSTAS MÚLTIPLAS) 

 

Consumidor final da autoconstrução e pequeno empreiteiro: _________________ 1 

Grande consumidor (construtoras, indústrias, empresas, escolas, etc.): _________ 2 

Outros varejistas: ___________________________________________________ 3 

Instituições públicas e empresas estatais: ________________________________ 4 

Outros (especifique): ________________________________________________ 5 

 

5. Por favor, indique a localização mais freqüente de seus clientes: vizinhança local do 

estabelecimento; no mesmo município do seu estabelecimento, mas não tão próximos; em 

outros municípios. 

 

Vizinhança local do estabelecimento: ___________________________________ 1 

No mesmo município do seu estabelecimento, mas não tão próximos: _________ 2 

Em municípios vizinhos: _____________________________________________ 3 
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6. Para encerrar a pesquisas precisamos anotar os dados do respondente: 

 

Nome: ___________________________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________________________________________ 

Sexo: 

(    ) Feminino 

(    ) Masculino  

Idade: 

(    ) menor de 18 anos (    ) de 18 a 24 anos (    ) de 25 a 35 anos 

(    ) de 35 a 50 anos (    ) de 50 a 60 anos (    ) mais de 60 anos 

Escolaridade: 

(    ) ensino fundamental incompleto 

(    ) ensino fundamental completo/1.º grau incompleto 

(    ) 1.º grau completo/ 2.o grau incompleto 

(    ) 2.o grau completo/superior incompleto 

(    ) superior completo 

(    ) pós-graduação incompleta/completa 

 

7. Dados da empresa: 

 

Município do estabelecimento: 

___________________________________________________________________ 

Número de funcionários: 

___________________________________________________________________ 

Área da loja: 

___________________________________________________________________ 

Faturamento em 2004: 

__________________________________________________________________ 


