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Resumo: A partir da década de 1990, a cadeia produtiva
de carne bovina brasileira vem passando por inúmeras
PXGDQoDVTXH¿]HUDPFRPTXHDVHPSUHVDVFULDVVHP
novas estratégias, dentre elas, as fusões e aquisições
TXHRFRUUHPQRVHWRUGHDEDWHHTXHRGHL[DUDPPDLV
FRQFHQWUDGRSRVVLELOLWDQGRTXHRVIULJRUt¿FRVH[HUoDP
poder de comprador via redução do preço pago pelo
boi gordo. Assim, o presente estudo tem como objeWLYR LGHQWL¿FDU D H[LVWrQFLD GR H[HUFtFLR GR SRGHU GH
FRPSUDGRU HQWUH IULJRUt¿FRV H SHFXDULVWDV GD FDGHLD
produtiva de carne bovina brasileira, e o impacto desWH H[HUFtFLR VREUH R SUHoR SDJR SHOR ERL JRUGR 3DUD
atingir o objetivo, a metodologia foi dividida em duas
etapas: primeiro foi delimitado o mercado relevante
SHOD GLPHQVmR JHRJUi¿FD XWLOL]DQGR R FRQFHLWR PXOtidisciplinar de Polígonos de Thiessen (1911) no qual
foram selecionados três mercados com base no númeURGHHPSUHVDVDWXDQWHVHQDVHTXrQFLDIRLYHUL¿FDGR
o comportamento do preço nos mercados escolhidos
SDUD LGHQWL¿FDU R H[HUFtFLR GR SRGHU GH FRPSUDGRU
&RQFOXLQGR TXH H[LVWH SRGHU GH FRPSUDGRU QD FDGHLD
SURGXWLYDGHFDUQHERYLQDEUDVLOHLUDVHQGRRH[HUFtFLR
maior em mercados mais concentrados, via preço mais
EDL[RSDJRDRVSHFXDULVWDVSHORERLJRUGR
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Abstract: Since the 1990s, a Brazilian beef production
chain has undergone changes in greenhouse gases, causing companies to create new strategies, such as mergers and acquisitions that have no slaughtering sector
and have left it more concentrated , Enabling the slauJKWHUKRXVHVWRH[HUFLVHEX\HUSRZHUWKURXJKUHGXFWLRQ
of the price paid by the bullock. Thus, the present study
DLPVWRLGHQWLI\WKHH[LVWHQFHRIEX\HUSRZHUH[HUFLVH
between slaughterhouses and cattle farmers in the Brazilian beef production chain, and the impact on the price
paid by the beef cattle. (1911), three markets were not
selected based on numbers of operating companies and
following a new process of determining the market vaOXH RI WKH JHRJUDSKLF DUHD ,W YHUL¿HG WKH EHKDYLRU RI
WKHPDUNHWSULFHIRUWKHLGHQWL¿FDWLRQRIWKHH[HUFLVHRI
EX\HUSRZHU&RQFOXGLQJWKDWWKHUHLVEX\HUSRZHULQ
WKH%UD]LOLDQEHHISURGXFWLRQFKDLQWKHODUJHVWH[HUFLVH
being in more concentrated markets, through the lower
price paid to cattle farmers for the cattle.
Keyworks:&DWWOH3RO\JRQV7KLHVVHQ3ULFH
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1 INTRODUÇÃO
No início dos anos de 1990 a economia brasileira passou por duas grandes mudanças que foram
a abertura comércio no início da década e a estabilização econômica com o lançamento do Plano
5HDOHP(VWDVPXGDQoDVDIHWDUDPVLJQL¿FDtivamente a estrutura de diversos setores econômiFRVSRUPHLRGHDOWHUDo}HVQRÀX[RFRPHUFLDOGH
certos produtos e, principalmente, no grau de conFRUUrQFLD&RPLVWRDVHPSUHVDVVHQWLUDPQHFHVVLdade de criar estratégias para fazer frente ao novo
FRQWH[WRHFRQ{PLFR'HQWUHDVHVWUDWpJLDVHVWmRDV
fusões e aquisições que ocorreram em praticamente todos os setores econômicos, principalmente, a
partir dos anos 2000, incluindo no setor de abate
de bovinos.
Em relação ao segmento de abate de bovinos,
de acordo com o Ministério da Agricultura, PecuiULD H$EDVWHFLPHQWR 0$3$  QR DQR GH  D
estrutura da indústria brasileira de abate de gado
HUDFRPSRVWDSRUSODQWDVIULJRUt¿FDVUHJLVWUDdas no Sistema de Inspeção Federal (SIF) em todo
o território nacional. Sendo que 79 unidades de
abate pertencem a três empresas distintas que são
UHVSRQViYHLVSRUGRDEDWHGHERYLQRVQRSDtV
52&+$ 
3RURXWURODGRQmRKRXYHDOWHUDo}HVVLJQL¿FDtivas na quantidade de produtores de gado nas últimas décadas, o que pode ser comprovado com
EDVH QDV LQIRUPDo}HV GRV GRLV ~OWLPRV &HQVRV
$JURSHFXiULRVTXHFRQVWDWRXHPDH[LVWrQcia de 2.698.197 propriedades que criavam gado de
corte no Brasil e em 2006 o total era de 2.650.595
estabelecimentos (IBGE, 2006). Além do número
de estabelecimentos que criam gado de corte no
Brasil, o rebanho de mais de metade dos pecuaristas, tanto em 1995 quanto em 2006, variava entre
10 e 99 animais, sendo considerados pequenos se
comparados ao mercado de gado vivo.
&RP EDVH QR H[SRVWR SHUFHEHVH D SRVVLELOLGDGH GD LQG~VWULD IULJRUt¿FD H[HUFHU SRGHU GH
FRPSUDGRU Mi TXH H[LVWHP JUDQGHV H PRGHUQRV
IULJRUt¿FRV DGTXLULQGR JDGR GH SHTXHQRV SURGXWRUHVUXUDLVHPWRGRRSDtV3RUWDQWRpQHFHVViULR
DQDOLVDU R H[HUFtFLR GR SRGHU GH FRPSUD TXH RV
IULJRUt¿FRVSRGHPH[HUFHUVREUHRVSHFXDULVWDV(
FDVRHVWHSRGHUVHMDH[HUFLGRHDSHVDUGHWDOSRGHU
agir diretamente sobre os produtores, toda a cadeia
produtiva da carne bovina pode sofrer consequên-
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cias. Dentre os impactos estão a redução da produomRHGDVYHQGDVGRERLJRUGRRTXHUHÀHWHQDFRmercialização da carne bovina, fazendo com que
os preços se elevem e o bem-estar do consumidor,
IXWXUDPHQWH VHMD UHGX]LGR 6(;721 =+$1*
  1HVWH VHQWLGR 'REVRQ HW DO   D¿Umam que uma das formas de o poder de compraGRUVHUH[HUFLGRpYLDSUHoRPDLVEDL[RSDJRSHORV
compradores.
'LDQWHGRQRWyULRHFRPEDVHQDGH¿QLomRGH
'REVRQ HW DO   SDUD H[HUFtFLR GH SRGHU GH
comprador, surge o seguinte problema de pesquisa: Em mercados mais concentrados as unidades
de abate de bovinos registradas no Sistema de InsSHomR)HGHUDO 6,) H[HUFHPSRGHUGHFRPSUDGRU
sobre os pecuaristas no Brasil, de forma a impactar
no preço pago pelo boi gordo?
Para responder ao problema de pesquisa, o objeWLYRGRHVWXGRpLGHQWL¿FDUDH[LVWrQFLDGRH[HUFtFLR
GRSRGHUGHFRPSUDGRUHQWUHIULJRUt¿FRVHSHFXDristas em três mercados distintos da cadeia produtiYDGHFDUQHERYLQDEUDVLOHLUDYLDSUHoRPDLVEDL[R
pago pelo boi gordo nos mercados selecionados.

2 PODER DE COMPRADOR
Apesar dos grandes e poderosos compradores
serem encontrados em diversos mercados, pouco
se discute na literatura econômica, e os órgãos
que julgam concentrações horizontais e verticais
QmRWrPJUDQGHSUHRFXSDomRFRPDH[LVWrQFLDH
SULQFLSDOPHQWHFRPRH[HUFtFLRGRSRGHUGHFRPprador, especialmente levando em consideração a
DQiOLVH HPStULFD GH HVWH SRGHU '2%621 HW DO
2001). Em geral, a discussão é acerca da possibiliGDGHGRH[HUFtFLRGRSRGHUGHPHUFDGR(PRXWUDV
SDODYUDV QD PDLRULD GDV YH]HV VmR YHUL¿FDGDV DV
UHODo}HVjMXVDQWHHQmRDPRQWDQWHGHXPDFDGHLD
produtiva.
2IDWRGHDSUHRFXSDomRVHUPDLRUFRPDVFRQVHTXrQFLDV GR H[HUFtFLR GR SRGHU GH PHUFDGR p
de acordo com Ragazzo e Machado (2013), em
IXQomRGDH[LVWrQFLDGHXPDUHODomRPDLVGLUHWDH
visível entre o bem ou serviço fornecido e a possibilidade que a redução da competição gera, como
aumento nos preços e ou perda da qualidade e de
LQFHQWLYR j LQRYDomR 3RUWDQWR R SRGHU GR FRPSUDGRUpXPDVSHFWRLPSRUWDQWHQDDQiOLVHGDFRQcorrência, uma vez que os grandes compradores
podem disciplinar a política de preços dos vendeGRUHV (8523($1&200,66,21 
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1HVWH VHQWLGR &DUVWHQVHQ   D¿UPD TXH D
preocupação com o poder de compra tem origem
no fato econômico de que o comprador é o agente
“decisivo” na possibilidade da compra, ou seja, é
RFRPSUDGRUTXHPGHFLGLUiHIHWLYDUDFRPSUDHGH
TXDOYHQGHGRULUiFRPSUDU-iRYHQGHGRUSRGHUi
aceitar a oferta ou esperar outro comprador, esta
GHFLVmRGHSHQGHUiGHQWUHRXWURVIDWRUHVGRQ~PHro de compradores e vendedores do mercado.
Apesar da sua importância, o poder de comSUDpUDUDPHQWHGH¿QLGRSUHFLVDPHQWHPDV1ROO
  SURFXUD GH¿QLOR FRP XPD FLUFXQVWkQFLD
HP TXH D GHPDQGD GR PHUFDGR HVWi VX¿FLHQWHmente concentrada e o poder de comprador pode
VHUH[HUFLGRTXDQGRRFRPSUDGRUWHPFDSDFLGDGH
GHH[WUDLUGHVFRQWRVQDVWUDQVDo}HVSRUPHLRGD
FRPSUDGHLQVXPRVDSUHoRVPDLVEDL[RVGRTXH
em uma situação competitiva. Neste sentido, Inderst e Shaffer (2008) observam que o problema
GDFRPSUDDSUHoRVPDLVEDL[RVpTXHRVFRPSUDdores grandes são capazes de reduzir seus custos
GH FRPSUD GH PDWpULDSULPD H H[WUDLU PHOKRUHV
condições de negociação. Assim, o termo de troca
que um comprador grande consegue negociar não
se aplica aos pequenos compradores (MILLS,
2010), criando distorções no mercado.
(QWUHWDQWR FRPR D¿UPDP $]HYHGR H 3ROLWL
 DDQiOLVHGHFRQFRUUrQFLDLPSOLFDQDGHOLmitação apropriada do mercado relevante no qual
ocorre a competição entre as empresas, as suas
IURQWHLUDV JHRJUi¿FDV H DV FDUDFWHUtVWLFDV GRV
produtos que o compõem, o que é feito via delimitação do mercado relevante pelas dimensões
JHRJUi¿FDHSURGXWR
4XDGUR±
Empresa

2SULPHLURGHSHQGHGDGLVFULPLQDomRGHSUHços e da localização dos fornecedores e ou dos
clientes (MERGER GUIDELINES, 2010), e pode
VHUGH¿QLGRFRPRXPDiUHDJHRJUi¿FDSDUDTXDO
a venda de um determinado produto ou conjunWRGHSURGXWRVpHFRQRPLFDPHQWHYLiYHO *8,$
3$5$$1È/,6( (&21Ð0,&$ '($726 '(
&21&(175$d2 +25,=217$/   -i
SHOD GLPHQVmR SURGXWR D SURSRVWD GH &DUOWRQ
e Perloff (2000) é que a delimitação envolva a
DQiOLVHGD¿QDOLGDGHWLSRGHXVRHDSOLFDomRGR
produto; julgamento dos agentes participantes do
mercado; histórico de compra dos clientes; costumes da região, características físicas, comerciais
e técnicas dos produtos.

3 O SETOR BRASILEIRO DE ABATE DE
BOVINOS
2V GDGRV GDV SODQWDV GH IULJRUt¿FRV GH ERYLnos registradas no Sistema de Inspeção Federal
GHPRVWUDPDH[LVWrQFLDGHXQLGDGHVGHDEDWH
e 80 empresas de abate, sendo que empresa com
RPDLRUIULJRUt¿FREUDVLOHLURWDQWRHPQ~PHURGH
DEDWHTXDQWRGHFDSDFLGDGHWRWDOGLiULDQRTXDOR
estudo chamou de “A” possui 47 plantas, representando 27,33% do total, seguida pelas empresas
³%´H³&´FRPHXQLGDGHVUHVSHFWLYDPHQWH
2V GHPDLV IULJRUt¿FRV VmR UHVSRQViYHLV SRU XPD
a duas plantas. Em termos de capacidade de abate
GLiULRDHPSUHVD³$´GHWpPGDFDSDFLGDGH GLiULD WRWDO EUDVLOHLUD VHJXLGD SHODV HPSUHVDV
³%´H³&´FRPHUHVSHFWLYDPHQWH
conforme pode ser visto no Quadro 1.

&RPSRVLomRGDHVWUXWXUDGHDEDWHGHERYLQRVQR%UDVLO
Número de plantas
IULJRUt¿FDV

Distribuição
Percentual

Capacidade de
abate/dia

Distribuição
percentual

A

47

27,33%

55.000

50,81%

B

22

12,79%

20.730

19,16%
10,98%

&

10

5,81%

11.880

D

4

2,33%

3.850

3,56%

E

3

1,74%

2.600

2,40%

F
2XWUDV
Total

3

1,74%

2.000

1,85%

83

48,26%

12.159

11,24%

172

100%

108.219

100%

Fonte: Elaborado pelos autores (2016) com base nos dados disponibilizados no MAPA (2014).

2XWURGDGRTXHFKDPDDDWHQomRpDORFDOL]DomR
GDV SODQWDV IULJRUt¿FDV TXH DSHVDU GR %UDVLO VHU
composto por 26 Unidades Federativas e um Dis-

trito Federal, as unidades de abate sob registro do
SIF estão distribuídas em 15 estados brasileiros,
conforme Mapa 1.
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0DSD± /RFDOL]DomRGDVSODQWDVIULJRUt¿FDVSRU
estado brasileiro

Fonte: Elaborado pelos autores (2016) a partir do software ArgGis
10.22.

&RPRSRGHVHUREVHUYDGRQR0DSDDVSODQWDVIULJRUt¿FDVHVWmRFRQFHQWUDGDVHPFHUWRV(VWDdos, como em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul
e São Paulo no qual estão 32, 24 e 24 unidades
UHVSHFWLYDPHQWH(VWHIDWRSRGHVHUH[SOLFDGRHP
razão de que as empresas procuram se localizar
perto dos produtores rurais com objetivo de reduzir os custos de transporte. Por outro lado, Estados
FRPR$FUH6DQWD&DWDULQD(VStULWR6DQWRH%DKLD
possuem poucas unidades de abate, e maior parte
dos Estados da região Nordeste e parte da Norte
QmRSRVVXHPIULJRUt¿FRVFRP6,)

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Nesta seção serão apresentados os procedimenWRVPHWRGROyJLFRVXWLOL]DGRVSDUDDQiOLVHGRFRPportamento do preço da arroba do boi gordo entre
janeiro de 2004 e dezembro de 2014.

4.1 Dimensão geográfica: os polígonos de
Thiessen
2PpWRGRGH7KLHVVHQpLQGLFDGRTXDQGRQmR
H[LVWH XPD GLVWULEXLomR XQLIRUPH QR LQWHULRU GH
XPD iUHD /,0$   WHQGR FRPR REMHWLYR
FRPR D¿UPD &DUQDVFLDOOL   HVWDEHOHFHU UHODo}HVGHSUR[LPLGDGHHQWUHDJHQWHVHFRQ{PLFRV
FRPR SRU H[HPSOR HPSUHVDV FRP VHXV IRUQHFHdores, concorrentes e/ou consumidores. Neste senRev. Econ. NE, Fortaleza, v. 49, n. 1, p. 117-131, jan./mar., 2018
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tido, Park (2012) acrescenta que os polígonos de
7KLHVVHQLQGLFDPDiUHDGHLQÀXrQFLDGHFDGDFRQjunto de pontos. De acordo com o mesmo autor,
o polígono baseia-se no pressuposto de que uma
GHWHUPLQDGDiUHDHVWiPDLVSUy[LPDGHFHUWRSRQWR
do que de outros pontos.
Assim, para Mu (2009), os polígonos de Thiessen associam todos os locais em um espaço bidiPHQVLRQDO ' FRPRPHPEURPDLVSUy[LPRGH
XP SRQWR GH DMXVWH HP UHODomR j GLVWkQFLD HXFOLdiana1. Em outras palavras, é um método de pro[LPLGDGH HVSDFLDO VHQGR XP LPSRUWDQWH WySLFR
GH HVWXGR GD ORFDOL]DomR JHRJUi¿FD GH XP SRQWRGHWHUPLQDQGRDVVLPVXDiUHDGHDEUDQJrQFLD
Pennerstorfer e Weiss (2013) acrescentam que os
SROtJRQRVGH7KLHVVHQGH¿QHPXPDiUHDHPWRUQR
de cada local, de forma que todos os pontos nesta
iUHD VmR PDLV SUy[LPRV D HVWH ORFDO GR TXH SDUD
qualquer outro local.
(QWmR FRPR DSUHVHQWDP 2K\D ,UL H 0XURWD
(1984), para um conjunto de “n” pontos Pi = (i = 1,
..., n) no plano euclidiano R2n, o polígono de ThiesVHQGH3pGH¿QLGRSRU

Vn(Pi  ŀ P גR2) |d(P,Pi) < d (P,Pj) (1)

No qual: “d” indica a distância euclidiana

Vn(Pi) (i = 1, ..., n) é chamado de Polígono de
Thiessen
Pi e Pj são chamados de contínuo em Vn se seu
Polígono de Thiessen Vn(P) e Vn(Pj) tem uma aresta limite em comum.
Pennerstorfer e Weiss (2013) consideram dois
locais como concorrentes diretos se estes locais
forem adjacentes, ou seja, se Vn(P) e Vn(Pj) possutUHPXPDiUHDHPFRPXP(VWDVLWXDomRDFRQWHFH
segundo Pennerstorfer e Weiss (2013), em duas
circunstâncias: se ambos os locais não foram conWURODGRV SHOD PHVPD ¿UPD H VH DPERV RV ORFDLV
forem vizinhos.
'HVVHPRGRVXSRQGRTXHH[LVWHPGXDVHPSUHVDV $H% HFLQFRSODQWDVIULJRUt¿FDVVHQGRWUrV
FRQWURODGDVSHOD¿UPD$HGXDVSHOD¿UPD%GLVtribuídas em um determinado mercado da seguinte
forma:
 'LVWkQFLD HXFOLGLDQD p XP WHUPR PDWHPiWLFR XWLOL]DGR SDUD
calcular a distância entre dois pontos (LINDEN, 2009). Sendo
representada por dab >pj=1(Xaj - Xbj)2]1/2
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A1

B1

A2

B2

A3

As empresas vizinhas são concorrentes diretas,
fato este que faz com que a competição seja acirrada, conforme Quadro 2.
Quadro 2 –
Relação entre as empresas e suas
concorrentes diretas
Empresa
A1
B1
A2
B2
A3

Concorrentes diretos
B1
A1 e A2
B1 e B2
A2 e A3
B2

-iRLPSDFWRGDDTXLVLomRGD¿UPD&SHOD¿UPD
$QRPHUFDGRpGLIHUHQWHMiTXHFRPRD¿UPD
&QmRDWXDYDQRPHUFDGRQmRKDYHUiDXPHQWRGD
aglomeração espacial e, consequentemente, do
preço.
 &RQVWUXLQGRRVSROtJRQRVGH7KLHVVHQ
2VSROtJRQRVGH7KLHVVHQVmRFRQVWUXtGRVFRQIRUPH¿JXUD
)LJXUD±&RQVWUXomRGRVSROtJRQRVGH7KLHVVHQ

Fonte: Elaborado pelos autores (2016) a partir de Pennerstorfer;
Weisse (2013).

Dada a situação apresentada e de acordo com
o conceito de polígonos de Thiessen a unidade A1
concorre diretamente com a B1; a B1 concorre
com A1 e A2, e assim sucessivamente. Agora, suSRQGRTXHH[LVWHPWUrVPHUFDGRV H TXDWUR
SODQWDVIULJRUt¿FDVTXHSHUWHQFHPDTXDWUR¿UPDV
$%&' HFDGDPHUFDGRWHPDVHJXLQWHGLVWULEXLomRGDVSODQWDVIULJRUt¿FDV
Mercado 1:
A1

B1

B1

A1

B1

A1

&

B2

A2

A2

B2

A2

B2

Mercado 2:
&
Mercado3:
D

Analisando cada um dos três mercados apresentados anteriormente, e considerando o efeito da aquisiomRGD¿UPD&SHOD¿UPD$RLPSDFWRJHUDGRVREUH
RSUHoRVHUiGLIHUHQWHSDUDFDGDXPGRVWUrVPHUFDGRVDQDOLVDGRV2VPHUFDGRVHVmRGLUHWDHGLVWLQtamente afetados pela aquisição, que foram chamados por Pennerstorfer e Weiss (2013) de grupos de
tratamento. No mercado 1, provavelmente, não haYHUiDXPHQWRGHSUHoRVSRLVQmRKRXYHDXPHQWRGD
DJORPHUDomRHVSDFLDO-iQRPHUFDGRKiDXPHQWR
da aglomeração espacial e redução da concorrência,
tendendo assim a uma redução de preço pago ao pecuarista. A nova situação é apresentada a seguir.
Mercado 1:
A1

B1

A

B2

A2

A2

B2

Mercado 2:
B1

A1

A

Fonte: Pennertorfer e Weiss (2013, p. ).

Para construir o polígono de Thiessen em torno
do ponto “A” uma linha perpendicular bissetora é
traçada entre o ponto “A” e qualquer outra locaOL]DomR SRU H[HPSOR SRQWRV ³%´ ³&´ ³'´ ³(
“F” e “G”. Em cada direção, as bissetrizes mais
SUy[LPDVIRUPDPXPSROtJRQRHPWRUQRGRSRQto “A”, formando o chamado polígono de Thiessen. Assim, os polígonos de Thiessen que foram
construídos em torno dos pontos “A” e “B”, partilham uma fronteira comum, sendo chamados de
“Thiessen-vizinhos”. Por outro lado, os polígonos
construídos em torno dos pontos “A” e “F” não são
DGMDFHQWHVSRLVQmRSRVVXHPiUHDHPFRPXPQmR
sendo, portanto, vizinhos.
Após a construção de cada polígono de Thiessen a partir de um ponto P, chega-se ao conjunto
de localização de cada ponto gerador, formando
o diagrama de Thiessen, ou seja, cada localização
HVWi DVVRFLDGD FRP SHOR PHQRV XP SRQWR JHUDdor, conforme Figura 2.
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Figura 2 – Diagrama de Thiessen

cem sobre os pecuaristas, levando em consideraomRYDULDo}HVQRSUHoRSDJRSHORVIULJRUt¿FRVDRV
pecuaristas pelo boi gordo. Para isto, alguns testes
estatísticos precisam ser efetuados.
4.3.1 7HVWHGHHVWDFLRQDULHGDGHGDVVpULHV

Fonte: Silva e Bacha (2011, p. ).

Analisando a Figura 2, observa-se que cada poOtJRQRSRVVXLDUHVWDVTXHVmRGH¿QLGDVSRU6LOYD
e Bacha (2011) como o conjunto de locais que podem ser atribuídos a mais de um ponto gerador.
Brassel e Reif (1979) observam que, como tradicionalmente os polígonos de Thiessen são construídos por computação perpendicular bissector entre
todos os pontos vizinhos, o problema principal é
GH¿QLURVYL]LQKRVGHFDGDFRQMXQWRGHSRQWRV
Para Pennerstorfer e Weisse (2013), as vantagens da abordagem alternativa dos polígonos de
Thiessen são: estão estritamente relacionados com
a literatura teórica que assume que a concorrência
pGLUHWDHQWUHORFDLVSUy[LPRVVmRÀH[tYHLVTXDQGR VH FRQVLGHUD iUHDV GLIHUHQWHPHQWH SRYRDGDV H
JHUDPDLRUHVPHUFDGRVJHRJUi¿FRVHPUHJL}HVUXrais com pequeno número de fornecedores; usam
informações detalhadas sobre a localização de toGDVDV¿UPDVGHQWURGROLPLWHGRPHUFDGRDVPHdidas de aglomeração espacial baseada em Thiessen superam, claramente, as medidas alternativas
de concentração de mercado local; são uma base
útil para a construção de uma medida de aglomeração espacial.

4.2 Dimensão produto
&RP EDVH QD SURSRVWD GH &DUOWRQ H 3HUORII
(2000) para a delimitação do mercado relevante
pela dimensão produto, o presente estudo considerou o “boi gordo” como produto, pois, apesar
da carne bovina ter produtos substitutos como as
carnes de ave e suína, as características físicas, comerciais e técnicas da criação e abate do gado de
corte são diferentes dos demais tipos de animais.

4.3 Identificando o poder de comprador
Após a delimitação do mercado relevante, a
VHJXQGD HWDSD p LGHQWL¿FDU R H[HUFtFLR GR SRGHU
GHFRPSUDGRUTXHRVIULJRUt¿FRVGHERYLQRVH[HURev. Econ. NE, Fortaleza, v. 49, n. 1, p. 117-131, jan./mar., 2018
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%XHQR   D¿UPD TXH DV VpULHV WHPSRUDLV
SRGHP VHU HVWDFLRQiULDV RX QmR HVWDFLRQiULDV H
SRULVWRpSUHFLVRYHUL¿FDUVHDVVpULHVHPDQiOLVHVmRHVWDFLRQiULDVSRLVFDVRQmRIRUHPSRGHP
conduzir a problemas de regressões espúrias, ou
VHMD TXDQGR R FRH¿FLHQWH GH GHWHUPLQDomR R2)
p PXLWR DOWR VHP TXH DV YDULiYHLV VH UHODFLRQHP
GHIRUPDVLJQL¿FDWLYDRXYHUGDGHLUD(QWmRXPD
VpULHHVWDFLRQiULDpDTXHODTXHÀXWXDHPWRUQRGH
uma mesma média, diferente da série não estacioQiULDTXHSRGHWHUQDWXUH]DGHWHUPLQtVWLFDTXDQGRRFRPSRQHQWHDOHDWyULRH[WUDtGRGHXPDGLVWULEXLomR QRUPDO ÀXWXD HP WRUQR GH XPD WHQGrQFLD
WHPSRUDOHHVWRFiVWLFDTXHVHPRYHHPWRUQRGH
PpGLDVÀXWXDQWHV %8(12 
Assim “a forma de estimação econométrica
GHSHQGHGHFRPRFODVVL¿FDUHVVDVVpULHVVHHVWDFLRQiULDV RX QmR %8(12  S ´ SRUWDQWR
a preocupação inicial é determinar a estacionariedade ou não do modelo proposto, e com isto a
H[LVWrQFLD RX QmR GH UDL] XQLWiULD &RQVLGHUDQGR
o modelo:

Yt = yt-1 + uW

(2)

No qual: ut WHUPR GR HUUR HVWRFiVWLFR UXtGR
branco) com média zero, variância constante e não
autocorrelacionado.
Se, yt-1 DVpULHpQmRHVWDFLRQiULD
yt-1 DVpULHpHVWDFLRQiULD
$OWHUQDWLYDPHQWHDH[SUHVVmR  SRGHVHUUHpresentada como:

¨Yt = (p-1)Yt-1 + ut = į<t-1 + ut

(3)

6Hį R
¨Yt = (Yt - Yt-1) = ut

(4)

As primeiras diferenças de uma série temporal
com caminho aleatório (=u) são uma série tempoUDOHVWDFLRQiULDSRURXWURODGRFRPRREVHUYD*X-
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jarati (2010), se uma série temporal for diferenciaGDXPDYH]HDVpULHGLIHUHQFLDGDIRUHVWDFLRQiULD
a série original é integrada de ordem 1, o que é
indicada por I(1).
3DUDVDEHUVHXPDVpULHpHVWDFLRQiULDRXQmRH
a ordem de integração, testes estatísticos deverão
ser feitos. Entre eles:
a) Dickey-Fuller ±&ULDGRSRU'LFNH\H)XOOHU
(1979; 1981) tem como base o seguinte modelo:

Yt = øYt-1 + İt

(5)

Tendo como hipótese nula H0:ø H KLSyWHVH
alternativa: ø=1
A restrição do teste Dickey-Fuller é que ele
considera o erro um ruído branco, porém, como
observa Gujarati (2010), o erro é um processo
HVWDFLRQiULR FRPR TXDOTXHU RXWUR H DVVLP SRGH
causar distorções no poder do teste.
b) Dickey-Fuller aumentado (ADF) – utilizado em casos nos quais os erros são correlacionados, e é conduzido por aumento das equações do
teste Dickey-Fuller devido ao acréscimo dos valoUHVGHIDVDGRVGDYDULiYHOGHSHQGHQWH
3DUDWHVWDUDSUHVHQoDRXQmRGHUDL]XQLWiULD
foi utilizado o teste ADF desenvolvido por DiFNH\)XOOHU  GHDFRUGRFRPDH[SUHVVmR  

¨<t = į7ȖYt-1 + ĮimL 1¨<t-1גt (6)
1RTXDO<DVpULHGHSUHoRVȕpDFRQVWDQWH7
pWHQGrQFLDHǻpRRSHUDGRUGHGLIHUHQoD
$KLSyWHVHQXODpTXHDVpULHpQmRHVWDFLRQiULD
H[LVWHUDL]XQLWiULD HDKLSyWHVHDOWHUQDWLYDpTXH
p D VpULH p HVWDFLRQiULD QmR H[LVWH UDL] XQLWiULD 
2Q~PHURGHWHUPRVGHIDVDGRVpPXLWDVYH]HVGH
acordo com Gujarati (2010), determinado empiricamente.
c) Phillips-Perron (PP) – surgiu da ideia de
WHVWDU RV FRH¿FLHQWHV GR SURFHVVR ID]HQGR XPD
correção não paramétrica ao teste Dickey-Fuller,
SHUPLWLQGRTXHVHMDFRQVLVWHQWHPHVPRTXHH[LVWDP YDULiYHLV GHIDVDGDV GHSHQGHQWHV H FRUUHomR
VHULDOQRVHUURV %8(12 7HQGRFRPRH[pressão:

Ẑt,u ıÖu

ı̂

1
± 
2
ׇ̂

ׇÖ2ı̂ 2
-2
T
2
ׇÖ¥7 t=1\t-1

(7)

$KLSyWHVHQXODpTXHDVpULHpQmRHVWDFLRQiULD
HDKLSyWHVHDOWHUQDWLYDpTXHDVpULHpHVWDFLRQiULD
d) Kwiatkowki, Phillips, Schmidt e Shin
(KPSS) – um dos problemas do teste de raiz uniWiULD'LFNH\)XOOHU  pREDL[RSRGHU
na presença de um componente de médias móveis
SHUWRGRFtUFXORXQLWiULR %8(12 3RUHVWD
razão, o teste KPSS foi desenvolvido em 1992,
H IRUQHFH KLSyWHVHV FRQWUiULDV GRV WHVWHV FLWDGRV
DQWHULRUPHQWH 2 WHVWH .366 FRQVLGHUD FRPR KLSyWHVHQXODTXHDVpULHpHVWDFLRQiULDHDKLSyWHVH
DOWHUQDWLYDpTXHDVpULHpQmRHVWDFLRQiULD
$VVLPDHVWDWtVWLFDGRWHVWHpGDGDSHODH[SUHVsão (8):

/0 NW 1

S 2t
N 2ı̂ İ2

(8)

4.3.2 &RLQWHJUDomRGDVVpULHV
2VHJXQGRSDVVRGDDQiOLVHGHVpULHVWHPSRUDLV
p YHUL¿FDU VH DV VpULHV SRVVXHP D PHVPD RUGHP
de integração, para isto é utilizado o teste de coinWHJUDomR TXH SURFXUD LGHQWL¿FDU VH GXDV RX PDLV
YDULiYHLV LQWHJUDGDV GH PHVPD RUGHP SRVVXHP
UHODomRGHHTXLOtEULRQRORQJRSUD]R 6$&+63,NATTI, 2008). Neste caso, mesmo que as séries
QmRVHMDPHVWDFLRQiULDVHODVSRGHPDSUHVHQWDUWHQdência conjunta de longo prazo.
3DUD YHUL¿FDU D H[LVWrQFLD GH FRLQWHJUDomR R
presente estudo optou pela abordagem de JohanVHQ   SRUTXH DOpP GH UHYHODU D H[LVWrQFLD
ou não de cointegração, permite obter o número
GHYHWRUHVGHFRLQWHJUDomRHQWUHDVYDULiYHLV(VWH
processo, segundo Dantas e Weydmann (2009) é
construído um modelo VAR, que pode ser descrito
como:

Xt $0$1Xt-1$k Xt-kגt

(9)

1RTXDO;pRYHWRUGDV³Q´YDULiYHLVGHPHVma ordem.
A0pDPDWUL]GHLQWHUFHSWRV³Q´[
AipPDWUL]GHFRH¿FLHQWHVQ[Q

גtpRYHWRUGHWHUPRVGHHUURVQ[

Segundo Dantas e Weydmann (2009) o primeiro passo para realizar o teste de Johansen é determinar a ordem de defasagem2GDYDULiYHOGHSHQ )RL XWLOL]DGR R &ULWpULR GH $NDLNH $,&  SDUD GHWHUPLQDU R
número de defasagens.
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dente, pois este procedimento tem como hipótese
TXHFRPDLQWURGXomRGHXPQ~PHURVX¿FLHQWHGH
defasagens é possível obter uma estrutura de reVtGXRVHVWDFLRQiULRV1DVHTXrQFLDpSUHFLVRREservar o termo que contém os componentes da velocidade de ajustamento dos parâmetros no curto
SUD]R H D PDWUL] GH FRH¿FLHQWHV GH FRLQWHJUDomR
no longo prazo.
6mR GXDV DV IRUPDVGHDQiOLVHGR WHVWHGH-Rhansen, ambas levando em consideração a razão
GHYHURVVLPLOKDQoDWHVWHGRWUDoRHWHVWHPi[LPR
valor. Para desenvolver este estudo optou-se pelo
método do teste do traço, que é representado:

ȜWUDFH = –7 Lp

ˆi
±Ȝ

U +1

(10)

2 WHVWH WHP FRPR KLSyWHVH QXOD TXH R Q~PHUR GH YHWRUHV GH FRLQWHJUDomR p U  S QmR
cointegradas), e a hipótese alternativa é que r
 Q FRLQWHJUDGDV  &DVR R YDORU GD HVWDWtVWLFD
ȜWUDFH for maior do que o valor crítico, rejeita-se a hipótese nula.

4.4 Fonte e natureza dos dados
$ SUHVHQWH SHVTXLVD XWLOL]DUi FRPR IRQWH GH
GDGRV DV  XQLGDGHV IULJRUt¿FDV UHJLVWDGDV
pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) do MiQLVWpULRGD$JULFXOWXUD3HFXiULDH$EDVWHFLPHQto (MAPA), no ano de 2014. Esta amostra foi
escolhida em razão da obrigatoriedade, segundo
a Lei nº 1.283/50, dos estabelecimentos que façam comércio interestadual, e ou internacional
VHUHP ¿VFDOL]DGRV H SRUWDQWR UHJLVWUDGRV QR
0LQLVWpULRGD$JULFXOWXUD3HFXiULDH$EDVWHFLmento. Além disto, o registro do Sistema de InsSHomR)HGHUDO 6,) pXPDEDUUHLUDjHQWUDGDGH
QRYRVFRPSHWLGRUHV )5(,7$6628=$1(72
6&$/&2 HpXPDFRQGLomRQHFHVViULD
PDVQmRVX¿FLHQWHSDUDTXHRSRGHUGHFRPSUDGRUVHMDH[HUFLGR &+(1 2XWURPRWLYR
da escolha da mostra é porque as plantas frigorí¿FDVUHJLVWUDGDVQR6,)VmRPDLRUHVRTXHSHUPLWH DRV IULJRUt¿FRV H[SORUDU RV EHQHItFLRV GD
HFRQRPLDGHHVFDOD )5(,7$6628=$1(72
6&$/&2   H SRUWDQWR FRQVHJXHP DXmentar a produção e reduzir o custo médio.
Para delimitação do mercado relevante pela diPHQVmRJHRJUi¿FDRHVWXGRXWLOL]RXFRPRYDULiYHODORFDOL]DomRJHRJUi¿FDGRVHVWDEHOHFLPHQWRV
ou seja, latitude e longitude de cada planta frigoríRev. Econ. NE, Fortaleza, v. 49, n. 1, p. 117-131, jan./mar., 2018
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¿FD$ORFDOL]DomRH[DWDIRLHQFRQWUDGDFRPEDVH
nos endereços cadastrados no Ministério da AgriFXOWXUD3HFXiULDH$EDVWHFLPHQWR 0$3$ QRDQR
de 2014, a partir do site Batchgeo, pertencente ao
JUXSR*RRJOH&RPEDVHQDORFDOL]DomRRVSRQtos de localização foram criados e sobrepostos no
mapa no Brasil dividido por Estado disponível
QR ,QVWLWXWR %UDVLOHLUR GH *HRJUD¿D H (VWDWtVWLFD
(IBGE). Na sequência, três mercados distintos foUDP HVFROKLGRV SDUD D LGHQWL¿FDomR GR H[HUFtFLR
do poder de comprador.
Após a delimitação do mercado relevante e a
seleção dos mercadores, o comportamento do preço pago pelo boi gordo ao produtor rural em cada
mercado foi analisado. Para isto, foi utilizado o
preço real do boi gordo nas praças no qual cada
SODQWDIULJRUt¿FDHVWiORFDOL]DGDFRPSHULRGLFLGDde mensal, de janeiro de 2004 a dezembro de 2014,
WRWDOL]DQGRREVHUYDo}HV2VSUHoRVQRPLQDLV
IRUDP HQFRQWUDGRV QR $18$/3(& GRV DQRV GH
 H  H IRUDP GHÀDFLRQDGRV SHOR ËQGLFH
GH3UHoRDR&RQVXPLGRU$PSOR ,3&$ HODERUDGR ,QVWLWXWR %UDVLOHLUR GH *HRJUD¿D H (VWDWtVWLFD
(IBGE), tendo como base janeiro de 2004.
2 SHUtRGR GH DQiOLVH GR SUHoR IRL GHOLPLWDdo em razão de que no ano de 2004 o Brasil se
FRQVDJURX FRPR R PDLRU H[SRUWDGRU GH FDUQH
bovina do mundo, e a partir de 2005 aumentou
RVFDVRVGHDTXLVLo}HVGHSODQWDVIULJRUt¿FDVQR
SDtVHQRH[WHULRUFRPRPDLRUQ~PHURGHDTXLVLo}HVHPDQRQRTXDORPDLRUIULJRUt¿FR
do mundo passa a ser brasileiro, o que afetaria
o preço pago aos pecuaristas pelo boi gordo nos
anos seguintes.

5 RESULTADOS E DISCURSÃO
Nesta seção serão apresentados e discutidos os
resultados da pesquisa.

5.1 Delimitação do mercado relevante: polígonos de Thiessen
&RPRPpWRGRGRVSROtJRQRVGH7KLHVVHQSUHWHQGHVHGHWHUPLQDUDiUHDGHDWXDomRGDVXQLGDGHV
de abate de bovinos com o objetivo de estabelecer
a diferenciação dos tipos de mercados. Para isto,
XWLOL]RXVHDORFDOL]DomRGDVSODQWDVIULJRUt¿FDVH
DVVLP IRUDP GH¿QLGRV RV SRQWRV JHUDGRUHV FRQforme pode ser observado na Figura 3.
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)LJXUD±3ROtJRQRVGH7KLHVVHQGRVIULJRUt¿FRV
registrado no SIF no ano de 2014

Fonte: Elaborada pelos autores a partir do software ArcGis 10.22
(2016).

Na sequência, os polígonos de Thiessen criados
foram sobrepostos no mapa do Brasil, conforme
Mapa 2.
Mapa 2 – Polígonos de Thiessen sobrepostos no
mapa dos estados brasileiros (2014)

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do software ArcGis 10.22
(2016).

$RDQDOLVDUR0DSDFRQVWDWDVHTXHH[LVWHP
172 polígonos de Thiessen no Brasil, sendo um polígono para cada unidade de abate. Assim, com base
nas premissas do conceito de polígonos de Thiessen, parte-se do pressuposto que apenas as unidades
GHDEDWHYL]LQKDVVmRFRQFRUUHQWHVHGH¿QLQGRVH

RVSRQWRVJHUDGRUHVDSDUWLUGDVSODQWDVIULJRUt¿FDV
localizadas nas principais praças do boi gordo, o
setor brasileiro de abate de bovinos de corte é comSRVWRSRUPHUFDGRVSHODGLPHQVmRJHRJUi¿FD
Utilizando como base o número de empresas
concorrentes em cada um dos mercados, constata-se que dois mercados são considerados monopsonistas, nos quais as duas maiores empresas tanto em
número de plantas quanto em capacidade de abate
GRVHWRUDWXDP2VPHUFDGRVPRQRSVRQLVWDVHVWmR
localizados em Rondônia e no norte do estado de
0DWR*URVVR2XWURVVHLVPHUFDGRVVmRFRQVLGHUDdos oligopsonistas, pois estão localizados nas regiões Norte e Nordeste, em que sua principal caracWHUtVWLFD p TXH RV PDLRUHV IULJRUt¿FRV ID]HP SDUWH
GRPHVPRPHUFDGRTXHIULJRUt¿FRVPHQRUHV(VWD
circunstância que pode ser observada no mercado
oligopsonista localizado na fronteira entre os estados do Mato Grosso e Rondônia, do qual pertencem quatro unidades de abate: sendo três da maior
empresa concorrendo com uma unidade de pequeno
SRUWHHPWHUPRVGHQ~PHURGHSODQWDVIULJRUt¿FDV
A mesma situação ocorre com os mercados
ROLJRSVRQLVWDVQR3DUiH0DUDQKmRQRVTXDLVHPpresas grandes atuam nas mesmas dimensões geoJUi¿FDVGHHPSUHVDVPHQRUHV1HVWDUHJLmRH[LVtem três mercados oligopsonistas que atuam lado
DODGR$SHVDUGHVVDSUR[LPLGDGHDVXQLGDGHVGH
DEDWHQmRSRGHPVHUFRQVLGHUDGDVFRQFRUUHQWHVMi
que não dividem a mesma aresta, e, portanto, não
VmR YL]LQKDV 2V PHUFDGRV FLWDGRV DQWHULRUPHQWH
estão ao redor de um mercado concorrencial, composto por diferentes empresas menores se comparadas ao mercado de abate como um todo. Assim,
percebe-se que as maiores empresas do ramo estão
procurando se localizar perto dos pecuaristas e ao
redor de empresas menores.
Além disto, o setor de abate de bovinos brasileiro é composto por vinte mercados concorrenciais, que estão localizados em regiões tradicionais
de abate de bovinos, como os estados das regiões
&HQWUR2HVWH H 6XO H 6mR 3DXOR DOpP GR HVWDGR
de Minas Gerais. Porém, no Rio Grande do Sul,
 GRV IULJRUt¿FRV SHUWHQFHP D XPD ~QLFD
HPSUHVD H SULQFLSDOPHQWH QR H[WUHPR 6XO QR
qual apenas uma única empresa domina e detém
SDUWHVLJQL¿FDWLYDGDFDSDFLGDGHGHDEDWH
Analisando o número de empresas distintas,
SHUFHEHVHTXHRDEDWHGHERYLQRVQR%UDVLOHVWi
concentrado nas três maiores empresas, sendo que
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esta concentração não é tão presente nas regiões
&HQWUR2HVWH 6XO H 6XGHVWH RQGH H[LVWH JUDQGH
número de empresas com uma ou duas plantas.
Além disto, nas regiões Norte e Nordeste o abaWHpFRQFHQWUDGRQDVHPSUHVDV³$´³%´H³&´R
que indica a tendência do setor de abate de bovinos
ser concentrado em certos mercados, sendo o priPHLURLQGtFLRSDUDDSRVVLELOLGDGHGRH[HUFtFLRGR
poder de comprador. Porém, somente a liderança
GDHPSUHVD³$´QmRFRQ¿UPDRH[HUFtFLRRXSHOR
PHQRVDH[LVWrQFLDGRSRGHUGHFRPSUDGRUVHQGR
QHFHVViULDXPDDQiOLVHPDLVDSURIXQGDGD
Apesar da maior parte dos mercados de abate
bovino no Brasil, 71,43% serem concorrenciais,
o aumento dos casos de fusões e aquisições que
ocorrem no setor, e, consequentemente, o número
GHSODQWDVIULJRUt¿FDVHDFDSDFLGDGHGHDEDWHGDV
WUrVPDLRUHVHPSUHVDVPHVPRQHVVHVPHUFDGRVKi
SRVVLELOLGDGHGRH[HUFtFLRGRSRGHUGHFRPSUDGRU

5.2 Seleção dos mercados
$SyVDGHOLPLWDomRGDGLPHQVmRJHRJUi¿FDIRram considerados três mercados que o presente estudo chamou de mercados monopsonista (apenas uma
única empresa atua), o oligopsonista (três empresas
atuam), e o concorrencial (quatro empresas distintas
fazem parte). É importante observar que, apesar de
não serem mercados localizados nas maiores regiões produtoras, eles foram eleitos em razão:
i. De o estudo considerar as estruturas de mercados no qual cada unidade de abate pertenFHRVPHUFDGRVIRUDPGH¿QLGRVHPIXQomR
do número de empresas distintas atuantes,
o que impacta no grau de concorrência e o
preço pago pelo boi gordo.
LL 2PHUFDGRPRQRSVRQLVWDIRLHVFROKLGRHP
razão da planta localizada no município de
Rio Branco ser a única no estado do Acre,
e de não ter nenhuma unidade de abate registada no Sistema de Inspeção Federal no
estado vizinho, o Amazonas.
LLL2 PHUFDGR ROLJRSVRQLVWD IRL VHOHFLRQDGR
SRU WHU DV ~QLFDV SODQWDV IULJRUt¿FDV FRP
SIF no litoral da região Nordeste.
LY2 PHUFDGR FRQFRUUHQFLDO3 IRL GH¿QLGR HP
razão de estar localizado na região Sul, e
SUy[LPRDRVPDLRUHVPHUFDGRVGRSDtV
 ¬ pSRFD GD FROHWD GH GDGRV D SODQWD IULJRUt¿FD ORFDOL]DGD QR
PXQLFtSLRGH0DULQJiHVWDYDHPIXQFLRQDPHQWR
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v. Disponibilidade de dados de acordo com as
estruturas de mercado.
A relação dos mercados selecionados e as respectivas composições podem ser visualizadas no Quadro 3.
4XDGUR±0HUFDGRVVHOHFLRQDGRVSDUDLGHQWL¿FDUR
H[HUFtFLRGRSRGHUGHFRPSUDGRU
Mercado

Número de
empresas

Monopsônio

1

2OLJRSV{QLR

3

&RQFRUHQFLD

4

Localização
Região formadas
dora
plantas frigode preço
Ut¿FDV
Rio Branco
$& $ULTXHPHV 52 
São Miguel do 3RUWR9HOKR 52
*XDSRUp 52 
e Porto Velho
52
Itapetinga
(BA), Amargosa (BA),
Bahia
Janaúba (MG)
H7HL[HLUD
Freitas (BA)
0DULQJi 35 
&DPELUD 35 
Nova Espe0DULQJi 35
rança (PR) e
Paiçandu (PR)

Fonte: Elaborado pelos autores (2015).

2PHUFDGRpFRPSRVWRSRUTXDWURXQLGDGHV
de abate da empresa “A” sendo caracterizado
como um monopsônio, por apenas uma empresa
DWXDUQHOH-iRPHUFDGRpFRPSRVWRSRUTXDtro unidades de abate pertencentes a três empresas distintas, duas plantas frigoríficas da empreVD³$´XPDGDHPSUHVD³&´HXPDGH³RXWUDV´
empresas, localizadas nas cidades de Itapetinga
%$ $PDUJRVD %$ -DQD~ED 0* H7HL[HLUD
Freitas (BA), sendo este mercado caracterizado
como um oligopsônio. E o mercado 3 é composto por quatro unidades de abate pertencentes a
quatro empresas diferentes, tendo como ponto
inicial a unidade localizada na cidade de MaULQJi 35 HVWHPHUFDGRpFDUDFWHUL]DGRFRPR
concorrencial.

5.3 Análise do comportamento do preço
Após a seleção dos mercados, foi analisado o
FRPSRUWDPHQWR GR SUHoR PpGLR GHÀDFLRQDGR HP
cada mercado, percebendo-se que os preços variam de acordo com o número de empresas atuanWHVFRQIRUPH*Ui¿FR
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*Ui¿FR±

&RPSRUWDPHQWRGRSUHoRQRVPHUFDGRVVHOHFLRQDGRV

Fonte: Elaborado pelos autores (2016) com base dos dados na pesquisa (2015).

&RPRSRGHVHUREVHUYDGRQR*Ui¿FRDVVpULHV
de preço do boi gordo comportam-se de forma similar, em termos de variação do preço em todo período
analisado, no qual o preço reduziu entre 2004 e 2007,
aumentando de 2008 a 2010, e voltando a reduzir, e
assim sucessivamente. Em outras palavras, independente do número de empresas atuantes no mercado,
RSUHoRRVFLODDFDGDWUrVDQRVDSUR[LPDGDPHQWH
(VWHFRPSRUWDPHQWRpFKDPDGRGHFLFORGDSHFXiULDQRTXDOpFDUDFWHUL]DGRSRUÀXWXDo}HVGRVSUHoRV
GRJDGRFRPSHUtRGRVGHEDL[DHRXWURVGHDOWDQRV
preços, que se repetem ao longo do tempo.

maior em todo o período analisado. Este fato vai
DRHQFRQWURGDKLSyWHVHGRHVWXGRTXHD¿UPDTXH
em mercados mais concentrados as empresas paJDPSUHoRVPDLVEDL[RVSHORERLJRUGR3RURXWUR
ODGR TXDQGR H[LVWHP PDLV GH XPD HPSUHVD VHjam três ou mais, o preço pago ao pecuarista varia
conforme o período, ou seja, em alguns períodos
analisados o preço no mercado oligopsonista é
mais alto do que no mercado concorrencial, e viFHYHUVD(VVHFRPSRUWDPHQWRSRGHVHUH[SOLFDGR
dentre outros fatores, pela capacidade de abate das
SODQWDVIULJRUt¿FDVGHFDGDXPGRVPHUFDGRV

Neste sentido, Martins, Pinatti e Igreja (2013)
H[SOLFDP TXH R FLFOR GD SHFXiULD p FDXVDGR SHOR
aumento da oferta de boi gordo, fazendo com que
os preços dos bois gordo (com mais intensidade) e
PDJUREH]HUURVHPDWUL]HVUHGX]DP&RPLVVRR
criador perde parte da receita, e é levado a vender
as matrizes para abate, agravando o desequilíbrio
entre oferta e demanda do boi. Esse desequilíbrio
faz com que o preço do boi reduza ainda mais.
&RPRDVPDWUL]HVVmRDEDWLGDVDUHSRVLomRGRDQLPDO¿FDFRPSURPHWLGDID]HQGRFRPTXHDRIHUWD
reduza e o preço do boi aumente, recomeçando o
ciclo (MARTINS, PINATTI, IGREJA, 2013). E
esta situação pode ser observada, claramente, no
FRPSRUWDPHQWRGHSUHoRVQR*Ui¿FRQRTXDOQR
período analisado ocorreram três ciclos completos
e um quarto ciclo é iniciado.

Assim, pode-se alegar que o comportamento
das séries de preços apresentadas é um indício do
H[HUFtFLRGHSRGHUGHFRPSUDGRUSRLVSDUDTXHR
SRGHUGHFRPSUDSRVVDVHUH[HUFLGRpSUHFLVRTXH
R SUHoR SDJR VHMD PDLV EDL[R HP PHUFDGRV FRQcentrados do que em mercados concorrenciais. DiIHUHQWHTXDQGRDDQiOLVHpSDUDH[HUFtFLRGHSRGHU
GHPHUFDGRHPTXHDH[LVWrQFLDVHFRQ¿JXUDGHQtre outras formas, com a cobrança de preços mais
altos cobrados dos consumidores.

Em termos da relação preço pago e estrutura de
mercado, constata-se que no mercado monopsonista o preço pago ao produtor rural pelo boi gordo
foi menor do que em mercados com concorrência

$SUy[LPDHWDSDFRQVLVWHHPDSUHVHQWDUDHVWDtística descritiva, conforme Tabela 1.
Tabela 1 – Estatística descritiva da série de preços
selecionados
Mercado

2%6

Média

Monopsonista
2OLJRSVRQLVWD
&RQFRUUHQFLDO

132
132
132

47.50
53.69
52.37

Desvio
Mínimo
padrão
8.60833
29.69
8.133862 39.85
7.130213 37.52

0i[LPR
65.55
79.26
71.04

Fonte: Elaborada pelos autores com base dos dados disponíveis via
software Stata 11 (2016).
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$QDOLVDQGR D 7DEHOD  HQWHQGHVH TXH H[LVWH
uma diferença no preço médio pago ao produtor
rural pelo boi gordo em cada um dos mercados.
2 SUHoR PpGLR QR PHUFDGR PRQRSVRQLVWD p SUDticamente 12% menor do que o no mercado oliJRSVRQLVWD H  PDLV EDL[R GR TXH QR PHUFDGR
FRQFRUUHQFLDO-iFRPSDUDQGRRSUHoRPpGLRHQWUH
os mercados oligopsonista e concorrencial, a diferença de preços é de 3% mais alto no mercado
oligopsonista.
$ VLWXDomR VH DJUDYD TXDQGR VH YHUL¿FDP RV
SUHoRVPtQLPRHPi[LPRSUDWLFDGRVQRVPHUFDGRV
selecionados, no qual o preço mínimo no mercado
monopsonista é 28% e 21% menor do que o preoRPDLVEDL[RSDJRQRVPHUFDGRVROLJRSVRQLVWDH
FRQFRUUHQFLDO UHVSHFWLYDPHQWH -i R SUHoR Pi[Lmo do mercado monopsonista é 17% e 8% menor
do que nos mercados oligopsonista e concorrencial, respectivamente.
Assim, a princípio pode-se constatar que o
H[HUFtFLRGRSRGHUGHFRPSUDGRUpPDLRUHPPHUcados monopsonistas, por outro lado, apesar do
mercado oligopsonista ser composto por três emSUHVDVRH[HUFtFLRGHFRPSUDGRJDGRpPHQRUGR
que no mercado com quatro empresas. Este fato
SRGH VHU H[SOLFDGR HP IXQomR GD FDSDFLGDGH GH
DEDWHGDVXQLGDGHVIULJRUt¿FDVORFDOL]DGDVQHVVDV
localidades, quantidade ofertada do insumo, e /ou
SHORFXVWRGHIUHWHYDULiYHLVHVWDVTXHVHUmRDQDOLVDGDVQDSUy[LPDVHomRDVVLPFRPRRLPSDFWR
sobre preço do boi gordo.
Porém, somente analisar o comportamento
do preço da arroba do boi gordo é uma condição
QHFHVViULD PDV QmR VX¿FLHQWH SDUD FRPSURYDU R
H[HUFtFLR GR SRGHU GH FRPSUDGRU 1HVWH VHQWLGR
WHVWHVHVWDWtVWLFRVVmRQHFHVViULRVSDUDFRQ¿UPDUD
impressão visual.
5.3.1 7HVWHGHHVWDFLRQDULHGDGHGDVVpULHVGHSUHoRV
3DUDYHUL¿FDURFRPSRUWDPHQWRGRVSUHoRVQRV
mercados selecionados deve-se determinar a estacionariedade das séries, e para isso, foram efetuados testes formais, como os testes Dickey-Fuller
(DF), Phillips Perron (PP), Dikey-Fuller Aumentado (ADF) e Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, and
6KLQ .366 HPQtYHOHSULPHLUDGLIHUHQoD2FULtério de informação de Akaike foi utilizado para
determinar o número de defasagens apropriado
conforme Tabela 2.
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Tabela 2 – Número de defasagens apropriadas em
cada mercado selecionado
Mercado
Monopsonista
2OLJRSVRQLVWD
&RQFRUUHQFLDO

Lags
2
1
2

AIC
3.99099*
4.67296*
4.19193*

Fonte: Elaborado pelos autores (2016).
6LJQL¿FDWLYRD

Ao implementar os testes em nível, a hipótese
QXODGHTXHDVVpULHVVmRQmRHVWDFLRQiULDVIRLDFHLta no três mercados por todos os testes estatísticos
efetuados, constatando-se que em nível as séries
SRVVXHP UDL] XQLWiULD 2 SUy[LPR SDVVR IRL YHUL¿FDU D DFHLWDomR GD KLSyWHVH GH UDL] XQLWiULD HP
primeira diferença, e neste caso a hipótese nula de
TXHDVVpULHVWHPUDL]XQLWiULDIRLUHMHLWDGDQRVWUrV
mercados. Portanto, as séries são integradas de ordem 1, ou seja, I(1), conforme Tabela 3.
7DEHOD±5HVXOWDGRV GRV WHVWHV GH UDL] XQLWiULD
para os mercados selecionados
Mercado

Lag

DF

PP

Testes
KPSS

ADF

Variável em nível
Monopsonista

2

-2.040*

-0.712* 2.86519*

0.566768*

2OLJRSVRQLVWD

1

-1.877*

-0.351* 4.39392*

0.936353*

&RQFRUUHQFLDO

2

-1.630*

-0.887* 1.91921*

0.527379*

Em primeira diferença
Monopsonista

2

-1.035

0.645

0.158113

2OLJRSVRQLVWD

1

-0.269

0.932

0.205335

-8.62365
-11.0621

&RQFRUUHQFLDO

2

-1.243

0.485

0.227994

-9.28832

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos resultados da pesquisa
(2015).
6LJQL¿FDWLYRD

 &RLQWHJUDomRGDVVpULHV
&RPRDVVpULHVVmRLQWHJUDGDVGHRUGHPWHVtes de cointegração foram feitos com objetivo de
YHUL¿FDU D H[LVWrQFLD  GD UHODomR GH ORQJR SUD]R
entre os mercados monopsonista, oligopsonista e
concorrencial. Para atingir o objetivo, o presente
estudo optou pelo teste de cointegração de JohanVHQ   H D KLSyWHVH QXOD p TXH QmR Ki YHWRU
de cointegração, e, portanto, o rank é igual a zero,
conforme Tabela 4.
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Tabela 4 – Resultado do teste de cointegração de Johansen
Mercados
Monopsônio
2OLJRSV{QLR
Monopsônio
&RQFRUUHQFLDO
2OLJRSV{QLR
&RQFRUUHQFLDO

Hipótese
R>0
R=1
R>0
R=1
R>0
R=1

Estatística Traço
13.9609*
0.4371
12.5540*
0.0532
11.0796*
0.4173

Valor crítico (1%)
20.04
6.65
20.04
6.65
20.04
6.65

Estatística Traço
16.3754
0.4785
14.8941
1.0022
11.2529
0.4646

Valor crítico (5%)
15.41
3.76
15.41
3.76
15.71
3.76

Fonte: Elaborado pelos autores (2016).

2 WHVWH GH FRLQWHJUDomR GH -RKDQVHQ IRL HIHWXDGR SDUD LGHQWL¿FDU VH RV GLIHUHQWHV WLSRV GH
mercado obtidos pelo método dos polígonos de
Thiessen estão cointegrados. Assim, aceitou-se
a hipótese nula de que as séries do preço do boi
gordo nos mercados monopsonista, oligopsonista
e concorrencial não são cointegradas, pois a estatística traço é menor do que o valor crítico ao nível
GH VLJQL¿FkQFLD GH  3RU RXWUR ODGR DR QtYHO
GHVLJQL¿FkQFLDGHFRQVWDWRXVHTXHKiSHOR
menos, um vetor de cointegração entre os mercados monopsonista e oligopsonista, pois a estatística traço é maior do que o valor crítico (16.37 >
  -i HP UHODomR j LQWHJUDomR GRV PHUFDGRV
monopsonista e concorrencial, e oligopsonista e
FRQFRUUHQFLDODKLSyWHVHQXODTXHQmRKiLQWHJUDção entre as séries é rejeitada.

de maior atenção das autoridades antitruste, pois,
DSHVDUGHRSRGHUGHFRPSUDVHUH[HUFLGRGLUHWDmente sobre os produtores, ele impacta toda a cadeia produtiva, elevando os preços, reduzindo a
competitividade da cadeia, e consequentemente,
diminuindo o bem-estar social.
$OLPLWDomRGRHVWXGRFRQVLVWHQRIDWRGDDQilise ter sido feita em três mercados, em função
da disponibilidade de dados. Porém, o trabalho
é inovador ao inserir o espaço na delimitação do
PHUFDGRUHOHYDQWHHPWHUPRVJHRJUi¿FRVHDEUH
FDPLQKR SDUD QRYDV DQiOLVHV QRV PHUFDGRV QmR
abordados no estudo e nos demais setores econômicos.
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