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RESUMO 

 

Este trabalho estima um sistema de equações de demanda para os produtos do mercado de frios 

no Brasil, utilizando o modelo Almost Ideal Demand System (AIDS) em três estágios. O passo 

seguinte à estimação das equações de demanda é a avaliação das elasticidades própria e cruzada 

obtidas, verificando se estas são condizentes com as previsões da teoria econômica, o que 

permitiria a utilização destas para simular os efeitos de uma fusão entre as empresas Sadia e 

Perdigão no mercado de frios. 

Apenas os resultados dos estágios superior e intermediário – no qual são estimadas as 

elasticidades relativas aos diferentes tipos de frios, como presunto e salame – estão de acordo 

com o que seria previsto pela teoria. Já no estágio inferior, onde se estimam as elasticidades 

relativas às diferentes marcas para cada tipo de frio, isso não acontece. Uma provável causa 

dessa inconsistência nos resultados está relacionada ao problema de endogeneidade inerente à 

estimação de equações de demanda com dados agregados, uma vez que, para o estágio inferior, 

não foi possível obter variáveis instrumentais suficientemente correlacionadas com as variáveis 

endógenas. 

Dados os resultados insatisfatórios para o estágio inferior, a simulação de fusão não foi feita. O 

trabalho apenas discute as inevitáveis inconsistências que ocorreriam na simulação de fusão em 

decorrência do uso de resultados incoerentes do ponto de vista teórico. 

Palavras-chave: equação de demanda, AIDS em três estágios, mercado de frios   
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ABSTRACT 

 

This work estimates a system of demand equations for the Brazilian processed meat products, 

using the Almost Ideal Demand System (AIDS) in three stages. The next step after the demand 

equation estimation is to evaluate the own and cross elasticities, verifying if its values is 

consistent with the economic theory, which would allow to use them to simulate the effects of the 

merge between Sadia and Perdigão. 

Only in the top and middle level equations – where the elasticities relative to the processed 

meat products such as ham and salami are estimated – the results are consistent with the 

economic theory. However, in the bottom level, where the elasticities among the different 

brands in each product are calculated, this doesn’t happen. One possible cause of this 

inconsistency in the outputs may be related to the endogeinity inherent in the demand equations 

estimation with aggregated data, once in the bottom level it was not possible to get instrumental 

variables sufficiently correlated with the endogenous variables. 

Due to the unsatisfying outputs of the bottom level, the merger simulation was not done. The 

work just discuss the inevitable inconsistencies that would occur in the merge simulation caused 

by the incoherent results.          

Keywords: demand equation, AIDS in three stages, meat processed food   
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1 Introdução 
 

Este trabalho estima um sistema de equações de demanda para o mercado de frios do Brasil 

mediante o modelo Almost Ideal Demand System (AIDS) em três estágios e, em seguida, 

analisa se as elasticidades obtidas são consistentes com as previsões da teoria econômica, o que 

permitiria simular cenários para o comportamento dos preços antes e depois da fusão das duas 

principais empresas do segmento, Sadia e Perdigão. 

Entre 2000 e 2008, o consumo de frios cresceu acima da taxa de crescimento do Produto Interno 

Bruto (PIB) brasileiro. Enquanto o primeiro registrou uma taxa média de expansão na ordem de 

6,4% ao ano no período, a economia cresceu 3,7% ao ano. O crescimento da renda, da ocupação 

e dos canais de distribuição foram fatores importantes para o aumento do consumo de frios. 

Embora os frios não tenham um peso considerável na cesta de compras dos consumidores, em 

função do crescimento econômico, cada vez mais um número maior de famílias tem optado por 

lanches ao invés de refeições devido à praticidade e à economia de tempo, elevando, deste 

modo, o consumo per capita no país. Os principais produtos do segmento adquiridos pelas 

famílias são mortadela, presunto, apresuntado e salame. 

Portanto, a fusão entre as empresas Sadia e Perdigão, cuja participação conjunta em cada 

categoria de produto é superior a 40%, é importante na medida em que se deve avaliar se a 

junção das companhias pode acarretar em distorções no mercado. 

O que se almeja aqui não é avaliar de forma pormenorizada as consequências da fusão, mas sim 

obter as elasticidades-preço da demanda próprias e cruzadas das categorias do segmento a partir 

de um modelo de estimação pouco usual, que seria o modelo AIDS em três estágios, para então 

realizar uma simulação de fusão. Como nos mercados de produtos diferenciados outros modelos 

de escolha discreta são comumente utilizados, propõe-se aqui demonstrar os resultados a partir 

da metodologia em três estágios, baseada em um modelo neoclássico de estimação de demanda.        
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Esta dissertação está organizada em cinco capítulos além desta introdução. No capítulo 2 

discute-se a importância da estimação de demanda para avaliar a simulação de fusões, assim 

como se faz um breve resumo da teoria da demanda. Neste mesmo capítulo é descrito o conceito 

da separabilidade fraca da função de utilidade, importante para justificar o modelo em três 

estágios utilizado neste trabalho. Em seguida, detalha-se o modelo Almost Ideal Demand 

System (AIDS) e o modelo de fusão de Hausman e Leonard (1997), assim como uma aplicação 

do modelo no mercado de papel higiênico nos Estados Unidos. 

No capítulo 3 faz-se um panorama do mercado de frios e embutidos no Brasil, assim como está 

organizada a estrutura de mercado desse segmento. 

No capítulo 4 discutem-se as categorias escolhidas para estimar a equação de demanda, assim 

como a descrição dos dados utilizados e o modelo AIDS em três estágios. Logo depois se 

realiza uma breve revisão sobre as variáveis instrumentais (VI), além dos testes para verificar se 

as VIs utilizadas são fortes ou fracas. No fim, são apresentados os resultados da estimação da 

equação de demanda dos três estágios. 

No capítulo 5, a partir das elasticidades própria e cruzadas resultantes da estimação, avalia-se se 

é possível realizar uma simulação de fusão entre a Sadia e Perdigão no segmento de frios e, em 

caso negativo, a explicação para não poder realizá-lo.   
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2 Estimação de demanda e simulação de fusão 
 

2.1 Importância da estimação da demanda 

Durante a década de 1970, economistas ligados à Organização Industrial encontravam 

obstáculos para alcançar avanços no tópico, na medida em que existia arcabouço teórico ou 

modelos insuficientes para explicar os mercados concorrenciais imperfeitos. 

Frente a esta situação, durante os idos de 1980, progressos consideráveis foram obtidos no 

campo de estudos de concorrência imperfeita, graças à valiosa contribuição da teoria dos jogos, 

pois esta aumentou o escopo de visão no que tange à análise e modelagem de questões como 

diferenciação de produtos, estratégias de precificação das indústrias, informação assimétrica e 

barreiras à entrada. 

Porém, o avanço da teoria microeconômica por si só não era suficiente. A fusão entre empresas, 

ou aquisição de uma companhia de seu principal concorrente, envolvia não apenas efeitos sobre 

o lado da oferta a partir da nova estrutura de mercado, mas também sobre o bem-estar do 

consumidor. Sendo assim, para a compreensão da interação entre as firmas e o comportamento 

do consumidor, também se tornava necessário àquela época a existência de métodos 

quantitativos que pudessem contribuir para entender tanto os equilíbrios de mercado após fusões 

como a reação dos agentes econômicos às mudanças de preços que porventura viriam a partir da 

fusão. 

Mas como realizar estudos quantitativos se havia relutância de muitas empresas em 

disponibilizar suas informações contábeis para que órgãos antitruste pudessem realizar análises 

econométricas? 

Assim, de modo a contornar a falta de dados, economistas passaram a estimar a demanda dos 

setores em estudo, com o objetivo de chegar às elasticidades para, em seguida, calcular o mark-

up setorial. 

Tão importante quanto estimar o mark-up da firma, e não do setor, a análise pelo lado da 

demanda permite uma melhor compreensão do comportamento do consumidor diante de um 
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determinado mercado, o que acabou tornando cada vez mais relevante a estimação da demanda. 

Entender como ocorre a decisão de valorização e substituição de produtos à medida que seus 

preços variam (nível de sensibilidade do consumidor a mudanças no valor de um bem i ou 

novas propagandas divulgadas na mídia) é um dos fins da estimação da demanda. Além disso, 

as elasticidades resultantes da regressão também são relevantes instrumentos para determinar o 

grau de influência de uma empresa e seu produto sobre um determinado mercado.  

Portanto, devido à sua importância para a análise econômica, ao longo das últimas décadas 

diversos modelos de estimação de demanda foram desenvolvidos, de forma a encontrar 

equações funcionais que pudessem incorporar as informações do problema do consumidor.  

Os modelos mais utilizados até um certo período eram o de Rotterdam, o de Theil (1965), e o 

translog, proposto por Cristensen et al em 1975. Entretanto, nenhum dos modelos anteriores 

conseguia atender simultaneamente aos axiomas da teoria do consumidor. A partir desta lacuna 

foi introduzido um modelo alternativo, o Almost Ideal Demand Model (AIDS), de Deaton e 

Muellbauer, em 1980, que se trata de uma aproximação de primeira ordem do sistema de 

demanda, relacionando a parcela do dispêndio de cada produto com os preços do próprio 

produto e outros bens da economia, assim como com o gasto total. O AIDS, até que enfim, 

atendia aos axiomas da teoria do consumidor, e os economistas agora dispunham de um 

importante instrumento quantitativo para estimar as elasticidades própria e cruzadas de um 

produto e, a partir destas, estimar os efeitos de uma fusão ou aquisição sobre o bem-estar do 

consumidor. 

A modelagem do AIDS requer somente estatísticas relacionadas à renda, participação de um 

bem i nos gastos do consumidor e os preços (do próprio bem e de bens substitutos). O método é 

usualmente utilizado para que os economistas realizem análises com relação a fusões 

horizontais, e especialmente em fusões nas quais as firmas produzem bens diferenciados. 

Assim, a partir das elasticidades próprias e cruzadas obtidas com o modelo, torna-se possível 

avaliar os efeitos competitivos da fusão sobre um determinado mercado, o que torna o AIDS um 
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importante instrumento para simular as consequências de uma mudança na estrutura de 

mercado. 

 

2.2 Breve revisão da teoria do consumidor 

 

2.2.1 Abordagem tradicional  

A teoria microeconômica postula que as decisões de consumo dos agentes econômicos levam 

em consideração a sua restrição orçamentária. Ademais, as preferências do consumidor devem 

atender aos seguintes axiomas (Pereda, 2008): 

• Reflexividade: uma cesta é sempre tão boa quanto ela mesma; 

• Completitude: os consumidores são capazes de comparar duas cestas distintas; 

• Transitividade: dados três produtos M, N e P, distintos, se M é preferido a N, e este 

ultimo é preferido a P, então M é preferido a P; 

• Não saciedade local: a função de utilidade, representada pelas preferências dos agentes 

não é decrescente em cada argumento, e ao menos é crescente em pelo menos um 

argumento e; 

• Convexidade estrita: as preferências dos consumidores são convexas, o que significa 

que as curvas de indiferença também são convexas, se, e somente se, a função de 

utilidade é quasi-côncava. 

Dado que o axioma de convexidade das preferências garante que as funções de demanda sejam 

contínuas e satisfaça à restrição orçamentária do agente, duas hipóteses são resultantes: (i) a 

restrição da aditividade e (ii) a restrição da homogeniedade. 

Enquanto a primeira estabelece que os consumidores gastam toda a sua renda na aquisição de 

bens, a segunda postula que, se a renda e os preços são multiplicados por um mesmo escalar, 

isso não altera as decisões de demanda do consumidor: 
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Restrição da homogeneidade: ( ) ( )pyxpyx mm ,.,. =αα  

no qual mx  é o dispêndio do consumidor, y a renda do consumidor e p o preço do bem k. 

Derivando em relação ao preço e à renda, tem-se que: 
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p
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2.2.2 Separabilidade fraca da função de utilidade 

Conforme bem salientado por Pereda (2008), a abordagem tradicional neoclássica acerca das 

preferências do consumidor considera a demanda de todos os agentes econômicos por todos os 

bens disponíveis em uma economia. Porém, “a análise da demanda de todos os produtos 

existentes em uma economia exige informação de cada consumidor, para todos os bens e 

serviços, e estas informações devem constar na equação de custos dos indivíduos”. O que se 

quer dizer é que, pelo fato da teoria necessitar de um elevado número de informações, existe 

uma dificuldade prática de se realizar um estudo conjunto de todas as estatísticas. 

Diante deste problema, Blackorby et al (1978) desenvolveram o conceito de separabilidade 

fraca da função de utilidade, cuja idéia é separar os produtos escolhidos pelos consumidores em 

grupos ou categorias. O objetivo do autor ao elaborar o conceito foi o de separar a decisão de 

consumo dos agentes econômicos em duas etapas. 

Na primeira etapa, o consumidor decide como alocar a sua renda entre grandes grupos de 

consumo. Por exemplo, qual será o percentual da renda gasta com alimentação, vestuário, lazer, 

higiene e perfumaria, eletrodomésticos, dentre outros. Após ter decidido quanto despender em 

cada um dos grupos, então o consumidor decide em quais produtos gastar em cada um dos 

grupos. Assim, caso tenha optado por gastar 15% da renda com alimentação, o passo seguinte 

seria o quanto compra em itens como arroz, feijão, carnes, leite, frios e embutidos, etc. 
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Portanto, mediante o conceito da separabilidade fraca, há uma simplificação do modelo de 

estimação de demanda, já que se levam em consideração grupos de produtos ao invés de todos 

os bens da economia. Além disso, a mudança de preço de um produto acaba acarretando em 

uma alteração de preços relativos, com reflexos na alocação de renda nos itens de outros grupos, 

o que também é levado em conta quando se impõe o conceito de separabilidade fraca. 

Uma possível árvore de utilidade, seguindo o preceito de separabilidade fraca da função de 

utilidade de um agente representativo, pode ser ilustrada da seguinte maneira: 

Figura 1. Árvore de decisão do consumidor 

 

 

2.2.3 Fatores afetando a hierarquia da decisão de compra do consumidor 

De acordo com Zhang (2010), diferenciação de produtos é uma variável que possui influência 

sobre a decisão de consumo. Segundo o autor, as principais maneiras em que a diferenciação de 

produtos afeta a decisão são: diferenciação via preço, diferenciação via marca, via canais de 

distribuição e investimentos em marketing.  

Como o agente econômico possui uma restrição orçamentária, o preço é uma variável 

fundamental na decisão de consumo, e também sinaliza a qualidade de uma marca. Caves e 

Greene (1993) encontraram resultados demonstrando a relação entre preço e qualidade 

percebida para um cesta de produtos. Ou seja, quanto maior o preço em algumas categorias de 
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produtos, maior a qualidade dos bens. Como a qualidade não é uma característica observável, a 

marca de um produto sinaliza para o consumidor o quão saboroso e higiênico é um bem, entre 

outros atributos. 

No caso da diferenciação por marcas, Zhang cita o exemplo das marcas próprias1. Em países 

onde a marca própria está iniciando sua entrada em um determinado mercado, em geral seus 

preços são menores, atingindo certos nichos de mercado, na maioria das vezes sendo classes de 

menor renda.  

No mercado de frios, que será o foco neste trabalho, a diferenciação via marca é uma 

característica que se destaca, já que a marca líder transmite a informação de sabor e utilização 

de insumos de boa qualidade. 

 

2.3 Modelos de estimação de demanda e o modelo AIDS 

Além dos modelos de estimação de demanda previamente citados (Translog, Rotterdam e 

AIDS), existem muitos outros voltados para a estimação das elasticidades-preço da demanda. 

Isto porque muitos produtos são diferenciados, e não homogêneos. Por produto diferenciado 

entende-se um conjunto de características que distinguem um bem de outros da mesma 

categoria, levando a uma situação de competição monopolística, em contraste a um mercado 

concorrencial perfeito. Assim, a utilidade dos indivíduos é derivada desse conjunto de 

características que o produto carrega consigo. 

Um dos modelos de escolha discreta importantes é de Berry, Levinsohn (1995), que sugeriram 

um sistema de equações em que a utilidade auferida pelo consumidor depende de um conjunto 

de características do produto. No caso do mercado de automóveis, por exemplo, essas 

características seriam atributos como o tamanho do automóvel, a potência e o consumo de 

combustível. Se o mercado relevante é composto por diversas marcas e/ou modelos, a projeção 

                                                           
1
 As marcas próprias são produtos comercializados pelos distribuidores, que comprar de uma indústria e 

apenas colocam o seu nome no produto 
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dos produtos num espaço de características reduz consideravelmente o número de parâmetro a 

serem estimados. 

Entretanto, uma desvantagem desses modelos de escolha discreta é que dependem de 

informações qualitativas a respeito dos produtos, que nem sempre estão disponíveis, já que 

muitas vezes dependem de pesquisas junto a consumidores. Portanto, este trabalho utilizará o 

Almost Ideal Demand System (AIDS), já que não se dispõe de informações qualitativas sobre o 

objeto de estudo.  

 

2.3.1 Almost Ideal Demand System (AIDS) 

Conforme foi ressaltado anteriormente, o modelo de demanda Almost Ideal Demand System 

(AIDS) é de autoria de Angus Deaton e John Muellbauer, e sua equação foi divulgada em um 

artigo acadêmico de 1980. Os dois economistas elaboraram a equação de demanda como 

alternativa aos modelos mais utilizados na época, a saber, o modelo Rotterdam e o translog. 

Os autores Deaton e Muellbauer iniciam seu trabalho com o modelo Piglog, que foi 

desenvolvido para agregar as preferências de todos os consumidores de uma economia (ERS 

USDA, 1999). Em outras palavras, atribui-se a um agente representativo racional as decisões de 

consumo, como se o comportamento desse agente fosse igual a todos os outros.  

A classe de preferência Piglog pode ser especificada como: 

( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ]pbupaupuc loglog1,log +−=                (1)  

no qual u é a utilidade do consumidor, normalizada para o intervalo entre 0 e 1, p é o preço de 

um bem e ( )puc ,  é a função de custo. As funções ( )pa  e ( )pb  são funções linearmente 

homogêneas e positivas, e representam o custo de sobrevivência e de prazer máximo, 

respectivamente (Deaton & Muellbauer, 1980). 
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Segundo os autores, os custos ( )pa  e ( )pb  podem ser convertidos em formas funcionais 

específicas e flexíveis, se representados da seguinte maneira2: 

( ) jk

k k j

kjkko pppapa loglog
2

1
loglog *∑ ∑∑++= γα             (2)  

( ) ( ) ∏+=
k

ko
kppapb

ββloglog                (3) 

no qual k, j = 1,..., M são todos os produtos ofertados na economia. 

A partir das equações (2) e (3) a função de custo Piglog pode ser escrita como: 

( ) ∏∑ ∑∑ +++=
k

kojk

k k j

kjkko
kpppppuc

ββγαα loglog
2

1
log,log *                        (4) 

em que kα , 
*
kjγ  e kβ   são os parâmetros do modelo especificado. Trata-se de um modelo 

linearmente homogêneo em p desde que satisfaça às seguintes condições: 

∑∑ ∑∑ ==== 01 **
jjkjkkjjii βγγα                                                                     (5) 

A partir da função (5), pode-se derivar a equação de demanda, utilizando o Lema de Shephard. 

Derivando a função-custo em relação ao preço tem-se: 
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ijijii loglog: βγα                                                                     (6) 

no qual iw  é o share do bem i no orçamento do consumidor, 
jp  é o preço do bem j, m 

corresponde aos gastos dos consumidores e P é um índice de preço agregado, dado como:

∑ ∑∑++=
k

jk

k j

kjkko pppP loglog
2

1
loglog γαα                                              (7) 

                                                           
2
 Deaton e Muellbauer destacam que as formas funcionais dos custos ( )pa  e ( )pb  devem conter parâmetros 

suficientes para que as primeira e segunda derivadas em relação à utilidade e preço sejam iguais à de uma função de 
custo qualquer 
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Porém, como se pode verificar na equação acima, a relação entre o preço P e os preços dos bens 

kp  não é linear, conduzindo a uma estimação complicada de um sistema não linear. De acordo 

com Green e Alston (1990), utilizar o índice de preços da equação (7) pode não ser a melhor 

alternativa. Sendo assim, os autores propõem utilizar o índice geométrico ou de Stone, cuja 

equação é: 

∑=
k

kk PwP lnln *

                            (8)
 

O modelo que utiliza o índice de Stone é chamado de “Linear Approximate AIDS” (LA/AIDS), 

devendo-se ressaltar que Deaton e Muellbauer consideram que a aproximação linear funciona 

bem caso exista colinearidade entre os preços individuais no sistema. Caso contrário, poderão 

ser encontradas inconsistências nos parâmetros estimados.. 

A equação de demanda de Deaton e Muellbauer atende às seguintes restrições: 

∑∑∑
===

==
n

i

i

n

i

ij

n

i

eaditividadderestrição
111

1 00: βγα                         (9) 

∑
=

=
1

0:hom
j

ijogeneidadederestrição γ             (10) 

ijijsimetriaderestrição γγ =:

           

(11)

 
A interpretação do AIDS é a seguinte: na ausência de mudanças nos preços relativos e nos 

gastos reais dos consumidores, os shares dos bens i no orçamento são constantes. Mudanças nos 

gastos dos consumidores devido a alterações nos preços relativos são captadas através do 
ijγ , 

enquanto variações na parcela do dispêndio do bem i são captadas mediante variações nos 

gastos reais iβ . 

As vantagens do AIDS como modelo para estimação de demanda do consumidor são muitas. A 

primeira, já citada e muito importante, é que o AIDS atende integralmente aos axiomas da 

escolha do consumidor, ou seja, está em consonância com a teoria do consumidor. Além disso, 
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relaxa algumas hipóteses acerca das preferências dos consumidores, permite que as restrições de 

homogeneidade e simetria sejam testadas e não necessita de estimações não-lineares3. 

Porém, o modelo também apresenta algumas limitações como, por exemplo, o fato de ser 

estático, o que significa que não capta as propriedades estatísticas dos dados e a especificação 

dinâmica da série. 

Além disso, o modelo AIDS apresentado acima não é adequado para a estimação de demanda de 

produtos diferenciados, pois não propõe nenhuma solução para o excesso de parâmetros a serem 

estimados, problema típico em mercados de produtos diferenciados. 

Uma solução seria a estimação do modelo AIDS em estágios, que foi adotada neste trabalho e 

será apresentada no capítulo 4. 

 

2.4 Simulação de fusão 

A simulação de fusão mediante a utilização das elasticidades obtidas a partir dos modelos de 

demanda é muito importante para observar os possíveis impactos oriundos da união de duas 

empresas. 

Por exemplo, em um mercado no qual as indústrias produzem bens diferenciados, e cada 

empresa produz somente um produto, ao considerar a elevação do preço de seu bem uma 

empresa deverá levar em consideração dois efeitos. O primeiro é o aumento do lucro decorrente 

da quantidade vendida aos consumidores que se mantiveram comprando o bem (consumidores 

inframarginais), apesar da alta do preço. O segundo impacto é a perda de vendas dos 

consumidores marginais, isto é, aqueles que, devido ao aumento do preço, irão migrar para 

outro produto (ou marca) ou até mesmo deixarão de comprar o produto e partirão para outras 

categorias. 

                                                           
3
 Porém, conforme ressaltam Khamkaew e McAleer (2010), o modelo AIDS pode ser difícil de ser estimado devido 

ao fato de que os preços não são lineares em termos dos parâmetros 
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Por outro lado, a depender da estrutura de mercado que estiver organizada após a fusão, se a 

combinação das empresas levar a uma nova firma tal que agora esta produz os bens j = 1, ...., m, 

então o comportamento das firmas e consumidores pode ser diferente. 

Caso a nova firma decida por elevar o preço do bem 1, se por um lado esta perde consumidores 

marginais que antes optavam pelo bem 1, agora estes passarão a comprar o bem 2, que também 

pertence à nova firma. Ou seja, não houve uma perda expressiva de mercado para a firma, já que 

os consumidores somente acabaram migrando para outros produtos. 

Portanto, ao se fundir, a empresa pode utilizar as informações de mercado, via elasticidade 

própria e cruzada, para avaliar os possíveis impactos de suas futuras decisões de precificação. 

 

2.4.1 Simulação de fusão aplicada ao mercado de papel nos EUA 

2.4.1  O caso da fusão entre Kimberly-Clark e Scott Papers 

Em 1995, foi anunciada a fusão entre as empresas Kimberly-Clark (KC) e Scott Papers, 

indústrias atuantes no setor de papel e fraldas. No segmento de fraldas, a KC detinha a marca 

“Huggies”, enquanto no segmento de lenço de papel possuía as marcas Kleenex. À época, 

analistas de mercado consideravam a fusão interessante, já que a Scott produzia produtos de 

menor valor, enquanto a KC atuava via bens de maior valor através da marca. Não haveria 

canibalização entre os produtos das empresas com a fusão, pois os bens não eram substitutos, 

logo, mudanças de preços em um não necessariamente acarretariam em mudança no outro. Ou 

seja, os consumidores não seriam prejudicados com a união das empresas. 

Em caso de fusão, a maior competidora da Kimberly-Clark passaria a ser a Procter & Gamble, 

tanto no segmento de fraldas como de derivados de papel. No entanto, isso não impediu que 

ocorresse um processo contra a união da Kimberly-Clark e a Scott Papers. A alegação seria de 

que a fusão diminuiria o grau de competição no mercado de derivados de papel e de fraldas, 

acarretando em elevação de preços no varejo. Além disso, argumentou-se que o custo de entrada 
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seria muito alto, tanto pelos investimentos necessários na construção de uma planta produtiva 

quanto pelos gastos em marketing para posicionamento de uma marca. 

No final, a decisão das instâncias de regulação dos Estados Unidos foi solicitar à KC que 

vendesse quatro unidades fabris relacionadas aos derivados de papel. 

 

2.4.2.3  O modelo de Hausman e Leonard (1997) 

Hausman e Leonard (1997), de modo a avaliar efeitos pós-fusão, utilizam como base teórica o 

modelo para bens diferenciados Nash-Bertrand, no qual duas importantes hipóteses são 

consideradas.  A primeira hipótese assume que, mesmo em caso de preços de mercado mais 

elevados, não há entrada de novos competidores. A segunda está relacionada com a anterior, e 

assume que os custos marginais das firmas são constantes ao longo do tempo. 

Seja n o numero de marcas em um segmento qualquer, o produtor da marca i busca maximizar 

os seus lucros, que são dados pela diferença entre o preço e o custo marginal, multiplicado pela 

função de demanda. De modo formal, a equação da receita seria: 

( ) ( )pQcp iii −                 (12) 

no qual ip  é o preco da marca i, ic  é o custo marginal da marca i, p é um vetor de preços de 

todas as n marcas, e iQ  é a demanda pela marca i dados os preços de todos os produtos. Sob o 

modelo de Nash-Bertrand, os preços das n marcas concorrentes são dados. Sendo assim, o valor 

escolhido pelo produtor da marca i (visando sempre a maximizar o lucro) levará em conta a 

seguinte expressão: 

( ) ( )
( )

0=
∂

∂
−+

i

i

iii
p

pQ
cppQ               (13) 

Sendo a condição de primeira ordem dada por: 
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( )pep

cp

iii

ii 1
=

−
               (14) 

no qual iie  é a elasticidade própria da marca i. A igualdade acima demonstra que o markup de 

uma empresa é igual ao inverso da elasticidade-preço própria da demanda, e o equilíbrio de 

mercado ocorre quando simultaneamente as n marcas existentes no mercado maximizam seus 

lucros, o que significa que são necessárias n primeiras condições para se obter o equilíbrio. 

Assim, a partir da equação (14) e possível obter o markup da marca i. 

Agora, considere-se a situação em que duas empresas, uma detentora da marca 1 e a outra da 

marca 2, se unem. A nova empresa, dona das duas marcas, deverá ser cuidadosa ao tentar elevar 

os preços das suas duas marcas ao mesmo tempo, pois deve levar em conta o fato de que parte 

da demanda irá migrar para as concorrentes. Agora, a receita da nova empresa é dada por: 

( ) ( ) ( ) ( )pQcppQcp 222111 −+−              (15) 

A condição de primeira ordem, a partir de duas derivadas parciais para a função acima 

resultarão nas seguintes igualdades: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )ps
p

xp
peps

p

xp
peps 1

2

22
212

1

11
111 .... −=

−
+

−
             (16) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )ps
p

xp
peps

p

xp
peps 2

2

22
222

1

11
121 .... −=

−
+

−
          (17) 

no qual os e’s denotam as elasticidades de demanda, is  os shares sobre a receita total do 

segmento e ix  os custos marginais das marcas 1 e 2, respectivamente, após a fusão. 

No equilíbrio de mercado pós-fusão, os preços das n marcas simultaneamente solucionam a 

equação acima para as firmas que se uniram, e a equação (16) para as n-2 firmas restantes. As 

equações (16) e (17), juntas, representam um sistema não linear com n preços desconhecidos. 

Segunda Hausman e Leonard, a questão da não linearidade pode ser resolvida assumindo que as 

elasticidades e shares de cada empresa no período pós-fusão são os mesmos da pré-fusão. Deste 

modo, as condições de primeira ordem se tornariam lineares, na seguinte forma: 
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 0.1 =+ wEs
                              (18) 

no qual s e o vetor (pré-fusão) dos shares, E é uma matriz nxn das elasticidades e w um vetor 

(pós-fusão) dos mark-ups multiplicados pelo share. 

 

2.4.2.3  Análise econômica da fusão 

Hausman e Leonard (1997) analisaram os efeitos da fusão entre a Kimberly-Clark e a Scott 

Papers no segmento de papel higiênico, estimando a função de demanda via AIDS em dois 

estágios. A partir de dados da Nielsen para a categoria os autores estimaram as seguintes 

elasticidades pré-fusão: 

Tabela 1. Elasticidades demanda-preço própria e cruzadas antes da fusão entre a 
Kimberly-Clark e a Scott Papers 

 

 

Os resultados indicam que, em caso de aumento de 10% do preço da Kleenex, a demanda se 

reduziria em 34%. Ainda no âmbito da Kleenex, como as maiores elasticidades-preço cruzadas 

da demanda foram da Charmin (0,686), Northern (0,214) e Cottonelle (0,191), conclui-se que se 

tratam de produtos substitutos, e justamente com marcas que pertencem ao segmento premium 

de papel higiênico. 

Calculadas as elasticidades pré-fusão, os autores em seguida simularam o comportamento dos 

preços pós-fusão.  De acordo com os cálculos a partir da estrutura de demanda estimada e 

aproximação linear (linearization approach), os preços da Kleenex, Scot Tissue e Cottonelle, na 

Elasticidades demanda-preço própria e cruzadas (antes da fusão)
Kleenex Charmin Cottonelle Northern Angel Soft Scot Tissue Marca própria Outros

Kleenex -3,375 0,686 0,191 0,214 0,129 0,178 0,033 0,510

Charmin 0,066 -2,746 0,039 0,023 0,036 0,108 -0,222 -0,090

Cottonelle -0,135 0,269 -4,517 0,810 0,512 0,224 0,051 0,013

Northern 0,041 0,112 0,429 -4,211 0,550 0,410 0,121 -0,063

Angel Soft 0,019 0,171 0,380 0,772 -4,077 0,075 0,168 -0,153

Scot Tissue 0,061 0,536 0,143 0,417 0,123 -2,943 0,077 -0,109

Marca própria 0,124 -0,011 0,198 0,494 0,409 0,417 -2,024 0,272

Outros 0,462 0,341 0,128 0,152 0,026 -0,031 0,181 -1,980
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ausência de redução dos custos marginais, subiriam 3,5%, 1,4% e 2,2%, respectivamente, e o 

teste estatístico não rejeitou a hipótese nula de que a variação de preços seria nula com a fusão. 

Sob a hipótese de redução dos custos marginais na ordem de 2,4% na Kimberly-Clark e 4% na 

Scott Papers, a variação de preço resultante da fusão seria diferente, de 0,4% (Kleenex), -0,3% 

(Cottonelle) e -1,8% (Scot Tissue).  
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3 O mercado de embutidos no Brasil - uma síntese 

 

3.1 O mercado de frios e embutidos no Brasil 

A categoria frios e embutidos, de acordo com a Nielsen, é composta pelos respectivos produtos: 

salsicha e salsichão, linguiça (defumada e frescal), presunto, apresuntado, afiambrados, frios 

diferenciados, salame, mortadela, copa, lombo, presunto parma e bacon. Dentro deste grupo, o 

volume de linguiça, salsicha e salsichão e mortadela representam 81,6% do volume vendido de 

frios e embutidos. 

Figura 2. Participação % dos produtos dentro da categoria frios e embutidos, 2008 

 

Fonte: Nielsen 

Trata-se de um mercado que cresceu a taxas superiores em relação ao PIB nos últimos anos. 

Entre 2000 e 2008, enquanto o Produto Interno Bruto (PIB) do país acumulou alta de 38,8%, 

segundo dados do IBGE, o volume de frios e embutidos vendidos subiu 67,6%. 

Uma miríade de fatores fez com que o mercado registrasse expressivo crescimento em oito 

anos. A massa salarial real no Brasil evoluiu positivamente em função não somente do aumento 

da ocupação, como também da alta da renda e da inflação relativamente baixa. Apesar de 

possuírem um relativo valor baixo, estes produtos tinham uma baixa participação na cesta de 
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consumo do brasileiro, e somente com a expansão da massa salarial real é que o consumo per 

capita de frios e embutidos pôde crescer. Ou melhor, os preços estáveis, em conjunto com a alta 

da massa salarial real, favoreceram o consumo. Os preços reais dos produtos (deflacionados 

pelo IPCA/IBGE) que compõem a categoria frios e embutidos ficaram praticamente estáveis ao 

se levar em conta o preço médio de 2000. 

Figura 3. Evolução do preço médio real de frios e embutidos – Brasil - Índice média 2000 = 
100 

 

Fonte: IBGE, Nielsen 

 

Estima-se que o consumo de derivados à base de carne suína, majoritariamente composto de 

frios e embutidos, tenha sido de 8,6 kg/ano/habitante4 em 2008. 

Em geral, os embutidos são consumidos durante as refeições, principalmente no almoço, 

momento em que o brasileiro consome lingüiça. Já os frios são consumidos durante o jantar, na 

forma de lanches, que são vistos como uma alternativa de refeições rápidas. De acordo com a 

Euromonitor, em 2000, o brasileiro consumia em média 1,0 kg/hab/ano. Com a elevação da 

renda e os preços reais relativamente estáveis, o consumo per capita subiu para 1,7 kg/hab em 

                                                           
4 O consumo per capita de carne suína no Brasil é de 12,17 kg/ano/hab, segundo o Departamento de Agricultura dos 
Estados Unidos (USDA). De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carne 
Suína (ABIPECS), cerca de 70% da carne suína consumida no país é de derivados. 
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2009. Para termos de comparação, nos Estados Unidos o consumo médio per capita de frios e 

embutidos é de 21 kg/hab/ano, demonstrando que ainda há muito espaço para o crescimento da 

categoria no Brasil.  

 

3.2 Estrutura de mercado 

O mercado de frios e embutidos, ao contrário do segmento de queijos, por exemplo, não é 

caracterizado por milhares de indústrias processadoras.  

Dois fatores tornam o mercado de frios e embutidos um tanto particulares: (i) o relativo custo de 

entrada elevado e (ii) o fato dos bens não serem homogêneos. 

O custo de entrada no estágio intermediário da cadeia, isto é, no processamento de carne para a 

produção de frios e embutidos, para atender um mercado regional, não é elevado. Deve-se 

somente investir em máquinas e possuir um fornecedor de matéria-prima, cujo principal insumo 

é a carne suína. 

Porém, caso um agente econômico pretenda participar do mercado atuando tanto no 

processamento quanto na parte upstream da cadeia, ou seja, verticalizando a operação, então os 

investimentos tornam-se mais elevados, já que se deverá arcar com os custos de construção de 

um abatedouro, assim como da manutenção deste. Logo, o custo de entrada já começa a se 

elevar. 

Entretanto, talvez a dificuldade maior resida no fato de que os produtores de suínos estão 

concentrados na região Sul do Brasil. De acordo com dados da Pesquisa Trimestral de Abate de 

Animais, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 66% 

dos produtores estão localizados nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
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Figura 4. Número de suínos abatidos, segundo principais estados (participação % sobre 
total Brasil), 1º semestre de 2010 

 

Fonte: Pesquisa Trimestral de Abate de Animais/IBGE 

 

Assim, caso se opte pela instalação de uma indústria processadora de frios e embutidos em outra 

região, existirá a limitação de encontrar abatedouros e criadores de suínos para ofertar matéria-

prima. 

Mesmo que se encontrem fornecedores de insumos, no caso a carne de porco para ser 

processada, que corresponde a aproximadamente 70% do custo de produção de presunto, por 

exemplo, haveria ainda mais uma limitação para o entrante. Por se tratar de um produto no qual 

a qualidade e o sabor são importantes no momento de aquisição pelo consumidor, haveria a 

disputa com produtos já conhecidos pelo consumidor, e que talvez não trocassem de marca, 

mesmo em caso de preços mais baixos praticados pelo entrante. Assim, o volume de vendas 

poderia não ser suficiente para cobrir os custos e investimentos. 

Segundo dados da Nielsen, em 2008, cerca de 37 empresas ofertaram frios e embutidos para os 

consumidores. Sadia e Perdigão representavam, respectivamente, 27,2% e 25,7% do mercado, 

seguidos pela Seara (6%) e Marfrig (3%). 
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Figura 5.  Participação % das empresas de frios e embutidos no mercado, em volume, 
2008 

 

Fonte: Nielsen 

Analisando os índices de concentração C4 entre 2000 e 2008, observa-se que houve ligeira 

queda do market share das quatro principais empresas do mercado no período. Enquanto em 

2000 existiam aproximadamente 50 empresas no mercado, e o índice C4 era de 64,2, em 2008 o 

número de firmas se reduziu, assim como o C4, que passou para 61,9. 

O cálculo do índice de concentração Herfindahl-Hirshman resulta em um valor de 1.601 em 

2000 e 2.088 em 2008, lembrando que valores IHH acima de 1.800 representam uma relativa 

concentração de mercado. 

Ao se observar a participação das empresas dentro das categorias, conclui-se que também há 

concentração dentro do volume vendido. Na categoria salsicha e salsichão, Sadia, Perdigão e 

Doux Frangosul representam 50,5% das vendas do mercado, de acordo com dados da Nielsen. 

O maior porcentual de participação das três empresas foi verificado na categoria presuntos, na 

qual possuem 75% das vendas auditadas. 
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Figura 6. Participação % das 3 principais empresas dentro de cada categoria, em volume, 
2008 

 

Fonte: Nielsen 

No universo de frios e embutidos, ao analisar a representatividade das categorias para as duas 

principais empresas do setor, observa-se que salsicha, salsichão e linguiça possuem maior 

participação no volume vendido. 

Figura 7. Participação % das categorias dentro do volume vendido, 2008 

 

Fonte: Nielsen  

Entretanto, o valor das vendas não apresenta a mesma estrutura. A participação de frios é 

aproximadamente o mesmo dos embutidos em valor. 
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Figura 8. Participação % das categorias dentro do valor vendido, 2008 

 

Fonte: Nielsen  

Logo, pelo fato do mercado de frios e embutidos ser bastante disputado basicamente entre duas 

empresas, trata-se de um ambiente onde há elevados investimentos em marketing para a 

divulgação das marcas. Entre 2004 e 2008, Sadia e Perdigão despenderam R$ 1,2 bilhões em 

marketing. 

Figura 9. Investimentos em marketing, R$ milhões 

 

Fonte: Relatórios anuais das empresas 

 Além disso, as principais empresas propagam novas marcas dentro de uma mesma categoria, 

visando a atrair consumidores de nichos diferentes. Lançam produtos de menor valor e nomes 

distintos ao da empresa – denominados marcas de combate, e comumente com qualidade 

relativamente inferior, para atingir as camadas de baixa renda. Por exemplo, a Sadia, dentro da 
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categoria mortadela, possui marcas de combate como Excelsior e Rezende, enquanto a Perdigão 

possui a marca Confiança. 
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4 Estimação empírica 

 

Neste capítulo apresentam-se quais foram os produtos escolhidos - dentro do universo de frios e 

embutidos - para estimar a equação de demanda, assim como a justificativa para a opção das 

categorias selecionadas. 

Em seguida, descrevem-se os dados utilizados para a estimação dos modelos de demanda, ou 

seja, as variáveis exógenas escolhidas, sua periodicidade e regiões, assim como as possíveis 

limitações dos dados utilizados. 

Feita a descrição das variáveis, explica-se o modelo de demanda AIDS em três estágios para, 

enfim, apresentar os resultados das estimações e suas interpretações. 
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4.1 Categorias escolhidas  

A estimação das equações de demanda foi restrita ao grupo de frios, deixando o grupo 

embutidos de lado. Vários motivos levaram a esta escolha. O primeiro ponto é o fato de que a 

participação de poucas empresas na oferta de produtos é maior se comparado ao grupo 

embutidos, levando a um maior interesse na simulação de efeitos de mercado pré e pós-fusão. 

Também justifica a escolha o fato de que o fator marca é mais forte quando o consumidor 

decide por comprar presunto, salame ou mortadela, em relação à linguiça, por exemplo. 

Dentro do mercado de frios, foram selecionadas as categorias que possuem maior 

representatividade no grupo, em termos de volume. Além disso, utilizou-se como critério o grau 

de substitutibilidade entre os produtos. Por exemplo, bacon e presuntos podem ser considerados 

bens complementares em um sanduíche, mas não substitutos. 

Este já não é o caso da mortadela, presunto, apresuntado e salame. Como em geral estes são 

usados na elaboração de sanduíches no lar, o consumidor muitas vezes opta por colocar ou 

mortadela ou presunto, e não ambos. Assim, a decisão de compra de um ou outro dependerá, 

dentre outros fatores, dos preços relativos desses produtos. 

 

4.2 Descrição dos dados 

As estatísticas de consumo de frios e embutidos, assim como seus respectivos preços, foram 

extraídas da base da Nielsen. A empresa divulga as informações segundo volume (em 

toneladas), valor (em R$ mil), região, tipo de produto, marca e período. 

As regiões selecionadas são divididas da seguinte forma: região I corresponde ao Nordeste; 

região II aos estados de Espírito Santo e Minas Gerais, além das cidades do interior do Rio de 

Janeiro; região III ao Grande Rio de Janeiro; região IV à Grande São Paulo; região V às cidades 

do interior de São Paulo, região VI ao Sul do Brasil e região VII ao Centro-Oeste do Brasil. O 

período inicial da base de dados é janeiro de 2000, terminando em dezembro de 2008, 

ressaltando que os dados são bimestrais. 
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Como o mercado de frios e embutidos é formado por diversas empresas, e como o foco do 

trabalho é analisar o mercado após uma fusão, considerou-se na base de dados as principais 

marcas em cada categoria de produto, segundo o share volume. Assim, para a categoria 

mortadela, as marcas utilizadas foram Sadia, Perdigão, Confiança, Marba e Outros. Para 

presunto e apresuntado, utilizaram-se as marcas Sadia, Perdigão, Rezende, Batavo e Aurora, e, 

para a categoria salame, os principais players são Sadia, Perdigão, Rezende, Outros e Aurora. 

A Nielsen obtém os dados a partir de uma amostra de estabelecimentos comerciais nas regiões 

supracitadas. No caso do mercado de frios e embutidos, os canais de venda em que há 

acompanhamento são as padarias e os auto-serviços (supermercados). 

Assim como ocorre com a grande maioria das pesquisas estatísticas, não é possível haver uma 

base de dados que cubra exatamente todo o mercado. Assim, a Nielsen também recorre a uma 

expansão estatística da sua amostragem para atingir um número que reflita todo o universo 

brasileiro. 

A renda real é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada mensalmente, 

cobrindo seis regiões metropolitanas do Brasil. É uma série estatística cujo início data de 

fevereiro de 2002, e é deflacionada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). 

A estatística de preços ao consumidor utilizada no estágio superior foi o Índice Nacional de 

Preços Amplo ao Consumidor (IPCA), divulgada mensalmente pelo IBGE. Trata-se de um 

índice de preços que abrange somente as regiões metropolitanas, a saber, Belém, Belo 

Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, além do município 

de Goiânia e o Distrito Federal. 

O IPCA foi usado como deflator para o preço médio da categoria frios e embutidos, já que, no 

modelo, recorreu-se ao preço real da categoria, e não ao preço nominal. 

Como as estatísticas da Nielsen são bimestrais, de forma a compatibilizar as informações, foi 

calculada uma média bimestral do rendimento médio real do trabalhador, a mesma regra 

valendo para o IPCA. 
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Uma das variáveis instrumentais utilizadas foi o preço médio mensal do suíno vivo, cotado na 

praça de Campinas, e divulgada pela AgraFNP. 

 

4.2 Modelagem 

Recorreu-se à análise de painel e não à série temporal para estimar a equação de demanda do 

mercado de frios. 

À primeira vista, a estimação de demanda por um bem diferenciado aparenta ser simples. No 

entanto, há dificuldades nada triviais quando se deseja modelar esse tipo de produto, como o 

fato do grande número de parâmetros a ser estimado, ao mesmo tempo em que se devem manter 

as propriedades da teoria econômica. 

O destaque à flexibilidade do número de parâmetros é explicado pelo fato de que, dado um 

número J de bens, o número de elasticidades preço-demanda (própria e cruzada) a ser estimado 

será J2. No caso de bens diferenciados, se a demanda de cada bem i depender de todos os outros 

bens envolvidos (todos em que há substitutibilidade), o número de coeficientes a serem 

estimados exaure rapidamente a informação contida na amostra. 

De acordo com Huse e Salvo (2005), existem meios de superar o número excessivo de 

parâmetros a serem estimados. Uma maneira seria através da agregação de produtos. A segunda 

opção é decompor em estágios a decisão de compra de um consumidor, através do conceito de 

separabilidade fraca da função de utilidade, que já foi definido anteriormente. Isto é, em um 

primeiro momento, dada a restrição orçamentária de um agente econômico, ele escolhe o quanto 

vai despender em um segmento, por exemplo, o de automóveis. Na segunda etapa, estará 

optando pela categoria, como um modelo popular, sedan, hatch, ou esportivo. Por fim, acabará 

escolhendo pela marca da categoria desejada. 

Dentro do escopo deste trabalho, isto é, o mercado de frios, haveria muitos parâmetros a serem 

calculados, pois se necessitaria das elasticidades próprias e cruzadas entre as marcas de cada 

produto (mortadela, presunto e salame). 
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Diante da problemática, optou-se pela modelagem AIDS em três estágios, a exemplo do que 

Hausman et al (1994) fazem, aplicado para o mercado de cerveja dos Estados Unidos. 

Conforme já fora supracitado, neste trabalho não foi adotado um modelo de escolha discreta 

porque a base de dados disponível não contém informações sobre as características dos 

produtos. 

No primeiro estágio, denominado estágio superior, o agente representativo decide o quanto irá 

gastar em cada categoria. Em termos formais: 

ttttt Zyu εδπβββ ++++= logloglog 210             (19) 

no qual tu  é o consumo da categoria, ty  a renda real do agente representativo, tπ  o índice de 

preços reais da categoria e tZ  variáveis como mudança demográfica, fatores sazonais, etc. 

Neste trabalho, o consumo é de frios e embutidos, os preços reais de frios e embutidos, a renda 

real média nacional e dummies anuais. 

No segundo estágio, estágio intermediário, dado que o consumidor decidiu quanto despender na 

categoria, irá escolher os produtos que fazem parte da categoria.  

tmn

k

k

kntkBntmmnt yq εαπδβ +++= ∑
=1

logloglog            (20) 

no qual mntq  é a quantidade do bem m consumida na região n no período t, Bnty  os gastos totais 

na categoria na região n no período t, kntπ  os preços do bem k na região n no período t.  

Aplicado ao mercado de frios, cada equação do estágio intermédio corresponde ao consumo de 

um tipo de frio (presunto, salame, mortadela ou outros) na região n no período t, Bnty  

corresponde aos gastos totais em frios e kntπ  corresponde aos preços nominais de cada produto 

na região n no período t. 

Por fim, chega-se ao terceiro estágio, ou estágio inferior, no qual, dado cada produto que o 

agente econômico irá consumir, agora escolherá entre as marcas dentro de cada produto. Aqui 

se insere o modelo AIDS para calcular as elasticidades próprias e cruzadas. 
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no qual intS  é a participação da marca i no valor do consumo total do produto (presunto, 

salame, mortadela ou outros) na região i no período t, 
nt

Gnt

P

y
 é o valor real dos gastos de frios em 

embutidos na região n no período t e 
jntp  o preço da marca j na região n no período t. 

Deve-se ressaltar que, sem a aproximação linear, o índice de preços ntP  é resultante da a 

seguinte equação: 

∑ ∑∑++=
j

j

j

iij

i

jj PPPP lnln
2

1
lnln 0 γαα              (22) 

Porém, feita uma aproximação linear, obtém-se a seguinte equação: 

∑=
k

kk PwP lnln *                (23) 

, comumente chamada de índice de Stone, e cujo índice será utilizado na estimação da demanda. 

Como pode ser observado, a variável dependente do modelo AIDS (equação 21) não está na 

forma logarítmica. Assim sendo, os coeficientes obtidos não correspondem às elasticidades. 

Estas são obtidas a partir da seguinte equação: 
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++=

1
111           (24) 

A partir dos três estágios, aplicou-se o sistema para o mercado de frios utilizando o raciocínio já 

supracitado na seção 2.2.2. Em um primeiro momento, o consumidor escolhe que parcela da sua 

renda disponível irá alocar em frios. No segundo estágio, dado que a decisão de quanto será 

gasto em frios foi feita, agora o consumidor opta entre presunto, salame, mortadela e outros 

frios. Por fim, escolhe a marca do produto desejado, levando em consideração o preço do bem. 

A presença de características não observáveis, e que são importantes para a decisão de compra 

do consumidor, como a questão do sabor ou durabilidade, por exemplo, devem estar contidas no 
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componente de erro ( tε ) do modelo. Mas mais relevante do que ressaltar este ponto, deve-se 

atentar para o problema de endogeneidade, isto é, a correlação entre as variáveis independentes 

e o termo de erro tε . No âmbito deste trabalho o preço é endógeno na medida em que as 

quantidades consumidas e os preços observados em cada região correspondem a quantidades e 

preços de equilíbrio de mercado, determinados pelo equilíbrio entre as forças de oferta e 

demanda. 

Ignorar o problema da endogeneidade implica a possibilidade de encontrar uma curva de 

demanda ascendente ou outros tipos de anomalia (Berry, 1994). A curva de oferta em geral se 

desloca em função de choques estruturais, como os de custos, e desconsiderar este movimento 

levaria à estimação de uma demanda crescente, assumindo a oferta estável, o que não seria 

razoável. Logo, torna-se importante considerar a utilização de variáveis instrumentais no 

momento da estimação da demanda. 

 

4.2.1 Variáveis instrumentais utilizadas no modelo de estimação de demanda 

Um dos possíveis deslocadores da curva de oferta são os custos. Como um importante insumo 

para a confecção da mortadela, presunto e salame é a carne suína, utilizou-se o preço da carne 

suína no mercado spot do Paraná como variável instrumento no estágio intermediário. 

Para o estágio inferior, a escolha partiu da literatura econômica. Segundo Huse e Salvo (2005), é 

possível utilizar como instrumentos os preços em outras regiões, preços defasados (em níveis ou 

em diferenças), características dos produtos ou deslocadores de custos interagidos com efeitos 

fixos dos produtos. 

Utilizar os preços defasados como instrumento implica levar em consideração que pode haver 

baixa correlação entre os componentes do erro (pouca relação entre tε e 1−tε ), e isto acarreta em 

correlação mínima entre os preços defasados e os componentes de erro serial. Não utilizaremos 

aqui este método porque o pressuposto de baixa correlação serial do resíduo não foi considerado 

razoável. 
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Ao utilizar as características como variável exógena, supõe-se que as características não 

observadas, condicionadas às características observadas, têm média zero e, portanto, podem ser 

usadas como instrumento, levando-se em conta ou as próprias características do produto, ou a 

soma das características dos outros produtos produzidos pela mesma firma ou a soma das 

características dos produtos produzidos pelas outras firmas (Huse e Salvo, 2005). Em função da 

indisponibilidade de informações relacionadas às características dos frios, não será possível 

utilizá-la como instrumento neste trabalho. 

Os deslocadores de custos interagidos com efeitos fixos dos produtos pressupõem que uma 

combinação diferente de insumos é usada na fabricação de cada produto e, portanto, o impacto 

da variação do preço de um insumo na oferta não é igual para os diferentes produtos. 

Hausman e co-autores argumentam que os preços dos bens em outras regiões são bons 

instrumentos na medida em que, quando se estuda um mercado de bens diferenciados, existe um 

número não desprezível de variáveis endógenas a se considerar. O autor cita o exemplo de um 

sistema de escolha em múltiplos estágios, no qual dificilmente haverá disponibilidade suficiente 

de preços dos fatores em quantidade igual ou superior ao número de marcas substitutas. 

Ao utilizar os preços dos bens em outras regiões, o pressuposto por trás é de que os preços de 

um mesmo bem i em diferentes regiões geográficas apresentam um componente de custo 

comum, mas o componente não observado de demanda é específico a uma determinada região. 

Como, em geral, cada região geográfica possui características de demanda particulares entre si, 

é razoável supor, então, que há independência entre as regiões. Logo, choques de demanda 

afetariam uma região a, por exemplo, mas não uma região b, não existindo, portanto, correlação 

entre o componente de erro da função de demanda entre as duas regiões. Desta forma, justifica-

se o uso de preços do mesmo bem em locais vizinhos como variável instrumental. 

Devido ao fato de se estar utilizando dados em painel e à disponibilidade de preços entre regiões 

vizinhas, adotou-se aqui como instrumento os preços vizinhos como variável instrumental. 

Como em alguns casos uma região fazia vizinhança com até três regiões, optou-se como critério 

utilizar o preço da região onde o peso do PIB na economia brasileira é maior. 
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Assim, a partir do critério acima se chegaram às seguintes variáveis instrumentais: 

Tabela 2. Associação entre as regiões Nielsen e as regiões vizinhas utilizadas como variável 
instrumental 

 

 

 

4.2.2 Teste de validação das variáveis instrumentais 

A tarefa de encontrar variáveis instrumentais não é fácil na medida em que, assim como afetam 

as variáveis independentes, também podem estar tendo impacto sobre a variável dependente. 

Logo, se a escolha do instrumento não for feita de forma criteriosa, “a cura pode ser pior do que 

a doença”. 

Como resultado de uma má especificação de um modelo dada uma variável instrumental pouco 

adequada, a precisão dos estimadores de VI pode ser menor em comparação aos estimadores 

obtidos através de mínimos quadrados ordinários. Portanto, a perda de precisão com as variáveis 

instrumentais pode ser grande a ponto de não compensar a inconsistência dos estimadores 

resultantes via MQO. 

Para que uma variável instrumental Z seja válida, esta deve atender às seguintes condições: 

(1) Cov(z,x) ≠ 0 e; 

(2) Cov(z,ε) = 0 

Região Variável Instrumental

I Região Nordeste Preço na região II

II Espírito Santo, Minas Gerais e interior do RJ Preço na região V

III Grande Rio de Janeiro Preço na região IV

IV Grande São Paulo Preço na região VI

V Interior de São Paulo Preço na região VI

VI Sul Preço na região IV

VII Centro-Oeste Preço na região V

Fonte: Nielsen
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Na literatura econômica, quando há uma baixa correlação entre o instrumento e a variável 

endógena, isto é, Cov(z,x) é baixa,  então se diz que o instrumento é fraco (weak instrument). 

Segundo Stock e Yogo (2002), um instrumento pode ser considerado fraco quando o viés do 

estimador de VI, relativo ao viés resultante via MQO, exceder um certo limite de, por exemplo, 

10%. Uma segunda interpretação para os autores de que uma VI é fraca ocorre quando um teste 

α-level Wald convencional excede certos limites também, como r=10% quando α=5%, por 

exemplo.  Quando isto ocorre, i.e, uma regressão em dois estágios com um instrumento fraco é 

utilizada, os resultados se tornam viesados e a distribuição estatística pode deixar de ser uma 

distribuição normal. 

Para testar se os instrumentos usados neste trabalho são fracos ou não, recorreu-se ao teste de 

Stock e Yogo. O teste assume a hipótese nula de que um grupo de instrumentos é fraco contra a 

hipótese alternativa de que os instrumentos são fortes. O teste se baseia na estatística de Cragg-

Donald, cuja proposta, na verdade, é o de testar a sub-identificação.Tanto a estatística de Cragg-

Donald quanto o teste de Stock e Yogo partem do eigenvalue da matriz análoga à estatística F 

do primeiro estágio de uma regressão em dois estágios.  
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4.3 Resultados 

Os parâmetros estimados do estágio superior apresentaram sinais condizentes com a teoria 

econômica. O coeficiente da renda real é positivo, indicando que, quanto maior a renda, maior é 

o dispêndio em frios e embutidos. Com relação à inflação, o coeficiente é negativo, isto é, 

quanto maior o preço, menor a disposição do consumidor em gastar sua renda com o bem, 

alocando os gastos para outros itens da sua cesta de consumo. Deve-se ressaltar que, apesar do 

sinal correto, tampouco ao nível de significância de 10% o coeficiente da inflação mostra-se 

significativo no modelo. 

Tabela 3. Elasticidades estimadas para o estágio superior 

 

Os coeficientes do estágio intermediário não se mostraram todos condizentes com a teoria 

econômica. Enquanto para a categoria mortadela os sinais estão dentro do que se poderia 

esperar, isto é, uma elevação do preço da mortadela leva a uma queda de seu consumo, assim 

como a alta do preço de presunto faz com que aumente o consumo de mortadela, o mesmo não 

se pode dizer com relação aos outros frios. A categoria apresuntado é a que apresenta os 

resultados mais inesperados, mas na categoria presunto, por exemplo, observa-se que um 

aumento no preço do apresuntado causa uma queda no consumo de presunto. 

 

 

 

 

 

 

Coef Std Error t P > [t]

constante 9,3399 0,6606 14,1400 0.000

log Y 0,5087 0,1392 3,6500 0.001

log π -0,3492 0,2247 -1,5500 0.128

Número de observações: 54
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Tabela 4. Elasticidades estimadas para o estágio intermediário 

 

O que se nota a partir das elasticidades calculadas é que há maus resultados no modelo relativo 

ao apresuntado, sugerindo que pode haver problemas com relação a esta série. Assim, diante dos 

resultados acima apresentados, realizaram-se novas regressões, desta vez excluindo a categoria 

apresuntado do modelo. 

Os novos resultados se mostraram melhores, com todos os sinais apontados para a direção 

correta, conforme se espera a partir da teoria. Portanto, resolveu-se retirar do modelo a categoria 

apresuntado, sem se saber ao certo porque ela prejudica o modelo como um todo. Ademais, o 

teste de Stock e Yogo indicou que os instrumentos utilizados não são fracos. 

Uma possível explicação é de que, devido à falta de informação por parte do consumidor, ele 

não consegue distinguir a diferença entre o presunto e o apresuntado, sendo atualmente os 

preços médios entre os dois muito próximos nos dias atuais. Infelizmente, tampouco a própria 

indústria entende qual é o comportamento do consumidor diante das duas categorias, ou seja, 

como o agente decide entre um e outro no momento da compra de frios.  

 

 

 

 

Variável dependente, quantidade
Mortadela Presunto Apresuntado Salame

log (YGnt/Pnt) 1.0399 0.9213 0.7710 1.2034

p-value (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

Mortadela -1.5795 0.3499 0.0071 1.6820

p-value (0,00) (0,00) (0,93) (0,00)

Presunto 0.6041 -1.1847 -5.6211 -0.7095

p-value (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

Apresuntado 0.2371 -1.0239 5.1242 1.6666

p-value (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

Salame 0.1628 0.5499 -0.6288 -3.7266

p-value (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

V
ar

iá
ve

is
 e

xó
ge

na
s



49 

 

Tabela 5. Elasticidades estimadas para o estágio intermediário 

 

 

Tabela 6. Teste de Stock e Yogo para o estágio intermédio (se Cragg-Donald Wald F 
statistic for maior do que valores de Stock e Yogo, então se rejeita a hipótese nula de que o 

instrumento é fraco) 

 

Para o estágio inferior5, os resultados obtidos mostram divergências com relação ao que se 

esperaria. No mercado de mortadela, nem todas as elasticidades demanda-preço próprias foram 

negativas, como no caso das marcas Confiança, Marba e Outros. Um aumento dos preços 

resultaria em elevação da demanda da marca, o que é contra intuitivo. Além disso, muitas 

elasticidades-próprias são menores do que um em módulo6. 

                                                           
5
 Deve-se ressaltar que o p-value das elasticidades do estágio inferior não foi calculado devido às 

dificuldades encontradas para se chegar à equação 
6
 Dado que estamos tratando com produtos diferenciados, a teoria econômica prevê que as elasticidades 

próprias deveriam ter módulo maior do que 1 

Elasticidade preço-própria ou cruzado
Variável dependente, quantidade

Mortadela Presunto Salame

log (YGnt/Pnt) 1.0497 0.8793 1.2718

p-value (0.00) (0.00) (0.00)

Mortadela -1.5780 0.3437 1.6920

p-value (0.00) (0.00) (0.00)

Presunto 0.8482 -2.2387 1.0061

p-value (0.00) (0.00) (0.00)

Salame 0.1788 0.4808 -3.6141

p-value (0.00) (0.00) (0.00)

V
ar

iá
ve

is
 e

xó
ge

na
s

Mortadela Presunto Salame

Cragg-Donald Wald F statistic 31.538 21.274 29.128

Stock-Yogo 10%

15%

20%

25%

16.38

8.96

6.66

5.53



50 

 

Entre as marcas, ou seja, as elasticidades preço-cruzadas, também não apresentaram os sinais 

esperados. Aumentos nos preços da mortadela Perdigão levariam a uma queda do consumo de 

mortadela Sadia, indicando que não há substitutibilidade entre as marcas. 

Os testes de Stock e Yogo indicaram que os instrumentos utilizados são fracos, em todas as 

categorias. 

Tabela 7. Elasticidades estimadas para o estágio inferior, mortadela 

 

 

Tabela 8. Teste de Stock e Yogo para o estágio inferior, mortadela (se Cragg-Donald Wald 
F statistic for maior do que valores de Stock e Yogo, então se rejeita a hipótese nula de que 

o instrumento é fraco) 

 

No mercado de presunto e salame, as elasticidades demanda-preço próprias foram negativas em 

grande parte das marcas, entretanto, as elasticidades cruzadas não foram satisfatórias do ponto 

de vista teórico, a exemplo do que se observou na categoria mortadela. 

 

Sadia Perdigão Confiança Marba Outros

log (YGnt/Pnt) 0.002 0.035 0.009 0.132 -0.018

Sadia -1.203 0.260 0.301 0.163 0.002

Perdigão -0.044 -0.053 -1.488 -0.174 -0.068

Confiança -0.092 -0.036 -1.274 -0.724 -0.936

Marba 0.241 0.290 0.090 -0.864 -0.786

Outros -0.127 0.004 -0.008 -0.114 -0.498

Sadia Perdigão Confiança Rezende Marba

Cragg-Donald Wald F statistic 12.426 0.1575 45.113 25.5564 0.1457

Stock-Yogo 10%

15%

20%

25% 5.53

16.38

8.96

6.66
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Tabela 9. Elasticidades estimadas para o estágio inferior, presunto 

 

 

Tabela 10. Teste de Stock e Yogo para o estágio inferior, presunto (se Cragg-Donald Wald 
F statistic for maior do que valores de Stock e Yogo, então se rejeita a hipótese nula de que 

o instrumento é fraco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadia Perdigão Rezende Batavo Aurora

log (YGnt/Pnt) 0.050 0.016 -0.012 -0.001 -0.001

Sadia -2.039 -0.069 -0.042 -0.220 0.166

Perdigão -0.672 -1.108 0.020 -0.126 -0.218

Rezende -1.026 0.532 -1.055 -0.857 -1.635

Batavo 0.094 0.650 -0.103 -1.103 -0.213

Aurora -0.920 0.397 -0.218 -0.023 -0.724

Sadia Perdigão Rezende Batavo Aurora

Cragg-Donald Wald F statistic 31.643 0.018 0.068 16.78 0.017

Stock-Yogo 10%

15%

20%

25%

16.38

8.96

6.66

5.53



52 

 

Tabela 11. Elasticidades estimadas para o estágio inferior, salame 

 

 

Tabela 12. Teste de Stock e Yogo para o estágio inferior, salame (se Cragg-Donald Wald F 
statistic for maior do que valores de Stock e Yogo, então se rejeita a hipótese nula de que o 

instrumento é fraco) 

 

As elasticidades pouco satisfatórias encontradas no estágio inferior podem estar relacionadas a 

diversos fatores.  

Um primeiro ponto a se ressaltar, está relacionado aos instrumentos fracos utilizados, e que 

foram apresentados na seção 4.2.2. Conforme visto, os testes de Stock e Yogo não rejeitam a 

hipótese nula de que os instrumentos são fracos, o que pode estar gerando os maus resultados 

das regressões do estágio inferior. Também se deve salientar que não foi feita nenhuma restrição 

ao se estimar as elasticidades. 

Ademais, outro problema levantado pode se dever à presença de diversos tipos de sub-marcas. 

Por exemplo, a linha de presunto da Perdigão possui muitas linhas, como o Presunto Ouro, um 

Sadia Perdigão Rezende Outros Aurora

log (YGnt/Pnt) 0.007 -0.077 0.000 0.024 0.004

Sadia -2.674 1.166 0.075 -0.013 -0.002

Perdigão 0.209 -0.794 -0.004 -0.053 -0.145

Rezende 27.875 -37.308 1.705 -3.498 -2.474

Outros -1.966 -0.248 0.801 -1.426 0.089

Aurora -31.503 29.776 1.772 0.293 -0.817

Sadia Perdigão Rezende Outros Aurora

Cragg-Donald Wald F statistic 13.371 25.918 10.637 48.549 0.002

Stock-Yogo 10%

15%

20%

25%

8.96

6.66

5.53

16.38
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tipo de produto mais premium, mas que entra na marca Perdigão. Portanto, um problema que 

pode estar distorcendo os resultados é a entrada de novas linhas ao longo dos anos, e que pode 

estar afetando o valor e o preço das marcas. Isto significa que uma saída para contornar este 

obstáculo seria utilizar dados a nível stock keeping unit (sku), que nada mais são que dados 

abertos por sub-marcas.  

Salientou-se anteriormente que foram consideradas as principais marcas dentro de cada 

categoria, mediante o critério de participação de mercado média entre 2000 e 2008. No entanto, 

entre 2000 e 2003, houve casos em que as marcas utilizadas no modelo não foram as principais, 

mas sim outras. Por exemplo, a Sadilar foi a marca top de linha na categoria mortadela entre 

2000 e 2003, até que houve um reposicionamento da marca, e a Sadia passou a ser a principal 

marca. Deve-se ressaltar que as duas marcas coexistiam entre 2000 e 2003. Assim, o share valor 

- variável dependente do estágio inferior - das marcas crescem ou decrescem ao longo do tempo 

não devido à competição via preços, mas sim estratégias das empresas, e que não está sendo 

captada na equação de demanda.  

Outro problema que pode estar levando a resultados distorcidos é o agrupamento das marcas em 

somente um modelo, como se todas competissem entre si, o que não necessariamente ocorre na 

verdade. Na categoria mortadela, a marca Confiança é a principal marca da empresa Perdigão na 

região Nordeste (área I), sendo irrisória a participação da mortadela marca Marba, o que implica 

dizer que a elasticidade preço-cruzada entre Confiança e Marba, por exemplo, deveria ser pouco 

significativa pelo fato de não estarem na mesma cesta de escolha do consumidor. Este mesmo 

raciocínio vale para outras marcas (como Sadia e Rezende, na categoria salame) em outras 

regiões, o que sugere que a modelagem deveria ter sido realizada dentro de uma região, e não a 

nível país. Vale ressaltar que, se a modelagem levasse em conta somente uma região, então 

deixaria de ser uma modelagem em painel. 

Pelo fato de ser um mercado onde a marca é um dos diferencias de um produto, considera-se 

que o consumidor não troca imediatamente uma marca pela outra, em função de associar 

algumas atribuições como qualidade e sabor à marca, e talvez altas marginais nos preços não 
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façam com que ele migre para outra marca, mas sim aguarde por uma queda de preços da marca 

à qual é fiel.  

Por fim, deve-se notar que algumas marcas são posicionadas como premium, enquanto outras 

são populares, o que significa que as marcas escolhidas para a modelagem deveriam estar 

separadas segundo seu posicionamento no mercado. Por exemplo, a marca Marba na categoria 

mortadela está posicionada para atender a consumidores da classe C, enquanto Outros para 

atender às classes A e B. Logo, como os grupos de consumidores-alvo são diferentes, há pouca 

concorrência entre as marcas.  

Levantadas as possíveis causas que levam a elasticidades que não estão de acordo com a teoria, 

realizou-se uma segunda rodada de estimações de demanda do estágio inferior. 

Fez-se um corte da série de tempo, iniciando-se não mais em 2000, mas sim a partir de 2004. 

Em segundo lugar, foram selecionadas somente as marcas que possuem alta participação nas 

novas regiões delimitadas, a saber, as regiões I (Nordeste), II (Espírito Santo, Minas Gerais e 

Espírito Santo) e III (Grande Rio de Janeiro). Logo, para o caso da mortadela, as marcas 

consideradas foram: Sadia, Perdigão e Confiança que, no período referido, conjuntamente 

representam cerca de 60% do mercado. As variáveis instrumentais consideradas são as mesmas 

da regressão anterior, isto é, as regiões vizinhas. 

Como se pode observar, ainda não se puderam resolver alguns problemas, como o caso do 

posicionamento de cada marca. Apesar de possuírem elevado share valor, isto não quer dizer 

que concorrem entre si, já que podem estar atendendo a nichos de consumidores distintos. 

Novamente, as elasticidades obtidas (ver tabela do Anexo), em que pesem as alterações feitas 

para adequar o modelo, não foram satisfatórios, apresentando sinais contraditórios. 
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5 Simulação de fusão entre Sadia e Perdigão 

O objetivo neste capítulo é avaliar a possibilidade de se estimar o preço de equilíbrio de 

mercado pós-fusão, no contexto de um ambiente competitivo à la Bertrand. Reiterando, a fusão 

entre as empresas Sadia e Perdigão resulta em uma nova estrutura de mercado, no qual marcas 

antes independentes agora se unem e os custos das firmas não são mais os mesmos.  

Se os consumidores do mercado de frios consideram as marcas dos produtos da Sadia e 

Perdigão como sua primeira e segunda opção, então a união entre as empresas levaria a 

incentivos para elevações marginais de preços, o que poderia prejudicar o mercado consumidor, 

caso as sinergias oriundas da fusão não implicassem em redução dos custos da nova empresa. 

Shapiro (1996) sugere que há quatro meios para conduzir uma simulação de fusão:  

(1) Dadas duas marcas A e B, e cujas empresas detentoras das marcas pretendem se 

fundir, ao assumir uma alta de 10% do preço da marca A, avaliar qual seria a perda 

de market share da marca A em função do preço maior, e o aumento do market 

share da marca B 

(2) A partir das elasticidades próprias e cruzadas da equação de demanda, calcular o 

preço pós-fusão, supondo que não há sinergias ou respostas de empresas rivais 

(3) Verificar se há documentos confiáveis concluindo que sinergias reduzem os custos 

marginais da nova empresa, o que poderia levar a preços menores logo após a fusão  

Como não há conhecimento de documentos que comprovem menores custos marginais por 

conta das sinergias em conseqüente diminuição de preços, não há como optar pela alternativa 

(3). Dado que se calculou a equação de demanda, avaliou-se verificar se é possível conduzir a 

aplicação da alternativa (2). 

Para que a simulação de fusão seja possível de calcular, as elasticidades próprias obtidas 

necessariamente devem ser maiores de que um e negativas, e as cruzadas menores do que um e 

positivas. A partir das elasticidades, o preço pós-fusão resultaria da seguinte equação: 
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no qual 0p  é o preço de um bem antes da fusão, 1p  o preço após a fusão e c o custo marginal 

da empresa.  

As tabelas 13, 14 e 15 mostram que as elasticidades resultantes da estimação da equação de 

demanda AIDS em três estágios:   

 

Tabela 13. Dados pré-fusão entre Sadia e Perdigão, mortadela 

 

Tabela 14. Dados pré-fusão entre Sadia e Perdigão, presunto 

 

 

 

Mortadela Sadia Perdigão

Precos pre-fusao (R$)* 5,51 6,77

Shares 0,11 0,12

Elasticidade-propria -1,20 -0,05

Elasticidade-cruzada 0,26 -1,20
* Preço médio entre 2000 e 2008

Presunto Sadia Perdigão

Precos pre-fusao (R$)* 11,96 10,44

Shares 0,36 0,21

Elasticidade-propria -2,04 -1,11

Elasticidade-cruzada -0,07 -0,67
* Preço médio entre 2000 e 2008
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Tabela 15. Dados pré-fusão entre Sadia e Perdigão, salame 

 

Em virtude dos resultados pouco satisfatórios obtidos para as elasticidades próprias e cruzadas, 

a análise da simulação de fusão ficou prejudicada. Assim, não é possível estimar as variações de 

preços e os mark-ups das empresas no período pre-fusão e pós-fusão. 

   

Salame Sadia Perdigão

Precos pre-fusao (R$)* 21,96 19,84

Shares 0,46 0,34

Elasticidade-propria -2,67 -0,79

Elasticidade-cruzada 1,17 -2,67
* Preço médio entre 2000 e 2008
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6 Conclusão 

Neste trabalho foi estimado um sistema de equações de demanda para o mercado de frios no 

Brasil via o modelo AIDS em três estágios para, em um segundo momento, utilizar as 

elasticidades encontradas para calcular os efeitos pós-fusão das empresas Sadia e Perdigão, de 

modo a avaliar os efeitos sobre o consumidor. 

Infelizmente, as elasticidades-preço próprias e as elasticidades-preço cruzadas encontradas para 

o estágio inferior foram pouco satisfatórias. Os resultados não foram significativos em termos 

de sinais e magnitude, o que quer dizer que talvez os dados devam ser regredidos a um nível 

menor - via sku - e selecionando marcas que realmente concorrem nos mesmos nichos. Porém, 

nada disso pode garantir melhores resultados necessariamente. 

Provavelmente, os fatores mais importantes que levaram a maus resultados sejam os 

instrumentos utilizados no estágio inferior, que se mostraram fracos, conforme indicado pelos 

testes de Stock e Yogo, além de não terem sido impostas restrições no modelo. 

Em função dos resultados pouco satisfatórios obtidos para as elasticidades própria e cruzadas no 

estágio inferior, a avaliação da fusão fica comprometida, dado que dois pré-requisitos 

importantes não foram atendidos para realizar os cálculos: (i) algumas elasticidades próprias 

têm módulo menor do que um e (ii) as elasticidades cruzadas são negativas em alguns casos. 
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ANEXO 

Tabela - Coeficientes reestimados para o estágio inferior, mortadela 

 

 

 

 

 

 

Sadia Perdigão Confiança

log (YGnt/Pnt) -0.604 -0.554 0.037

Sadia -0.941 -1.274 1.759

Perdigão 3.319 0.463 -0.285

Confiança -0.862 -0.955 0.719


