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RESUMO 

 

O trabalho tem por objetivo o estudo do impacto da taxa de juros e dos 

prazos de financiamento sobre a demanda de eletroeletrônicos no Brasil para os 

públicos com restrição de acesso a crédito. Utilizando dados de vendas por meio de 

crédito direto ao consumidor (CDC) de um grande varejista brasileiro, foram 

construídos modelos logit condicional e aninhado para dimensionamento das 

elasticidades da demanda às taxas de juros, aos prazos de parcelamento e ao valor 

das parcelas. Além disso, foram dimensionadas as subsequentes taxas marginais de 

substituição entre os atributos dos planos de financiamento oferecidos aos clientes, 

para avaliar a propensão à troca de condições de planos de financiamento pelos 

consumidores. Dada a extensão das categorias de produtos existentes no varejista 

em questão, foram selecionadas duas categorias de alta representatividade no 

resultado de vendas. 

Para as duas categorias selecionadas, foi constatado que a taxa de juros 

é fator importante na decisão de compra, bem como o número e valor das parcelas. 

A demanda se mostrou positivamente impactada por taxas de juros menores, bem 

como por valores de parcela menores. No entanto, os consumidores se mostraram 

altamente dispostos à substituição de planos com prazos de financiamento e taxas 

de juros menores por planos com valores menores das parcelas. Por fim, foi 

constatado que os consumidores têm baixa consciência do valor real pago pelos 

produtos comprados. 

 

 

Palavras-chave: logit aninhado, elasticidade à taxa de juros, prazos de 

financiamento, crédito direto ao consumidor, eletroeletrônicos. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

This paper consists of a study over the impact of interest rates and 

maturities of loans for electronics and home appliances in Brazil, designed for 

consumers with credit constraints. Using micro data on loans of one of the largest 

retailers in the Brazilian market, some econometric models were built using 

conditional and nested logit approach, in order to estimate elasticities of loan demand 

with respect to the interest rate, the maturity of the loan and the terms value. 

Moreover, marginal substitution rates were also estimated between those attributes 

to evaluate consumer’s propensity to choose different combinations of loan 

conditions. Given the number of different product categories sold by this retailer, two 

of the most important were selected. 

The results suggest that the interest rate, the payment terms and the loan 

maturity are important factors on consumer decision. Loan demand is leveraged by 

loan’s smaller interest rates and payment terms. However, there is a material 

marginal substitution rate between payment terms and loan maturity or interest rate. 

This means that consumers are highly prone to change from loans with higher 

payment terms to others with lower ones, even if they face higher interest rates and 

longer terms to maturity. Results also suggest that consumers are not really aware of 

the real value paid for these products. 

 

 

Keywords: nested logit, interest rate elasticity, loan maturity, payment terms, credit 

offering, electronics and home appliances. 
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1. Introdução 

A oferta de crédito é um fator essencial para a expansão de consumo e, 

consequentemente, pode contribuir para o desenvolvimento de uma economia, na 

medida em que pode gerar uma aceleração do crescimento da renda. Vale destacar 

que, na última década, a expansão do crédito teve papel preponderante nas políticas 

econômicas do governo federal. 

O financiamento de produtos eletroeletrônicos é uma modalidade de 

pagamento historicamente muito significativa no varejo brasileiro e, ao mesmo 

tempo, bastante particular, uma vez que não é usualmente encontrada em outros 

países. A essa modalidade, praticada pelos principais varejistas brasileiros mesmo 

antes da expansão de crédito observada no país nos últimos anos, é comumente 

atribuída a responsabilidade pela popularização desses itens de consumo nas 

classes C, D e E, uma vez que viabiliza sua aquisição dentro das limitações de 

renda das mesmas.  

Seja pela oferta de meios de financiamento próprios dos varejistas (os 

chamados “carnês”), que continuam sendo meios muito relevantes nos seus mix de 

vendas, seja pela contínua expansão de oferta de cartões de crédito acompanhada 

pela “bancarização” da população, que acelerou a popularização do parcelamento 

de produtos, o financiamento de curto prazo é modalidade crescente nas vendas, 

especialmente no cenário econômico atual com a demanda em queda e 

desemprego em alta. 

Nesse sentido, a quantificação e a análise dos efeitos desse tipo de 

financiamento sobre a demanda tornam-se especialmente interessantes para o 

entendimento do seu real impacto na popularização do consumo desses produtos e 

na sustentação da atividade econômica do país. Em especial, em se tratando da 

população não bancarizada, com restrições de acesso a crédito no mercado, essa 

responsabilidade se torna mais evidente e crítica, dado o momento de alta de juros e 

contração de oferta de crédito no mercado. Pela ótica das corporações, o correto 

dimensionamento dos impactos ajuda no equilíbrio de custos financeiros das 

operações, frente às receitas associadas à oferta de crédito. 



9 
 

 

Sob a ótica dos consumidores, entender como as sérias restrições de 

liquidez existentes nas classes C, D e E, e sua consequente vulnerabilidade 

econômica e educacional, afetam seu comportamento de compra é essencial, do 

ponto de vista social, para atuação sobre as fragilidades, garantindo um ambiente 

creditício sustentável. Vale destacar que, considerando o escopo deste trabalho, o 

ticket médio dos produtos estudados tem alta representatividade sobre a renda 

média dessas classes sociais, agravando o cenário acima exposto. 

Algumas questões motivaram o desenvolvimento deste trabalho: o 

parcelamento do valor dos produtos alavanca a demanda? A cobrança de juros no 

parcelamento reduz a demanda? Qual a elasticidade dos juros sobre a demanda? E 

a elasticidade do número de parcelas do plano de financiamento? É vantajoso para 

os vendedores aumentar o número de parcelas disponível para pagamento? E 

reduzir as taxas? E para os consumidores? 

Apesar da amplitude de estudos associados à elasticidade da demanda 

em relação a juros, existe pouco consenso sobre a magnitude da sensibilidade dos 

consumidores. Além disso, o financiamento de produtos eletroeletrônicos é um caso 

bastante particular do mercado brasileiro, cuja participação permanece importante 

na democratização do crédito. Esse tipo de financiamento começou a ser exportado 

para outros mercados, como o eletrônico americano. 

A literatura existente sobre o assunto é relativamente limitada. O 

embasamento da literatura atual tem como foco os mercados de crédito pessoal, 

automotivo e imobiliário, com características de prazos de financiamento, taxas de 

juros, tickets médios e elasticidades-preço bem diferentes. A escassez de estudos 

sobre o assunto no mercado de eletrônicos deve ter origem, numa primeira análise, 

na indisponibilidade de dados. Vale lembrar que esse modelo de negócio é 

encontrado essencialmente no Brasil e que o mercado varejista brasileiro, até pouco 

tempo, era formado por empresas familiares de capital fechado, o que dificulta 

consideravelmente a disponibilização de microdados para modelagem. 

Nesse sentido, o presente trabalho busca explorar essa lacuna, 

analisando os resultados de ofertas de planos de financiamento por meio do Crédito 

Direto ao Consumidor (CDC), conduzido por um dos maiores varejistas do mercado 
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brasileiro, essencialmente para consumidores não bancarizados e com restrições de 

acesso a crédito no mercado. 

O objetivo do estudo é quantificar a elasticidade da demanda de 

eletrônicos ao parcelamento e à cobrança de juros. Em linhas gerais, a hipótese 

principal é que a disponibilidade de parcelamento do pagamento exerce forte 

impacto sobre a demanda total do mercado dos produtos estudados e a 

sensibilidade da demanda à taxa de juros é relativamente baixa, dada a restrição de 

acesso a crédito nesse segmento da população. 

O estudo foi direcionado aos produtos da linha branca, foco de 

investimento do governo federal nos últimos anos para expansão de consumo com 

subsídios direcionados por meio de desoneração fiscal (descontos sobre IPI – 

Imposto sobre Produtos Industrializados). Dada a representatividade da classe de 

produtos dentro da Linha Branca e a representatividade do meio de pagamento 

estudado, foi escolhida a categoria Lavadoras. 

Para entendimento deste fenômeno, foram utilizados dados históricos de 

vendas desse varejista referência para o estudo. Ao longo dos anos de 2015 e 2016 

ocorreram diversas alterações nas políticas de parcelamento e juros sobre o 

crediário, meio de pagamento de Crédito Direto ao Consumidor, para uma seleção 

de produtos do portfólio, gerando uma massa de microdados relevante que permitiu 

o dimensionamento desses efeitos. 

A partir desses dados, foi construída uma base de opções de escolha dos 

indivíduos no momento da compra, composta pela combinação de todos os produtos 

substitutos disponíveis na loja no momento da compra e todas as condições dos 

planos de financiamento oferecidos. Cada par produto-plano representa uma opção 

de escolha do indivíduo, que foi simulada a partir dos produtos disponíveis no 

estoque no momento da compra e as condições de financiamento praticadas na loja 

naquele período. 

A modelagem de escolha discreta, mais especificamente logit condicional 

e logit aninhado, foi escolhida para utilização com os dados disponibilizados, pois 

permite resumir a probabilidade de escolha de um produto e um plano de 
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financiamento ao conjunto de características dos indivíduos e de suas opções de 

escolha. 

Os resultados obtidos na modelagem foram bastante consistentes com a 

literatura estudada e com os comportamentos observados do mercado: existe uma 

elasticidade relevante da demanda à taxa de juros e ao parcelamento de produtos, 

mas com uma alta taxa de substituição desses atributos por um valor de parcela 

mais baixo. Essa substituição dá o grau de importância do valor da parcela a ser 

paga pelo indivíduo na decisão de escolha do plano de financiamento para compra 

dos produtos. 

Além da presente introdução, este trabalho possui a seguinte estrutura: o 

capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica sobre aspectos microeconômicos de 

oferta e demanda e sobre modelagem de demanda de produtos diferenciados. Em 

seguida, o capítulo 3 apresenta mais detalhes sobre o contexto de mercado 

estudado e sobre o varejista fonte do experimento. O capítulo 4 explora os 

microdados utilizados para análise, apresentando as primeiras análises exploratórias 

e características da amostra estudada. Em seguida, toda a metodologia aplicada nos 

estudos é detalhada no capítulo 5, dando sequencia e direcionando a aplicação da 

teoria explorada na revisão bibliográfica. Por fim, o capítulo 6 realiza a análise em 

profundidade dos resultados obtidos sobre a elasticidade da demanda com relação à 

taxa de juros e aos planos de parcelamento disponíveis e o capítulo 7 apresenta um 

resumo com as principais conclusões do trabalho. 
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2. Revisão Bibliográfica 

A literatura sobre financiamento de produtos eletroeletrônicos é 

inexistente. Nesse sentido, a pesquisa bibliográfica se concentrou nos modelos 

teóricos de demanda por produtos diferenciados, diferentes modelagens 

econométricas para dimensionamento da demanda, bem como literaturas 

complementares do mercado de empréstimos pessoais, com referência a 

elasticidade da taxa de juros. 

 

2.1.  Demanda por produtos diferenciados 

Entende-se por mercado com diferenciação de produtos aquele em que 

suas características particulares são percebidas pelos consumidores, gerando 

preferências por algum produto (exemplos: características técnicas como cores, 

potência e capacidade ou mesmo dimensões geográficas). 

A especificação do modelo de mercado de bens diferenciados é 

justificável quando as dimensões de diferenciação entre os produtos não pode ser 

controlada na modelagem (exemplo: diferenciação por localização sem arbitragem 

entre mercados locais, cujo controle só pode ser estabelecido mediante 

especificação de modelos locais desagregados). 

Na teoria microeconômica, a demanda agregada de um produto 

diferenciado pode ser determinada como uma função dos preços praticados nesse 

mercado, da renda média dos consumidores e de outras variáveis de controle como 

a função abaixo: 

                          , com    (1) 

   : demanda agregada pelo produto j (valor real); 

   : preço do produto j (valor real do bem); 

    : preços dos demais produtos com diferenciação (valores reais dos 

bens); 

  : renda média dos consumidores; 
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   : demais variáveis de controle sobre atributos do produto j; 

  : demais variáveis de controle sobre atributos dos indivíduos/ 

consumidores; 

   : erro aleatório, decorrente das variáveis não observadas/ 

controladas. 

O objetivo deste estudo é avaliar a dimensão do efeito de duas principais 

variáveis de controle sobre atributos dos produtos que são muito importantes no 

mercado de eletroeletrônicos no Brasil: parcelamento e taxa de juros. 

Nesse sentido, mais que dimensionar as elasticidades do parcelamento e 

da taxa de juros sobre a demanda, é interessante avaliar a propensão dos 

consumidores à substituição de um atributo pelo outro, a chamada taxa marginal de 

substituição. Conceitualmente, ela mede a taxa de substituição de um atributo pelo 

outro, mantida a utilidade do consumidor, ou seja, representa o grau de permuta 

entre os atributos que mantém o seu nível de satisfação. 

Matematicamente, a taxa marginal de substituição é calculada como a 

razão entre as utilidades marginais dos atributos, conforme função abaixo: 

          
  

  ⁄

  
  ⁄

 , com    (2) 

      : taxa marginal de substituição entre os atributos a e b; 

  : função utilidade do consumidor; 

    : quaisquer dois atributos do produto/ consumidor. 

 

A estimação de elasticidades preço e das funções acima apresenta 

grandes desafios que impulsionaram o desenvolvimento de outros modelos de 

estimação de demanda. Um importante desafio está associado ao elevado número 

de parâmetros a serem estimados, sobretudo quando o mercado estudado é 

formado por um número muito grande de produtos diferenciados.  
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Uma das soluções existentes é a decomposição da decisão de compra 

dos consumidores em múltiplos estágios, proposta na metodologia de orçamentos 

de Gorman (1995) e utilizada por Hausman (1996) na estimação da demanda por 

cereal matinal e por Cysne, Issler, Resende e Wyllie (2001) na demanda brasileira 

por cerveja. 

Essa decomposição tenta simplificar as relações de substituição dos 

produtos, capturando as semelhanças entre os mesmos e associando as melhores 

relações de substituição entre marcas, características etc. No trabalho apresentado 

por Cysne, Issler, Resende e Wyllie (2001), decompõe-se o gasto dos consumidores 

em 2 estágios: um que define a alocação entre grupos de mercadorias (no caso a 

parcela da renda dedicada ao grupo “cerveja”) e outro, na sequencia, que define a 

alocação entre as mercadorias de cada grupo (cada uma das diferentes marcas 

presentes no mercado), com decisões independentes relativas a cada um dos 

estágios. Essa abordagem é comumente utilizada em modelagens em que estão 

disponíveis os dados agregados do mercado. 

Dada a estrutura de dados disponível neste trabalho (escolhas de compra 

individuais dos indivíduos, detalhadas mais adiante); a dificuldade para 

estabelecimento de condições para definição do primeiro estágio da orçamentação 

neste segmento de mercado (maximização envolvendo um único índice de preços e 

um único índice de quantidades para cada um dos subgrupos de produtos 

analisados); e a grande quantidade de parâmetros que teriam que ser estimados; 

outra alternativa para modelagem da demanda neste mercado é a de modelos de 

escolha discreta. 

 

2.2. Modelos de escolha discreta 

Os modelos de escolha discreta endereçam o problema do grande 

número de parâmetros a serem estimados projetando os produtos em um espaço de 

características [Gorman (1955), Lancaster (1966)], ou seja, cada produto é definido 

como a combinação da cesta de atributos que o diferenciam dos demais. Assim, as 

preferências dos indivíduos são definidas no espaço de características, com cada 

consumidor escolhendo a cesta que maximiza sua utilidade, lembrando que as 
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preferências dos consumidores diferem com relação aos atributos. Nesse sentido, 

obtém-se uma relação das características das alternativas e o resultado da escolha, 

sem a necessidade de se estabelecer uma referência exata de como a escolha é 

feita. 

A partir dessa abordagem, a demanda agregada é definida como a soma 

das demandas individuais, dependendo, portanto, da distribuição das preferências 

dos consumidores. 

Existem três propriedades essenciais para o conjunto de alternativas 

disponível para escolha dos indivíduos: 

 Exclusividade mútua das alternativas do ponto de vista do indivíduo 

tomador de decisão, permitindo desta forma apenas a escolha de uma 

única alternativa; 

 Conjunto exaustivo de alternativas, cobrindo todas as possíveis; 

 Finitude das alternativas existentes. 

A função utilidade de um consumidor i sobre o produto j, que é uma 

variável aleatória modelada por um componente determinístico e um estocástico, 

pode ser denotada por: 

      (          )     (          )                 , com  (3) 

    : utilidade real do produto j para o consumidor i; 

    : componente determinístico da utilidade do produto j para o 

consumidor i; 

   : vetor de características do produto j (que não variam com os 

indivíduos); 

   : preço do produto j (valor real do bem); 

   : vetor de características dos consumidores, representando as 

preferências dos indivíduos; 
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  : vetor de parâmetros a serem estimados (que mede o impacto das 

características na utilidade dos agentes); 

  : número de produtos disponíveis no mercado; 

    : componente estocástico da utilidade do produto j para o 

consumidor i.  

Nesse sentido, a escolha dos indivíduos é dada pela alternativa que 

maximiza as suas utilidades. Vale o destaque que essa maximização, do ponto de 

vista econômico, implica na racionalidade completa dos indivíduos no processo de 

escolha. Desta forma, a probabilidade de escolha de uma alternativa por um 

indivíduo i  é dada por: 

          (                     ), ou  (4) 

          (                             ), com  (5) 

    : utilidade real do produto j para o consumidor i; 

    : utilidade estimada do produto j para o consumidor i; 

    : erro aleatório da estimativa     da utilidade do produto j para o 

consumidor i. 

Essa abordagem de otimização é chamada de maximização da utilidade 

aleatória [RUM – Random Utility Maximization – McFadden (1974)]. O componente 

estocástico da utilidade existe porque, apesar dos modelos da família RUM 

considerarem a capacidade de discriminação perfeita por parte dos indivíduos, a 

modelagem não possui controle sobre todas as variáveis (informação incompleta), 

gerando incertezas. Essas incertezas, segundo Manski (1977) pode ter quatro fontes 

diferentes: 

 Atributos não observados, especialmente sobre o vetor de 

características dos indivíduos; 

 Variações não observadas nas preferências individuais, dada a 

heterogeneidade dos consumidores; 
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 Erros de medida nas variáveis; 

 Má especificação funcional, uma vez que a função utilidade individual 

não é conhecida, mas aproximada com a adoção de hipóteses sobre 

sua forma (linearidade, aditividade). 

O fator crítico para estimação dos parâmetros do modelo é a definição de 

hipóteses sobre a distribuição das variáveis não observadas (densidade conjunta 

dos erros    〈         〉       ). Os modelos descritos a seguir adotam diferentes 

premissas sobre essa distribuição      . 

 

2.2.1. Modelo logit condicional 

Esse é o modelo de escolha discreta mais simples e popular, uma vez 

que a fórmula para as probabilidades de escolha tem uma forma fechada e 

diretamente interpretável. 

O modelo tem por hipótese que       assume uma distribuição 

independente e identicamente distribuída de valores extremos (i.i.d. extreme value), 

também chamada Gumbel, para todos os indivíduos i. Dessa forma, tem-se que 

    (       )    e a variância da distribuição é constante e igual a   ⁄ . A forma 

funcional dessa distribuição é, para valores extremos padrão: 

     (   )          
    

     (6) 

Esse modelo expressa a probabilidade de escolha de uma alternativa (no 

caso j) como sendo a razão entre o expoente do componente determinístico de sua 

utilidade e a soma dos expoentes dos componentes determinísticos das utilidades 

de todas as alternativas (incluindo a escolhida j). 

Do ponto de vista econômico, essa distribuição tem por hipótese implícita 

que os fatores não observados que afetam a escolha da alternativa i não afetam a 

escolha da alternativa j, ou seja, temos independência dos erros entre as 

alternativas, propriedade conhecida como independência das alternativas 

irrelevantes (IIA). Em outras palavras, implica que uma variação em uma 

característica da alternativa j tem o mesmo efeito sobre a probabilidade de escolha 
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de todas as demais alternativas (   ) em termos percentuais (efeitos marginais/ 

elasticidade), cuja fórmula é dada por: 

    
          

    
 

   
  

[     
  ]

       (7) 

O principal problema do modelo logit condicional está associado à 

imposição de simetria no modelo, dada a hipótese de os efeitos de substituição entre 

produtos serem resultado apenas, e necessariamente, das quantidades consumidas 

ou participações dos produtos no mercado e não das suas características. Em outras 

palavras, temos elasticidades cruzadas iguais entre os produtos. Sendo assim, por 

exemplo, dada uma alteração de preço de um produto, seu impacto sobre a 

demanda de todos os demais é proporcional às participações dos produtos. 

Hausman e McFadden (1984) desenvolveram um teste estatístico 

apropriado para avaliação da hipótese de independência das alternativas 

irrelevantes (IIA). Ele se baseia no fato de: (i) sob a hipótese IIA, os parâmetros de 

escolha entre um subgrupo de alternativas pode ser estimado com um modelo logit 

condicional neste subgrupo ou no total de alternativas, embora o primeiro seja 

menos eficiente que o segundo; e (ii) se a hipótese IIA não é verdadeira, os 

parâmetros estimados para o total de alternativas é inconsistente, enquanto que os 

para o subgrupo são consistentes se o subgrupo foi selecionado adequadamente. 

Nesse sentido, este teste é implementado simplesmente com a estimação 

de dois modelos logit multinomiais (um excluindo-se o subgrupo a ser testada a 

hipótese e outro com o total de alternativas) e avaliando-se a existência conjunta de 

diferença entre os parâmetros estimados. A hipótese nula do teste é que existe 

diferença estatística entre os coeficientes das duas regressões. A partir deste teste, 

é possível avaliar a aderência da aplicação de um modelo logit condicional e/ou a 

necessidade de utilização de outras técnicas de modelagem para obtenção de 

resultados mais consistentes/ robustos. 

 

2.2.2. Modelo logit aninhado (nested logit) 
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O modelo logit aninhado se apresenta como uma alternativa sugerida por 

Ben-Akiva (1973) e racionalizada como um modelo discreto consistente por 

McFadden (1978). Ele é um modelo adequado para situações em que a lista de 

alternativas oferecida a cada indivíduo pode ser particionada em grupos, chamados 

ninhos (nests), de forma que as seguintes propriedades são válidas: 

 Para duas alternativas dentro de um mesmo ninho, a probabilidade 

de escolha de uma alternativa é independente dos atributos ou 

existência de outras alternativas. Em outras palavras, a 

propriedade IIA é válida dentro de cada ninho e       tem 

distribuição i.i.d. extreme value; 

 Para duas alternativas em ninhos diferentes, a probabilidade de 

escolha de uma alternativa pode depender das características de 

outras alternativas nos dois ninhos envolvidos. Ou seja: a 

propriedade IIA não é válida em ninhos diferentes. 

Com essas propriedades válidas, nesse modelo, a hipótese de erros i.i.d. 

seguindo uma distribuição de valores extremos é substituída por uma estrutura de 

componentes de variância. Isso significa, em outras palavras, que a decisão de 

escolha de um produto é racionalizada por meio de uma árvore de decisão 

associada às características dos produtos, direcionando os efeitos de substituição 

dentro dos ramos dessa árvore (ninhos) com uma maior correlação entre os 

produtos no espaço de características. 

Do ponto de vista econômico, esse modelo gera elasticidades que 

refletem melhor o padrão de substituição de consumo, em relação ao modelo logit 

condicional, uma vez que permite ao indivíduo ter preferências diferenciadas entre 

produtos dentro de um mesmo grupo (ramo da árvore) e fora dele. As propriedades 

implicam em elasticidades cruzadas iguais entre produtos dentro de um mesmo 

ninho, mas diferenciadas para ninhos diferentes. 

Um modelo com apenas um nível de agrupamento das alternativas é 

chamado logit aninhado de dois níveis. Isso porque a probabilidade de escolha de 

uma alternativa pode ser decomposta em duas partes simples e de interpretação 

imediata: a primeira, resultado do modelo marginal, que indica a probabilidade 
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marginal de escolha de um dos grupos; a segunda, resultado do modelo condicional, 

que indica a probabilidade de escolha de uma das alternativas, condicionada ao 

grupo de produtos definido. A probabilidade de escolha de uma alternativa     , 

por parte de um consumidor i, pode ser representada pela seguinte fórmula: 

       
 ∑  

   
  

⁄
    

      

   
  

⁄

∑  ∑  

   
  

⁄
    

    
   

 , com    (8) 

  : número de agrupamentos do modelo (ninhos); 

   : medida do grau de independência na utilidade não observada 

entre as alternativas do ninho k (     é a correlação); 

    : componente determinístico da utilidade da alternativa j para o 

consumidor i. 

Neste modelo, os efeitos marginais de variação de um atributo sobre a 

probabilidade de escolha do indivíduo, derivados a partir da forma funcional da 

probabilidade de escolha, são dados por: 

 Elasticidade própria: 

     
    

   

  

   
 

    

   

  

  
[  

   

     
      ]    (9) 

 Elasticidade cruzada no mesmo ninho: 

    
    

   

  

   
 

    

   
     [

 

 
(  

 

  
)   ]    (10) 

 Elasticidade cruzada em ninhos diferentes: 

    
    

   

  

   
  

    

   
           (11) 

Considerando uma função utilidade linear nos parâmetros observados, 

temos que a taxa marginal de substituição entre dois atributos a e b é dada pela 

razão dos coeficientes que os acompanham, conforme equação abaixo: 

      
  

  ⁄

  
  ⁄

 
  

  ⁄

  
  ⁄

 
  

  
, com   (12) 
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  : função utilidade real dos indivíduos; 

  : função utilidade estimada dos indivíduos (linear); 

     : coeficientes da regressão linear que acompanham os atributos a 

e b; 

Em algumas situações, modelos logit aninhado com três ou mais níveis 

podem ser aplicados. Isso é obtido particionando o conjunto de alternativas em 

grupos e subgrupos, de acordo com as características relevantes em comum de 

cada uma das alternativas. O modelo funcional da probabilidade de escolha de uma 

alternativa     , por parte de um indivíduo i, num modelo de três níveis é: 

       [
 
 
 

∑ (∑  

    
  

⁄
    )

  
  

⁄

    

]
 
 
 
  

∑ [∑ (∑  
    

  
⁄

    )

  
  

⁄

    
]

  

   

, com   (13) 

   : agrupamentos do primeiro nível de ninhos (mais amplo); 

   : agrupamentos do segundo nível de ninhos (antes das opções de 

compra); 

  : número de agrupamentos do segundo nível de ninhos; 

   : medida do grau de independência na utilidade não observada 

entre as alternativas do ninho n  do segundo nível de ninhos; 

   : medida do grau de independência na utilidade não observada entre 

as alternativas do ninho j  do primeiro nível de ninhos; 

    : componente determinístico da utilidade da alternativa j para o 

consumidor i. 

Assumindo que a função utilidade pode ser decomposta como      

                 , com   ,     e      vetores das variáveis exploratórias do 

primeiro, segundo e terceiro níveis da hierarquia, respectivamente, e   ,    e    os 

coeficientes correspondentes para    ,      e     , podemos definir: 
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          ∑           
    

     (14) 

         ∑  

     

  
 

  
  

   
    

     (15) 

E, portanto:     
 

         

∑              
        (16) 

 

2.3. Elasticidade de taxa de juros e parcelamento 

Apesar da importância da elasticidade-juros da demanda por crédito, 

explorada sob a visão macroeconômica de substituição intertemporal de consumo e 

seus impactos sobre a demanda agregada por HALL, 1988, e sob a visão 

desenvolvimentista dos subsídios para alavancagem do acesso a crédito por 

MORDUCH, 2000, não existe consenso sobre sua magnitude. 

O estudo recente de VIEIRA, 2010, sobre a elasticidade de juros na 

concessão de empréstimos em cartão de crédito para pessoas físicas, chegou a 

conclusões diferentes para cada um dos perfis de público estudados: a demanda por 

crédito para clientes de perfil Premium se apresentou mais elástica às taxas de juros 

praticadas, enquanto que para clientes de perfil Internacional, cuja renda é mais 

baixa, se apresentou praticamente inelástica. 

Neste perfil de menor renda, outros fatores se apresentaram mais 

preponderantes na decisão por tomada de crédito, como os limites dos empréstimos, 

os prazos de financiamento e os valores das parcelas a serem pagos. 

A hipótese principal explorada a partir desses resultados foi que a 

elasticidade da demanda em relação às taxas de juros depende da renda dos 

indivíduos, ou seja, a sensibilidade dos indivíduos com relação às taxas de juros é 

menor quanto menor sua renda, liquidez ou acesso a crédito no mercado. 

Vale lembrar que as taxas de juros disponíveis para cada indivíduo são 

correlacionadas com o seu grau de risco, uma vez que, do lado da oferta, esse grau 

é parcialmente observável pelo credor. Nesse sentido, a oferta de crédito para cada 

indivíduo está associada ao seu risco de inadimplência, limitando suas opções de 

acesso a opções de maior taxa na medida em que seu risco aumenta. 
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 Já o estudo de KARLAN e ZINMAN, 2006, sobre a elasticidade de juros 

sobre crédito em economias menos desenvolvidas concluiu que a demanda era 

praticamente inelástica em relação às taxas de juros e que maiores variações sobre 

a demanda eram obtidas com alterações nos limites de empréstimo. Além disso, a 

sensibilidade observada em relação às taxas foi crescente com a renda. 

Vale destacar a proximidade com este trabalho, dado que os 

experimentos utilizados no estudo de KARLAN e ZINMAN foram empréstimos 

pessoais de curto prazo (variando de 4 a 19 meses) oferecidas por uma instituição 

financeira sul-africana ao público de baixa renda. 

A mesma conclusão foi obtida no estudo de LI e ADBELMAGID, 2001, 

sobre a elasticidade de juros sobre empréstimos em cartão de crédito: a demanda é 

inelástica com relação às taxas, especialmente sobre clientes com histórico recente 

de inadimplência. 

No entanto, o estudo recente de DEFUSCO e PACIOREK, 2014, sobre a 

elasticidade de juros sobre financiamento de imóveis nos Estados Unidos chegou a 

uma conclusão bastante diferente: um incremento de 1 ponto percentual nas taxas 

de juros de um financiamento de 30 anos reduz a demanda em 2 a 3%. 

Com relação ao prazo de parcelamento, os estudos são mais restritos. 

ATTANASIO, GOLDBERG e KYRIAZIDOU, 2005, no estudo conduzido sobre o 

mercado de empréstimo de automóveis, concluíram que a demanda por 

empréstimos cresce para consumidores com restrição de liquidez com o aumento 

dos prazos de financiamento. KARLAN e ZINMAN, 2006, concluíram que a 

elasticidade dos prazos de empréstimo era maior que a elasticidade da taxa de juros 

sobre a demanda: a extensão de um mês de prazo (ou seja, 20% de incremento 

sobre o prazo médio) elevou a demanda por empréstimos em 16%; para o mesmo 

impacto sobre a demanda, estimou-se a necessidade de redução das taxas de juros 

em 68%. 

Os estudos acima descritos foram construídos sobre diferentes 

metodologias, cada uma aplicável à realidade de dados disponíveis para análise: 

DEFUSCO e PACIOREK, 2014, utilizaram a metodologia RDD (regressão sobre 

descontinuidade) aliada a mecanismos de variáveis instrumentais para 
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dimensionamento da elasticidade; LI e ABDELMAGID, 2001, utilizaram o modelo de 

2 estágios de Heckman, para solução do problema de viés de seleção; KARLAN e 

ZINMAN, 2006, utilizaram modelos de mínimos quadrados ordinários e probit sobre 

uma base de dados experimental; por fim, VIEIRA, 2010, utilizou modelos logit, 

probit e tobit sobre uma base de dados também experimental. 

A proposta deste trabalho é entender se os resultados acima observados 

de demanda inelástica em relação à taxa de juros para a população com restrição de 

acesso a crédito são válidos também para o público brasileiro no consumo de 

eletroeletrônicos. 

Nesse sentido, para dimensionamento das elasticidades em relação às 

taxas de juros neste mercado, serão construídos modelos logit condicional e logit 

aninhado para os grupos de produtos estudados, utilizando-se de microdados de 

opções de compra de consumidores, coletados em um varejista do segmento. 

Para contextualização do estudo e esclarecimento sobre os métodos 

adotados para análise, o próximo capítulo descreverá o mercado de eletroeletrônicos 

no Brasil, bem como o mercado de crédito para pessoa física e a realidade do 

varejista fonte do trabalho. 
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3. Contexto de mercado e do varejista estudado 

O presente capítulo tem por objetivo contextualizar a dinâmica do 

mercado estudado, especialmente em relação à população com restrições de 

acesso a crédito, público-alvo deste estudo e com características bastante 

particulares em comparação com os estudos existentes até o momento sobre 

elasticidade de taxa de juros. 

Além disso, pretende-se apresentar um contexto geral de oferta de crédito 

no mercado brasileiro, reforçando o cenário atual restritivo que amplifica a 

importância desse modelo de oferta na substituição intertemporal de consumo e 

consequente amplificação da demanda de mercado. 

Por fim, é exposto um panorama macro do varejista fonte do estudo, cuja 

amplitude de atuação, modelo de operação nos pontos de venda e de oferta de 

produtos sustenta a representatividade extensiva deste trabalho para o mercado 

brasileiro. 

 

3.1.  O mercado de eletroeletrônicos no Brasil 

O mercado de eletroeletrônicos no Brasil, segundo dados do instituto de 

pesquisa GFK, correspondeu em 2015 a mais de R$ 91 bilhões, com uma retração 

de 14,6% em relação ao ano anterior. É um dos setores que mais tem sofrido com o 

cenário de recessão econômica dos últimos anos, especialmente pela maior 

restrição de acesso a crédito, aumento da carga tributária sobre os produtos com a 

eliminação de incentivos fiscais, e pela perda de poder de compra das famílias com 

a inflação. Em 2016, o mercado apresentou nova queda de 3,0% no acumulado até 

o mês de Setembro e de 6,5% nos últimos 12 meses. 

Ele é um mercado relativamente pulverizado. Apesar de não existirem 

atualmente indicadores oficiais de concentração de mercado (índice de Herfindahl-

Hirschman ou outros), sua pulverização é observada nos grandes números. Os 

varejistas especialistas no setor (que comercializam apenas produtos 

eletroeletrônicos) participam hoje com apenas 65% do total, com a participação do 

líder de mercado inferior a 20%. Essa participação já chegou a mais de 80% e sua 
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queda está associada ao crescimento do comércio eletrônico nos últimos anos e ao 

investimento dos varejistas alimentares nessas categorias. 

Esse setor é formado pelas seguintes categorias: 

 Telefonia: maior dos mercados na atualidade, representando em 2016 

mais de 40% do total, e um dos únicos com crescimento sobre 2015 

(10% no acumulado até Setembro). É formado por todos os produtos 

de telefonia fixa e celular; 

 Televisores: segunda categoria mais representativa, com 15% do total 

do mercado, e uma das com menor regressão sobre 2015 (queda de 

4,7% no acumulado até Setembro); 

 Informática: terceira categoria mais representativa, com 10% do 

mercado, e uma das com maior retração no setor, com queda de mais 

de 20% sobre 2015. Isso decorre justamente do crescimento da 

Telefonia, tomando espaço deste mercado formado pela venda de 

tablets, notebooks e demais computadores. Até Novembro de 2007 

essa categoria foi a mais importante do mercado de eletroeletrônicos; 

 Refrigeração, Lavadoras e Queimadores: categorias da chamada 

“Linha Branca”, representam no mercado neste ano 8,6%, 6,4% e 

5,9% respectivamente. São categorias que, até 2012, foram foco de 

investimento do governo federal com incentivos fiscais mediante 

redução das alíquotas de IPI, e hoje tem sofrido retração de mercado 

entre 4% e 12% em relação a 2015; 

 Demais categorias: compõem esse grupo produtos sazonais 

(ventiladores, ar-condicionado etc.), eletroportáteis (liquidificadores, 

ferros, batedeiras etc.) e produtos de som e entretenimento (câmeras 

fotográficas, equipamentos de som, videogames etc.). Representam 

os 14% restantes do mercado e apresentam retração de 11,4% em 

relação a 2015. 
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Gráfico 1 – Mercado de eletroeletrônicos no Brasil (R$ milhões) 
Fonte: Instituto de pesquisa GFK. 

 

Apesar do expressivo crescimento econômico apresentado pela região 

Nordeste do país, esse mercado ainda apresenta uma significativa concentração na 

região Sudeste, representando mais de 50% do total. 

 

 

Gráfico 2 – Distribuição do mercado de eletroeletrônicos por região (% – 2016) 
Fonte: Instituto de pesquisa GFK. 

 

O mercado de lavadoras, foco deste estudo, acompanhou o mesmo 

comportamento médio do mercado total de eletroeletrônicos: crescimento expressivo 

até 2013, estabilidade do mercado em 2014 e queda a partir de 2015 até o 

momento. 
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Apresenta também o mesmo comportamento sazonal do mercado geral, 

com maior concentração nos varejistas especialistas, apesar da queda expressiva 

de participação observada nos últimos anos pelo crescimento do comércio 

eletrônico. 

 

 

Gráfico 3 – Mercado de lavadoras no Brasil (R$ milhões) 
Fonte: Instituto de pesquisa GFK. 

 

Boa parte do crescimento observado nessa categoria foi positivamente 

impactado pelo investimento do governo federal e dos governos estaduais, mediante 

incentivos fiscais. Desde 2012 até o meio de 2015, o governo federal reduziu pela 

metade a alíquota de IPI para máquinas de lavar roupa (de 20% para 10%) e reduziu 

a zero a alíquota para tanquinhos. Além disso, no mesmo período, o governo do 

Estado de São Paulo reduziu as alíquotas de ICMS de 18% para 7% para todos os 

produtos da linha branca. 

Essa categoria pode ser subdividida nas seguintes classes de produtos: 

 Lava e seca: produtos de maior valor agregado acumulam as funções 

de lavagem, centrifugação e secagem de roupas. Diferenciam-se 

essencialmente pela capacidade de lavagem e secagem (variando de 

8,5 Kg a 16 Kg), mas também pelas programações de funções, 
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fornecedores as marcas LG e Samsung e seu ticket médio gira em 

torno dos R$ 2.500; 

 Lavadoras automáticas: destinadas para lavagem de roupas, 

diferenciam-se pela capacidade de lavagem (variando de 3 Kg a 18 

Kg), programações de funções, cores e voltagem. Tem como 

principais fornecedores as marcas Brastemp e Electrolux e seu ticket 

médio gira em torno dos R$ 1.000; 

 Lavadoras semiautomáticas (tanquinhos): diferenciam-se das 

automáticas pela ausência das funções de centrifugação. Também se 

diferenciam pela capacidade de lavagem (variando de 2,5 Kg a 13 Kg) 

e pela voltagem. Tem como principais fornecedores as marcas 

SUGGAR, NEWMAQ e COLORMAQ e seu ticket médio gira em torno 

dos R$ 300; 

 Lava-louças: compõe a mesma categoria, apesar da funcionalidade 

distinta. Destinada para higienização de itens de cozinha, 

principalmente aqueles empregados no preparo e consumo das 

refeições. Diferenciam-se pela capacidade (número de serviços, 

variando de 6 a 14), pela utilização de água quente ou fria nas 

operações, pelas programações de funções e voltagem. Tem como 

principais fornecedores as marcas Brastemp e Electrolux e seu ticket 

médio gira em torno dos R$ 1.700. 

 

3.2. Panorama do mercado de crédito brasileiro 

O mercado de crédito no Brasil, após viver uma grande expansão até o 

final de 2014, passa por um momento de contração. Os números contabilizados do 

Banco Central do Brasil de volume de concessões de crédito para Pessoa Física 

mostram considerável retração desde o início de 2015. 
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Gráfico 4 – Evolução do volume de concessões de crédito – Pessoas físicas (R$ milhões) 
Fonte: BCB. 

 

Essa retração no volume de concessões se dá tanto pelo volume de 

oferta de crédito no mercado, que se manteve estável em 2014 e em queda 

vertiginosa a partir do início de 2015, quanto pela demanda em queda desde o início 

de 2014, segundo dados do próprio Banco Central. O cenário recente indicou uma 

pequena recuperação do volume de oferta de crédito a partir do 2º trimestre de 2016 

e da demanda a partir do 1º trimestre, ambos num ritmo menor que as expectativas. 

 

 

Gráfico 5 – Indicador de Condições de Crédito – Crédito para consumo – Oferta (pontos) 
Fonte: BCB-Depep. 
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Gráfico 6 – Indicador de Condições de Crédito – Crédito para consumo – Demanda (pontos) 
Fonte: BCB-Depep. 

 

Entre os diferentes meios e tipos de concessão de crédito para pessoa 

física, o que mais cresce nos últimos anos é o cartão de crédito, pela forte expansão 

promovida pelos bancos, especialmente por meio de parcerias com varejistas de 

todos os segmentos na emissão de cartões co-branded. 

O volume de concessões para aquisição de bens, em que o crédito direto 

ao consumidor está inserido e é foco deste estudo, ainda é o 4º meio mais 

representativo no mix, apesar da queda de participação observada nos últimos anos. 
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Gráfico 7 – Participação dos tipos de concessão de crédito – Pessoas físicas (%) 
Fonte: BCB. 

 

Os movimentos de expansão e posterior retração do mercado de crédito 

foram acompanhados de crescimentos nas taxas de juros a partir de 2013 em todos 

os meios de concessão, especialmente no cartão de crédito (mais de 40% de 

crescimento entre 2013 e 2016). 

 

 
Gráfico 8 – Taxa média de juros operações de crédito com recursos livres – Pessoas físicas (% a.a.) 
Fonte: BCB. 
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No entanto, o mesmo comportamento não foi observado em relação aos 

prazos de concessão: enquanto observou-se uma expansão dos prazos de crédito 

pessoal (crescimento de mais de 20% entre 2013 e 2016), houve redução 

significativa nos planos de financiamento de veículos e de cartão de crédito 

(regressão de 5% e 14% respectivamente). O mercado de crédito para aquisição de 

bens apresentou comportamento bastante particular, com expansão até 2013, 

estabilidade entre 2014 e 2015 e retração apenas a partir de 2016. 

 

 

Gráfico 9 – Prazo médio das concessões de crédito com recursos livres – Pessoas físicas (meses) 
Fonte: BCB. 

 

Dado o contexto acima exposto e o movimento de expansão de oferta de 

crédito do varejista fonte do estudo, contrário ao mercado, cresce a importância do 

entendimento dos efeitos de juros e parcelamento na demanda por bens de 

consumo duráveis. 
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A rede varejista fonte deste estudo é um dos grandes players, com alta 
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A empresa atua no segmento de Linha Branca com os principais 

fornecedores atuantes no Brasil, com boa parte da amplitude de modelos de 

produtos expostos no capítulo anterior e oferecidos no mercado brasileiro. 

O foco deste estudo se deu sobre a carteira de crédito dessa empresa, 

formada com a oferta do CDC dentro de suas lojas físicas. Trata-se de uma carteira 

de clientes fiel, formada a partir de consumidores em geral não bancarizados e com 

restrições de acesso a crédito no mercado. Essa carteira historicamente representa 

uma das grandes alavancas de valor para o negócio, dada sua representatividade 

nas vendas e, consequentemente, no lucro da companhia. 

O produto CDC oferecido pelo varejista tem as seguintes características: 

 Financiamento dos produtos em parcelas fixas, pré-definidas na 

contratação, variando de 1 a 25 vezes, com múltiplas opções de datas 

de vencimentos à escolha do cliente; 

 Taxas de juros mensais exógenas para os clientes, uma vez que são 

pré-definidas considerando o produto adquirido, a localidade de 

compra e o plano de financiamento escolhido. Em resumo, são 

previamente dadas, independentemente das características dos 

indivíduos. O processo de concessão de crédito apenas escolhe os 

indivíduos cuja concessão será realizada, a partir dos seus dados 

disponíveis e do nível de risco previamente dimensionado com as 

condições comerciais oferecidas; 

 Estão incluídos no plano de financiamento: o valor do produto 

adquirido, as taxas de frete e montagem do produto, os custos dos 

serviços adicionais adquiridos (garantias, seguros etc.) e os impostos 

sobre a operação (IOF), deduzidos do valor de entrada oferecido pelo 

cliente. 

Contrário ao movimento de retração de crédito observado no mercado, a 

empresa apresenta cenário de expansão de oferta em 2016, com especial 

crescimento na participação deste meio de pagamento nos últimos meses. Além 

disso, também apresentou crescimento nos prazos médios dos planos de 

financiamento e nas taxas de juros. 
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O modelo de operação da empresa permitiu a condução de um estudo 

quasi-experimental. Isso porque, apesar da seleção não aleatória dos consumidores, 

o processo de definição de preços e taxas de juros para cada um dos produtos e 

planos de financiamento é exógeno, no sentido de que não é conhecido pelos 

clientes, e com variações dentro do período analisado, permitindo mensuração dos 

efeitos marginais/ elasticidades dentro da amplitude de variação de taxas observada. 

O processo decisório de compra dos indivíduos nas lojas físicas se dá na 

seguinte sequencia: 

 Seleção do produto desejado: para a categoria de referência para o 

estudo, os produtos de todas as marcas e modelos disponíveis em 

estoque se apresentam expostos no layout da loja, com 

cartazeamento expondo suas principais características funcionais e os 

preços nas condições de pagamento mais atrativas (em geral, 

parcelamentos sem juros em cartões co-branded ou bandeirados). 

Nesse momento também são definidos os serviços agregados ao 

produto (garantias estendidas, seguros, multisserviços etc.) e local de 

entrega (que estabelece os valores de frete para entrega); 

 Seleção do plano de pagamento: dada a restrição de crédito do 

indivíduo para aquisição do produto desejado nos demais meios de 

pagamento, é oferecido o crediário. Nesse momento, são realizadas 

pelos vendedores simulações de planos de financiamento que se 

adequem às condições de concessão de crédito impostas pela mesa 

de crédito (limite máximo de endividamento, valor mínimo de entrada 

etc.) e à capacidade de pagamento do cliente (limite da parcela 

mensal). Vale destacar que, as taxas de juros e, consequentemente, 

os valores de custo efetivo total e de parcelas mensais são dados 

previamente, independentemente de quem é o potencial cliente; 

 Conclusão da compra: aprovada a concessão de crédito e o plano de 

financiamento pelo cliente, são executados os processos de 

pagamento (valor de entrada, se aplicável) e emissão de pedido de 

compra e ordem de entrega para o cliente (a nota fiscal segue junto 

ao produto na entrega). 
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Dado o processo exposto, os próximos capítulos detalham a amostra de 

dados selecionada como experimento e a metodologia utilizada para modelagem. 

 

4. Os dados utilizados 

Para construção dos modelos econométricos propostos por esse trabalho, 

foram utilizados os microdados de vendas da categoria Lavadoras do varejista fonte 

do estudo no meio de pagamento CDC, dos meses de Janeiro a Maio de 2015 e 

2016. Conforme já detalhado anteriormente, este meio de pagamento representa a 

opção de financiamento oferecida pelo varejista para clientes com restrições de 

crédito no mercado. 

A partir desses microdados, foram extrapoladas as opções de compra dos 

clientes no momento da aquisição do produto, simulando, para cada um dos 

produtos disponíveis na loja de compra do portfólio em análise (produtos 

funcionalmente substitutos), os planos de financiamento oferecidos no crediário, com 

cada uma das condições de pagamento. 

Vale destacar que, para o modelo estudado, foi considerado que o valor 

de entrada do plano de financiamento escolhido pelo cliente representa o limite de 

capacidade do indivíduo para consumo imediato. Nesse sentido, as demais opções 

de escolha do cliente foram simuladas com esse mesmo valor de entrada, uma vez 

que o indivíduo não teria capacidade de extensão da entrada no caso de aquisição 

de produto de maior ticket médio. Em contrapartida, caso o valor à vista do produto 

fosse menor que o valor de entrada dado pelo indivíduo, foi considerado como 

compra à vista a sua opção de financiamento. 

Foram coletadas diferentes amostras para as categorias de produtos 

estudadas, essencialmente definidas com base no volume de registros e capacidade 

computacional de processamento: para lava-louças, foram utilizadas 100% das 

vendas de produtos realizadas no período e 100% das opções de produtos e planos 

de parcelamento disponíveis em cada uma das lojas; para lava-roupas, 1% das 

vendas e 100% das opções disponíveis. 
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Ao todo, o modelo de dados possui trinta variáveis que caracterizam cada 

opção de escolha dos clientes, com os principais atributos de referência para 

análise. As principais, mantidas para as estimativas após análise de relevância 

estatística nas regressões, seguem abaixo: 

 Características do produto: fabricante/ marca (com indicador de marca 

líder de mercado), capacidade, modelo, classe de produto e preço à 

vista (utilizada como teste de robustez do modelo); 

 Características do plano de pagamento: número de parcelas, taxa de 

juros, valor de entrada, valor das parcelas do financiamento e valor 

real do produto adquirido; 

 Características do indivíduo: renda, idade, sexo e ocupação (à parte 

da renda, nenhuma resultou como relevante no modelo); 

 Demais variáveis de controle: mês e ano da escolha (selecionadas 

modelo a modelo, segunda sua relevância). 

A lista total das variáveis disponíveis para análise, com a descrição de 

cada uma delas encontra-se abaixo: 

 

Tabela 1 – Listagem total de variáveis do modelo de dados 

Nome da variável Descrição 

vl_entrada Valor de entrada do plano de pagamento (R$) 

vl_parcela Valor da parcela mensal (R$) 

vl_iof Valor de impostos (IOF) sobre o plano de financiamento 

vl_real 
Valor real do produto: fluxo de caixa descontado do plano de 

financiamento 

tx_juros Taxa de juros do contrato (%) 

Parcelamento Número de parcelas do plano de pagamento 

Pv Valor presente do fluxo de caixa do plano 

Pmt Valor uniforme do fluxo de caixa do plano 

Renda Renda declarada do indivíduo 

Idade Idade do indivíduo (em anos) 

sexo_m Sexo do indivíduo 

grupo_ocupacao Ocupação principal do indivíduo 
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Nome da variável Descrição 

ds_cli_ecv Estado civil do indivíduo 

classe_mercadoria 
Grupo funcional do produto (Lavadora/ Lava e seca/ Tanquinho/ Lava-

louças) 

especie_mercadoria Sub-grupo funcional, com indicação de capacidade do produto (Kg) 

marca_mercadoria Marca do fabricante do produto 

Líder Dummy de indicação da marca líder de venda da classe de produtos 

SKU Código de identificação do produto 

descricao_mercadoria Descrição do produto 

Qtd Número de produtos adquiridos 

Preco Preço à vista do produto 

vl_frete Valor de frete para entrega do produto ao cliente 

vl_servicos Valor de serviços (garantia, seguros etc.) comprados junto ao produto 

sale_date Data da venda 

m02 Dummy sazonal: mês de Fevereiro 

m03 Dummy sazonal: mês de Março 

m04 Dummy sazonal: mês de Abril 

m05 Dummy sazonal: mês de Maio 

y2016 Dummy sazonal: ano de 2016 

Fonte: Base de dados do varejista, utilizada para modelagem. 

 

O conceito de valor real dos produtos utilizado neste trabalho está 

associado ao modelo econômico teórico de demanda por um bem. Neste sentido, o 

valor real pago pelos produtos adquiridos no cenário estudado é o resultado do 

plano de financiamento contratado por cada um dos indivíduos, ou seja, é o valor 

presente do fluxo de caixa deste plano, descontado a uma taxa de juros livre de 

risco (neste estudo, SELIC). Vale destacar, portanto, que, dadas as taxas de juros 

praticadas nos contratos de financiamento de CDC, o valor real dos produtos para 

esses indivíduos é muito maior que o seu preço praticado à vista. 

O perfil dos consumidores deste estudo é bastante particular: a maior 

parte dos consumidores são mulheres; concentram-se bastante em aposentados, 

pensionistas e em profissionais liberais ou autônomos; por consequência, a idade 

média observada é superior à idade média da população e a maior parte dos 

indivíduos não possui comprovação de renda. Os gráficos abaixo apresentam os 

principais indicadores associados a esse perfil: os primeiros gráficos correspondem 
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ao perfil de consumidores de lava-louças e os segundos ao de consumidores de 

lava-roupas. 

 

 

Gráfico 10 - Perfil dos consumidores: sexo 
Fonte: Base de dados do varejista, utilizada para modelagem. 

 

 

Gráfico 11 - Perfil dos consumidores: idade 
Fonte: Base de dados do varejista, utilizada para modelagem. 

 

 

Gráfico 12 - Perfil dos consumidores: estado civil 
Fonte: Base de dados do varejista, utilizada para modelagem. 

 

Masculino
38,8%

Feminino
61,2%

Masculino
39,7%

Feminino
60,3%

3,4%

Até 25 anos

18,0%

26 a 35 anos

21,5%

32,4%

Mais de 55 anos

46 a 55 anos

24,7%

36 a 45 anos

11,3%

Até 25 anos

18,5%
26 a 35 anos

18,6%

31,5%

Mais de 55 anos

46 a 55 anos

20,1%

36 a 45 anos

Não informado

Solteiro
24,7%

Casado54,3%

8,9%
Viuvo

8,7%

Divorciado
3,4%

Não informado

Solteiro

35,0%

Casado44,8%

10,0%

Viuvo
7,6%

Divorciado

2,7%



40 
 

 

 
Gráfico 13 - Perfil dos consumidores: ocupação principal 
Fonte: Base de dados do varejista, utilizada para modelagem. 

 

As tabelas abaixo mostram algumas estatísticas descritivas do perfil do 

consumo desses indivíduos no varejista e das opções de compra apresentadas a 

cada um deles: 

 

Tabela 2 – Estatísticas descritivas da amostra de compras utilizada na modelagem (lava-louças) 

Nome da 

variável 
Média Desv. Padrão 1

o
 Quartil Mediana 3

o
 Quartil 

vl_entrada R$ 131,70 R$ 230,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 197,50 

vl_parcela R$ 176,80 R$ 96,24 R$ 119,97 R$ 151,11 R$ 200,24 

vl_iof R$ 25,15 R$ 13,21 R$ 16,16 R$ 24,56 R$ 32,10 

tx_juros 5,78% 1,17% 5,64% 6,03% 6,73% 

parcelamento 11,22 4,47 8,00 12,00 14,75 

renda R$ 109.174,00 R$ 178.024,30 R$ 2.185,00 R$ 6.106,00 R$ 158.093,00 

idade 49,23 15,38 37,00 49,00 59,00 

preco R$ 1.372,00 R$ 422,31 R$ 1.099,00 R$ 1.298,50 R$ 1.499,00 

vl_frete R$ 10,56 R$ 8,90 R$ 0,00 R$ 14,80 R$ 19,67 

vl_servicos R$ 260,10 R$ 208,95 R$ 123,90 R$ 235,50 R$ 383,40 

Fonte: Base de dados do varejista, utilizada para modelagem. 

 

Tabela 3 – Estatísticas descritivas da amostra de opções de compra dos indivíduos (lava-louças) 

Nome da 

variável 
Média 

Desv. 

Padrão 
1

o
 Quartil Mediana 3

o
 Quartil 

Qtd opções total 207,13 96,87 125,00 200,00 275,00 

Qtd opções 

parcelamentos 
25,00 - 25,00 25,00 25,00 

Qtd opções 8,29 3,87 5,00 8,00 11,00 
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4,6%

Renda Aluguel

1,1%
Aposentados/ Pensionistas

19,2%

Outros trabalhos c/ vínculo
38,6%

Autônomos/ Prof. Liberais

26,5%

Professores
Vendedores

Técnicos4,8%
2,7%
2,5%

3,7%

Outros Vendedores

1,9%

Professores

1,2%
Renda Aluguel

0,1%

Aposentados/ Pensionistas

23,0%

Autônomos/ Prof. Liberais

22,6%

Outros trabalhos c/ vínculo46,2%

Técnicos

1,2%



41 
 

 

Nome da 

variável 
Média 

Desv. 

Padrão 
1

o
 Quartil Mediana 3

o
 Quartil 

produtos 

vl_parcela R$ 307,10 R$ 375,75 R$ 123,99 R$ 195,63 R$ 312,65 

vl_real R$ 2.727,00 R$ 1.351,57 R$ 1.738,00 R$ 2.435,00 R$ 3.483,00 

tx_juros 6,32% 0,82% 5,99% 6,30% 6,82% 

parcelamento 13,00 7,21 7,00 13,00 19,00 

preco R$ 1.686,00 R$ 640,35 R$ 1.147,70 R$ 1.482,90 R$ 2.200,00 

Fonte: Base de dados do varejista, utilizada para modelagem. 

 

Tabela 4 – Estatísticas descritivas da amostra de compras utilizada na modelagem (lava-roupas) 

Nome da 

variável 
Média Desv. Padrão 1

o
 Quartil Mediana 3

o
 Quartil 

vl_entrada R$ 78,54 R$ 165,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,65 

vl_parcela R$ 124,61 R$ 64,83 R$ 86,62 R$ 121,15 R$ 150,00 

vl_iof R$ 19,84 R$ 12,56 R$ 8,08 R$ 20,29 R$ 29,16 

tx_juros 6,21% 0,94% 5,78% 6,21% 6,91% 

parcelamento 11,06 4,59 8,00 12,00 15,00 

renda R$ 64.189,00 R$ 504.545,20 R$ 1.200,00 R$ 2.800,00 R$ 100.000,00 

idade 47,54 16,65 34,00 47,00 60,00 

qtd 1 0 1 1 1 

preco R$ 971,00 R$ 451,29 R$ 407,00 R$ 1.099,00 R$ 1.279,00 

vl_frete R$ 14,13 R$ 8,21 R$ 14,28 R$ 14,83 R$ 19,67 

vl_servicos R$ 246,43 R$ 196,59 R$ 78,82 R$ 222,00 R$ 367,89 

Fonte: Base de dados do varejista, utilizada para modelagem. 

 

Tabela 5 – Estatísticas descritivas da amostra de opções de compra dos indivíduos (lava-roupas) 

Nome da 

variável 
Média Desv. Padrão 1

o
 Quartil Mediana 3

o
 Quartil 

Qtd opções total 1.614,94 480,44 1.275,00 1.550,00 2.025,00 

Qtd opções 

parcelamentos 
25,00 - 25,00 25,00 25,00 

Qtd opções 

produtos 
64,60 19,22 51,00 62,00 81,00 

vl_parcela R$ 233,47 R$ 350,80 R$ 54,19 R$ 138,44 R$ 255,30 

vl_real R$ 2.173,80 R$ 1.743,90 R$ 693,80 R$ 1.911,80 R$ 3.063,10 
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Nome da 

variável 
Média Desv. Padrão 1

o
 Quartil Mediana 3

o
 Quartil 

tx_juros 6,41% 0,84% 6,00% 6,51% 6,86% 

parcelamento 13,00 7,21 7,00 13,00 19,00 

preco R$ 1.243,80 R$ 875,81 R$ 397,50 R$ 1.180,70 R$ 1.700,00 

Fonte: Base de dados do varejista, utilizada para modelagem. 

 

Observando os dados acima, observa-se que os produtos adquiridos 

pelos clientes são em média mais baratos que o total de opções de compra 

disponíveis. Além disso, o plano médio de parcelamento é ligeiramente menor que a 

média de todo o portfólio disponível (1 a 25 parcelas fixas). Por fim, observam-se 

taxas de juros relativamente menores nos planos consumidos em comparação com 

as taxas praticadas em todo o portfólio. Por consequência disso, o valor das 

parcelas pagas pelos indivíduos é significativamente menor que o valor médio de 

todas as opções de compra (combinação de produtos e planos de parcelamento). 

Outro ponto importante de evidência é o número de opções de escolha 

dos indivíduos. No cenário de compra de lava-louças, o número de produtos 

disponível nas lojas é relativamente restrito; no entanto, dado o número de planos de 

financiamento disponíveis para cada um dos consumidores (até 25 parcelas fixas), o 

número de opções de escolha dos indivíduos cresce significativamente. No cenário 

de compra de lava-roupas, a variedade de produtos à disposição para escolha dos 

clientes é muito maior, ampliando ainda mais o portfólio de opções dos indivíduos. 

As diferenças entre as taxas de juros médias praticadas no portfólio 

completo e as taxas exercidas nos contratos de financiamento assinados pelos 

clientes indicam uma relativa elasticidade na demanda pelos produtos em relação às 

taxas. Essa expectativa será confirmada adiante com os resultados da modelagem. 

Vale destacar a significativa diferença entre os valores reais (fluxo de 

caixa descontado à taxa livre de risco) e os preços à vista dos produtos. Na análise 

dos resultados, verificaremos qual dos fatores (preço à vista ou valor real) melhor 

explica a probabilidade de escolha dos produtos. 

Por fim, é importante observar as distorções sobre a informação de renda 

presumida dos consumidores (renda média bastante alta para um público sem 
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acesso a crédito no mercado), fruto do alto índice de indivíduos sem comprovação 

de renda. Esse fator gerou impacto significativo na relevância desta variável sobre o 

modelo econométrico, como será discutido a seguir. 
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5. Metodologia 

Retomando os principais objetivos deste estudo, temos: 

 Entender o efeito do parcelamento e da cobrança de juros sobre a 

demanda de lavadoras para indivíduos com restrições de acesso a 

crédito no mercado; 

 Quantificar a elasticidade do parcelamento e dos juros sobre a 

demanda; 

 Medir o grau de substituição entre os atributos das opções: taxa de 

juros, prazo de pagamento, valor das parcelas do financiamento e 

valor real do produto. 

Para responder a esses propósitos, inicialmente será utilizado um modelo 

logit condicional, em que a variável dependente será uma dummy de escolha da 

combinação produto (SKU) e plano de financiamento (parcelamento). Como 

variáveis explicativas serão exploradas as descritas no capítulo anterior, incluindo as 

taxas de juros cobradas. 

Como hipótese temos que caso a taxa de juros seja significativa no 

processo decisório de compra, espera-se que o efeito da variável seja negativo e 

estatisticamente significante, como o modelo econômico teórico sugere (quanto 

maior a taxa, maior o valor real do produto e, portanto, menor a demanda). Nesse 

sentido, o coeficiente associado à variável taxa de juros será negativo. O mesmo 

vale para as variáveis parcelamento e valor das parcelas. 

Dadas as fragilidades já expostas sobre esse modelo, serão executados 

testes Hausman de validade da condição IIA dentro dos grupos de produtos 

existentes no portfólio de escolha dos indivíduos. 

A partir desses testes, se forem obtidos resultados que invalidam a 

condição IIA, será construído um modelo logit aninhado, criando os ninhos com o 

agrupamento dos produtos de acordo com os resultados dos testes Hausman em 

cada um dos grupos. Além disso, serão calculadas as principais elasticidades: da 

taxa de juros, do número de parcelas, do valor das parcelas, da renda e do valor de 

entrada na demanda, por meio do cálculo dos efeitos marginais sobre a média dos 
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demais parâmetros. Por fim, serão calculadas as taxas marginais de substituição 

entre os atributos principais de escolha do plano de financiamento: taxa de juros, 

valor e número de parcelas. 

Neste modelo valem as mesmas hipóteses teóricas traçadas no modelo 

logit condicional: caso a taxa de juros, o valor e o número de parcelas sejam 

relevantes no processo decisório de compra, eles terão seu coeficiente menor que 

zero e serão estatisticamente significativos. 

Vale destacar que este se trata de um estudo de demanda condicional à 

compra dos bens selecionados. Isso porque a modelagem não considera um bem 

exterior correspondente à escolha dos indivíduos por não adquirirem nenhum dos 

produtos e planos de financiamento disponíveis no momento da compra. 

Além disso, considerou-se como hipótese nessa modelagem que o preço 

dos produtos é exógeno. Isso porque as variáveis que caracterizam as propriedades 

dos produtos, responsáveis por sua valoração, foram devidamente controladas nos 

modelos e, para os clientes, eram previamente dados, independentemente de suas 

características. 

  



46 
 

 

6. Análise dos resultados 

6.1. Modelo de escolha de Lava-louças 

Seguindo a metodologia descrita, incialmente construiu-se um modelo 

logit condicional a partir da base com as opções de escolha de lava-louças 

disponíveis em cada uma das lojas. A forma funcional do modelo é, considerando 

apenas as variáveis estatisticamente relevantes no modelo construído: 

 {
   

   

∑  
  

   

                                     
, com  (17) 

   : probabilidade de escolha da alternativa   – variável flag; 

    : utilidade da alternativa   para o indivíduo  ; 

   : valor real do produto a ser adquirido; 

   : valor da parcela do financiamento; 

  : taxa de juros do contrato de financiamento; 

  : número de parcelas do contrato de financiamento; 

  : variável dummy de identificação de marca líder do segmento; 

  : renda do indivíduo; 

   : valor de entrada dado na aquisição do produto; 

    : variável dummy de identificação do mês de Abril (controle para 

redução da variância do modelo); 

    : variável dummy de identificação do mês de Maio (controle para 

redução da variância do modelo); 

      : variável dummy de identificação do ano de 2016 (controle para 

redução da variância do modelo); 

Os resultados obtidos na modelagem seguem abaixo: 
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Tabela 6 – Resultados do modelo logit condicional (lava-louças) 

Nome da variável Coef. Std. Err. z P > |z| 

vl_real 0,00009 0,00008 1,06 0,288 

vl_parcela -0,00914 0,00081 -11,27 0,000 

tx_juros -0,92402 0,04480 -20,63 0,000 

parcelamento -0,15873 0,01669 -9,51 0,000 

renda 0,00000 0,00000 0,27 0,787 

vl_entrada -0,00149 0,00023 -6,57 0,000 

m04 0,46969 0,12805 3,67 0,000 

m05 0,31949 0,11757 2,72 0,007 

y2016 1,18483 0,10953 10,82 0,000 

_cons 3,78210 0,35647 10,61 0,000 

 

Tabela 7 – Estatísticas do modelo logit condicional (lava-louças) 

Estatísticas do modelo Valor 

Log likelihood -2401,2291 

LR chi
2
(9) 743,32 

Prob > chi
2
 0,0000 

Pseudo R
2
 0,1340 

 

Observa-se que o valor real do produto adquirido não é uma variável 

estatisticamente significativa no modelo. Isso pode representar que o consumidor 

deste segmento não tem consciência exata do valor real pago pelo produto (por sinal 

muito maior que o seu preço à vista). A probabilidade de escolha do produto e do 

plano de parcelamento está vinculada apenas ao número e valor das parcelas a 

serem pagas. Essa conclusão será válida caso o resultado dos testes Hausman de 

validade da hipótese IIA seja positivo. 

Além disso, a renda no modelo também não é estatisticamente 

significativa, provavelmente impactada pela qualidade da informação disponível para 

modelagem como já foi discutido. 

Por fim, conforme esperado, a taxa de juros, o valor e o número de 

parcelas são variáveis estatisticamente relevantes no modelo, com efeito negativo 

sobre a probabilidade de escolha dos produtos. 
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Utilizando o preço à vista como variável, no lugar do valor real do produto, 

como um modelo simples de elasticidade-preço da demanda, obtivemos resultados 

semelhantes: 

 

Tabela 8 – Resultados do modelo logit condicional com a variável “preço à vista” (lava-louças) 

Nome da variável Coef. Std. Err. z P > |z| 

preco 0,00018 0,00015 1,19 0,235 

vl_parcela -0,00927 0,00086 -10,74 0,000 

tx_juros -0,91111 0,04447 -20,49 0,000 

parcelamento -0,15737 0,01524 -10,33 0,000 

renda 0,00000 0,00000 0,26 0,793 

vl_entrada -0,00162 0,00024 -6,71 0,000 

m04 0,46869 0,12802 3,63 0,000 

m05 0,32258 0,11755 2,74 0,006 

y2016 1,18582 0,10930 10,85 0,000 

_cons 3,66185 0,33946 10,79 0,000 

 

Tabela 9 – Estatísticas do modelo logit condicional com a variável “preço à vista” (lava-louças) 

Estatísticas do modelo Valor 

Log likelihood -2401,1417 

LR chi
2
(9) 743,63 

Prob > chi
2
 0,0000 

Pseudo R
2
 0,1341 

 

O preço à vista também não se mostrou uma variável estatisticamente 

relevante para determinação da probabilidade de escolha de um produto e plano de 

parcelamento pelos clientes. Além disso, a elasticidade da demanda com relação à 

taxa de juros permaneceu nos mesmos patamares obtidos no modelo inicial. 

A partir deste modelo, que tem por premissa básica a independência das 

alternativas irrelevantes, executamos os testes Hausman de validade da condição 

IIA dentro dos grupos de produtos existentes. Os resultados indicaram que, 

utilizando-se um nível de significância de 1%, a premissa IIA não é válida para boa 

parte dos grupos de produtos testados, de marcas e capacidades diferentes. Nesse 

sentido, a construção de um modelo logit aninhado torna-se importante, uma vez 

que relaxa essa hipótese entre os grupos de produtos. 



49 
 

 

Adotou-se nessa classe de produtos um modelo logit aninhado em dois 

níveis, definindo-se os ninhos do primeiro nível com base nas marcas dos produtos: 

 Ninho líder: formado pelos produtos da marca Brastemp (líder de 

mercado na classe) 

 Ninho challengers: formado pelos produtos das marcas Ariston e G. E. 

Dako (marcas com menor participação no mercado) 

 Ninho follower: formado pelos produtos da marca Electrolux (marca 

com segunda maior participação de mercado na classe); 

O segundo e último nível é representado pelas opções de compra dos 

consumidores, dentro de cada um dos ninhos (combinação de SKUs e planos de 

parcelamento). 

O modelo construído retornou resultados semelhantes, como se observa 

abaixo: 

 

Tabela 10 – Resultados do modelo logit aninhado em 2 níveis: equação geral (lava-louças) 

Nome da variável Coef. Std. Err. Z P > |z| 

vl_real 0,00022 0,00009 2,41 0,016 

vl_parcela -0,00902 0,02111 -4,27 0,000 

tx_juros -1,18655 0,26736 -4,44 0,000 

parcelamento -0,14075 0,03417 -4,12 0,000 

 

Tabela 11 – Resultados do modelo logit aninhado em 2 níveis: equação ninho CHALLENGERS (lava-
louças) 

Nome da variável Coef. Std. Err. z P > |z| 

renda -0,00591 0,84313 -0,01 0,994 

vl_entrada -0,02126 66.479,64000 0,00 1,000 

m04 588,91950 2.629.298,00000 0,00 1,000 

m05 686,35180 . . . 

y2016 -5,86608 11.100.000,00000 0,00 1,000 

 

Tabela 12 – Resultados do modelo logit aninhado em 2 níveis: equação ninho OUTROS (lava-louças) 

Nome da variável Coef. Std. Err. z P > |z| 

renda 0,00000 0,00000 0,94 0,345 
vl_entrada 0,00099 0,00047 2,11 0,035 
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Nome da variável Coef. Std. Err. z P > |z| 

m04 -0,76398 0,30597 -2,50 0,013 
m05 -1,10462 0,27837 -3,97 0,000 
y2016 -0,60433 0,25708 -2,35 0,019 

 

Tabela 13 – Estatísticas do modelo logit aninhado em 2 níveis (lava-louças) 

Estatísticas do modelo Valor 

Log likelihood -1829,3571 

Wald chi
2
(13) - 

Prob > chi
2
 - 

 

Neste modelo, utilizando-se o mesmo nível de significância de 1%, temos 

que o valor real dos produtos permanece como variável não relevante no modelo, 

sustentando a hipótese de que a demanda por esses bens é inelástica em relação 

ao preço real dos produtos nesse perfil de público. A elasticidade da demanda está 

associada às variáveis relevantes para escolha desses indivíduos com restrição de 

acesso a crédito: taxa de juros, prazo do financiamento e valor das parcelas a serem 

pagas. 

Uma das preocupações no modelo foi a adequação aos dados, dada a 

raridade de eventos positivos na amostra. O resultado obtido do modelo, com um 

pseudo-R2 de 0,134, no entanto, foi até superior ao encontrado em estudos 

semelhantes na literatura, como VIEIRA (2010), em seu estudo sobre elasticidade da 

taxa de juros para empréstimos no cartão de crédito, com um pseudo-R2 de 0,047. 

As elasticidades obtidas para cada uma das variáveis, estimadas 

numericamente, foram menores que as observadas no modelo logit condicional, 

exceto pela elasticidade-renda, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 14 – Elasticidades das principais variáveis do modelo logit aninhado (lava-louças) 

Elasticidades Valores 

vl_real 0,21382 

vl_parcela -1,46997 

tx_juros -0,97906 

parcelamento -0,35466 
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Elasticidades Valores 

renda 7,53941 

vl_entrada 0,00069 

 

Nesse sentido, a elasticidade observada para a taxa de juros ainda é 

relevante, apesar de significativamente menor que a obtida nos estudos de 

referência deste trabalho, como com VIEIRA, 2010, com uma elasticidade de -2,83 

para a probabilidade de contratação de empréstimos no público Premium. Uma das 

hipóteses associadas a essa elasticidade se dá pela restrição de opções de acesso 

a crédito deste público, uma vez que o crediário se apresenta como única opção 

frente aos outros meios de pagamento não disponíveis. No entanto, por se tratar de 

um produto considerado mais supérfluo, seu consumo ainda está associado a uma 

maior sensibilidade em relação ao custo de aquisição (taxa de juros), justificando a 

elasticidade observada. 

A maior elasticidade está associada ao valor das parcelas, coerente com 

o comportamento observado dos consumidores nas lojas: a dinâmica de compra 

neste meio de pagamento passa, em geral, por um conjunto de simulações para 

minimização do valor das parcelas dentro dos limites de capacidade de pagamento 

dos clientes. 

Por fim, as taxas marginais de substituição observadas na tabela abaixo 

indicam uma permutação intensa entre o valor das parcelas e os demais parâmetros 

de financiamento, reforçando o comportamento observado nas lojas e, 

consequentemente, as hipóteses acima expostas. Os resultados indicam uma alta 

propensão à troca de condições de juros mais elevados e/ou maior número de 

parcelas por valores de parcela menores. Entre taxas de juros e números de 

parcelas, os consumidores estão propensos a trocar planos de parcelamento mais 

extensos por taxas de juros menores. As taxas de substituição quase nulas entre os 

parâmetros de financiamento e o valor real dos produtos refletem a falta de 

consciência exata do valor real pago pelos consumidores e, consequentemente, a 

baixa propensão à troca de valores reais mais baixos por outras condições de 

financiamento. 
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Tabela 15 – Taxas marginais de substituição (lava-louças) 

Taxas marginais de substituição Valores 

vl_real X vl_parcela -0,02 

vl_real X tx_juros 0,00 

vl_real X parcelamento 0,00 

vl_parcela X tx_juros 0,01 

vl_parcela X parcelamento 0,06 

tx_juros X parcelamento 8,43 

 

Pode-se concluir, portanto, com os resultados obtidos para a classe de 

produtos lava-louças, que existe uma elasticidade relevante na demanda com 

relação à taxa de juros e demais condições de financiamento. Dadas as opções de 

produtos, números de parcelas e taxas de juros oferecidos, os indivíduos maximizam 

sua utilidade considerando a combinação dessas variáveis na escolha. 

 

6.2. Modelo de escolha de Lava-roupas 

Seguindo a mesma metodologia, construiu-se um modelo logit condicional 

com as opções de escolha de lava-roupas disponíveis. A forma funcional do modelo 

é, considerando apenas as variáveis estatisticamente relevantes no modelo 

construído: 

 {
   

   

∑  
  

   

                             
, com  (18) 

   : probabilidade de escolha da alternativa   – variável flag; 

    : utilidade da alternativa   para o indivíduo  ; 

   : valor real do produto a ser adquirido; 

   : valor da parcela do financiamento; 

  : taxa de juros do contrato de financiamento; 

  : número de parcelas do contrato de financiamento; 
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  : variável dummy de identificação de marca líder do segmento; 

  : renda do indivíduo; 

   : valor de entrada dado na aquisição do produto; 

      : variável dummy de identificação do ano de 2016 (controle para 

redução da variância do modelo); 

Os resultados obtidos na modelagem seguem abaixo: 

 

Tabela 16 – Resultados do modelo logit condicional (lava-roupas) 

Nome da variável Coef. Std. Err. z P > |z| 

vl_real 0,00029 0,00003 9,18 0,000 

vl_parcela -0,00717 0,00043 -16,73 0,000 

tx_juros -0,39476 0,02771 -14,25 0,000 

parcelamento -0,11206 0,00674 -16,62 0,000 

renda 0,00000 0,00000 -0,08 0,940 

vl_entrada -0,00094 0,00018 -5,22 0,000 

y2016 0,72909 0,05846 12,47 0,000 

_cons -3,13896 0,17901 -17,54 0,000 

 

Tabela 17 – Estatísticas do modelo logit condicional (lava-roupas) 

Estatísticas do modelo Valor 

Log likelihood -10508,5000 

LR chi
2
(9) 905,95 

Prob > chi
2
 0,0000 

Pseudo R
2
 0,0413 

 

Observa-se um cenário bastante semelhante ao obtido na modelagem 

para a categoria Lava-louças: 

 Novamente a variável renda não foi uma variável estatisticamente 

significativa no modelo, pelos motivos já discutidos anteriormente 

sobre a consistência dos dados existentes; 

 O valor real do produto adquirido, apesar ser estatisticamente 

relevante, apresentou coeficiente pequeno e baixa elasticidade. Seu 
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sinal positivo pode ser um indicativo de que esses produtos funcionam 

como bens de Veblen para esse público, ou seja, bens cuja demanda 

é proporcional ao seu preço, aparente contradição à lei da procura, 

por serem desejáveis, como símbolo do status social do indivíduo e 

forma de consumo ostentatório. Esses pontos serão validados se os 

mesmos resultados forem obtidos após os testes Hausman de 

validade da condição IIA; 

 A taxa de juros apresentou-se como variável estatisticamente 

significativa no modelo, com efeito negativo sobre a probabilidade de 

escolha dos produtos, como esperado. 

 

Utilizando o preço à vista como variável no lugar do valor real do produto, 

obtivemos resultados semelhantes: 

 

Tabela 18 – Resultados do modelo logit condicional com a variável “preço à vista” (lava-roupas) 

Nome da variável Coef. Std. Err. z P > |z| 

preco 0,00114 0,00009 12,83 0,000 

vl_parcela -0,01084 0,00064 -16,99 0,000 

tx_juros -0,41551 0,02829 -14,69 0,000 

parcelamento -0,13586 0,00731 -18,60 0,000 

renda 0,00000 0,00000 -0,14 0,888 

vl_entrada -0,00191 0,00021 -9,20 0,000 

y2016 0,79276 0,05836 13,58 0,000 

_cons -2,80635 0,18047 -15,55 0,000 

 

Tabela 19 – Estatísticas do modelo logit condicional com a variável “preço à vista” (lava-roupas) 

Estatísticas do modelo Valor 

Log likelihood -10450,9090 

LR chi
2
(9) 1.021,13 

Prob > chi
2
 0,0000 

Pseudo R
2
 0,0466 

 



55 
 

 

Neste modelo, o preço à vista apareceu como uma variável 

estatisticamente relevante para determinação da probabilidade de escolha dos 

clientes, da mesma forma que o valor real dos produtos apareceu no modelo 

anterior. Além disso, como já visto no modelo da categoria Lava-louças, a 

elasticidade da demanda com relação à taxa de juros permaneceu nos mesmos 

patamares obtidos no modelo inicial. 

A partir disso, executamos mais uma vez os seguintes testes Hausman de 

validade da condição IIA dentro dos grupos de produtos existentes. Pudemos, a 

partir disso, concluir que, utilizando-se um nível de significância de 1%, a premissa 

IIA não é válida para a grande maioria dos grupos de produtos testados, 

considerando-se marcas dos produtos e as funcionalidades e capacidades 

associadas. 

Nesse sentido, para a construção do modelo logit aninhado, adotou-se um 

modelo em três níveis, definindo-se os ninhos com base nas marcas dos produtos e 

nas funcionalidades dos mesmos: 

 1º nível: funcionalidades: 

o Ninho Lavadoras: grupo formado pelas lavadoras 

automáticas de todas as capacidades; 

o Ninho SEMI: grupo formado pelas lavadoras 

semiautomáticas (tanquinhos) de todas as capacidades; 

o Ninho LAVASECA: grupo formado pelos produtos com 

lavagem, centrifugação e secagem (lava & seca) de todas as 

capacidades. 

 2º nível: marcas: 

o Ninho IIA: formado pelas marcas cujos testes Hausman 

retornaram aceitação da premissa IIA (marcas Colormaq e 

Latina); 

o Ninho NIIA: formado pelas marcas cujos testes retornaram 

rejeição da premissa IIA (demais marcas). 
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 3º nível (último): opções de compra dos consumidores, dentro de 

cada um dos ninhos (combinação de SKUs e planos de parcelamento) 

O modelo construído retornou resultados semelhantes, como se observa 

abaixo: 

 

Tabela 20 – Resultados do modelo logit aninhado em 3 níveis: equação geral (lava-roupas) 

Nome da variável Coef. Std. Err. z P > |z| 

vl_real 0,00029 0,00010 2,88 0,004 

vl_parcela -0,01668 0,00247 -6,76 0,000 

tx_juros -0,55102 0,07853 -7,02 0,000 

parcelamento -0,20405 0,03097 -6,59 0,000 

 

Tabela 21 – Resultados do modelo logit aninhado em 3 níveis: equação ninho SEMI (lava-roupas) 

Nome da variável Coef. Std. Err. z P > |z| 

renda 0,00000 0,00000 -2,68 0,007 

vl_entrada -0,00854 0,00109 -7,85 0,000 

y2016 0,12999 0,16530 0,79 0,432 

 

Tabela 22 – Resultados do modelo logit aninhado em 3 níveis: equação ninho LAVASECA (lava-
roupas) 

Nome da variável Coef. Std. Err. z P > |z| 

renda 0,00000 0,00000 -0,01 0,989 

vl_entrada 0,00333 0,00092 3,60 0,000 

y2016 -0,46523 0,60679 -0,77 0,443 

 

Tabela 23 – Estatísticas do modelo logit aninhado em 3 níveis (lava-roupas) 

Estatísticas do modelo Valor 

Log likelihood -6078,3190 

Wald chi
2
(13) 105,67 

Prob > chi
2
 0,0000 

 

Neste modelo, utilizando-se o mesmo nível de significância de 1%, temos 

que o valor real dos produtos permanece como variável relevante no modelo, com 

um coeficiente bastante baixo e positivo, como no modelo logit condicional. Isso 
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indica, portanto, um comportamento de bens de Veblen para esse público com 

restrição de acesso a crédito. 

Além disso, os demais fatores permaneceram críticos para escolha 

desses indivíduos, com sinais negativos, indicando que os efeitos do custo do 

financiamento obedecem à lei da procura: taxa de juros, prazo do financiamento e 

valor das parcelas a serem pagas. 

Da mesma forma, teve-se como preocupação no modelo a adequação 

aos dados. O pseudo-R2 de 0,041 obtido no modelo, apesar de inferior ao do modelo 

da categoria lava-louças, ainda é compatível com o encontrado em estudos 

semelhantes na literatura. 

A elasticidade estimada numericamente de -2,53, maior que a da 

categoria Lava-louças, é mais próxima da observada nos outros estudos de 

referência deste trabalho. Essa diferença pode estar associada justamente ao fato 

deste bem ser de consumo mais básico na população, especialmente considerando 

a expansão observada nos últimos anos na categoria, pelas políticas 

governamentais de incentivo. 

 

Tabela 24 – Elasticidades das principais variáveis do modelo logit aninhado (lava-roupas) 

Elasticidades Valores 

vl_real 0,63976 

vl_parcela -1,67228 

tx_juros -2,52816 

parcelamento -1,45597 

renda -0,00122 

vl_entrada -0,07902 

 

Por fim, as taxas marginais de substituição observadas na tabela abaixo 

indicam a mesma permutação intensa entre o valor das parcelas e os demais 

parâmetros de financiamento observada para a categoria lava-louças. Entre taxas de 

juros e números de parcelas, os consumidores estão propensos a trocar planos de 

parcelamento mais extensos por taxas de juros menores, numa escala menor que na 

categoria lava-louças. Por fim, da mesma forma as taxas de substituição entre os 
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parâmetros de financiamento e o valor real dos produtos refletem a falta de 

consciência exata do valor real pago pelos consumidores. 

 

Tabela 25 – Taxas marginais de substituição (lava-roupas) 

Taxas marginais de substituição Valores 

vl_real X vl_parcela -0,02 

vl_real X tx_juros 0,00 

vl_real X parcelamento 0,00 

vl_parcela X tx_juros 0,03 

vl_parcela X parcelamento 0,08 

tx_juros X parcelamento 2,70 

 

Pode-se concluir, portanto, com os resultados obtidos para a classe de 

produtos lava-roupas, que também existe elasticidade relevante na demanda com 

relação à taxa de juros, maior que a categoria lava-louças. Além disso, existe um 

alto grau de substituição entre os atributos taxa de juros, número e valor das 

parcelas, como o observado na categoria lava-louças, ou seja, há alta propensão 

dos consumidores por trocar planos de financiamento com maiores taxas de juros e 

maiores prazos de financiamento para obtenção de menores parcelas. Dadas as 

opções de produtos, números de parcelas e taxas de juros oferecidos, os indivíduos 

maximizam sua utilidade considerando a combinação dessas variáveis na escolha. 
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7. Conclusão 

Os resultados obtidos para as duas categorias estudadas foram bastante 

consistentes e estão em linha com os observados na literatura de referência. Eles 

reafirmam o que foi sugerido por KARLAN e ZINMAN (2006) sobre a elasticidade de 

taxa de juros ser menor para públicos com maior restrição de acesso ao crédito, 

público foco deste estudo. 

Ainda que esse público tenha restrições de acesso a crédito, a taxa de 

juros permanece como fator relevante na decisão de escolha, por influenciar 

diretamente no custo do financiamento. Além disso, o número de opções oferecidas 

para escolha dos indivíduos (combinação de produtos diferentes e planos de 

financiamento existentes) expande suas opções de acesso a crédito, permitindo 

escolhas que maximizem sua utilidade considerando diferentes taxas de juros 

praticadas. 

A importância deste estudo está na identificação dessa elasticidade, que 

vai contra o senso comum de que o brasileiro tomador de crédito apenas avalia se o 

valor da prestação é compatível com seu orçamento, mesmo para as classes sociais 

com mais restrição de acesso a crédito. Isso porque, apesar da limitação de players 

no mercado com essa oferta, o número de opções de produtos e planos de 

financiamento oferecidos a esses clientes permite a escolha que minimize seus 

custos de aquisição. Isso não elimina o fato de que os valores das parcelas 

continuam como fator preponderante na tomada de decisão, mas esclarece que os 

outros parâmetros de formação do plano de financiamento também tem sua 

importância no contexto. 

Podemos entender como restrições deste estudo, que se apresentam, 

portanto, como cenários de expansão futura: 

 A limitação de categorias estudadas, restrita apenas a algumas linhas 

de produtos da linha branca. As demais categorias de produtos 

podem apresentar comportamentos distintos, pelo perfil de consumo; 

 O período analisado, concentrado no primeiro semestre do ano, não 

contemplando, portanto, cenários mais sazonais de consumo (Black 

Friday e Natal); 
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 A limitação de variações de taxas de juros estudadas. A magnitude da 

elasticidade pode ser diferente de acordo com as faixas de taxa de 

juros praticadas e, portanto, sendo substancialmente diferente em 

cenários disruptivos de taxas de juros (ex.: menores que 2%); 

 A hipótese de racionalidade perfeita dos agentes no processo de 

escolha dos produtos e planos de financiamento, que é questionada 

nas literaturas existentes sobre racionalidade limitada dos indivíduos. 

Além disso, como opções de expansão de escopo deste estudo, tem-se a 

possibilidade de avaliação de seleção adversa sobre a taxa de juros. Esse também 

não é um tema consensual, uma vez que existem estudos com resultados 

divergentes. O próprio estudo de VIEIRA (2010) apresentou resultados diferentes 

para os públicos Premium e Internacional em relação à taxa de juros, com seleção 

adversa observada apenas no público Premium. 

Outra opção importante de expansão de escopo é a análise de perfil dos 

demais públicos de consumo, fora do CDC, em que as restrições de acesso a crédito 

são significativamente menores e, portanto, validando o comportamento da 

elasticidade da taxa de juros em relação à renda e à liquidez dos indivíduos. 
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9. Anexos 

Anexo 1 – Resultados dos testes Hausman de IIA (lava-louças) 

Coeficientes m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 

vl_real 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

vl_parcela 
-

0,009 
-0,009 -0,007 -0,010 -0,009 -0,011 -0,010 -0,009 -0,009 -0,009 

tx_juros 
-

0,924 
-0,921 -1,033 -0,897 -0,925 -0,928 -0,927 -0,922 -0,924 -0,985 

parcelamento 
-

0,159 
-0,164 -0,158 -0,158 -0,158 -0,160 -0,160 -0,158 -0,159 -0,170 

Renda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

vl_entrada 
-

0,001 
-0,001 -0,001 -0,002 -0,002 -0,002 -0,002 -0,002 -0,001 -0,001 

m04 0,470 0,472 0,440 0,440 0,471 0,464 0,599 0,476 0,469 0,030 

m05 0,319 0,340 0,354 0,273 0,322 0,321 0,553 0,322 0,319 -0,332 

y2016 1,185 1,148 0,645 1,293 1,184 1,360 1,215 1,197 1,186 0,705 

           Diferenças dos 
coef. 

m1 - 
m0 

m2 - 
m0 

m3 - 
m0 

m4 - 
m0 

m5 - 
m0 

m6 - 
m0 

m7 - 
m0 

m8 - 
m0 

m9 - 
m0 

vl_real 
 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

vl_parcela 
 

0,000 0,002 0,000 0,000 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 

tx_juros 
 

0,003 -0,109 0,027 -0,001 -0,004 -0,003 0,002 0,000 -0,061 

parcelamento 
 

-0,005 0,000 0,001 0,001 -0,001 -0,001 0,001 0,000 -0,011 

Renda 
 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

vl_entrada 
 

0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 

m04 
 

0,003 -0,030 -0,030 0,002 -0,005 0,129 0,006 -0,001 -0,440 

m05 
 

0,021 0,034 -0,047 0,002 0,001 0,234 0,002 -0,001 -0,652 

y2016   -0,037 -0,540 0,108 -0,001 0,175 0,030 0,012 0,001 -0,480 

           Teste 
Hausman* 

  m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 

chi
2
(8) 

 
25,52 195,52 19,40 2,27 49,73 15,63 7,08 0,45 27,70 

prob. > chi
2
   0,13% 0,00% 1,28% 97,15% 0,00% 4,80% 42,10% 99,99% 0,05% 

           
m0: Modelo com todos os grupos de produtos 

    
m1: Modelo sem os produtos com 6 serviços 

    
m2: Modelo sem os produtos com 8 serviços 

    
m3: Modelo sem os produtos com 9 serviços 

    
m4: Modelo sem os produtos com 10 serviços 

    
m5: Modelo sem os produtos com 12 serviços 

    
m6: Modelo sem os produtos da marca ELECTROLUX 

   
m7: Modelo sem os produtos da marca G.E.DAKO 

    
m8: Modelo sem os produtos da marca ARISTON 

    
m9: Modelo sem os produtos da marca BRASTEMP 

   

 (*) H0: diferença entre os coeficientes não sistemática (propriedade IIA válida) 
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Anexo 2 – Resultados dos testes Hausman de IIA (lava-roupas) 

Coeficientes m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 

vl_real 0,000 0,000 0,000 NA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

vl_parcela -0,007 -0,007 -0,007 NA -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 

tx_juros -0,395 -0,402 -0,401 NA -0,388 -0,404 -0,494 -0,394 -0,416 -0,406 

parcelamento -0,112 -0,118 -0,114 NA -0,112 -0,114 -0,098 -0,111 -0,105 -0,112 

Renda 0,000 0,000 0,000 NA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

vl_entrada -0,001 -0,001 -0,001 NA -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 

y2016 0,729 0,681 0,714 NA 0,675 0,687 0,907 0,720 0,722 0,625 

           Diferenças dos 
coef. 

m1 - 
m0 

m2 - 
m0 

m3 - 
m0 

m4 - 
m0 

m5 - 
m0 

m6 - 
m0 

m7 - 
m0 

m8 - 
m0 

m9 - 
m0 

vl_real 
 

0,000 0,000 NA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

vl_parcela 
 

0,000 0,000 NA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

tx_juros 
 

-0,007 -0,006 NA 0,006 -0,009 -0,099 0,001 -0,021 -0,011 

parcelamento 
 

-0,006 -0,002 NA 0,000 -0,002 0,014 0,001 0,007 0,001 

Renda 
 

0,000 0,000 NA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

vl_entrada 
 

0,000 0,000 NA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

y2016   -0,048 -0,015 NA -0,054 -0,042 0,177 -0,009 -0,007 -0,104 

           Teste 
Hausman   m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 

chi
2
(8) 

 
19,94 70,13 NA 11,45 -26,76 104,06 2,85 20,04 30,34 

prob. > chi
2
   0,28% 0,00% NA 7,55% NA 0,00% 82,73% 0,27% 0,00% 

 

Coeficientes m0 m10 m11 m12 m13 m14 m15 m16 m17 

vl_real 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

vl_parcela -0,007 -0,007 -0,007 -0,008 -0,008 -0,006 -0,008 -0,007 -0,007 

tx_juros -0,395 -0,387 -0,391 -0,418 -0,441 -0,482 -0,337 -0,355 -0,380 

parcelamento -0,112 -0,108 -0,112 -0,126 -0,118 -0,084 -0,135 -0,118 -0,111 

Renda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

vl_entrada -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 0,000 -0,002 -0,001 -0,001 

y2016 0,729 0,754 0,735 0,615 0,705 0,777 0,763 0,790 0,728 

          

Diferenças dos coef. 
m10 - 

m0 
m11 - 

m0 
m12 - 

m0 
m13 - 

m0 
m14 - 

m0 
m15 - 

m0 
m16 - 

m0 
m17 - 

m0 

vl_real 
 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

vl_parcela 
 

0,000 0,000 0,000 -0,001 0,001 -0,001 0,000 0,000 

tx_juros 
 

0,008 0,004 -0,023 -0,046 -0,087 0,057 0,040 0,015 

parcelamento 
 

0,004 0,001 -0,014 -0,006 0,028 -0,023 -0,006 0,001 

Renda 
 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

vl_entrada 
 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 -0,001 0,000 0,000 

y2016   0,024 0,006 -0,114 -0,024 0,047 0,034 0,061 -0,001 

          Teste 
Hausman   m10 m11 m12 m13 m14 m15 m16 m17 

chi
2
(8) 

 
45,09 20,44 -51,12 26,54 118,68 43,36 34,99 21,95 

prob. > chi
2
   0,00% 0,23% NA 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,12% 
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m0: Modelo com todos os grupos de produtos 

m1: Modelo sem os produtos da marca LG 

m2: Modelo sem os produtos da marca SAMSUNG 

m3: Modelo sem os produtos da marca ELECTROLUX 

m4: Modelo sem os produtos da marca COLORMAQ 

m5: Modelo sem os produtos da marca LIBELL 

m6: Modelo sem os produtos da marca SUGGAR 

m7: Modelo sem os produtos da marca LATINA 

m8: Modelo sem os produtos da marca NEWMAQ 

m9: Modelo sem os produtos da marca CONSUL 

m10: Modelo sem os produtos da marca BRASTEMP 

m11: Modelo sem os produtos da marca PANASONIC 

m12: Modelo sem os produtos da espécie LAVA E SECA 

m13: Modelo sem os produtos da espécie LAVADORA SEMI-AUT. ATE 6 KG 

m14: Modelo sem os produtos da espécie LAVADORA SEMI-AUT. MAIS 6KG 

m15: Modelo sem os produtos da espécie LAVADORAS 10/11/12 KG 

m16: Modelo sem os produtos da espécie LAVADORAS ACIMA 13 KG 

m17: Modelo sem os produtos da espécie LAVADORAS ATE 9 KG 

 


