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RESUMO 

 

A estratégia competitiva de uma empresa significa escolher uma alternativa em relação aos 

concorrentes, a partir de um conjunto diferenciado de atividades, para a entrega de um 

produto ou serviço de valor único (posicionamento estratégico). Se as empresas não tivessem 

conflito de escolhas, a estratégia não seria necessária. Uma forma delas não terem conflito de 

escolha é ter uma conduta de cooperação ou conluio. Para se verificar se diversas empresas 

em um mesmo mercado estão em colusão, os órgãos responsáveis pela defesa econômica 

considera a hipótese de que as empresas estão em concorrência monopolística (conhecida 

como abordagem do monopolista hipotético). Coe; Krause (2008) fizeram um estudo 

empírico com relação aos métodos comumente utilizados para avaliar as abordagens baseadas 

em preço por meio do uso de dados sintéticos obtidos de uma simulação de um mercado com 

produtos diferenciados. Entretanto, os autores consideraram uma estrutura de mercado em que 

as empresas tentam maximizar o lucro, sem a restrição de manter o lucro econômico igual a 

zero. Neste trabalho, a proposta foi gerar dados sintéticos considerando que as empresas estão 

em competição monopolística e analisar se dois testes econométricos, Dickey-Fuller ampliado 

(ADF) e co-integração, servem para delimitar este tipo de estrutura. Uma vez que foi 

considerado que o mercado é composto de empresas que tem produtos substitutos próximos, a 

evolução dos preços exercidos pelas empresas foi estacionária ao longo do tempo e, portanto, 

as séries dos preços eram correlacionadas e co-integradas. Além disso, também foi analisado 

o que ocorreria com os preços de equilíbrio quando uma empresa importadora, por exemplo, 

importasse um produto que seria considerado um substituto direto pelos consumidores, mas 

não tivesse os problemas relacionados ao aumento do custo de produção no mercado nacional. 

Foi observado que uma empresa importadora, quando exerce um preço menor do que o 

exercido pelas empresas do mercado nacional, tende a diminuir o ritmo de aumento do preço 

das outras empresas, disciplinando-as. 

Palavras-chave: Competição monopolística. Teste ADF. Co-integração. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The competitive strategy of a firm is defined by choosing one alternative over the rivals, from 

differentiated activities set to deliver a product or service (strategic positioning). If firms 

cooperate or collude with each other, they don’t have choices conflict and the strategy would 

not be necessary. To verify if several firms in the same market are in collusion, the 

responsible economic defense agencies considers the hypothesis that firms are in monopolistic 

competition (known as the hypothetical monopolist approach). Coe, Krause (2008) made an 

empirical study with the methods commonly used to evaluate the price-based approaches 

using synthetic data obtained from a market simulation with differentiated products. However, 

the authors consider a market structure where firms try to maximize profit without the 

constraint that, in long run, economic profit is zero. The aim of this work was to generate 

synthetic data considering the monopolistic competition and analyze if two econometric tests, 

Augmented Dickey-Fuller (ADF) and co-integration, can be used to delimitate this market 

structure. Since it was considered that the market consists of firms that have products with 

substitutes, the trends of the firms prices was stationary over time and therefore the price 

series should be correlated and co-integrated. In addition, it was analyzed what would happen 

to the equilibrium prices when an importing company, for example, a product that would be 

considered a substitute by the consumers, but had no problems related to the increased cost of 

production in the domestic market. It was observed that the importing firms, when its price 

was lower than that the other firms in the domestic market, tend to slow the increase of the 

firms price. 

Keywords: Monopolistic competition. ADF Test. Co-integration. 
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1. INTRODUÇÃO 

O preço de mercado de um produto é importante para uma empresa porque, em parte, 

determina sua lucratividade. Na teoria econômica é sugerido que somente existirá um preço 

em um mercado perfeito, mas na realidade os mercados não são perfeitos. Sendo assim, 

existirá um intervalo no qual os preços para produtos similares serão alocados e será 

determinado em parte por imperfeições de mercado e em parte por estratégias de preços 

adotadas pelas empresas. 

No mundo real, um mercado pode ter vários preços para um bem ou serviço, mas 

apenas um preço de equilíbrio. Se os preços mudam por um período de tempo curto, pode ser 

simplesmente porque o mercado está se movendo para um equilíbrio de preços. Para um 

mercado adquirir um único preço deve existir um conhecimento perfeito ou completo, porém 

isso não ocorre porque a disponibilidade de informação não é perfeita. Devido a isso, as 

empresas precisam adotar uma abordagem ou estratégia. 

Existem duas abordagens básicas para a teoria de oligopólios: abordagem cooperativa 

e abordagem não-cooperativa. Em uma abordagem cooperativa, muitas empresas do 

oligopólio usarão um modelo de barganha em que é suposto que elas irão entrar em acordo 

sobre algumas decisões conjuntas que irá gerar um dos resultados ótimos para a indústria. Em 

uma abordagem não-cooperativa as empresas irão tomar decisões isoladamente e cada uma se 

preocupa com a reação das rivais a qualquer ação tomada por uma delas.  

Muitos países incentivam as empresas a trabalharem conjuntamente para o 

desenvolvimento de novos produtos de forma a reduzir os níveis de despesas de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D). Empresas idênticas podem ter uma ação coordenada nas escolhas 

de P&D e então competir em um mercado com um produto da melhor forma que cada 

empresa achar vantajosa para os diferentes níveis de P&D, finalizando em rivais no mercado. 

Porém, um problema que pode surgir é avaliar se a cooperação em P&D aumenta a 

probabilidade das empresas continuarem cooperando na definição dos preços e quantidades a 

serem ofertadas de determinado produto em um mercado, pois as alianças estratégicas podem 

ser formadas para facilitar a coordenação entre os competidores, visando aumentar o poder de 

mercado (MOWERY; OXLEY; SILVERMAN, 1996). 

Quando o produto ofertado em determinado mercado é homogêneo, ao optar por 

reduzir o preço de determinado produto, a empresa pode não obter vantagens, uma vez que as 

rivais podem ter uma reação parecida. Isso faz com que os dirigentes da empresa comecem a 

decidir se é melhor competir ou entrar em conluio ou colusão, formando o chamado cartel. 
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Em um cartel de ajustes de preços e quantidades, as empresas devem coordenar 

sempre suas ações, de forma a se adaptar às freqüentes mudanças de produção e de preços. 

Como a formação de um cartel de ajustes de preços e quantidades é uma prática ilegal, essa 

coordenação de ações torna a existência de um conluio mais complexa, sendo necessário, em 

algumas vezes para maximizar o lucro da indústria, que algumas empresas do cartel 

diminuam sua produção e outras aumentem, e os lucros de algumas empresas aumentando e 

outras diminuindo.  

Para se estudar a existência do conluio entre as empresas, muitos economistas 

aplicaram um ramo da matemática conhecida como teoria dos jogos, cujo objetivo é entender 

como pessoas ou organizações irão se comportar quando há a expectativa de que suas ações 

(estratégias) poderão influenciar o comportamento de outras. Na teoria dos jogos, parte-se do 

pressuposto que os participantes são racionais e cada um tenta maximizar o seu próprio 

ganho.  

Um método possível de encontrar uma solução cooperativa entre empresas é definir 

um conjunto de axiomas cuja solução deve obedecer e que torna o processo de determinação 

da solução em um jogo não-cooperativo. Uma forma encontrada por diversos autores em seus 

trabalhos empíricos na área de organização industrial foi tentar delimitar os determinantes do 

grau de competição nos mercados oligopolistas, pressupondo que o modelo comportamental 

para a análise da competição imperfeita é um jogo de variações conjecturais para o parâmetro 

estimado destas variações. 

A partir da Nova Organização Industrial Empírica (New Empirical Industrial 

Organization - NEIO), surgiu uma metodologia muito utilizada para estimar a conduta de 

uma empresa é o Método do Parâmetro de Conduta (Conduct Parameter Method – CPM) pela 

parametrização das condições estáticas de primeira ordem da empresa (Receita 

Marginal=Custo Marginal). Podem-se considerar dois modelos para análise do método: 

modelo de conduta da empresa em jogos de apreçamento estáticos e dinâmicos. 

Diversos autores em artigos recentes começaram a criticar este método. Corts (1999) 

afirma que a estimativa da conduta concorrencial em um oligopólio pode gerar estimativas 

inconsistentes para o parâmetro de conduta se as empresas estão em conluio eficiente. Para 

tentar resolver este problema proposto por Corts (1999), Puller (2006) sugere uma 

metodologia em que são considerados os dados desagregados das empresas (dados no nível da 

empresa), diferentemente de Corts (1999), de forma a se obter uma estimativa consistente do 

parâmetro de conduta quando um oligopólio está em colusão eficiente. 
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Para se verificar se diversas empresas em um mesmo mercado estão em colusão ou 

não, os órgãos responsáveis pela defesa econômica considera a hipótese de que as empresas 

estão em concorrência monopolística (conhecida como abordagem do monopolista 

hipotético), em que se considera uma estrutura de mercado que é intermediária entre 

concorrência perfeita e o monopólio, cujas características são: ter um número de empresas 

relativamente grande, produtos diferenciados, mas com substitutos próximos, e pequena 

margem para fixação de preços. Para a análise da existência ou não de competição 

monopolística, são utilizados métodos econométricos para verificar algumas hipóteses de 

longo prazo deste tipo de mercado, dentre elas que o lucro econômico destas empresas deve 

ser igual a zero e a empresa, por ter um substituto próximo, deve manter uma estratégia de 

preços de forma a não ter lucro negativo e não perder o mercado para a concorrente. 

Coe; Krause (2008) fizeram um estudo empírico com relação aos métodos comumente 

utilizados para avaliar as abordagens baseadas em preço por meio do uso de dados sintéticos 

obtidos de uma simulação de um mercado com produtos diferenciados. Entretanto, os autores 

consideraram uma estrutura de mercado em que as empresas tentam maximizar o lucro, sem a 

restrição de manter o lucro econômico igual a zero. 

Neste trabalho, a proposta foi gerar dados sintéticos e analisar dois testes baseados em 

preço: Dickey-Fuller ampliado (ADF) e co-integração. Uma vez que foi considerado que o 

mercado é composto de empresas que tem produtos substitutos próximos, a evolução dos 

preços exercidos pelas empresas deve ser estacionária ao longo do tempo e, portanto, as séries 

dos preços devem ser co-integradas. Foram analisadas 5 estruturas de tempo para compor as 

séries temporais, considerando-se tempo de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos e 10 anos. 

Além disso, também foi analisado o que ocorreria com os preços de equilíbrio quando 

uma empresa importadora, por exemplo, importasse um produto que seria considerado um 

substituto direto pelos consumidores, mas não tivesse os problemas relacionados ao aumento 

do custo de produção no mercado nacional. 

 

1.1.  Problema de pesquisa 

O problema de pesquisa deste estudo é: Os testes econométricos de Dickey-Fuller 

ampliado (ADF) e de co-integração podem ser usados para delimitar um mercado em 

competição monopolística gerado por meio de uma simulação? 
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1.2. Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho foi verificar se os testes econométricos de Dickey-

Fuller ampliado (ADF) e de co-integração podem ser usados para detectar a estrutura de 

mercado de competição monopolística. 

Os objetivos específicos deste trabalho foram: 

• Verificar, por meio de simulação de dados sintéticos, se os preços em regime de 

concorrência monopolística são não estacionários e integrados de ordem 1; 

• Verificar se a hipótese de paridade do poder aquisitivo, no caso de um modelo de 

duas variáveis, usando um vetor de co-integração dos preços [1 -1]. 

• Analisar a importância de uma restrição de lucro econômico igual a zero no 

modelo de competição monopolística; 

• Verificar a influência da entrada de uma empresa importadora que não está sujeita 

a variação do custo de produção. 

 

1.3. Estrutura do trabalho 
O texto da tese de doutorado foi dividida em 5 capítulos: 

No primeiro capítulo foi apresentada uma introdução ao objeto de estudo, a 

justificativa da sua escolha, os objetivos propostos e as hipóteses que se busca comprovar.  

No segundo capítulo será apresentado um referencial teórico dos conceitos utilizados 

no trabalho. 

No terceiro capítulo será apresentada uma descrição sobre a metodologia de pesquisa 

que foi utilizada no estudo. 

No quarto capítulo serão apresentadas as análises dos dados em que são contempladas 

as simulações de uma estrutura de mercado de competição monopolística em equilíbrio de 

Bertrand-Nash e análise dos resultados. 

No quinto capítulo serão apresentadas as conclusões e considerações finais. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Poder de mercado e o impacto sobre os competidores e consumidores 

De acordo com Harris (2001), em todas as estruturas de mercado, a estratégia de 

muitas empresas é ganhar vantagem competitiva sobre os rivais. Quando o mercado é 

dominado por poucas empresas ou com uma empresa dominante, excluir potenciais 

competidores é fundamental para manter ou estender sua fatia de mercado. Isso envolve 

colaboração entre rivais ou levantar barreiras de entrada que tornem difícil ou aumentem o 

custo para novas empresas entrarem em um mercado existente. Onde as empresas não entram 

em cooperação, elas irão competir em preço ou em quantidade. Sendo assim, a competição é 

fundamental para preços baixos para consumidores e lucros normais para empresas. Quanto 

mais a competição é inibida, mais as empresas em um mercado podem exercer seu poder para 

causar danos aos rivais e consumidores. 

O poder de mercado também afeta os consumidores, pois um mercado com poucos 

vendedores pode mudar os preços excessivamente ou, no caso extremo, um único vendedor 

pode, teoricamente, mudar os preços como quiser devido ao controle total do mercado. Sendo 

assim, os governos têm criado leis e órgãos regulatórios para limitar o poder do produtor e 

proteger os interesses do consumidor. 

Um modelo utilizado para analisar as estruturas de mercado é o modelo de Estrutura-

Conduta-Desempenho (ECD), que é uma estrutura teórica para analisar os negócios e os 

mercados no qual são vendidos seus produtos. Com esta estrutura, pode-se predizer a conduta 

ou comportamento provável de como compradores e vendedores agem e, então, prever como 

o mercado poderia agir ao longo do tempo. O modelo ECD é apresentado na Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1 – O modelo de Estrutura-Conduta-Desempenho (ECD) 

Fonte: adaptado de Harris (2001) 
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Se um mercado executa sua função efetivamente (alcança eficiência alocativa), então 

precisa ser competitivo. Porter (1980) argumenta que há cinco forças que determinam a 

competição em uma indústria: 

1) A ameaça de novos entrantes. 

2) A intensidade da rivalidade entre competidores diretos. 

3) A pressão de produtos substitutos. 

4) O poder de barganha dos compradores. 

5) O poder de barganha dos fornecedores. 

 

Sendo assim, existindo uma estrutura para analisar o desempenho de empresas, a 

estratégia do negócio é usada para ganhar vantagem competitiva sobre seus rivais e pode ser 

adquirida com relação à diferenciação de custos e produtos. A metodologia de Estrutura-

Conduta-Desempenho (ECD) pode ser utilizada para prever o comportamento e desempenho 

futuro de mercados. O modelo de cinco forças de Porter (1980) pode ser utilizado para 

analisar a estrutura de mercado para obter os fatores que determinam a competição das 

empresas inseridas nele. 

Nos próximos itens são apresentados os conceitos utilizados neste trabalho para a 

análise de empresas de um mercado em competição monopolística, além dos testes 

econométricos  de Dickey-Fuller ampliado e de co-integração de Engle-Granger. 

 

2.2. Estruturas de mercado 

2.2.1. Concorrência pura ou perfeita 

Uma empresa apresenta este tipo de conduta quando os produtores ofertam um 

produto homogêneo e competem por quantidades. Este tipo de estrutura tem uma tendência de 

ocorrer quando há um grande número de pequenas empresas ou se houver uma quantidade 

pequena quantidade de empresas atuando no mercado que consideram o preço de mercado 

como estando fora de controle (VARIAN, 2006, Boff, 2002) 

De acordo com Varian (2006), diz-se que um mercado é perfeitamente competitivo se 

o preço de mercado independe do nível de produção da empresa, sendo assim que a empresa 

apenas deve se preocupar com a quantidade de produtos ou bens que irá produzir. Uma 

empresa nesse tipo de regime é chamada de tomadora de preço. Nesse caso, a empresa 

competitiva percebe a relação entre o preço e a quantidade de três formas: não venderá nada 
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se cobrar um preço acima do mercado, poderá vender a quantidade que quiser ao preço de 

mercado e terá toda a demanda de mercado se vender abaixo do preço de mercado. 

De acordo com Varian (2006), para tomar a decisão da quantidade que irá ofertar ao 

mercado, qi, a empresa competitiva deverá ignorar sua influência sobre o preço de mercado 

(p). Sendo assim, para maximizar o lucro (diferença entre suas receitas, pqi, e seus custos, 

c(qi), ou seja, max�� ��� 	 
����), a empresa competitiva deverá vender a quantidade em que 

o lucro marginal se iguala ao custo marginal, ou seja, a receita extra obtida pela venda de uma 

unidade adicional produzida iguala-se ao custo extra de se produzir uma unidade adicional. 

Como a receita marginal é igual ao preço de mercado (uma vez que o preço independe 

da quantidade ofertada), tem-se que o nível de produção qi que a empresa deverá escolher 

deve ser quando o preço de mercado é igual ao custo marginal, 
������� . 

2.2.2. Monopólio 

Em um monopólio puro existe apenas uma empresa vendedora e diversos 

compradores. De acordo com Boff (2002), como ele é o único produtor de determinado 

produto, o monopolista pode se aproveitar do seu controle sobre o preço, fazendo com que o 

preço e a quantidade que maximizam o lucro sejam diferentes caso fosse um mercado 

competitivo. Porém, a empresa não pode escolher o preço e o nível de produção 

separadamente, pois a escolha do monopolista se restringirá ao comportamento de demanda 

dos consumidores (VARIAN, 2006). 

O monopolista pode adotar duas abordagens: pode escolher o preço e os consumidores 

decidem a quantidade que irão consumir do produto dado aquele preço, ou pode escolher o 

nível de produção e os consumidores decidem o preço que pagarão por aquela quantidade. Se 

efetuadas de forma correta, as duas abordagens se equivalem. É interessante para o 

monopolista determinar seus custos e as características da demanda de mercado. 

Suponha que um determinado monopólio tenha função inversa de demanda p(q) e a 

função custo seja c(q), para todo � � 0. Sua função receita será representada por ���� ������. O problema de maximização do lucro do monopolista será dado por 

 max� ���� 	 
���. (2.1) 
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Para maximizar os lucros, o monopolista deve escolher um nível de produção q, de 

forma a igualar a receita marginal, 
����� , ao custo marginal, 

����� . Dado que a receita marginal 

será 

 ����� � ���� � ����� �. (2.2) 

 

Então, o monopolista obterá o maior lucro quando 

 ���� � ����� � � ����� . (2.3) 

 

Sendo assim, diferente do caso competitivo, o monopolista deve considerar também o 

efeito da variação do preço em todas as unidades que vende ������ ��. 

2.2.3. Oligopólio 

De acordo com Varian (2006), um oligopólio é caracterizado pela presença de poucas 

empresas em um mercado e cada empresa reconhece a influência das estratégias das outras, 

ou seja, é possível assumir que cada participante do oligopólio irá adotar um comportamento 

estratégico (Boff, 2002). Há vários regimes de competição possíveis para os oligopólios, 

dependendo das interações entre as empresas. É interessante notar que há vários modelos de 

comportamento devido às diversas formas de uma empresa se comportar em um ambiente 

oligopolista. Alguns tipos de regime serão explicados no item 2.5. 

 

2.2.3.1. Interações estratégicas em um oligopólio 

Suponha que a oferta total de um oligopólio formado por n empresas seja dada por � � ∑ ������ , em que a iésima empresa oferta a quantidade qi ao preço pi. O preço de mercado 

de um oligopólio é dado por P(Q) e a função custo do produtor i é dada por Ci. No Quadro 2.1 

são mostradas as funções lucro dependentes da variável de controle e da natureza do produto. 

 

Quadro 2.1: Funções lucro dependentes da variável de controle e da natureza do produto. 

Variáveis estratégicas 

Produto q p 

Homogêneo ������ 	 ������ ������ 	 ��������  

Diferenciado �����;�"� �� 	 ������ ������;�"� 	 �� ������;�"� � 

Fonte: Boff (2002) 
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O valor da reação das empresas concorrentes do produtor i, antecipada por cada 

produtor quando decide alterar o nível da sua produção, é chamada de variação conjectural do 

produtor i e é dada por 

 

#� � $�$�� . (2.4) 

 

Deve-se considerar também que essa reação dos concorrentes pode ser variável ao 

longo do tempo, dependendo do nível de produção do produtor i. Inserindo a variável tempo 

na equação (2.4), tem-se que 

 

#�& � $�&$��& . (2.5) 

 

De acordo com Varian (2006), antes de escolher a melhor estratégia para alterar o 

nível de produção (variação dqi), e conseqüentemente o preço, o produtor i pode conhecer as 

escolhas feitas por outra(s) empresa(s). Ou, caso não conheça as escolhas da(s) outra(s) 

empresa(s), o produtor i precisa prever a escolha da(s) outra(s) empresa(s) para tomar uma 

decisão. Para entender as possibilidades de escolhas estratégicas que as empresas podem 

escolher, é utilizada a teoria dos jogos que será explicada no item 2.4. 

 

2.2.3.2. Maximização do lucro em um oligopólio com produto homogêneo 

Seja P(Qt) a demanda inversa de um oligopólio com n empresas no período t, com �& � ∑ ��&���� . Se uma determinada empresa i deseja maximizar seu lucro neste período t �'�&�, dado o preço de mercado P(Qt) e cujo custo total em função da quantidade produzida 

no tempo t é dado por ��&���&�, ela deve escolher uma determinada quantidade qit que será 

ofertada no mercado, tal que 

 '�& � max��( ���&���& 	 ��&���&�. (2.6) 

 

A condição de primeira ordem que caracteriza a solução da quantidade ótima ��&)  é 

dada por 
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 $'�&$��& � $����&���& 	 ��&���&� $��& � 0 

 

���&)� � ��&) *+���&)�+��& �,+���&)�+�-& · +�-&+��&-/� 0 	 +��&���&) �+��& � 0 (2.7) 

 

Assume-se que haja interação estratégica entre as empresas, ou seja, +�-& +��&⁄ 2
0para todo 3 2 4. Rearranjando a equação (2.7), temos 

 

���&)� � ��&) +���&)�+��& *1 �,+�-&+��&-/� 0 	 +��&���&) �+��& � 0 
 

���&)� 	 +��&���&) �+��& � ��&) +���&)�+��& 6�& � 0 89  

���&)� 	 +��&���&) �+��& � 6� +���&)�+��& ��&) � 0 
(2.8) 

 

em que, 6� : ;<();��( � �1 � ∑ �=(��(-/� � é o parâmetro de conduta que mostra a convicção 

de +�-&  como a quantidade ofertada pelo produtor i irá afetar diretamente o preço de mercado 

e como as variações em sua quantidade ofertada irá afetar o preço de mercado por meio dos 

efeitos das decisões da quantidade ofertada pela outras empresas (NICHOLSON, 2002; 

PULLER, 2006). Este modelo é conhecido como modelo de variação conjectural. 

 

2.3.  Preferência e Utilidade 

De acordo com Varian (2006), as preferências do consumidor estão relacionadas ao 

grau de desejo de determinados bens de consumo e, sendo assim, pode considerar um bem 

melhor do que outro, baseando-se no comportamento do consumidor. O autor cita que podem 

ser postulados 3 axiomas sobre a preferência do consumidor: 

i. É suposto que é possível comparar dois bens quaisquer e o consumidor e capaz de 

escolher dois bens quaisquer dados. (Axioma da completude) 

ii. É suposto que todos os bens são tão bons como eles mesmos. (Axioma da 

reflexividade) 

iii. Se um consumidor considera um primeiro produto ou serviço pelo menos tão bom 

como um segundo produto ou serviço e que o segundo produto ou serviço é pelo 
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menos tão bom como o terceiro produto ou serviço, então considera que o primeiro 

produto ou serviço é pelo menos tão bom como o terceiro produto ou serviço. 

(Axioma da transitividade) 

A utilidade é um modo de descrever as preferências do consumidor. De acordo com 

Varian (2006), a função utilidade é a atribuição de um número que representa um grau de 

preferência de cada bem de consumo; quanto maior o número, o bem é mais preferível a 

outro. Sendo assim, a função utilidade serve para ordenar ou hierarquizar os diferentes bens 

de consumo. Jehle; Reny (2001) citam que uma função utilidade é simplesmente uma forma 

conveniente de sumarizar a informação contida na relação de preferência do consumidor. 

O problema do consumidor, a partir dos axiomas, é possível ser representado por uma 

função utilidade 9�>� que seja contínua, estritamente crescente, estritamente monotônica e 

estritamente quase-côncava em ?@�  (JEHLE; RENY, 2001), de forma que seja restrita a uma 

renda do consumidor A que seja maior ou igual a zero. Supondo-se que existe um mercado 

para cada bem B�, que existe um preço �� para cada bem 4 e que estes preços são estritamente 

positivos, o problema do consumidor consiste em maximizar a função utilidade sujeita a uma 

restrição de orçamento: 

 maxCD?EF 9�>�        G. H           I · > J A. (2.9) 

 

Em que: I é o vetor de preços dos bens, > é o vetor de demanda dos bens e A é a renda do consumidor. 

Sendo assim, existe um vetor de demanda >) tal que 9�>)� � 9�>� para todo > D K, K � L>|> D ?@� , I · > J AO. Como K é convexo e a função objetivo é estritamente quase-

côncava, o maximizador de 9�>� sobre K é único. Como as preferências são estritamente 

monotônicas, >) satisfará a restrição de orçamento exatamente na igualdade. Além disso, 

como >) depende dos parâmetros I e A do problema do consumidor, pode ser representado 

por >) � >�I, A� e estas soluções são conhecidas como funções de demanda Marshallianas 

(Marshallian demand functions). 

Reescrevendo a restrição da equação (2.9) como A 	 I · > � 0 e como >) é único e 

existe, obtêm-se o Lagrangiano 
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 P�>, Q� � 9�>� � QR A 	 I · >S. (2.10) 

 

Assumindo-se que >) é estritamente positivo e aplicando os métodos de Kuhn-Tucker, 

existe um valor de >) e Q) que satisfaz as condições de Kuhn-Tucker: 

 +P�>), Q)�+B� � +9�>)�+B� � Q)�� � 0 ,                  4 � 1,… , U (2.11) 

A 	 I · >) � 0 (2.12) Q)R A 	 I · >)S � 0 (2.13) 

 

Por monotonicidade estrita, (2.12) é satisfeita com a igualdade, assim (2.13) passa a 

ser redundante. Sendo assim, as condições de Kuhn-Tucker podem ser reduzidas a 

 +P�>), Q)�+B� � +9�>)�+B� � Q)�� � 0 ,                  4 � 1,… , U 
(2.14) A 	 I · >) � 0 

 

Jehle; Reny (2001) citam que, devido às condições (2.14), no ponto ótimo da equação 

(2.9), a taxa marginal de substituição entre quaisquer dois bens, 3 e V, deve ser igual a razão 

dos preços dos bens, ou seja, 

 +9�>)� +B-⁄+9�>)� +BW⁄ � �-�W  (2.15) 

 

Escolhendo-se uma função utilidade que seja estritamente monotônica e estritamente 

convexa conhecida como função de utilidade CES (Constant Elasticity of Substitution – 

Elasticidade Constante de Substituição) para dois bens de consumo, temos 

 

9�B�, BX� � �B�Y � BXY � Y⁄ ,       0 2 Z [ 1. (2.16) 

 

O problema do consumidor é encontrar a demanda de cada bem de forma a resolver 

 

maxC\,C]�B�Y � BXY � Y⁄         G. H          A 	 ��B� 	 �XBX � 0. (2.17) 
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O Lagrangiano da equação (2.17) é dado por 

 

P�B�, BX, Q� : �B�Y � BXY � Y⁄ � QR A 	 ��B� 	 �XBXS. (2.18) 

 

Como a função de preferência CES é monotônica, a restrição de orçamento terá 

solução na igualdade e, assumindo que há uma solução interior e como a CES é diferenciável 

em >) � �B�, BX�, �>), Q)� ^ 0 resolve as condições (2.14) e >) � �B�, BX� será a solução do 

problema de maximização do consumidor para os preços �� e �X, e para a renda A. 

Resolvendo o Lagrangiano1 (JEHLE; RENY, 2001, p. 25), temos: 

 

B����, �X , A� � ��� �Y"��⁄ A��Y �Y"��⁄ � �XY �Y"��⁄        _ (2.19) 

BX���, �X , A� � �X� �Y"��⁄ A��Y �Y"��⁄ � �XY �Y"��⁄ . (2.20) 

 

Definindo o parâmetro � � Z �Z 	 1�⁄ , podem-se simplificar as equações (2.19) e 

(2.20) e reescrevendo as demandas Marshalianas (Marshalian demands), temos 

 

B����, �X , A� � ���"�A��� � �X�       _ (2.21) 

BX���, �X , A� � �X�"�A��� � �X� . (2.22) 

 

Neste trabalho, para obter os valores da demanda dos bens na simulação foram 

utilizadas as equações (2.21) e (2.22). 

 

2.4.  Teoria dos Jogos 

Introduzida por John von Neumann e Oskar Morgenstern em 1944, a teoria dos jogos 

é utilizada em situações que envolvem dois ou mais decisores com objetivos diferentes para 

analisar os resultados das suas interações estratégicas.  

                                                
1 A resolução completa do problema de maximização de utilidade para 3 empresas está no anexo A. 
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De acordo com Heap; Varoufakis (1995), a teoria dos jogos reúne uma coleção de 

técnicas e métodos matemáticos para modelos de situações em conflito quando a decisão 

tomada por um jogador altera os resultados de todos os outros jogadores. Não se trata de um 

problema de maximização, mas de um conjunto de técnicas de análises de situações de 

interdependência estratégica. 

Davis (1997) explica que a teoria dos jogos é uma disciplina que despertou um 

interesse muito grande devido às suas propriedades matemáticas singulares e suas diversas 

aplicações em problemas sociais, econômicos e políticos. De acordo com o autor, isso ocorre 

porque fenômenos sociais são diferentes e as pessoas podem atuar algumas vezes umas contra 

as outras, outras vezes cooperando uma com as outras. Além disso, eles podem ter diferentes 

graus de informação sobre cada um e suas aspirações podem levá-los ao conflito ou 

cooperação. 

Na abordagem da teoria dos jogos devem-se conhecer as regras do jogo que definem 

as ações permitidas em qualquer tempo e como as pessoas escolhem uma ação dessas 

permitidas. Para isso, parte-se de duas suposições básicas (HEAP; VAROUFAKIS, 1995): 

• As ações individuais são instrumentalmente racionais – os indivíduos têm diversas 

preferências e escolhem suas ações que irão melhor satisfazê-los de forma 

racional. Uma vantagem dessa suposição é que muito pouco deve ser assumido 

sobre as preferências dos indivíduos. 

• Conhecimento de racionalidade comum e alinhamento de opinião consistente – 

um indivíduo modela o que determina o comportamento de outros agentes 

supondo que eles são instrumentalmente racionais e então usa o modelo para 

prever o que eles fariam em circunstâncias que seriam do seu interesse. 

Outra suposição importante na teoria dos jogos é que os jogadores tomam suas 

decisões de acordo com as regras. Isso implica que os indivíduos conhecem todas as possíveis 

ações e como as ações combinam para produzir pagamentos particulares para cada jogador e 

que o motivo de uma pessoa para escolher uma ação particular é estritamente independente 

das regras do jogo que estrutura as oportunidades de ação. 

De acordo com Cardoso; Façanha (2002) e Andreu; Whinston; Greeen. (1995), para se 

definir um jogo em forma de estratégia é necessário 

a) especificar o conjunto de jogadores; 

b) especificar o conjunto de opções e estratégias disponíveis para cada jogador e 

c) especificar os ganhos associados a cada jogada e escolha possível de estratégias. 
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As formas estratégicas podem ser separadas de acordo com o tipo de modelo de jogo 

(CARDOSO; FAÇANHA, 2002): 

• modelo estático de jogo (forma estratégica) – neste modelo ignora-se as questões 

temporais e trata-se o jogo como se os jogadores escolhessem suas estratégias 

simultaneamente; 

• modelo dinâmico de jogo (forma extensiva) – neste modelo, quando o jogo for 

jogado, considera-se e descreve-se de forma completa as seqüências de 

movimentos e eventos possíveis de ocorrer ao longo do tempo. 

Em um modelo estático, em que todos os jogadores se movem apenas uma vez e ao 

mesmo tempo, temos que (ANDREU; WHINSTON; GREEEN, 1995): 

• se uma estratégia para um jogador 4 gera o maior pagamento dada uma estratégia 

escolhida por um concorrente 3 (4 2 3), então a estratégia do jogador 4 será a 

melhor resposta para a estratégia escolhida pelo jogador 3. 
• uma determinada estratégia é considerada estritamente dominante para um jogador 4 em um jogo se o pagamento do jogador 4 é máximo para qualquer estratégia que 

concorrente  3 (4 2 3) possa jogar. 

• uma determinada estratégia é considerada estritamente dominada para um jogador 4 em um jogo se existe outra estratégia tal que o pagamento do concorrente 3 é 

máximo para qualquer estratégia que concorrente  4 (4 2 3) possa jogar. 

• um equilíbrio de uma estratégia dominante surge quando a existência da estratégia 

dominante para pelo menos um dos jogadores provem uma razão para cada 

jogador escolher uma determinada estratégia. 

 

De acordo com Nicholson (2002), o conceito de equilíbrio indica uma situação em que 

os jogadores estão satisfeitos com os resultados, dadas as estratégias dos outros participantes, 

e nenhum participante tem um incentivo para mudar seu comportamento. O Equilíbrio de 

Nash ocorre quando jogadores racionais podem selecionar estratégias que serão as melhores 

respostas para cada um porque a seleção de tal estratégia não irá fazer com que os jogadores 

se arrependam desta escolha. 

Dado que um subjogo é um pedaço de um jogo dinâmico definido como a parte que 

resta a ser jogada, no qual é considerado que os jogadores conhecem toda a história do jogo 

até aquele momento (possuem informação perfeita), Gibbons (1982) define um equilíbrio de 
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Nash como um subjogo perfeito se as estratégias dos jogadores constituírem um equilíbrio de 

Nash em cada subjogo. 

Sendo assim, pode-se definir que os jogadores estão em equilíbrio de Nash quando há 

um conjunto de estratégias ou ações, uma para cada jogador, cuja implementação confirma as 

expectativas de cada jogador com relação às escolhas dos outros (HEAP; VAROUFAKIS, 

1995). 

Em um modelo dinâmico, a análise dos jogos infinitamente repetidos é resumida então 

pelo Folk theorem em que são estabelecidas as condições para o surgimento espontâneo da 

cooperação mútua (GIBBONS, 1992, p. 94): 

 

“Seja G um jogo estático finito de informação completa. Sejam (e1,..., en) os 
resultados de um equilíbrio de Nash de G, e sejam (x1,..., xn) quaisquer outros 
resultados viáveis de G. Se xi > ei para todo jogador i e se δ for suficientemente 
próximo de um, então existe um equilíbrio de Nash no subjogo perfeito do jogo 
infinitamente repetido G(∞, δ) que tende ao resultado médio (x1,... xn).” (GIBBONS, 
1992, p. 94) 

 

Rasmusen (1998) separa a solução de jogos em quatro modelos, caso eles sejam 

estáticos ou dinâmicos e de acordo com a disponibilidade completa ou não de informações 

aos jogadores: 

− jogos estáticos de informação completa - todos os resultados possíveis são de 

conhecimento comum e que, se houver uma única solução para o jogo, tal solução 

deve estar em equilíbrio de Nash,  

− jogos dinâmicos de informação completa - um jogo se desenrola em vários 

estágios e tem como resultado final a soma dos resultados que efetivamente 

ocorrem em cada estágio,  

− jogos estáticos de informação incompleta – considera-se que pelo menos um dos 

jogadores não está certo sobre a função de resultados dos outros jogadores e  

− jogos dinâmicos de informação incompleta - nos quais a solução é obtida pela 

combinação do conceito de equilíbrio de subjogo perfeito de Nash com a regra de 

Bayes – é um equilíbrio bayesiano perfeito, em que o jogador que possui a 

informação privada tenta comunicar (ou enganar), enquanto o outro tenta aprender 

e responder. 

Neste trabalho será analisado um modelo de jogo de competição monopolística, um 

jogo repetido em que é aplicado o folk theorem, parecido com o utilizado por Coe; Krause 

(2008), que pode ser considerado um jogo estático de competição monopolística. 
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2.5.  Regimes de competição 

Neste item são explicados os conceitos referentes aos tipos de escolha de estratégias e 

qual o impacto esperado na maximização dos lucros. São apresentados cinco tipos de regimes 

de competição: Cournot, Bertrand, competição perfeita, competição monopolística e conluio 

ou colusão. 

 

2.5.1. Regime de Cournot 

Cournot, em 1838, desenvolveu um modelo relativamente simples de concorrência 

imperfeita cuja variável de escolha para o comportamento estratégico das empresas é a 

quantidade produzida. Quando as empresas de um oligopólio estão em regime de Cournot, 

elas apresentam as seguintes características: 

1) produzem mercadorias homogêneas, 

2) consideram fixo o nível de produção de sua concorrente e 

3) todas decidem ao mesmo tempo a quantidade a ser produzida. 

 

Em outras palavras, o regime concorrencial de Cournot ocorre quando cada produtor 

presume que uma variação em sua quantidade ofertada não será antecipada pelos 

concorrentes, ou seja, ∑ �=(��(-/� � 0. Sendo assim, a maximização do lucro do produtor i no 

tempo t será quando 

 

���&)� 	 +��&���&) �+��& � ��&) +���&)�+��& � 0. (2.23) 

 

Logo, a quantidade ótima ��&)  que o produtor i deve escolher no tempo t, quando em 

regime de Cournot, deve ser quando os custos marginais ���(���()  ��( � se equilibram com a 

receita marginal ����&)� � ��&) `�<()���( �. Em um modelo de Cournot, a quantidade ótima 

ofertada é menor que a quantidade ótima do modelo de concorrência perfeita. Isso implica que 

o preço quando o produtor i produz a quantidade ótima em um modelo de Cournot é maior do 

que no caso do modelo de concorrência perfeita (BOFF, 2002; PULLER, 2006). 
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Theocharis (1959) provou que Cournot obteve seu resultado por acidente, uma vez que 

seu modelo se tornava instável para oligopólios com mais de duas empresas. Gehrig (1981) 

propôs uma solução completa para o modelo linear de oligopólio em regime de Cournot em 

que usa uma regra para sistemas discretos parecido com a regra para a transformação de 

Laplace em sistemas contínuos. 

 

2.5.2. Regime de Bertrand 

Bertrand, em 1883, criticava a hipótese de que a empresa escolhia a quantidade e 

afirmava que um oligopólio mais real era quando a empresa escolhia o preço, tomando como 

base os preços de outras empresas. De acordo com Jehle; Reny (2001), Bertrand argumentava 

que é mais natural pensar que as empresas competem escolhendo os preços e não as 

quantidades, sendo suficiente para mudar a forma de análise do equilíbrio de mercado. As 

empresas ajustariam a sua produção de modo a satisfazer a demanda resultante da escolha dos 

preços e as empresas que determinam o preço mais baixo capturam a demanda do mercado 

inteiro, devido à homogeneidade dos produtos e as outras, que mantêm os preços mais altos, 

não vendem nada.  

Para uma empresa escolher seu preço, ela tem que prever o preço que será fixado pela 

outra empresa na indústria. Assim como em um regime de Cournot, deve-se encontrar um 

conjunto de preços para todas as empresas de forma que cada preço escolhido maximize o 

lucro da empresa considerando-se as escolhas feitas pelas outras empresas. De acordo com 

Besanko; Braeutigam (2004), diferente do modelo de Cournot, duas empresas em equilíbrio 

de Bertrand tem o mesmo resultado de um mercado em concorrência perfeita com um número 

grande de empresas. 

De acordo com Varian (2006), quando as empresas vendem produtos idênticos, o 

equilíbrio competitivo de Bertrand ocorre quando o preço se iguala ao custo marginal. Ele 

ressalta que o preço não pode ser menor do que o custo marginal, pois qualquer empresa 

poderia aumentar seus lucros produzindo menos.  

Nicholson (2002) propõe o seguinte exemplo: suponha que existem duas empresas, a 

e K, cada uma produzindo o mesmo bem a um custo marginal constante, 
. As estratégias de 

cada empresa é escolher os preços, �b e �c, tal que ambos excedam o custo marginal 
, ou 

seja, nenhuma empresa irá querer ter certa perda, e os ganhos do jogo determinarão as 

condições de demanda. Se os preços forem iguais, as empresas irão dividir o mercado por 

igual. 
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O equilíbrio de mercado ocorrerá quando os preços de ambas as empresas forem 

iguais ao custo marginal. Isso ocorre porque, caso a empresa a escolha um preço maior do 

que 
, então a empresa K escolherá um preço menor que o da empresa a e ganhará o 

mercado. Porém, se o preço de K ainda for maior do que 
, isso irá criar incentivos para a 

empresa a cortar os preços e retomar o mercado. Sendo assim, no modelo de Bertrand, as 

empresas entrarão em guerra de preços até que sejam iguais ao custo marginal e o mercado 

estará em equilíbrio de Nash. 

Cheng (1985) propôs uma análise geométrica de um duopólio para comparar os 

equilíbrios de Cournot e Bertrand. A abordagem do autor mostra que uma relação 

fundamental e natural entre os dois equilíbrios surge: para produtos substitutos, um equilíbrio 

de Cournot é equivalente ao equilíbrio de Bertrand com variações conjecturais positivas. 

Entretanto, uma empresa considerando as propriedades de Bertrand sobre seu rival terá um 

incentivo maior em suprir mais produtos do que considerando as propriedades de Cournot. 

Conseqüentemente, um equilíbrio de Bertrand tende a ter quantidades maiores e preços 

menores do que em um equilíbrio de Cournot. 

Spulber (1995) cita que as conclusões do modelo de Bertrand são relativamente 

alteradas quando existe assimetria de informações sobre os custos de rivais, modificando as 

propriedades do equilíbrio de mercado e fazendo com que a empresa exerça preços acima do 

custo marginal e tenha lucro esperado positivo. O autor reexamina o modelo de competição de 

Bertrand considerando a suposição de que as empresas não conhecem perfeitamente os custos 

dos rivais e, quando isso ocorre, geram lucro esperado positivo. Para garantir que esta seria a 

única suposição que mudaria os resultados de outros estudos, o restante das condições do 

modelo de competição de preço de Bertrand-Nash não foi alterado.  

 

2.5.3. Regime de competição perfeita 

De acordo com Besanko; Braeutigam (2004), o mercado em concorrência perfeita 

possui as seguintes características: 

1) O mercado é constituído de diversos compradores e vendedores. Sendo assim, as 

compras de cada consumidor podem ser consideradas tão pequenas que seu efeito 

é imperceptível sobre o preço de mercado. 

2) Os consumidores consideram que os produtos são bens homogêneos no sentido de 

serem idênticos, independente de quem os produza. 
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3) Os consumidores possuem informação perfeita com relação aos preços de todos os 

vendedores no mercado, ou seja, fazem suas escolhas de modo a maximizar a sua 

satisfação. 

4) A indústria é caracterizada por possuírem acesso aos mesmos insumos e mesma 

tecnologia. 

Sendo assim, no regime de competição perfeita, pode-se considerar que os produtores 

(BOFF, 2002): 

1) competem em quantidades quando ofertam um produto homogêneo e  

2) presumem que toda variação na sua oferta não altera significativamente o preço do 

produto no mercado. 

Estas premissas são equivalentes à conjectura de que os efeitos no preço causados por 

uma alteração na quantidade ofertada pelo produtor i serão neutralizados pela alteração igual 

na quantidade ofertada pelos concorrentes. Sendo assim, na equação (2.8), é equivalente dizer 

que, para maximizar o lucro, o valor do parâmetro de conduta, 6�, será igual a zero, ou seja, 

tem-se que 

 

���&)� 	 +��&���&) �+��& � 6� +���&)�+��& ��&) � 0  

���&)� � +��&���&) �+��& . (2.24) 

 

Logo, a quantidade ótima ��&)  que o produtor i deve escolher no tempo t, quando em 

regime de competição perfeita, deve ser quando os custos marginais se equilibram com o 

preço de mercado. 

Besanko; Braeutigam (2004) ainda citam que, além da empresa tomadora de preços ter 

o custo marginal igual ao preço de mercado, ela deve ter o custo marginal crescente. Se 

qualquer uma dessas condições não for satisfeita, a empresa não estará maximizando o lucro, 

mas poderia aumentar o lucro ao aumentar ou diminuir o volume de produção. 

Sendo assim, para se obter o lucro máximo, é necessário conhecer o preço de mercado, 

que pode ser determinado para dois tipos de equilíbrio: equilíbrio de curto prazo e equilíbrio 

de longo prazo. De acordo com Besanko; Braeutigam (2004), o curto prazo é o período de 

tempo em que: 

a) o número de empresas no mercado é fixo; 

b) ao menos um insumo está fixo. 
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Já no longo prazo, as empresas podem ajustar o insumo que está fixo e, em alguns 

casos, podem até encerrar suas atividades. Além disso, diferentemente do curto prazo, novas 

empresas podem entrar nessa indústria. Tanto a entrada na indústria, quanto a saída dela 

podem ser feitas por qualquer indivíduo/empresa sem nenhum custo especial. Diz-se que são 

mercados de livre entrada e livre saída, tornando-se perfeitamente permeáveis. No caso do 

longo prazo, essas duas características fazem com que o lucro econômico2 seja igual a zero.  

Nos dois casos, tanto de curto prazo como de longo prazo, a maximização do lucro 

corresponde a igualar o custo marginal ao preço. Porém, no curto prazo, a empresa avalia o 

custo marginal de curto prazo do insumo fixo e, no longo prazo, a empresa pode ajustar as 

quantidades de insumos e, por isso, avalia o custo marginal de longo prazo. Isso indica que os 

lucros de longo prazo são iguais a zero.  

 ���&���& 	 ��&���&� � 0 (2.25) 

���&� � ��&���&���& � �d_�&��&� (2.26) 

 

A expressão 2.25 indica que, quando o lucro econômico é igual a zero, temos que o 

preço deve ser igual ao custo médio de longo prazo. 

2.5.4. Regime de competição monopolística 

Quando as empresas não vendem produtos homogêneos, mas os compradores 

visualizam os produtos como substitutos próximos, porém imperfeitos, diz-se que as empresas 

estão em competição monopolística. Cada empresa tem um grau limitado de poder de 

monopólio para a variação particular do seu produto e a entrada de novas empresas ocorre 

quando é introduzida uma variação não existente do produto. 

No caso da competição monopolística, o lucro de uma empresa depende dos preços de 

todas as variações dos produtos 4 � 1, 2, . .. e a demanda do produto 4 depende de seu próprio 

preço e dos preços de todas as variações do produto 

 

�� � ���I�, _f �9_ +��+�� [ 0 _ +��+�W g 0 �H�H h8$8 V 2 4, (2.27) 

 

                                                
2 Lucro econômico é a diferença entre a receita de vendas da empresa e a totalidade de seus custos econômicos, 
incluindo todos os custos de oportunidade relevantes que a empresa utiliza para produzir e vender seus produtos. 
(BESANKO; BRAEUTIGAM, 2004), 
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e I � ���, … , �� , … � é o vetor de preços de cada empresa. O lucro da empresa 4 é dado 

por: 

 

'��I� � ���I��� 	 
� ����I�� (2.28) 

 

Jehle; Reny (2001) citam que, em uma competição monopolística, assim como em 

competição perfeita, podem existir duas classes de equilíbrio: curto prazo e longo prazo. No 

curto prazo, se existirem k empresas, o preço de equilíbrio de Nash é dado por Ii ���j�, … , �jW�. Existe um preço �k� da empresa 4 tal que se �j� � �k�, então ����j� � 0 e a 

empresa 4  terá perdas iguais ao custo de curto prazo, ou seja, '� � 	
��0�. Entretanto, se 0 [ �j� [ �k�, então a empresa 4 produz uma quantidade positiva e Ii satisfaz as condições de 

primeira ordem para um máximo da equação 2.28, ou seja, 

 

+'��Ii�+�� � +���Ii�+�� l+�� ����Ii��+�� 	 +�� ����Ii��+�� m � 0. (2.29) 

 

Como +��/ +�� [ 0, temos que a receita marginal, ou seja, o preço deve ser igual ao 

custo marginal, semelhante ao caso da competição perfeita. Sendo assim, um competidor 

monopolístico pode ter lucro de curto prazo negativo, positivo ou zero. 

No caso de equilíbrio de longo prazo, as empresas sairão da indústria se os seus lucros 

forem negativos. Quando se assume que cada variação do produto tem substitutos diretos que 

podem ser produzidos ao mesmo custo, um lucro positivo é um incentivo para a entrada de 

novas empresas que produzem substitutos diretos. Neste caso, o equilíbrio de longo prazo 

requer que não haja incentivo para entrada ou saída e, conseqüentemente, o máximo de lucro 

que uma empresa pode ter é, ou negativa, ou zero. Porém, muitas empresas ativas optarão por 

ter lucro exatamente igual a zero. 

Supondo que o vetor de preços de equilíbrio de longo prazo de Nash é dado por I), 
então se podem assumir duas condições para todas as empresas 4 

 

+'��I)�+�� � +���I)�+�� l+�� ����I)��+�� 	 +�� ����I)��+�� m � 0 (2.30) 



38 
 '� ����I)�� � 0 (2.31) 

 

Resumindo, em um equilíbrio de regime de competição monopolística, espera-se que 

(VARIAN, 2006): 

1) Cada empresa venda uma combinação de preço e quantidade sobre sua curva de 

demanda. 

2) Cada empresa maximiza seus lucros, dada a curva de demanda com a qual se 

defronta. 

3) A entrada de novas empresas força o lucro de cada empresa para zero. 

 

Coe; Krause (2008) fizeram uma análise de quatro testes baseados em preços para 

delimitar o mercado antitruste supondo a abordagem do monopolista hipotético. Os autores 

comentam que tal abordagem é difícil de ser implementada empiricamente devido a 

necessidade de dados sobre preços, quantidades e custos. A idéia básica do uso de testes 

baseados em preços para delimitar o mercado é que, se as empresas estão em um mesmo 

mercado antitruste, é de se esperar que exista uma relação entre os preços das empresas no 

momento em que os consumidores substituem um produto de uma empresa por outro de outra 

empresa em resposta dos choques de preços. Os autores citam que uma crítica a estes testes é 

que as correlações de preço estão sujeitas a correlações espúrias devido a correlação com os 

custos comuns e não por serem substitutos. 

A proposta do trabalho de Coe; Krause (2008) foi de explorar o desempenho empírico 

de 4 testes baseados em preço para delimitação de mercado: correlação dos preços, testes de 

causalidade de Granger, testes de raiz unitária e testes de co-integração. Para tanto, usaram 

dados sintéticos gerados em um modelo de produto diferenciado no qual os modelos do 

parâmetro foram escolhidos tal que dois produtos estão no mesmo mercado antitruste 

relevante como definido pelo teste do monopolista hipotético e um terceiro produto não está. 

Como a proposta deste trabalho é analisar e comparar o resultados obtido pelos 

autores, será explicado o modelo proposto pelos autores para gerar os dados sintéticos que foi 

assumir uma competição de Bertrand em que o lucro da empresa é dado pela equação 2.13 e 

que a função utilidade do consumidor é uma função quadrática dada por 

 

n��� � op	 12pqrp (2.32) 
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em que 

o � st�ut�v, p � w��u��
x e r � wy�� … y��u z uy�� { y��x. 

 

A demanda inversa (P) é dada pela solução do problema de maximização da utilidade 

do consumidor e é dada por 

 

| � +n�p�+p � o	 rp (2.33) 

 

e a demanda direta (D(P)) é dada por 

 }�|� � p � r"��o 	 |�. (2.34) 

 

Como cada empresa maximiza o lucro escolhendo o preço do bem que produz, as 

condições de primeira ordem de cada empresa i, obtida pela primeira derivada da equação 

2.13, é dada por 

 

��� 	d�� +}��|�+| � }��|� � 0. (2.35) 

 

Em que d� é o custo marginal de cada empresa i que é menor do que t� e +}��|� +|⁄  

representa a elasticidade de preço-próprio da demanda, que foi representada por B pelos 

autores e é a diagonal de 	r"�. Substituindo 2.19 em 2.20, temos que 

 	~�| 	 ��� r"��o 	 |� � 0. (2.36) 

 

Em que  

| � w��u��x e � � wd�ud�
x. 

Resolvendo 2.21 para P, os preços e quantidades do equilíbrio de Bertrand-Nash é 

dado por 
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Na geração dos dados sintéticos os autores consideraram que os choques ocorrem nos 

custos variáveis da empresa. Os autores verificaram que os testes de causalidade de Granger, 

estacionariedade e co-integração não foram capazes de diferenciar quando dois bens são do 

mesmo mercado ou não. Porém, isso pode ter acontecido porque os autores consideraram que 

as empresas maximizam o lucro, sem considerar que o lucro econômico deve ser igual a zero, 

como exposto anteriormente. 

 

2.5.5. Regime de conluio ou Colusão 

Nos dois regimes anteriores, considerava-se que as empresas agiam de forma 

independente. Porém, os produtores podem concordar na determinação de preços e níveis de 

produção de forma a maximizar seus lucros, atuando como se fossem um monopólio e 

dividindo os lucros entre si (STIGLITZ; HOFFMAN, 2003). De acordo com Varian (2006), 

quando as empresas atuam em conjunto como um monopólio, fixando preço e produção para 

maximizar os lucros do setor, é considerado que houve a formação de um cartel. 

Essa coordenação oligopolista (cartel) não precisa ser necessariamente com todas as 

empresas do oligopólio. Se houver uma quantidade suficientemente grande de produtores 

dispostos a coordenar suas ações, a demanda do mercado for suficientemente inelástica, elas 

podem elevar seus preços bem acima dos níveis competitivos (PINDYCK; RUBINFELD, 

2006). 

Rocha (2002) cita que as empresas notam a inconsistência do processo concorrencial 

em que estão envolvidas quando seus lucros são afetados de forma negativa pela seqüência de 

movimentos que cortam preços. Nestes casos, a adoção de acordos parece ser possível uma 

vez que se abandone a hipótese estática e haja a formação de um acordo tácito para o 

estabelecimento de seus preços coordenados. 

Quando as N empresas estão em conluio, o valor do parâmetro de comportamento da 

equação (2.8) assumirá um valor igual a N, ou seja, a quantidade ótima produzida pelo 

produtor i no tempo t estará coordenada com todos outros participantes do cartel: 

 

���&)� 	 +��&���&) �+��& �� · ��&) +���&)�+��& � 0 (2.39) 
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O cartel tem o poder de mercado de um monopólio e pode escolher o valor do preço 

de mercado. Isso representa um abuso do poder econômico, tornando sua prática ilegal. O 

objetivo da legislação antitruste é proibir e prevenir que as empresas entrem em coalizão 

(formação de um cartel). No Brasil, a lei 8.884/94 dispõe que o Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (CADE) tem plenos poderes para prevenção e a repreensão às infrações de 

abuso do poder econômico.  

Baker; Rubinfeld (1999) consideram que a grande promessa dos métodos estatísticos é 

permitir uma síntese sistemática de evidências quantitativas e que os métodos empíricos 

podem ajudar órgãos como o CADE, por exemplo, a distinguir uma relação ou influência 

crítica entre um número de fatores competitivos que estão correlacionados com um fator. Os 

autores citam que o método mais comum usado em processos antitruste envolve a estimativa 

de equações de preço em forma reduzida derivadas da interação entre a função de demanda 

com a função de suprimento. Os métodos utilizados para identificar a estrutura de demanda, 

de acordo com os autores, podem ser obtidos de diversas maneiras, não necessariamente 

quantitativas. 

De acordo com Stiglitz; Hoffman (2003), devido ao conluio ser ilegal, torna a inibição 

mais fácil, uma vez que um produtor pode enganar os outros produtores e aumentar o nível de 

produção escondido. Geralmente, eles têm que confiar que a restrição de produção será 

realizada por todos do cartel e estão em conluio tácito, ou seja, nenhuma empresa tem um 

incentivo de desviar dos interesses do cartel e ter aumentos de lucro pelo menos uma vez 

antes de correr o risco de começar uma “guerra de preços” (PULLER, 2006). Varian (2006) 

cita que nos níveis de produção em que os lucros são maximizados conjuntamente, para um 

produtor sempre será lucrativo aumentar seu nível produção se ele espera que os outros 

mantenham fixas suas produções. 

Rocha (2002) cita que pode haver problemas adicionais à coordenação empresarial 

devido a diversas condições normalmente associadas com: 

1) dificuldade de detecção da violação do acordo – este é um problema parecido com 

o provocado pela retaliação. Em alguns casos, quando o preço não pode ser 

diretamente observado e as empresas só consigam observá-lo em decorrência da 

variação em suas demandas, a retaliação somente ocorrerá dois períodos após a 

ocorrência de traição; 

2) assimetria nas estruturas de custo – empresas com custos marginais diferentes, 

mas com divisão simétrica do mercado, podem não conseguir uma convergência 
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de preço no acordo tácito. Empresas com custos inferiores terão uma tendência a 

diminuir o preço, aumentando sua demanda, assim como empresas com custos 

superiores tenderão a aumentar o preço, diminuindo a sua demanda. Isso pode ser 

considerado pela empresa com custo superior como um início de uma guerra de 

preços. Isso pode ser evitado se as empresas dividirem o mercado de acordo com 

os seus custos marginais; 

3) heterogeneidade do produto – pode se manifestar de quatro formas diferentes: 

diferenciação do produto, diferenciação geográfica, mudanças na qualidade do 

produto e os produtos serem complexos; 

4) número de empresas presentes no mercado; 

5) estruturas de custos – custos fixos elevados e custos marginais crescentes podem 

ser elementos importantes no rompimento do acordo, e 

6) alterações nas condições presentes de mercado – pode existir uma regulação 

econômica que impede o aumento do preço acima de determinado nível. Outro 

fator que pode inibir o cartel é a utilização do preço para impedir a entrada de 

novas empresas no mercado.  

O autor exemplifica as condições básicas de coordenação no caso de um duopólio. Se 

as empresas entram em acordo de forma que o preço é igual ao de monopólio, o lucro de cada 

empresa participante do acordo será igual à metade do lucro de monopólio. Os dois 

oligopolistas passam a ter duas opções, no caso da hipótese de reação mais pessimista: 

a) se um dos oligopolistas trair a confiança mútua, ele obterá o lucro de monopólio 

no primeiro período, mas, nos períodos subseqüentes, o preço será igual ao custo 

marginal e o lucro de ambos será igual a zero, pois o oligopolista que manteve o 

acordo perde completamente a confiança em seu parceiro e nunca mais aceite um 

acordo ou 

b) caso contrário, eles obterão metade do lucro do monopólio no período atual e nos 

períodos subseqüentes. 

De acordo com Gibbons (1992), deve-se introduzir um fator de desconto nos cálculos 

ao se lidar com resultados distribuídos no tempo. Este fator de desconto vai representar a 

diminuição de valor que a empresa atribui às utilidades que são esperadas no futuro. Assim, o 

resultado de um jogo dinâmico não vai ser somente a soma dos resultados dos vários estágios, 

mas o valor presente da seqüência de resultados. 
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Seja '&� o lucro da empresa desviante do acordo no tempo t e '� o lucro de 

monopólio. A empresa decidirá cooperar se os retornos em caso de traição forem menores que 

os retornos em caso de cooperação, ou seja, 

 '�� � �'�� � �X'X� � {� ��&�'&� � { g '�  

,��&��
&�� '&� g '� . (2.40) 

 

Em que � � ��@� é o fator de desconto para uma taxa de desconto r e i é o período em 

que o lucro é percebido.  

Para estabilizar o comportamento dos participantes do cartel, as empresas adotam 

estratégias punitivas para aquelas que não respeitem o acordo do cartel. De acordo com 

Varian (2006), a empresa que desrespeitar o acordo do cartel voltará ao regime de Cournot e 

terá um lucro menor do que o lucro do cartel. O valor presente do lucro do comportamento de 

cartel (lucro de monopólio '&�) será dado por 

 

'� �,��&��
��� '&� . (2.41) 

 

O valor presente da traição será composto pelo lucro que a empresa obtém no 

momento da traição ('�) adicionado ao lucro que obterá na reversão ao regime de Cournot 

('&�) e será dado por 

 

'� � ,��&��
&�� '&� . (2.42) 

 

Não ocorrerá quebra do acordo do cartel enquanto o valor presente da traição for 

menor do que o valor presente do lucro do cartel, ou seja, 

 

'� � ,��&��
��� '&� J '� �,��&��

��� '&�. (2.43) 
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A desigualdade da equação (2.43) indica que enquanto a taxa de desconto for 

suficientemente grande e a perspectiva de punição for importante, será compensador para as 

empresas respeitarem o acordo. De acordo com Puller (2006), em um modelo de apreçamento 

dinâmico, a maximização dos lucros conjuntos de um oligopólio no período t em conluio 

tácito estará sujeita à restrição de que nenhuma empresa terá o incentivo de quebrar o acordo 

(equação (2.43)), dada por 

 

�&) � max<( ,'�& ��&���
���

G. H: '�&� ��&� � ,���"&��&
�
��� '��� J '�& ��&U � �,���"&��

��� �&'��)
 (2.44) 

 

Em que: �&) = quantidade conjunta ofertada pelo oligopólio em conluio; 

'�& �<(�� = é o lucro da empresa i no tempo t para uma produção da quantidade 

conjunta ofertada pelo oligopólio em conluio dividida pelo número de 

empresas participantes do conluio (N). '��)  = é o lucro ótimo da empresa i do conluio em um período futuro s. '���  = é o lucro de punição no período s da empresa i quando ela sai do regime de 

conluio e volta ao regime de Cournot. '�&� ��&� = é o lucro individual de qualquer empresa que unilateralmente sai do regime 

de conluio produzindo sua melhor resposta uma vez para a quantidade em 

colusão das outras empresas. �& = é a expectativa condicional sobre a informação existente para as empresas no 

período t. � = é o fator de desconto comum para as empresas. 

Como exposto no item (2.4), o objetivo básico da teoria dos jogos é entender as 

escolhas estratégicas e, por isso, pode ser usada para se estudar o conluio entre oligopolistas. 

Em um duopólio, quando cada uma das empresas pensa nas conseqüências de restringir a 

produção, nota que os lucros serão maiores se não restringir o produto, ou seja, não entrar em 

conluio, independente da escolha do concorrente. Neste caso, ocorrerá um equilíbrio não 

cooperativo ou equilíbrio de Nash. Quando as duas empresas entram em acordo (conluio) e 

restringem o produto ao mesmo tempo, elas maximizam o ganho do oligopólio. Mesmo que 
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as empresas considerem que estariam melhores em conluio, o incentivo individual por trair o 

parceiro é que define a estratégia a ser seguida por cada empresa (STIGLITZ; HOFFMAN, 

2003). 

 

2.5.6. Alianças estratégicas em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

Uma empresa, ao adotar uma estratégia de negócio, procura obter um produto no 

mercado que seja imperfeitamente competitivo, ou seja, cria um esforço estratégico de forma 

a obter um desempenho (retorno) econômico acima do normal. Barney (1986) salienta que o 

desempenho econômico não depende apenas de se saber quando ou não implementar uma 

estratégia, mas o custo de implementar tal estratégia. De acordo com o autor, as diferenças 

nas expectativas sobre os valores futuros de um recurso estratégico podem ser imperfeições 

aparentes de mercados de fatores estratégicos, consideradas como casos especiais, tais como 

quando a empresa detém o controle de todos os recursos necessários para implementar a 

estratégia, quando a empresa controla recursos únicos, quando apenas um número pequeno de 

empresas tenta implementar a estratégia, quando algumas tem acesso a um custo de capital 

mais baixo em relação às outras, entre outras. 

Na “visão” baseada em recursos (Resource Based View – RBV), iniciada como uma 

discussão nos artigos de Wernefelt (1984) e Barney (1991) (apud PRIEM; BUTLER, 2001), 

duas hipóteses básicas são levantadas: recursos são distribuídos heterogeneamente pela 

empresa e esses recursos não podem ser transferidos de empresa para empresa sem custo. A 

partir destas duas hipóteses é possível levantar dois argumentos fundamentais sobre como os 

recursos podem gerar vantagem competitiva. O primeiro argumento é de recursos que são 

raros e valiosos são necessários, porém não são suficientes para produzir vantagem 

competitiva. O segundo argumento é de que recursos que são, simultaneamente, não 

imitáveis, não substituíveis e não transferíveis são necessários para gerar vantagem 

competitiva de longo prazo, porém não são suficientes para manter uma vantagem 

competitiva existente. 

A visão baseada em recursos da empresa serve para auxiliar as organizações a 

competirem de forma mais eficaz e enfatizar as competências, capacidades, habilidades e 

conhecimento organizacional como fontes de vantagem competitiva sustentável para as 

organizações. Na teoria da visão baseada em recursos, uma empresa é melhor visualizada 

como uma coleção de recursos e capacidades difíceis de imitar. A organização das transações 

de mercado para a venda ou aquisição de tais recursos é de difícil execução e sujeita a alto 
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risco por falhas. Assim, tais falhas no “mercado das capacidades ou recursos” também tornam 

difícil para empresas adquirirem capacidades tecnológicas de fontes externas através dos 

canais do mercado. Alianças e outros mecanismos de colaboração entre empresas 

freqüentemente são mencionadas estarem embasadas na RBV, pela combinação de 

características dos mercados e da organização intra-empresa, desta forma habilitando as 

empresas a alcançarem ganhos e acesso a essas capacidades (MOWERY; OXLEY; 

SILVERMAN, 1996). 

Sendo assim, as alianças estratégicas são uma importante variável das estratégias 

adotadas pelas empresas, sendo uma forma utilizada para se adquirir tecnologia, habilidades e 

conhecimento (proprietário, tácito ou relacionado às rotinas organizacionais), além da 

colaboração intra-empresa ser usada para ganhar acesso às habilidades da outra empresa. Por 

outro lado, as alianças estratégicas podem ser formadas para facilitar a coordenação entre os 

competidores, visando aumentar o poder de mercado (MOWERY; OXLEY; SILVERMAN, 

1996). 

Kamien; Muller; Zang (1992) cita que até mesmo grandes empresas não tem recursos 

adequados para empreender desenvolvimento unilateral de algumas novas tecnologias e que 

algumas delas podem conduzir o desenvolvimento em conjunto. O esforço coletivo pode 

resultar em um desenvolvimento de tecnologia a um custo total baixo e elimina a duplicação 

de esforço de desenvolvimento. Muitos países incentivam as empresas a trabalhar 

conjuntamente para o desenvolvimento de novos produtos de forma a reduzir os níveis de 

despesas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Empresas idênticas podem ter uma ação 

coordenada nas escolhas de P&D e então competir em um mercado com um produto da 

melhor forma que cada empresa achar vantajosa para os diferentes níveis de P&D, finalizando 

em rivais no mercado. 

Amir; Evstigneev; Wooders (2003) avaliam o desempenho de várias formas de P&D 

(pesquisa e desenvolvimento) cooperativo e não cooperativo de empresas competindo em um 

mercado. Os autores consideram que a cooperação entre empresas pode assumir duas 

dimensões distintas: as empresas podem cooperar nos níveis de despesas de P&D para 

maximizar os lucros conjuntos dos produtos trabalhando em laboratórios separados ou as 

empresas podem trocar completamente suas atividades de P&D entre os participantes. Um 

problema levantado pelos autores é definir se, posteriormente, a cooperação em P&D aumenta 

a probabilidade da formação de cartel no mercado. 
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2.5.7. Trabalhos pesquisados sobre análise de Cartel 

Existem diversos trabalhos que tentaram analisar quando oligopólios estão ou não em 

conluio. Fellner, em 1950, cita que os problemas aumentados pelos oligopólios são vitais e 

que é impossível fazer uma afirmação geral sobre os limites efetivos da coordenação 

oligopolista porque diferem para diferentes mercados. Dolbear; et al. (1968) realizaram um 

experimento para determinar os efeitos das características de mercado em colusão. O nível, a 

dispersão e a estabilidade dos preços e lucros foram observados como duas características de 

mercado manipuladas: o número de empresas no mercado e o montante de informação 

disponível para cada empresa. Os resultados do estudo sugerem que a colusão tácita é possível 

e ocorre com maior facilidade em um oligopólio com um número pequeno de empresas, assim 

como a informação aparenta induzir tentativas de barganhar que tendem a resultar em guerras 

de preço ou colusão. 

Iwata (1974) propõe um método para medir o valor numérico da variação conjectural 

em que as propriedades estatísticas do estimador são testadas para a hipótese de que a 

variação conjectural é um valor específico e que existe certo tipo de colusão entre empresas 

em um oligopólio. A aplicação foi na indústria de vidro plano japonesa. 

Bresnahan (1981) selecionou um modelo simples de oligopólio e então predisse o 

preço do oligopólio simples. A seleção do critério foi a consistência da conjecturas em que 

cada conjectura das empresas sobre a forma como cada empresa reage estará correta. O autor 

concluiu que se empresas tem conjecturas inconsistentes e é possível a elas aprender como 

sua indústria reage a choques exógenos, então elas irão aprender que suas conjecturas estão 

erradas. Se elas tem conjecturas consistentes, nada nas estáticas comparativas de equilíbrio 

irão revelar que estas conjecturas estão erradas. 

Perry (1982) examinou variações conjecturais consistentes, que é a resposta ótima das 

outras empresas no equilíbrio definido pela conjectura, em um modelo de oligopólio com um 

produto homogêneo. O autor conclui que quando o número de empresas é fixo e os custos 

marginais são constantes, o comportamento competitivo é consistente, mas quando os custos 

marginais são descendentes, a variação conjectural consistente estará entre o comportamento 

de Cournot e o competitivo. Se for considerada a entrada livre de empresas e a consistência 

levar em conta isso, então somente o comportamento competitivo será consistente. 

Kamien; Schwartz (1983) propuseram o uso da soma harmônica das variações 

conjecturais em um mercado homogêneo em equilíbrio estático. No método proposto pelos 

autores, a soma harmônica das variações conjecturais contém toda informação relevante sobre 

a estrutura e conduta de mercado para determinar o desempenho do mercado. Eles notaram 
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que quanto mais homogênea é a confiança, menor é o rendimento da indústria. Os autores 

citam que variação conjectural não necessita ser constante, pois é dependente do rendimento 

da indústria, e pode ser consistente para uma grande gama de funções de demanda. 

Mcmillan (1984) montou um modelo para investigar o conjunto de equilíbrio 

dinâmico de um oligopólio em que as conjecturas sobre as reações dos rivais são baseadas em 

experiências passadas. Eles citam que a empresa necessitaria pouca informação: suas próprias 

características, a função de demanda do mercado e preços de mercado passados. O autor 

conseguiu que o modelo convergisse somente para condições iniciais particulares, mostrando 

que o processo de ajuste modelado por eles é instável. Apesar disso, o modelo proposto 

provém uma justificativa limitada para o fato que oligopolistas racionais reconhecerão sua 

dependência mútua e de alguma forma encontrarão uma solução de colusão tácita. 

Rotemberg; Saloner (1986) propõem um modelo teórico de um jogo repetido 

(superjogo) em que vários movimentos repetem a mesma condição de escolha das estratégias, 

para analisar a resposta de oligopólios para flutuações na demanda de seus produtos. Eles 

argumentam que em períodos de alta demanda várias empresas de um oligopólio tendem a ser 

mais competitivos e diminuir seus preços, de forma a ganhar uma fatia maior do mercado 

antes que os outros mudem seus preços. Eles propõem que a punição por sair do conluio 

quando a demanda é alta é menor que os benefícios obtidos  

Domowitz, Hubbard; Petersen (1987) compararam dois modelos de superjogos de 

oligopólio que geram previsões diferentes cobre o comportamento cíclico de preço-custo 

marginal e testaram as previsões usando um conjunto de painel de dados das indústrias 

manufatureiras dos Estados Unidos. Neste estudo, os autores evidenciaram que os níveis de 

preço-custo marginais indicaram que oligopólios entram em equilíbrio mais em um resultado 

de regime de Cournot do que em monopólio. 

Bresnahan (1989) cita que muitos avanços na metodologia para medir poder de 

mercado podem ser melhor visualizados em um modelo econométrico estilizado das 

interações de um oligopólio de produtos homogêneos, cujo objetivo é estimar os parâmetros 

que medem o grau de competição das indústrias. De acordo com o autor, esses modelos têm 

três conjuntos de parâmetros desconhecidos: custos, demandas e conduta da empresa. As 

variáveis observáveis são endógenas para o equilíbrio da indústria incluindo preço de 

mercado e quantidade ofertada pela indústria (algumas vezes quantidade ofertada pelo setor) 

em séries de tempo. O custo e o preço marginal são considerados não diretamente observáveis 

e a teoria de oligopólios é usada para especificar as equações do modelo a ser estimado. 
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Dockner (1992) estudou a competição dinâmica de um duopólio quando empresas 

ajustam custos, usando um modelo de jogo diferencial para capturar a dependência do tempo 

e ligações estruturais presentes em mercados dinâmicos. Utilizando um modelo de horizonte 

infinito de ajuste dos custos, o autor demonstrou que qualquer estado estável de estratégias de 

um subjogo perfeito é consistente com o comportamento estático de Cournot. Além disso, ele 

verificou que o estado estável do equilíbrio perfeito de um jogo dinâmico pode ser visto como 

um equilíbrio das variações conjecturais do correspondente jogo estático. 

Slade (1994) introduziu o conceito de função objetiva fictícia que ela verificou que é 

muito utilizado em diversos trabalhos e consiste de um jogo com n jogadores e n funções de 

ganho equivalente ao problema em que um agente simples maximiza a função objetivo. A 

autora proveu condições necessárias e suficientes para sua existência. Ela propôs que as 

funções de ganhos dos jogadores consistem de duas partes separadas: uma que é comum a 

todos os jogadores e uma que é específica para um jogador i e envolve somente as variáveis 

estratégicas dos concorrentes de i. Além disso, ela propôs que só existem dois tipos de 

equilíbrio de estratégia pura de Nash para o jogo: os que são estáveis e maximizam a função 

objetiva fictícia, e as que são instáveis. 

Haskel; Scaramozzino (1997) examinaram como as empresas interagem com os seus 

rivais cuja abordagem foi verificar as variações conjecturais com relação à habilidade atual 

das outras empresas em reagir. Esta medida foi obtida analisando a capacidade física e o 

status financeiro das empresas. Eles descobriram que as capacidades financeiras e físicas 

afetam significativamente as conjecturas e geralmente as líderes esperam respostas agressivas 

e as seguidoras são jogadoras em regime de Cournot. Os autores usaram os dados dos 

balanços das companhias do Reino Unido de uma amostra do DATASTREAM, sistema da 

empresa Datastream Systems especializada no desenvolvimento de soluções para manutenção 

de ativos. 

Sanvicente (1998) estudou o grau de competição existente da indústria montadora de 

veículos de passageiros e uso misto no Brasil. O autor utilizou uma base de dados mensais da 

indústria automobilística brasileira, do período de janeiro de 1990 até fevereiro de 1998, 

quando ocorreu uma abertura do setor à competição externa, com o aumento de facilidades 

para a importação, tanto de veículos produzidos por outras unidades das montadoras aqui 

estabelecidas, quanto de outras empresas estrangeiras. O autor verificou que, apesar do setor 

ser formado por um pequeno número de empresas, o grau de poder de mercado existente no 

setor, foi positivo, mas não significativamente diferente de zero. 
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Corts (1999) critica o método de parâmetro de conduta, mostrando que abordagens 

tradicionais podem levar a estimativas inconsistentes do parâmetro de conduta se as empresas 

estão em conluio tácito. Ele demonstrou que as estimativas tradicionais do parâmetro de 

conduta tenderão a subestimar o poder de mercado das empresas quando elas estiverem no 

regime de conluio com preço de mercado maior que o preço de Cournot e menor que o perco 

de monopólio conjunto. 

O autor propõe mostrar a falta de habilidade do método do parâmetro de conduta em 

estimar a medida de poder de mercado (parâmetro de variações conjecturais “as-if” - 6�) 
quando se considera que os econometristas observam preços e custos e podem estimar de 

forma consistente os parâmetros de demanda. Rearranjando a equação (2.8), essa medida pode 

ser representada por  

 

6� � � 	 
��	���� . (2.45) 

 

Porém, Corts (1999) cita que o problema aparece na estimativa do parâmetro 

assintótico para medir o parâmetro de conduta com respeito às flutuações no equilíbrio da 

quantidade dadas as mudanças de demanda. O parâmetro assintótico estimado para uma 

quantidade ótima da empresa �) pode ser representado por 

 

6� � $�� 	 
���	��$B$�)$B . (2.46) 

 

Com base nas equações (2.45) e (2.46), Corts (1999) propôs que para qualquer 

processo de suprimento subjacente gerando a quantidade ótima �) de empresas que formam 

um oligopólio em regime de conluio, a estimativa do parâmetro de conduta mede 

precisamente o poder de mercado (6� � 6�) se e somente se 

 � 	 
��B�)B � $�� 	 
���	��$B$�)$B . (2.47) 
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Para analisar esta proposição, Corts (1999) propôs um jogo para estimar a quantidade 

ótima �) de empresas que formam um oligopólio em regime de conluio. De acordo com Corts 

(1999), um equilíbrio de superjogo, ou jogo repetido no quais vários movimentos repetem a 

mesma condição de escolha das estratégias, é eficiente se prescreve quantidades que 

maximizam os lucros conjuntos sujeitos a restrições de incentivos das empresas, dadas a 

mudanças observáveis na demanda e no custo. A quantidade de equilíbrio em de superjogo 

eficiente é definido por: 

 �)�B& ,�& , �� � argmax� '��; B& ,�&�
G. H.: '���; B& , �&� � ,���&'��B&@� , �&@���

��� J '��; B& ,�&�
�,���&'��)�B&@� , �&@� , ��; B&@� , �&@���

���

 (2.48) 

 

Em que: B& é o vetor de mudanças observáveis na demanda para todas as partes no período t; �& é o vetor de mudanças observáveis no custo para todas as partes no período t; '��; B& ,�&� � ������; B&� 	 
� 	 
��&� é o lucro quando a quantidade ofertada q é 

escolhida nos estados B& e �&; '���; B& ,�&� � max�� ������ 	 1�� � ��; B& 	 
� 	 
��&  é o lucro quando a 

quantidade ofertada q0 é escolhida nos estados B& e �&, que irá determinar 

quando os lucros ótimos para sair do conluio é uma função das estratégias de 

equilíbrio dos concorrentes. 

 

Corts (1999) simulou a aplicação do método do parâmetro de conduta para dados 

agregados gerados para um monopólio simétrico em um equilíbrio de superjogo eficiente, 

supondo que a indústria tem uma demanda inversa linear e custo marginal constante como os 

das equações (2.21) e (2.22). 

 ���&; B&� � H� � H�B& � HX�& � _& (2.49) 
������ � 
� � 
��& . (2.50) 
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Em que: H�, H�, HX, 
� _ 
� são constantes conhecidas pelas empresas, mas desconhecidas pelos 

econometristas; B& é o vetor de mudanças observáveis na demanda para todas as partes no período t; �& é o vetor de mudanças observáveis no custo para todas as partes no período t; �& é a quantidade ofertada pela indústria e igual a Nqt; _& é um termo de erro não observável i.i.d. com média zero. 

 

Corts (1999) supôs que as empresas conhecem os parâmetros de demanda e de custos 

e observam B& e �& em cada período t. As mudanças observáveis na demanda e no custo, B& e �&, são variáveis aleatórias discretas com K estados. Os valores de B& seguem um processo de 

Markov com matriz de transição Λ que é conhecida pela empresa. No artigo, Corts (1999) 

considerou que a matriz de transição assume os seguintes valores: 

 

Λ�� � �λ,            se i � j1 	 λK 	 1 ,   se i 2 j¡ (2.51) 

 

O valor λ representa a variação dos graus de permanência dos choques de demanda. À 

medida que λ se aproxima da unidade, os choques de demanda se tornam completamente 

permanentes. Os valores de �& são i.i.d. com distribuição uniforme sobre os K estados. 

Para o cálculo das quantidades ótimas das empresas, Corts (1999) impôs um equilíbrio 

estacionário por escrever pagamentos contínuos para a função �)�B&, �& , �� e resolveu a 

equação (2.48) considerando um esquema de punições invariantes no tempo. Obteve as 

seguintes regras de quantidade do equilíbrio do superjogo eficiente: 

 

�)�B& ,�& , �� � ¢�k�B& , �& , ��, se �k�B&,�& , �� � ���B&, �&����B&,�&�, caso contrário                         ¡ (2.52) 

 

Em que: ���B&, �&� representa a solução da equação (2.48) quando a restrição de incentivo não 

é comprometida e a quantidade ótima é definida implicitamente pela solução da 

restrição na equação (2.45), obtendo: 
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 ���B& , �&� � H� � H�B& 	 
� 	 
��&	2�HX  (2.53) 

 �k�B& ,�& , �� representa a solução da equação (2.48) quando a restrição de incentivo é 

comprometida, obtendo: 

 

�k�B&, �& , �� � H� � H�B& 	 
� 	 
��&	�� � 1�HX 	 2¨	HX©�B&�	�� � 1�HX  (2.54) 

 ©�B&� representa a perda total de lucro descontada esperada pela empresa ao entrar na 

fase de punição no período t e é dado por: 

 

©�B&� � ,���&R'��)�B&@� , �&@� , ��; B&@� , �&@�� 	 '��B&@� , �&@��S�
���  (2.55) 

 

Para realizar a simulação numérica computacional iterativa devem-se seguir os 

seguintes passos propostos por Corts (1999): 

1) Escolha valores altos de ©�B&� para todo B&. 
2) Calcule os valores de �)�·� para os diversos valores de ©�B&� de acordo com a 

equação 2.52. 

3) Dados esses valores ótimos de quantidades, calcula-se os valores das expectativas ©�B&� usando a equação (2.55) de acordo com a matriz de transição de Markov Λ. 

4) Repita este processo a partir do passo 2 com os novos valores de ©�B&� até que 

convirjam. 

5) Então, com uma amostra de B& e �&, os parâmetros de conduta eram calculados de 

acordo com as equações (2.45) e (2.46) com os dados resultantes. 

Os resultados obtidos por Corts (1999) sugerem que: 

a) Para altos valores de fatores de desconto, o método do parâmetro de conduta mede 

precisamente o poder de mercado indiferente ao processo de demanda. 

b) Para valores baixos de fatores de desconto, o método do parâmetro de conduta 

falha ao detectar qualquer poder de mercado se a demanda é i.i.d. 

c) Quando a demanda é completamente persistente, o método do parâmetro de 

conduta mede precisamente o poder de mercado. 
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d) À medida que a demanda se torna mais persistente, o método do parâmetro de 

conduta se torna uma medida mais precisa do poder de mercado. 

Aguiar (2000) analisa os principais modelos utilizados para medir o poder de mercado 

utilizando dados desagregados em nível de marcas comerciais, oriundos de leitura de códigos 

de barras nas máquinas registradoras de supermercados. O autor cita que os problemas que 

ainda existem na estimação de modelos utilizando dados de marcas estão no grande número 

de marcas vigentes em muitos mercados e que geram perdas de graus de liberdade. Apesar 

dos problemas existentes, o autor considera que o uso dos modelos permitirá o estudo do 

poder de mercado num contexto de multimarcas. 

Cysne, et al. (2001) estimou econometricamente sistemas de demanda para o setor de 

cerveja no Brasil. Os autores verificaram que o comportamento da elasticidade-preço e a 

elasticidade-preço cruzada da demanda foram de acordo com o previsto pela teoria. A partir 

de um modelo de variações conjecturais desenvolvido para oligopólio, foi definida uma 

medida de perda de bem-estar como proporção da receita total do setor, mostrando que as 

perdas associadas ao exercício do poder de mercado são significativas para diferentes valores 

do parâmetro de variação conjectural. Também concluíram que seria importante considerar a 

chamada demanda residual que evidencia em que medida uma empresa seria capaz de elevar 

seu preço através da redução da produção, após considerar as respostas de demanda dos 

consumidores e as respostas de oferta dos rivais. 

Puller (2006) propõe um modelo para solucionar a crítica feita por Corts (1999), 

incorporando apreçamento estático e colusão imperfeita como casos especiais. Quando a 

demanda é completamente persistente, o método do parâmetro de conduta mede precisamente 

o poder de mercado. O resultado da equação (2.45) é o modelo estático com um termo 

adicional que incorpora a restrição de incentivo para empresas que permaneçam no regime de 

conluio, cujos dados não são conhecidos pelos pesquisadores, mas é constante para todas as 

empresas em um dado período de tempo. Se o pesquisador tem os dados ao nível da empresa, 

ou seja, um painel de todas as empresas que estão potencialmente em conluio, o modelo geral 

proposto pode ser usado de forma consistente para estimar a conduta competitiva.  

O modelo proposto por Puller (2006) para solucionar a crítica de Corts (1999) com 

dados ao nível da empresa é representado por 

 

���&)� 	 +��&��&)�+��& � 	6� +��&��&)�+��& ��&) � ª�& . (2.56) 
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Em que  é o ajuste para perfeita colusão com relação à restrição de 

incentivo compatível que é constante para todas as empresas no período t. 

De acordo com Puller (2006), a equação (2.56) captura os três modelos mais comuns 

de oligopólio: 

• Competição perfeita – os preços e custos marginais são iguais a zero, com  e 

; 

• Regime de Cournot – os preços e custos marginais são positivos, com  e 

; 

• Colusão tácita eficiente – empresas conjuntamente escolhem suas quantidades de 

forma a maximizar o lucro conjunto, com  e . 

De acordo com Puller (2006), se o pesquisador tiver dados ao nível da empresa, o 

último termo da equação (2.56) captura o efeito sobre o apreçamento ótimo da empresa em 

regime de conluio comprometida com a restrição de incentivo compatível, sendo igual para 

todas as empresas para um dado período (vide Figura 2.2). Se o pesquisador não tiver estes 

dados, o termo extra pode ser modelado pela inclusão de efeitos fixo temporais que tornam o 

modelo corretamente especificado. Dado um painel de dados ao nível da empresa, o 

parâmetro de conduta  é econometricamente identificado e pode ser estimado de forma 

consistente. 

 

 

Figura 2.2 – Relação de suprimento sob competição, Cournot e conluio tácito eficiente. 

Fonte: Puller (2006) 

Competição 
Inclinação = θi = 0 

Cournot 
Inclinação = θi = 1 

Conluio Tácito Eficiente 
Inclinação = θi = N 

Competição 
Inclinação = θi = 0 
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2.6.  Simulação 

De acordo com Evans; Olson (1998), simulação é o processo de construir um modelo 

lógico ou matemático de um sistema ou problema de decisão, de forma a se compreender o 

comportamento do sistema ou auxílio na solução do problema de decisão. Devido as 

características da simulação, a simulação é largamente usada para prever, treinar e ajudar a 

identificar soluções ótimas nos casos em que em um problema não se encontra suposições 

requeridas por abordagens padrão de modelagem analítica. 

Um modelo é uma abstração ou representação de um sistema, idéia ou objeto real e 

pode assumir diversas formas: 

• Prescritivo – serve para se determinar o melhor curso de ação a ser tomada pelo 

analista. 

• Descritivo – serve para se descrever relações e prover informações para avaliação. 

• Determinístico – todos os dados são conhecidos, ou assumidos como conhecidos, 

com certeza. 

• Probabilístico – os dados são descritos por distribuições de probabilidade. 

Os modelos de simulação são descritivos por servirem para se avaliar medidas de 

desempenho ou de comportamento de um sistema para um específico conjunto de entradas, 

sendo variáveis controláveis (decisão) especificadas pelo usuário e variáveis incontroláveis ou 

constantes que capturam o problema do empreendimento. Um modelo de simulação é um 

conjunto de suposições que define o sistema ou o problema. 

De acordo com Moore; Weatherford (2005), além das variáveis de decisão, nos 

modelos de decisão também é incluída uma medida de desempenho. Os autores dividem o 

processo de construir um modelo em três etapas: 

1) Estudar o ambiente para enquadrar a situação – a afirmação sobre o problema 

muitas vezes não é uma abstração adequada da situação real. 

2) Formular uma representação seletiva – envolve uma análise conceitual básica, em 

que suposições e simplificações são feitas. 

3) Construir um modelo simbólico (quantitativo). 

O processo de simulação é composto de cinco passos (EVANS; OLSON, 1998 e 

GILBERT; TROITZSCH, 1999): 
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1) Desenvolva um modelo conceitual do sistema ou problema estudado: deve se 

entender e definir o problema, identificar os objetivos do estudo, determinar as 

variáveis de entrada importantes e definir as medidas das saídas. 

2) Construa o modelo de simulação: desenvolva fórmulas e equações apropriadas, 

colete qualquer dado necessário, determine as distribuições de variáveis de 

variáveis aleatórias e defina um formato para registrar os resultados. 

3) Verifique e valide o modelo: verifique se não há erros lógicos no modelo e 

verifique se a representação do sistema ou problema atual é razoável. 

4) Projete experimentos usando o modelo: determine os valores das variáveis de 

controle a serem estudadas ou questões a serem respondidas de acordo com os 

objetivos. 

5) Desenvolva o experimento e analise os resultados: rode a simulação para obter 

informações para a tomada de decisão. 

Os modelos de simulação podem ser separados em dois tipos (MOORE; 

WEATHERFORD, 2005): 

• Simulação contínua – as variáveis agregadas mudam mais ou menos 

continuamente com o tempo. 

• Simulação discreta por evento – determinados itens são rastreados e nos quais 

mudanças abruptas no timing dos eventos constituem uma regra. 

É interessante notar que existe uma diferença fundamental entre um modelo de 

simulação e de otimização (MOORE; WEATHERFORD, 2005). Em um modelo de 

otimização, os valores das variáveis de decisão são as saídas, enquanto que em um modelo de 

simulação, os valores das variáveis de decisão são as entradas. Basicamente, em um modelo 

de otimização são obtidos valores para as variáveis de decisão que maximizam ou minimizam 

a função objetivo. Por outro lado, em um modelo de simulação, a função objetivo é avaliada 

para um determinado conjunto de valores. 

Para se analisar a variabilidade das variáveis de entrada e medidas de desempenho, 

pode ser usada duas abordagens: as análises de sensibilidade e de cenário: 

− Análise de Sensibilidade – usam-se diversos valores possíveis para uma dada 

variável para se avaliar o impacto na medida de desempenho. 

− Análise de Cenário - parecida com a análise de sensibilidade, mas com um escopo 

mais amplo. Neste tipo de análise, é avaliado o impacto na medida de desempenho 

quando ocorrem mudanças simultâneas em inúmeras variáveis. 
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Uma das grandes vantagens em se utilizar modelos de simulação é a possibilidade de 

se manipular variáveis importantes para se reproduzir cenários com a finalidade de se 

observar o efeito em medidas importantes de desempenho. 

No Quadro 2.2. são apresentadas as vantagens e desvantagens de se realizar uma 

simulação, de acordo com Evans; Olson (1998). 

 

Quadro 2.2. – Vantagens e desvantagens de se realizar uma simulação. 

Vantagens Desvantagens 

• Permite aos analistas avaliar os sistemas 

ou decisões propostos sem construí-los 

ou implementá-los. 

• Os modelos de simulação são mais fáceis 

de entender do que abordagens analíticas. 

• A habilidade em modelar qualquer 

suposição torna a simulação distinta de 

qualquer outra abordagem das ciências 

administrativas. 

• Uma quantidade significativa de tempo é 

freqüentemente necessária para se obter 

os dados de entrada, desenvolver o 

modelo de simulação e programa de 

computador, e interpretar os resultados. 

• É necessário rodar muitas vezes o modelo 

para caracterizar a distribuição dos 

resultados e identificar qualquer resultado 

extremo que possa ocorrer. 

Fonte: modificado de Evans; Olson (1998) 

 

2.7. Séries temporais 

A caracterização das propriedades estatísticas das séries de preços de bens é importante 

para permitir a correta aplicação de modelos aos dados, que permitam inferir a respeito das 

características e verificar em qual tipo de estrutura de mercado o bem de consumo fica melhor 

inserido. 

Em um mercado em competição monopolística, espera-se que os preços dos produtos 

estejam co-integrados e que, dada uma mudança no preço de uma empresa, as outras tenderão 

a aumentar ou diminuir o preço de forma a ganhar poder mercado, até entrarem em equilíbrio 

de preços de forma que o lucro econômico seja igual a zero. De acordo com Coe; Krause 

(2008), 4 tipos de testes econométricos são mais usuais para análise de abordagens baseadas 

em preço: (i) correlação de preço, (ii) testes de causalidade de Granger, (iii) testes de 

estacionariedade (raiz unitária) e (iv) testes de cointegração. 
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2.7.1. Teste de correlação 

A correlação entre duas variáveis é uma medida do grau de associação linear entre 

duas variáveis e não tem sentido para descrever relações não lineares, assim como não implica 

necessariamente qualquer relação de causa e efeito. O coeficiente de correlação (r) pode ser 

definido como: 

� �̀= , �̀« � 
8#���- , ��W ¬ �̀=¬ �̀«
 

(2.57) 

 

Em que: 

��-  - preço exercido pela empresa 3 no tempo 4, 
��W - preço exercido pela empresa V no tempo 4. 
 

Em um mercado de competição monopolística, existem variações de um mesmo 

produto que podem caracterizar substitutos imperfeitos que podem ser agrupados juntos em 

um mesmo mercado e espera-se que seus preços movam-se juntos. Coe; Krause (2008) 

criticam que este tipo de teste é sujeito a correlações espúrias quando os preços podem ser 

correlacionados devido a custos comuns, mesmo quando os produtos não são substitutos. Isso 

é reforçado por Alexander (2005) em que diz que alguns métodos usuais de estimação da 

correlação induzem a uma estabilidade aparente que é puramente um produto do método 

usado. 

A correlação de preços foi usada pela Secretaria de Acompanhamento Econômico 

(SEAE), no parecer nº 06037 de 2006 para verificar uma denúncia contra os proprietários de 

postos de gasolina de Eunápolis/BA que estariam praticando o mesmo preço de revenda com 

pequenas variações. Para análise, verificaram as correlações entre a margem de revenda 

percentual (resultado da diferença entre o preço de revenda e distribuição (margem nominal), 

dividida pelo preço de distribuição) e o coeficiente de variação dos preços de revenda, e, caso 

fossem negativos, isso seria o indício de um cartel. Caso fossem positivos, o mercado estaria 

funcionando normalmente, uma vez que em ambientes competitivos existe uma variação 

maior nos preços e margens menores de revenda. 

Vasconcelos; Vasconcelos (2008) citam que o método usado pelo SEAE é uma 

tentativa de se obter um filtro de controle e monitoramento de cartéis, mas pode ter algumas 

falhas. Um argumento central indica que este método não é inteiramente satisfatório como 

uma ferramenta de análise intertemporal de comportamento estratégico de fixação de preços, 
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pois as empresas podem estar punindo quem desviou. Ou seja, o cartel pode resultar em um 

aumento na margem de lucro, mas também pode ter uma fase de punição com menores lucros, 

caracterizando um comportamento anticompetitivo. Além disso, as autoras ressaltam que para 

séries com volatilidade, a variância não condicional pode ser constante até mesmo se a 

variância durante alguns períodos for inesperadamente grande. Inspeções casuais são 

arriscadas e testes formais são necessários para sustentar quaisquer impressões iniciais, 

mesmo que o forte padrão visual seja de heteroscedasticidade. 

Em resumo, em um mercado perfeitamente competitivo é esperada uma perfeita 

transmissão das oscilações de preço, em curto espaço de tempo e na mesma proporção, ou 

seja, as diferenças de preços só deveriam refletir as diferenças nos custos de produção. 

 

2.7.2. Testes da causalidade de Granger 

Stock; Watson (2004) citam que as previsões de uma série temporal podem ser feitas 

por meio de um modelo de regressão em que se relaciona uma variável de série temporal a 

seus valores passador, chamada de auto-regressão. Uma auto-regressão de primeira ordem 

(AR(1)) da população para uma série & é 

 & � ®� � ®�&"� � ¯&, (2.58) 

 

em que ¯& é um termo de erro. Quando se representa & como uma função linear de p 

valores defasados, têm-se um modelo auto-regressivo de p-ésima ordem (AR(p)) e é 

representado por 

 & � ®� � ®�&"� � ®X&"X �{� ®�&"� � ¯&, (2.59) 

 

em que ��¯&|&"�, &"X, … � � 0, o que implica que a melhor previsão de & baseada 

em seu histórico depende de seus p valores passados mais recentes, ou seja, &|&"� �
��&|&"�, &"X, … �. 

A partir do conceito de auto-regressão, Stock; Watson (2004) definem que uma série 

temporal é estacionária se não há mudança em sua distribuição de probabilidade ao longo do 

tempo, caso contrário é conhecida como série temporal não estacionária. Sendo assim, a 

distribuição conjunta de uma série temporal °& �°�@�, °�@X, … , °�@±� não depende do valor de G. A estacionariedade requer que o futuro seja probabilisticamente igual ao passado. 
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De acordo com Alexander (2005, pág. 374), “[...] o termo ‘causalidade de Granger’ 

significa que a relação antecedência-defasagem é evidente entre variáveis de séries de tempo 

multivariadas.” Diz-se que uma variável B causa A no sentido de Granger quando a variável B 

defasada melhora a previsão de A, mesmo após a inclusão da variável A entre as variáveis 

explicativas. 

Maddala (2003) cita que Granger partiu da premissa de que o futuro não pode 

“causar” o presente ou o passado e que o propósito da causalidade de Granger é verificar se 

um evento precede outro evento ou vice-versa ou se são contemporâneos. Dadas duas séries 

temporais & e°&, diz-se que & falha em causar °& no sentido de Granger se, em uma 

regressão de A& em A’s defasados e B’s defasados, os coeficientes obtidos na regressão são 

iguais a zero: 

 

A& � ,t�A&"�
W

��� �,®�B&"�
W

��� � ¯& . (2.60) 

 

Ou seja, se ®� � 0, 4 � 1 ,2, . . . , V, B& falha em causar A&. No teste da causalidade de 

Granger de A para B é feito um teste F de significância conjunta dos ®�, 4 � 1 ,2, . . . , V, da 

regressão. Alexander (2005, pág 376) ressalta que “a força da causalidade de Granger pode 

mudar ao longo do tempo, a direção da causalidade pode mudar dependendo do tempo em que 

é medida, ou pode haver causalidade bidirecional”. 

Stock; Watson (2004) que o teste de causalidade de Granger também pode ser 

chamado de teste de conteúdo preditivo e que, como é testada a hipótese de que todos os 

coeficientes ® são iguais a zero, implica que os regressores B& não possuem conteúdo 

preditivo para A&. 
 

2.7.3. Testes de estacionariedade (raiz unitária) 

No caso do teste de causalidade de Granger, parte-se do pressuposto que a variável 

dependente A& e os regressores B& são estacionários. Caso não sejam estacionários, o teste 

pode não ser confiável e será necessário utilizar outro tipo de teste. De acordo com Stock; 

Watson (2004) existem dois tipos de não-estacionariedade em séries temporais econômicas: 

tendências e quebras. Uma quebra é uma mudança discreta nos coeficientes da regressão da 

população em uma data precisa. Neste trabalho o foco foi dado mais para tendências ao invés 
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de quebras, mas os conceitos de quebra e os testes correspondentes para detecção podem ser 

vistos no capítulo 12 de Stock; Watson (2004). 

De acordo com Stock; Watson (2004), uma tendência é um movimento persistente de 

longo prazo de uma variável ao longo do tempo, no qual a variável de série temporal flutua 

em torno de sua tendência. Podem ser divididas em tendências determinísticas e tendências 

estocásticas, dependendo se é ou não uma função aleatória ao longo do tempo. Muitos 

economistas consideram mais apropriado modelar as séries temporais econômicas utilizando 

tendências estocásticas ao invés de determinísticas, devido a complexidade da modelagem de 

tendências determinísticas com as flutuações e complicações enfrentadas ano após ano. 

O modelo mais simples de tendência estocástica é um passeio aleatório (random 

walk). Uma série temporal & segue um passeio aleatório se a variação em & é 

 & � &"� � ¯&, (2.61) 

 

e ¯& é i.i.d. e possui média condicional igual a zero, isto é, ��¯&|&"�, &"X , … � � 0. 

Além disso, a média condicional de &, considerando-se os dados até o período h 	 1, é ��&|&"�, &"X, … � � &"�, ou seja, a melhor previsão para o tempo h para um série 

temporal que segue um passeio aleatório é o seu valor para h 	 1. 

Em alguns casos é necessário incluir um ajuste para a tendência de a série aumentar, 

que leva a uma extensão do modelo de passeio aleatório que inclui uma tendência para o 

movimento, identificada como um passeio aleatório com tendência (STOCK; WATSON, 

2004) 

 & � ®� � &"� � ¯&, (2.62) 

 

em que ��¯&|&"�, &"X , … � � 0 e ®� é a tendência no passeio aleatório. 

Um passeio aleatório é um caso particular de uma auto-regressão de ordem 1 quando ®� � 1 e a série temporal & contém uma tendência estocástica e é não estacionária. Porém, se |®�| [ 1 e ¯& é estacionário, a distribuição conjunta de & é estacionária (& e suas defasagens 

independe do tempo t). Diz-se que uma série temporal & do tipo AR(p) contém uma 

tendência estocástica quando & possui uma raiz unitária. Se a série temporal & não possui 

uma raiz unitária, & deve ser estacionária e não tem tendência estocástica. 



63 
 

Portanto, uma forma de se detectar tendências estocásticas em séries temporais é 

verificar se ela é um processo AR(p) e se o modelo tem raiz unitária. Quando o modelo auto-

regressivo é uma AR(1) é possível usar o teste de Dickey-Fuller em que é verificada 

 ²�: ®� � 1  #_�G9G  ²�: ®� [ 1   _f  & � ®� � ®�&"� � ¯&, (2.63) 

 

ou seja, a hipótese nula é que o processo AR(1) tem uma raiz unitária e a hipótese 

alternativa é que não tem raiz unitária e a modelo auto-regressivo é estacionário. Outra forma 

de se verificar a existência de raiz unitária é subtrair &"� de ambos os lados, tendo 

 & 	 &"� � ®� � ®�&"� 	 &"� � ¯& (2.64) 

 

Seja ∆& � & 	 &"� e colocando em evidência &"�, temos que 

 ∆& � ®� � �®� 	 1�&"� � ¯&. (2.65) 

 

Se fizermos � � ®� 	 1, temos que 

 ∆& � ®� � �&"� � ¯&. (2.67) 

 

Sendo assim, o teste de hipótese (2.63) passa a ser 

 ²�: � � 0  #_�G9G  ²�: � [ 1   _f  ∆& � ®� � �&"� � ¯&. (2.68) 

 

Quando se verifica se � � 0 utilizando a estatística t dos Métodos dos Quadrados 

Ordinários (MQO), têm-se a estatística de Dickey-Fuller que é calculada utilizando-se os 

erros padrão “não robustos” ou “somente homoscedásticos”, ou seja, usando a média e a 

variância da amostra. 

Quando se deseja verificar se um processo AR(p) é estacionário deve-se utilizar o teste 

de Dickey-Fuller ampliado (Augmented Dickey-Fuller test – ADF test) em que a regressão 

usada é ampliada por defasagens de ∆&, ou seja, 

 ∆& � ®� � �&"� � y�∆&"� � yX∆&"X � {� y�∆&"� � ¯&. (2.69) 



64 
 

 

A estatística ADF é a estatística t de MQO em que é verificado se & é não 

estacionário �²�: � � 0� e a hipótese alternativa monocaudal é que & é estacionário �²�: � [0�. Stock; Watson (2004) apresentam o valores críticos para o teste ADF, mostrado na tabela 

2.1. 

 

Tabela 2.1 – Valores críticos em amostras grandes da estatística ADF 

Regressores deterministas 10% 5% 1% 

Sem intercepto -1,614554 -1,944175 -2,589020 

Somente intercepto -2,5818590 -2,889752 -3,495021 

Intercepto e tendência temporal -3,152652 -3,454032 -4,049586 

Fonte: Adaptado de Stock; Watson (2004) 

 

Pode ocorre, em alguns casos, das tendências de algumas séries temporais não serem 

descritas de forma adequada pelo modelo de passeio aleatório e pode variar menor de um 

período para outro. Nestes casos é necessário verificar a ordem de integração da série 

temporal, podendo ser dividida em alguns tipos dependendo do número de vezes que a série 

precisa ser diferenciada para ser estacionária (STOCK; WATSON, 2004): 

• Uma série & é integrada de ordem zero, ª�0�, se não possui uma tendência 

estocástica e é estacionária; 

• Uma série & é integrada de ordem 1, ª�1�, se possui uma tendência de passeio 

aleatório com raiz unitária auto-regressiva e sua primeira diferença, ∆&, é 

estacionária; 

• Uma série & é integrada de ordem 2, ª�2�, se a segunda diferença, representada 

por ∆X& � ∆& 	 ∆&"�, é estacionária, ou seja, a primeira diferença segue um 

passeio aleatório 

 ∆& � ®� � ∆&"� � ¯& (2.68) 

 

em que ¯& não é serialmente correlacionado. 

• Uma série & é integrada de ordem d, ª�$�, se & for diferenciado d vezes, 

representada por ∆;&, para eliminar sua tendência estocástica é estacionária, ou 

seja, ∆;& é estacionária. 
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Por razões teóricas e práticas, o teste ADF deve ser sempre aplicado às regressões de 

séries temporais sem constante e sem tendência (equação 2.69), com constante e sem 

tendência (equação 2.70) e com intercepto e com tendência (equação 2.71), de modo que 

 ∆& � �&"� � ¯&. (2.69) ∆& � ®� � �&"� � ¯&. (2.70) ∆& � ®� � t�h � �&"� � ¯&. (2.71) 

 

Em cada caso, a hipótese nula é de que � � 0, ou seja, de que há uma raiz unitária e a 

série é não-estacionária; e hipótese alternativa é de que não há raiz unitária e a série é 

estacionária. 

 

2.7.4. Testes de co-integração 

Stock; Watson (2004) citam que em alguns casos duas ou mais séries temporais 

podem ter uma tendência estocástica comum e, neste caso, a análise de regressão pode revelar 

uma tendência comum de longo prazo entre as variáveis das séries temporais. 

Granger, em 1983, definiu formalmente o conceito de co-integração: dadas duas séries 

temporais & e °& que sejam integradas de ordem 1. Ao se calcular a diferença entre as duas 

séries temporais, existe um coeficiente de co-integração, ®�, tal que °& 	 ®�& é integrada de 

ordem zero. Quando isso ocorre, diz-se que & e °& são co-integradas e elas possuem uma 

tendência estocástica igual, ou comum, que é eliminada pelo cálculo da diferença, °& 	 ®�&. 
Há três maneiras de decidir se duas variáveis podem ser modeladas como co-

integradas (STOCK; WATSON, 2004): 

• utiliza-se o conhecimento especializado e teoria econômica; 

• a partir do gráfico das séries é verificado se as variáveis parecem ter uma tendência 

comum e 

• utilização de testes estatísticos de co-integração. 

Em um estudo sobre a estrutura de concorrência predominante nos mercados é 

analisada a integração de mercados que fornece informações que podem ser utilizadas para 

tomadas de decisão sobre formações de preços das empresas que compõem estes mercados, 

na decisão de entrada de produtores potenciais nos mesmos, na elaboração de políticas de 

regulação destes, entre outros aspectos importantes (TABOSA; ARAÚJO; KHAN, 2009). 
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A análise de co-integração é amplamente utilizada para a análise de relações entre 

séries temporais. A partir da teoria são definidos vetores de co-integração, que são os 

coeficientes da diferença entre as duas séries temporais [1 	 6], e então são avaliados. Por 

exemplo, Eriksson (2004) cita que na hipótese de paridade do poder aquisitivo, no caso de um 

modelo de duas variáveis, o vetor de co-integração dos preços deve ser [1 -1]. Como o vetor 

de co-integração teórico implica uma relação de um-para-um, qualquer vetor de co-integração 

diferente implica na rejeição da teoria. 

O método proposto por Engle; Granger (1987) é um método de equação e consiste de 

dois passos em que é necessário que todas as variáveis do modelo sejam integradas de mesma 

ordem. De acordo com Eriksson (2004), dado que duas séries, °& e &, são integradas de 

primeira ordem, o primeiro passo na análise é estimar a relação de longo prazo entre as 

variáveis. A relação de longo prazo de duas séries °& e & é dada por 

 °& � ®� � ®�& � &́ . (2.72) 

 

que pode ser estimada pelo método dos quadrados ordinários (MQO). Após isso, são 

calculados os resíduos das séries ´&̂. Se duas variáveis são co-integradas, existe pelo menos 

uma combinação entre as séries que tem relação estacionária. Sendo assim, se o resíduo das 

séries ´&̂ é estacionário, as variáveis °& e & são co-integradas e se o resíduo das séries ´&̂ não é 

estacionário, as variáveis °& e & não são co-integradas. O segundo passo para o teste é 

realizar o teste de estacionariedade nos resíduos e verificar a presença de raiz unitária. 

Charemza; Deadman (1997) consideraram algumas possibilidades de integração e co-

integração da equação (2.72): 

• Se °&~ª�1� e &~ª�0�, então &́~ª�1� e as variáveis °& e & não são co-integradas; 

• Se °&~ª�1� e &~ª�1�, então pode ser que ´&~ª�0� e as variáveis °& e & são co-

integradas, somente se [1, 	®�] constitui um vetor de co-integração; 

• Se °&~ª�0� e &~ª�0�, então ´&~ª�0� e a análise de co-integração não tem 

sentido; 

• Se °&~ª�0� e &~ª�1�, então &́~ª�1� e as variáveis °& e & não são co-integradas; 

 

Outro método é o proposto por Johansen (1991) para o teste da razão de probabilidade 

de hipótese estrutural, que é o mais comumente usado por possuir as mais desejáveis 

propriedades estatísticas (ERIKSSON, 2004). De acordo com Alexander (2005), os testes de 
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Johansen são uma generalização de multivariada dos testes de raízes unitárias e, neste teste, é 

procurada a combinação linear que seja a mais estacionária possível, enquanto que nos testes 

de Engle-Granger, baseado nos Mínimos Quadrados Simples (MQS), busca-se a combinação 

linear de variância mínima. 

Alexander (2005) ainda ressalta que com o método de Johansen obtêm-se mais 

informação do que no método de Engle-Granger por ser possível identificar todas as relações 

de co-integração possíveis. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1. Tipo e método de pesquisa 

No caso deste trabalho, o enfoque a ser adotado será o quantitativo e será do tipo 

descritivo, uma vez que o objetivo da pesquisa não é esclarecer as causas do comportamento 

de uma estrutura de mercado monopolística, mas verificar se a abordagem de longo prazo 

para uma estrutura monopolística. 

3.2. Plano Amostral 

Devido a dificuldade de se obter os dados reais atuais foram utilizados dados sintéticos 

obtidos por meio de uma simulação de um mercado em concorrência monopolística com bens 

que o consumidor considera substitutos diretos. Além disso, o uso de dados sintéticos garante 

total controle sobre o processo de geração de dados que permite evitar a ambigüidade da 

interpretação de resultados. Sendo assim, os parâmetros foram escolhidos de forma que o 

mercado siga o modelo de concorrência monopolística, em que foram considerados dois 

produtos que o consumidor considera que sejam substitutos diretos e cuja preferência do 

consumidor seja uma função de utilidade CES. 

Para se utilizar a função de utilidade CES no cálculo do preço de equilíbrio de 

mercado, foi necessário modelar a evolução da renda do consumidor. Os dados necessários 

foram obtidos no site do IBGE em que foi estudado o rendimento médio nominal habitual da 

população3 do período de Março de 2002 a Outubro de 2010, perfazendo um total de 104 

observações. Foi realizada uma análise de regressão utilizando o software SPSS® para o 

estudo do comportamento dos erros da primeira diferença do log4 da renda. A análise de 

estacionariedade foi feita com o software GRETL. 

3.3. Análise e tratamento dos dados 

Neste trabalho foi simulado um mercado em concorrência monopolística em que o 

produto é diferenciado, ou seja, a quantidade demandada de cada produto depende do preço 

exercido pelas empresas, e a variável de controle é o preço de venda, p. Diferente do trabalho 

de Coe; Krause (2008) em que foi utilizada uma função quadrática para o cálculo da 

quantidade demandada, neste trabalho, para que a demanda tivesse uma estrutura estritamente 

                                                
3 disponível em <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/Findicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/ 
rend_habitual.xls>, acessado em 6/set./2010 
4 O termo log, neste caso, corresponde ao logaritmo na base e. 
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monotônica, foi utilizada a função utilidade CES que garante, também, que os bens são 

substitutos diretos. 

No trabalho de Coe; Krause (2008), para garantir a não estacionariedade individual da 

série de preços, os autores assumiram que os log’s dos custos marginais da empresa i no 

tempo t, �·�,&, seguiam um passeio aleatório 

 �·�& � �·�&"� � ´�,&, (3.1) 

 

em que ´�& é o choque no processo do custo marginal da empresa i no tempo t. Além 

disso, assumiram que os choques nos custos poderiam ser decompostos em dois componentes 

ortogonais, um choque comum que afetaria as três empresas e um choque específico que 

afetaria apenas a empresa i. Ambos os choques foram modelados como uma distribuição log 

Normal com média zero e desvio padrão igual para as empresas. 

Neste trabalho foi assumido que os log’s dos custos variáveis da empresa i no tempo t, �·�,&, seguiam uma função auto-regressiva de ordem 1, AR(1), da seguinte forma: 

 �·�& � ®��·�&"� � �́&, (3.2) 

 

em que ´�& é o choque no processo do custo variável da empresa i no tempo t, ®� é o a 

tendência e, quando ®� � 1, a função auto-regressiva de ordem 1 é um passeio aleatório com 

tendência. No caso deste trabalho, foi assumido que o log da renda seria a fonte de não 

estacionariedade comum a todas as empresas e não os (log) custos variáveis, pois foi 

considerado que, caso uma empresa tenha um choque muito forte no custo (representando um 

momento em que os custos se tornam muito altos para uma das empresas), a empresa deve 

tentar reverter o custo para a média, caso contrário perderá o mercado para a concorrente por 

não poder arcar com os custos da produção, podendo até ter que deixar o mercado. Uma 

análise mais detalhada é apresentada no item 4.2. 

Para obter um modelo que representasse a evolução da renda do consumidor foram 

considerados os dados do rendimento médio nominal habitual da população obtido no site do 

IBGE (2010). A partir destes dados foi modelada uma função de crescimento da renda ao 

longo do tempo que foi utilizada na geração dos dados sintéticos. Além disso, foram 

realizados os testes de estacionariedade de raiz unitária para se verificar se a série era não 

estacionária. 
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Neste trabalho foi assumido que a estrutura de custo de cada empresa seria uma função 

quadrática com custo fixo diferente de zero, tal que 

 � �̧&�B�&� � �¹� � �·�&B�&X , (3.3) 

 

em que, B�& é a demanda de produtos da empresa i no tempo t, � �̧&�B�&� é o custo total 

da empresa i no tempo t dada uma demanda de B�& produtos, �¹� é o custo fixo da empresa i, �·�& é o custo variável da empresa i no tempo t. Utilizar uma função quadrática para os custos 

totais garante que o custo médio da empresa será sempre maior que o custo marginal. 

Para o cálculo do vetor de preços de equilíbrio de mercado foi utilizada a função 

fmincon do Matlab®. Esta função tem como característica encontrar o mínimo de uma função 

não linear multivariada e, no caso deste trabalho, o objetivo foi minimizar o lucro negativo 

sujeito a restrição de que o lucro econômico era igual a zero (condição de mercado em 

competição monopolística). 

Para o cálculo das demandas de mercado dado um preço exercido pela empresa foi 

considerado que o consumidor maximiza a sua utilidade de acordo com uma função CES, 

para garantir que o modelo tivesse uma solução fechada, tal que as demandas Marshalianas 

(Marshalian demands) são dadas pelas equações (3.4) e (3.5). 

 

B����, �X , A� � ���"�A��� � �X�       _ (3.4) 

BX���, �X , A� � �X�"�A��� � �X� . (3.5) 

 

Para a geração dos dados sintéticos, parte-se do pressuposto que os seguintes dados 

iniciais são conhecidos: 

• valor do expoente da CES (r) – considerando um valor de r igual a 2, a razão dos 

preços fica limitada a um valor superior e inferior. No gráfico 3.1 é mostrado um 

exemplo da razão dos preços para 1000 valores gerados quando o custo variável de 

uma das empresas vai de 0,01 a 10 e o custo variável da outra se mantêm constante 

e igual a 1, e os custos fixos das duas empresas são iguais. É interessante notar que 

no modelo utilizado quando os custos são iguais, a razão de preços é igual a 1 

(razão dos custos fixos). A tendência da razão dos preços é ficar limitada de 3 a 

1/3 quando r=2. 
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Gráfico 3.1 – Razão de preços para 1000 valores gerados. 

Fonte: o autor. 

 

• valor da renda do consumidor (y) – inicialmente foi considerado uma renda 

correspondente a 100% do valor da renda total; 

• os valores de custo fixo das empresas ( iCF ) - foi considerado que as empresas, 

devido produzirem bens que são substitutos, apresentam o mesmo custo fixo. Nos 

gráficos 3.2 e 3.3 são mostradas as séries de preços para um período de 520 

semanas considerando-se que os custos fixos são iguais ou que os custos fixos são 

diferentes (custo da empresa 1 é metade do custo da empresa 2). 
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Gráfico 3.2 – Série de preços considerando os custos iguais. 

Fonte: o autor. 

 

 

Gráfico 3.3 – Série de preços considerando os custos diferentes. 

Fonte: o autor. 

 

É possível verificar que as séries de preços são parecidas, apenas havendo uma 

diferença maior entre os preços. Isso é compreensível, uma vez que, de acordo 

com a restrição de lucro econômico igual a zero, a receita média deve ser igual ao 

custo médio, ou seja, 
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(3.3) 

 

Sendo assim, considerar os custos fixos iguais ou diferentes não muda o formato 

das séries. Entretanto, não tem sentido escolher os custos fixos diferentes de zero, 

pois as empresas poderiam diminuir os gastos fixos que as tornariam mais 

competitivas. As diferenças dos (log’s) dos preços das empresas 1 e 2 são 

mostrados nos gráficos 3.4 e 3.5 considerando-se os custos fixos iguais ou 

diferentes, respectivamente. 

 

 

Gráfico 3.4 – Diferenças dos (log’s) dos preços das empresas 1 e 2 considerando os custos 

iguais. 

Fonte: o autor. 
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Gráfico 3.5 – Diferenças dos (log’s) dos preços das empresas 1 e 2 considerando os custos 

diferentes. 

Fonte: o autor. 

 

Analisando-se os gráficos 3.4 e 3.5, nota-se que o comportamento das diferenças 

dos (log’s) dos preços são similares. 

 

• o número de empresas do mercado a ser simulado (n) – foram consideradas duas 

empresas em um mercado em competição monopolística; 

• o número de observações (m) – o número de observações dependia do tempo que 

deveria ser simulado. Foram adotados os mesmo períodos de tempo usados por 

Coe; Krause (2008): 6 meses (26 semanas), 1 ano (52 semanas), 2 anos (104 

semanas), 5 anos (260 semanas) e 10 anos (520 semanas); 

• o valor do custo variável inicial das empresas (CV)– na definição dos valores de 

custo variável inicial de cada empresa, foi considerado o mesmo padrão de Coe; 

Krause (2008) e usado o mesmo valor inicial dos custos variáveis para todas as 

empresas, tal que todos fossem iguais a 1; 

• o valor de β1 da equação auto-regressiva dos custos – uma análise do valor de β1 

será mostrado no item 4.2. 

 

Após a geração dos dados para cada período de tempo específico, foram realizados os 

testes econométricos de ADF e testes de co-integração de Engle-Granger. Foram utilizadas as 
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funções econométricas adftest do Matlab®. Para a análise do método de Engle Granger foram 

calculados os resíduos dos preços das empresas 1 e 2 considerando que existe paridade dos 

preços exercidos pela empresa e o vetor de co-integração do modelo de concorrência 

monopolística é igual a [1 -1]. Após o cálculo foi verificado se os resíduos eram estacionários 

pelo teste ADF. 

Para os testes de co-integração foi utilizado o logaritmo do preço, pois, de acordo com 

Alexander (2005, p. 379), “os logaritmos dos preços são co-integrados quando, os preços são 

co-integrados, logo é normal a realização da análise de co-integração dos logaritmos dos 

preços”.  

Na análise foi utilizado um método iterativo para obter os resultados da simulação. O 

procedimento adotado pode ser representado pelos seguintes passos: 

1) Inserção dos parâmetros iniciais da simulação: valor do r, renda do consumidor, 

vetor de custos fixos, número de empresas, número de séries que serão geradas, 

valor inicial do custo variável, a velocidade de reversão a média dos custos 

variáveis, variância da log-Normal e o critério de parada. 

2) Cálculo dos parâmetros da distribuição log-Normal com média k e variância v para 

a renda e o custo.  

3) É definido o número de observações no início das iterações: no caso das 

simulações era possível escolher um ou mais valores dentre 26, 52, 104, 260, 520 

ou 2600 observações. 

4) A partir de um valor de renda do consumidor e dos custos variáveis, eram 

calculados os valores dos preços de venda de cada empresa por meio de um 

processo iterativo de forma que fosse satisfeito o objetivo de maximizar o lucro 

sujeito a restrição de que o lucro econômico fosse igual a zero. Além do critério de 

parada, foi adotado que o número máximo de iterações para o cálculo dos preços 

de equilíbrio era igual a 100. 

5) Após o cálculo dos preços de equilíbrio, era calculado um novo valor de renda do 

consumidor para um passeio aleatório cujo erro segue uma log-Normal com média 

0 e desvio padrão σr. O valor do desvio padrão σr foi obtido por meio de uma 

análise da evolução da renda do consumidor de acordo com o IBGE, como 

mostrado no item 4.1.  

6) Também eram calculados novos valores dos custos variáveis de cada empresa que 

era uma função auto-regressiva de ordem 1, AR(1), cujo erro segue uma log-

Normal com média 0 e desvio padrão σc. O valor do desvio padrão σc foi escolhido 
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de forma a garantir que as empresas fossem competitivas no mercado. Foi 

constatado que quanto maior o valor do desvio padrão, menor era a probabilidade 

de se obter um valor de equilíbrio para os preços. Isto pode representar que 

segmentos de mercado que têm maiores oscilações de custos, as empresas têm 

maior propensão a não entrarem em equilíbrio. 

7) Os passos 4, 5 e 6 eram repetidos de acordo com o número de observações adotado 

no passo 3. 
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4. ANÁLISES DOS RESULTADOS 

4.1. Evolução da renda do consumidor 

Para a análise da evolução da renda do consumidor foram utilizados os dados obtidos 

no site do IBGE com relação ao rendimento médio nominal habitual da população do Brasil 

no período de Março de 2002 a Outubro de 2010. Se os dados da renda constituem um passeio 

aleatório, este apresentará uma raiz unitária. A partir dos dados, considerando-se que o valor 

da renda do consumidor em Março de 2002 era igual a 100%, foram calculados os aumentos 

percentuais acumulados até outubro de 2010. No gráfico 4.1 é apresentada a renda acumulada, 

em porcentagem, para o período de Março de 2002 a Outubro de 2010. 

 

 

Gráfico 4.1 – Evolução da renda do consumidor de Março de 2002 a Outubro de 2010. 
Fonte: baseado nos dados do IBGE (2010). 
 

Foi aplicado o teste de Dickey-Fuller ampliado (ADF) às regressões de séries 

temporais sem tendência e sem constante, sem tendência e com constante e com tendência e 

constante para verificar se o log da evolução da renda é um passeio aleatório, considerando os 

passeios aleatórios em nível, primeira diferença e segunda diferença e foram obtidos os 

resultados da tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 – Estatística do teste ADF para a evolução da renda do consumidor. 

Equação de teste  Teste para raiz unitária em Estatística ADF Probabilidade* 
Sem tendência e 
sem constante 
 

Nível 6,2866 1,0000 
Primeira diferença 2,2685 1,0000 
Segunda diferença -0,6363 0,9745 

Sem tendência e 
com constante 
 

Nível -0,8272 0,3551 
Primeira diferença -10,8435 0,0000 
Segunda diferença -7,6483 0,0000 

Com tendência e 
constante 
 

Nível -9,4508 0,0000 
Primeira diferença -9,4284 0,0000 
Segunda diferença -9,4008 0,0000 

* valor p monocaudal de MacKninnon. 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos resultados do software Eviews® 5.0. 

 

Analisando-se os valores de probabilidade do teste ADF da tabela 4.1 conclui-se que 

existe uma raiz unitária quando considerado os log’s da renda sem tendência e sem constante 

em nível, a primeira diferença e segunda diferença. Um motivo de se obter uma não-rejeição 

no caso da equação do teste sem tendência e com constante para o teste em primeira diferença 

pode ser devido ao tamanho da amostra analisada. Caso a amostra fosse maior, o resultado 

seria mais preciso. Porém, apesar dos diferentes resultados apresentados na tabela 4.1, é 

possível verificar que a renda do consumidor é uma série não estacionária e, por isso, foi 

utilizada no modelo de geração de dados sintéticos como uma fonte de não estacionariedade 

dos preços. 

A partir dos valores dos log’s da renda foram calculados os erros para obter o 

parâmetro do desvio padrão que foi utilizado na simulação. Além disso, também foi 

verificado se os erros seguem uma distribuição log-Normal. Na tabela 4.2 é mostrado o 

resultado da aplicação do teste de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk aos erros e na figura 

4.2 é mostrado o histograma dos erros padronizados. 

 

Tabela 4.2 – Teste de normalidade dos erros da primeira diferença dos log’s da renda  

 
Fonte: saída do PASW 17. 
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Gráfico 4.2 – Histograma dos erros padronizados. 
Fonte: adaptado pelo autor. 
 

De acordo com o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov, os erros seguem uma 

distribuição Normal, pois o valor da significância do teste é maior que um nível de confiança 

de 10%. Sendo assim, no modelo foi usado um passeio aleatório cujos erros seguem uma 

distribuição log-Normal com média zero e desvio padrão igual a 1,001118525. 

 

4.2. Análise do custo variável da empresa 

Um líder em custo deve obter paridade ou proximidade com base na diferenciação 

relativa a seus concorrentes para ser um competidor acima da média. Sendo assim, uma 

empresa diferenciadora, ou seja, uma empresa que busca obter vantagem pela diferenciação 

do produto, visa obter uma paridade ou uma proximidade de custos em relação a seus 

concorrentes, reduzindo os custos em todas as áreas que não afetam a diferenciação que é 

vista como sua vantagem competitiva. 

De acordo com o exposto, se as empresas buscam reduzir os custos, a função custo 

não deve ser um passeio aleatório no mercado em competição monopolística, diferente do que 

foi proposto por Coe; Krause (2008). As empresas tentam reverter o valor do custo para a 

média no qual possam manter sua vantagem competitiva. 
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Na simulação, foi considerado que o custo variável seguiria uma função auto-

regressiva de ordem 1, AR(1), cujo erro, εi,t, seguiria uma log Normal com média zero e 

desvio padrão σ, como o exposto na equação 3.2.  

Quando o β1 fosse igual a 1, a função do custo variável seria um passeio aleatório, do 

mesmo modo que foi modelado por Coe; Krause (2008). No caso dos autores, as empresas 

buscariam maximizar o lucro seguindo os fundamentos do modelo Estrutra-Conduta-

Desempenho (ECD), ou seja, a receita marginal seria igual ao custo marginal, e, 

conseqüentemente, o lucro da empresa sempre seria positivo. Na hipótese de competição 

monopolística as empresas têm lucro econômico menor ou igual a zero e, no ponto “ótimo”, a 

empresa teria lucro econômico igual a zero. 

Foi realizada uma análise do que ocorreria com os preços das empresas quando o β1 da 

função do custo variável variasse de 1 a 0,1 para duas empresas em competição monopolística 

com 520 semanas (observações). Os resultados são mostrados nos gráficos 4.3 de (a) a (j). 

 

(a) β1 = 1 

 

(b) β1 = 0,9 

 

(c) β1 = 0,8 

 

(d) β1 = 0,7 

Gráfico 4.3 – Valores dos preços da empresa pra diversos valores de β1. 
Fonte: baseado em simulações com 520 observações. 
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(e) β1 = 0,6 

 

(f) β1 = 0,5 

 

(g) β1 = 0,4 

 

(h) β1 = 0,3 

 

(i) β1 = 0,2 

 

(j) β1 = 0,1 

Gráfico 4.3 – Valores dos preços da empresa pra diversos valores de β1 (continuação). 
Fonte: baseado em simulações com 520 observações. 
 

No gráfico 4.3 (a), fica claro que, quando a empresa recebe um choque no custo muito 

alto, ou seja, seu custo aumenta drasticamente, e não consegue reverter os custos para a 

média, os preços de equilíbrio de mercado tendem a ir a valores inviáveis e a empresa sairá da 

indústria. Quando a velocidade de reversão a média é maior, ou seja, o valor de β1 tende a 

valores mais próximos a zero, a empresa passa a ter valores de preço mais próximos e se torna 

mais competitiva no mercado em que está inserida. 
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Uma empresa mais consolidada no mercado, provavelmente, tem um poder de 

barganha maior com os fornecedores ou busca alternativas para diminuir o custo. No item 4.3 

são mostradas as análises dos testes econométricos considerando-se que os custos variáveis 

têm uma reversão à média igual a 0,5. 

 

4.3. Simulação dos preços de mercado em competição monopolística 

Para a análise dos testes econométricos foram geradas 1000 séries de preços 

considerando-se um período T de 26 semanas (6 meses), 52 semanas (1 ano), 104 semanas (2 

anos), 260 semanas (2,5 anos) e 520 semanas (5 anos). Para minimizar os efeitos das 

condições iniciais foram criadas T+100 observações, sendo que as primeiras 100 foram 

descartadas para minimizar o efeito da condição inicial. 

Além disso, na simulação foi considerado que os choques nos custos das empresas são 

independentes e que o único choque comum a ambas é a renda do consumidor. Devido às 

características do modelo, quando ambas as empresas tem o mesmo choque no custo, devido 

às características do modelo, os preços têm o mesmo passeio aleatório. 

Após a obtenção dos dados foram analisadas a estacionariedade dos preços para cada 

período de tempo e as análises de co-integração considerando-se o teste de Engle-Granger. 

 

4.3.1. Testes de estacionariedade das séries de preço 

Para o teste de estacionariedade foi aplicado o teste de Dickey-Fuller ampliado (ADF) 

às regressões de séries temporais sem tendência e sem constante, sem tendência e com 

constante e com tendência e constante para verificar se os (log’s) preços de cada empresa é 

um passeio aleatório, considerando os passeios aleatórios em nível, primeira diferença e 

segunda diferença. 

 

4.3.1.1. Período de 26 semanas 

Nas tabelas 4.3 e 4.4 são apresentadas as médias e desvio padrão das estatísticas teste 

de cada possibilidade para a empresa 1 e 2, respectivamente, considerando-se o período de 26 

semanas. 

Analisando-se as médias das tabelas 4.3 e 4.4, e comparando-se com os valores da 

tabela 2.1, percebe-se que, em média, não há rejeição da hipótese nula quando se consideram 

26 observações. O motivo deve ser por causa do tamanho da amostra que faz com que o teste 

seja ineficiente para detectar se as séries de preço são estacionárias ou não. Ao se analisar 
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individualmente o resultado do teste ADF, obteve-se as porcentagens de não-rejeição da 

hipótese nula das séries de preço para as empresas 1 e 2, considerando um nível de confiança 

mono-caudal de 10%, 5% e 1%, apresentadas nas tabelas 4.5 e 4.6, respectivamente. 

 

Tabela 4.3 – Estatísticas do teste ADF para os preços da empresa 1 considerando um período 

de 26 semanas. 

Equação de teste  Teste para raiz unitária em Média Desvio padrão 
Sem tendência e 
sem constante 
 

Nível 0,2413 0,5451 
Primeira diferença 0,3494 0,6087 
Segunda diferença 0,4380 0,6481 

Sem tendência e 
com constante 
 

Nível -2,7494 1,3443 
Primeira diferença -2,4086 1,2038 
Segunda diferença -2,0185 1,0165 

Com tendência e 
constante 
 

Nível -3,3073 1,2290 
Primeira diferença -2,9465 1,0313 
Segunda diferença -2,5562 0,8936 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos resultados da simulação. 

 

Tabela 4.4 – Estatísticas do teste ADF para os preços da empresa 2 considerando um período 

de 26 semanas. 

Equação de teste  Teste para raiz unitária em Média Desvio padrão 
Sem tendência e 
sem constante 
 

Nível 0,2421 0,5666 
Primeira diferença 0,3251 0,6183 
Segunda diferença 0,4156 0,6512 

Sem tendência e 
com constante 
 

Nível -2,7886 1,3564 
Primeira diferença -2,4196 1,4785 
Segunda diferença -2,0059 1,0202 

Com tendência e 
constante 
 

Nível -3,3378 1,2638 
Primeira diferença -2,9760 1,3114 
Segunda diferença -2,5889 0,9472 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos resultados da simulação. 

 

É interessante ressaltar que não é possível concluir nada acerca da estacionariedade 

das séries de preços das empresas quando o número de observações é igual a 26, pois a 

porcentagem de não rejeição de raiz unitária em todas as possibilidades de análise foi acima 

de 50%. 
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Tabela 4.5 – Porcentagem de não rejeição do teste ADF para os preços da empresa 1 

considerando um período de 26 semanas. 

Equação de teste  Teste para raiz unitária em 10% 5% 1% 
Sem tendência e 
sem constante 
 

Nível 99,2 99,9 100,0 
Primeira diferença 99,6 99,9 100,0 
Segunda diferença 99,9 100,0 100,0 

Sem tendência e 
com constante 
 

Nível 51,0 69,4 87,6 
Primeira diferença 64,8 78,2 91,6 
Segunda diferença 78,7 87,8 96,2 

Com tendência e 
constante 
 

Nível 59,1 74,3 90,2 
Primeira diferença 73,2 83,5 93,8 
Segunda diferença 85,2 91,3 97,1 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos resultados da simulação. 

Tabela 4.6 – Porcentagem de não rejeição do teste ADF para os preços da empresa 2 

considerando um período de 26 semanas. 

Equação de teste  Teste para raiz unitária em 10% 5% 1% 
Sem tendência e 
sem constante 
 

Nível 99,2 99,7 100,0 
Primeira diferença 99,4 99,8 100,0 
Segunda diferença 99,6 99,9 100,0 

Sem tendência e 
com constante 
 

Nível 50,0 69,1 87,6 
Primeira diferença 81,2 89,3 96,3 
Segunda diferença 57,0 73,5 89,3 

Com tendência e 
constante 
 

Nível 72,0 82,5 93,8 
Primeira diferença 72,0 82,5 93,8 
Segunda diferença 83,9 91,8 96,8 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos resultados da simulação. 

 

4.3.1.2. Período de 52 semanas 

Nas tabelas 4.7 e 4.8 são apresentadas as médias e desvio padrão das estatísticas teste 

de cada possibilidade para a empresa 1 e 2, respectivamente, considerando-se o período de 52 

semanas. 

Tabela 4.7 – Estatísticas do teste ADF para os preços da empresa 1 considerando um período 

de 52 semanas. 

Equação de teste  Teste para raiz unitária em Média Desvio padrão 
Sem tendência e 
sem constante 
 

Nível 0,1392 0,4030 
Primeira diferença 0,2455 0,4202 
Segunda diferença 0,3295 0,4674 

Sem tendência e 
com constante 
 

Nível -3,6327 1,4992 
Primeira diferença -3,1602 1,3901 
Segunda diferença -2,6814 1,0325 

Com tendência e 
constante 
 

Nível -4,4189 1,2916 
Primeira diferença -3,9776 1,2453 
Segunda diferença -3,5220 0,9270 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos resultados da simulação. 
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Tabela 4.8 – Estatísticas do teste ADF para os preços da empresa 2 considerando um período 

de 52 semanas. 

Equação de teste  Teste para raiz unitária em Média Desvio padrão 
Sem tendência e 
sem constante 
 

Nível 0,1419 0,4350 
Primeira diferença 0,2447 0,4458 
Segunda diferença 0,3527 0,4717 

Sem tendência e 
com constante 
 

Nível -3,7118 1,7199 
Primeira diferença -3,1663 1,2466 
Segunda diferença -2,7027 1,0073 

Com tendência e 
constante 
 

Nível -4,4835 1,5486 
Primeira diferença -3,9904 1,2148 
Segunda diferença -3,5240 0,8787 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos resultados da simulação. 

 

Analisando-se as médias das tabelas 4.7 e 4.8, e comparando-se com os valores da 

tabela 2.1, percebe-se que, em média, há rejeição da hipótese nula da equação do teste com 

tendência e constante para os três tipos de teste para raiz unitária, tanto para a empresa 1 

como para a 2, quando se consideram 52 observações. 

O motivo deve ser por causa do aumento do tamanho da amostra que faz com que o 

teste seja mais eficiente para detectar se as séries de preço são estacionárias ou não. Além 

disso, os desvios padrão das estatísticas teste são menores, tornando o teste mais preciso. 

Ao se analisar individualmente o resultado do teste ADF, obteve-se as porcentagens de 

não-rejeição da hipótese nula das séries de preço para as empresas 1 e 2, considerando um 

nível de confiança mono-caudal de 10%, 5% e 1%, apresentadas nas tabelas 4.9 e 4.10, 

respectivamente. 

 

Tabela 4.9 – Porcentagem de não rejeição do teste ADF para os preços da empresa 1 

considerando um período de 52 semanas. 

Equação de teste  Teste para raiz unitária em 10% 5% 1% 
Sem tendência e 
sem constante 
 

Nível 99,9 99,9 100,0 
Primeira diferença 100,0 100,0 100,0 
Segunda diferença 100,0 100,0 100,0 

Sem tendência e 
com constante 
 

Nível 17,7 31,1 58,7 
Primeira diferença 35,1 47,4 71,1 
Segunda diferença 51,0 63,4 82,6 

Com tendência e 
constante 
 

Nível 5,9 15,2 51,5 
Primeira diferença 14,0 33,6 67,6 
Segunda diferença 35,2 54,9 82,6 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos resultados da simulação. 
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Tabela 4.10 – Porcentagem de não rejeição do teste ADF para os preços da empresa 2 

considerando um período de 52 semanas. 

Equação de teste  Teste para raiz unitária em 10% 5% 1% 
Sem tendência e 
sem constante 
 

Nível 99,5 99,7 99,8 
Primeira diferença 99,8 99,8 99,9 
Segunda diferença 99,8 99,8 99,9 

Sem tendência e 
com constante 
 

Nível 17,4 29,8 58,3 
Primeira diferença 47,0 60,9 81,6 
Segunda diferença 5,8 14,9 52,8 

Com tendência e 
constante 
 

Nível 15,2 31,5 67,7 
Primeira diferença 15,2 31,5 67,7 
Segunda diferença 33,2 52,7 82,1 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos resultados da simulação. 

 

É interessante ressaltar que ainda não é possível concluir se a ordem de integração das 

séries de preços das empresas quando o número de observações é igual a 52. Porém, diferente 

do caso com 26 observações, nota-se que começa a haver uma redução da porcentagem de 

não rejeição de raiz unitária no teste em segunda diferença para todas as equações do teste e 

no teste em segunda diferença para a equação de teste com tendência e constante. 

 

4.3.1.3. Período de 104 semanas 

Nas tabelas 4.11 e 4.12 são apresentadas as médias e desvio padrão das estatísticas 

teste de cada possibilidade para a empresa 1 e 2, respectivamente, considerando-se o período 

de 104 semanas. 

 

Tabela 4.11 – Estatísticas do teste ADF para os preços da empresa 1 considerando um período 

de 104 semanas. 

Equação de teste  Teste para raiz unitária em Média Desvio padrão 
Sem tendência e 
sem constante 
 

Nível 0,0147 0,3725 
Primeira diferença 0,1386 0,3588 
Segunda diferença 0,2640 0,3694 

Sem tendência e 
com constante 
 

Nível -4,8769 1,9383 
Primeira diferença -4,1139 1,5947 
Segunda diferença -3,3709 1,1349 

Com tendência e 
constante 
 

Nível -6,4117 1,7570 
Primeira diferença -5,7088 1,5085 
Segunda diferença -4,9174 0,9344 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos resultados da simulação. 
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Tabela 4.12 – Estatísticas do teste ADF para os preços da empresa 2 considerando um período 

de 104 semanas. 

Equação de teste  Teste para raiz unitária em Média Desvio padrão 
Sem tendência e 
sem constante 
 

Nível -0,0043 0,3760 
Primeira diferença 0,1248 0,3559 
Segunda diferença 0,2444 0,3593 

Sem tendência e 
com constante 
 

Nível -5,0147 2,0494 
Primeira diferença -4,2041 1,5492 
Segunda diferença -3,4468 1,1296 

Com tendência e 
constante 
 

Nível -6,4949 1,9553 
Primeira diferença -5,7248 1,3928 
Segunda diferença -4,9266 0,9937 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos resultados da simulação. 

 

Analisando-se as médias das tabelas 4.11 e 4.12, e comparando-se com os valores da 

tabela 2.1, percebe-se que, em média, há rejeição da hipótese nula da equação do teste com 

tendência e constante e da equação do teste sem tendência e com constante para os três tipos 

de teste para raiz unitária, tanto para a empresa 1 como para a 2, quando se consideram 104 

observações. Como o tamanho da amostra foi dobrado em relação a 52 observações, isso fez 

com que o teste fosse mais eficiente em detectar se as séries de preço são estacionárias. 

Ao se analisar individualmente o resultado do teste ADF, obteve-se as porcentagens de 

não-rejeição da hipótese nula das séries de preço para as empresas 1 e 2, considerando um 

nível de confiança mono-caudal de 10%, 5% e 1%, apresentadas nas tabelas 4.13 e 4.14, 

respectivamente. 

Analisando-se as tabelas 4.13 e 4.14, percebe-se que a um nível de confiança de 10%, 

as maiores porcentagens de não rejeição da hipótese nula são referentes ao teste de raiz 

unitária nas três possibilidades para a equação de teste sem tendência e sem constante. 

 

Tabela 4.13 – Porcentagem de não rejeição do teste ADF para os preços da empresa 1 

considerando um período de 104 semanas. 

Equação de teste  Teste para raiz unitária em 10% 5% 1% 
Sem tendência e 
sem constante 
 

Nível 99,7 99,8 99,9 
Primeira diferença 99,8 99,9 99,9 
Segunda diferença 99,9 99,9 100,0 

Sem tendência e 
com constante 
 

Nível 4,1 9,0 23,1 
Primeira diferença 11,5 19,4 42,1 
Segunda diferença 25,1 37,6 58,7 

Com tendência e 
constante 
 

Nível 0,1 0,1 0,8 
Primeira diferença 0,3 0,9 3,4 
Segunda diferença 1,7 3,7 15,1 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos resultados da simulação. 



88 
 

Tabela 4.14 – Porcentagem de não rejeição do teste ADF para os preços da empresa 2 

considerando um período de 104 semanas. 

Equação de teste  Teste para raiz unitária em 10% 5% 1% 
Sem tendência e 
sem constante 
 

Nível 99,3 99,7 100,0 
Primeira diferença 100,0 100,0 100,0 
Segunda diferença 100,0 100,0 100,0 

Sem tendência e 
com constante 
 

Nível 3,0 5,9 21,8 
Primeira diferença 23,5 36,3 56,0 
Segunda diferença 0,4 0,5 0,7 

Com tendência e 
constante 
 

Nível 0,9 1,0 4,2 
Primeira diferença 0,9 1,0 4,2 
Segunda diferença 2,0 4,3 14,4 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos resultados da simulação. 

 

4.3.1.4. Período de 260 semanas 

Nas tabelas 4.15 e 4.16 são apresentadas as médias e desvio padrão das estatísticas 

teste de cada possibilidade para a empresa 1 e 2, respectivamente, considerando-se o período 

de 260 semanas. 

Tabela 4.15 – Estatísticas do teste ADF para os preços da empresa 1 considerando um período 

de 260 semanas. 

Equação de teste  Teste para raiz unitária em Média Desvio padrão 
Sem tendência e 
sem constante 
 

Nível -0,3103 0,3886 
Primeira diferença -0,1170 0,3115 
Segunda diferença 0,0497 0,2775 

Sem tendência e 
com constante 
 

Nível -7,2449 2,5171 
Primeira diferença -5,7895 1,8488 
Segunda diferença -4,6136 1,3217 

Com tendência e 
constante 
 

Nível -10,7218 2,6781 
Primeira diferença -9,2132 1,7501 
Segunda diferença -7,8140 1,2059 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos resultados da simulação. 

Tabela 4.16 – Estatísticas do teste ADF para os preços da empresa 2 considerando um período 

de 260 semanas. 

Equação de teste  Teste para raiz unitária em Média Desvio padrão 
Sem tendência e 
sem constante 
 

Nível -0,3340 0,4594 
Primeira diferença -0,1376 0,3753 
Segunda diferença 0,0343 0,3220 

Sem tendência e 
com constante 
 

Nível -7,2441 2,4853 
Primeira diferença -5,8767 1,8793 
Segunda diferença -4,6559 1,3051 

Com tendência e 
constante 
 

Nível -10,6495 2,5539 
Primeira diferença -9,2661 1,7822 
Segunda diferença -7,8186 1,1707 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos resultados da simulação. 
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Analisando-se as médias das tabelas 4.15 e 4.16, e comparando-se com os valores da 

tabela 2.1, percebe-se que, em média, somente não há rejeição da hipótese nula da equação do 

teste sem tendência e sem constante para os três tipos de teste para raiz unitária, tanto para a 

empresa 1 como para a 2, quando se consideram 260 observações. Novamente, com o 

aumento do tamanho da amostra , o teste foi mais eficiente em detectar se as séries de preço 

são estacionárias. 

Ao se analisar individualmente o resultado do teste ADF, obteve-se as porcentagens de 

não-rejeição da hipótese nula das séries de preço para as empresas 1 e 2, considerando um 

nível de confiança mono-caudal de 10%, 5% e 1%, apresentadas nas tabelas 4.17 e 4.18, 

respectivamente. 

 

Tabela 4.17 – Porcentagem de não rejeição do teste ADF para os preços da empresa 1 

considerando um período de 260 semanas. 

Equação de teste  Teste para raiz unitária em 10% 5% 1% 
Sem tendência e 
sem constante 
 

Nível 98,4 98,9 99,9 
Primeira diferença 99,6 99,8 99,9 
Segunda diferença 99,9 99,9 99,9 

Sem tendência e 
com constante 
 

Nível 0,2 0,4 1,4 
Primeira diferença 0,3 1,1 4,6 
Segunda diferença 2,2 4,9 16,5 

Com tendência e 
constante 
 

Nível 0,2 0,2 0,2 
Primeira diferença 0,1 0,1 0,2 
Segunda diferença 0,2 0,2 0,5 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos resultados da simulação. 

 

Tabela 4.18 – Porcentagem de não rejeição do teste ADF para os preços da empresa 2 

considerando um período de 260 semanas. 

Equação de teste  Teste para raiz unitária em 10% 5% 1% 
Sem tendência e 
sem constante 
 

Nível 98,0 98,6 99,4 
Primeira diferença 99,2 99,4 99,7 
Segunda diferença 99,6 99,6 99,8 

Sem tendência e 
com constante 
 

Nível 0,1 0,2 0,6 
Primeira diferença 1,0 4,1 18,4 
Segunda diferença 0,1 0,1 0,1 

Com tendência e 
constante 
 

Nível 0,1 0,1 0,1 
Primeira diferença 0,1 0,1 0,1 
Segunda diferença 0,2 0,2 0,2 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos resultados da simulação. 
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Analisando-se as tabelas 4.17 e 4.18, percebe-se que, para as séries de preço das duas 

empresas, a um nível de confiança de 10%, as maiores porcentagens de não rejeição da 

hipótese nula são referentes ao teste de raiz unitária nas três possibilidades para a equação de 

teste sem tendência e sem constante, mas para um nível de 1% de confiança têm-se 18,4% da 

amostra em que não se rejeita a hipótese de raiz unitária em primeira diferença para uma 

equação sem tendência e com constante. 

 

4.3.1.5. Período de 520 semanas 

Nas tabelas 4.19 e 4.20 são apresentadas as médias e desvio padrão das estatísticas 

teste de cada possibilidade para a empresa 1 e 2, respectivamente, considerando-se o período 

de 520 semanas. 

 

Tabela 4.19 – Estatísticas do teste ADF para os preços da empresa 1 considerando um período 

de 520 semanas. 

Equação de teste  Teste para raiz unitária em Média Desvio padrão 
Sem tendência e 
sem constante 
 

Nível -0,7492 0,4834 
Primeira diferença -0,4790 0,3828 
Segunda diferença -0,2728 0,3218 

Sem tendência e 
com constante 
 

Nível -9,6983 2,3963 
Primeira diferença -7,7647 1,7421 
Segunda diferença -6,2858 1,3791 

Com tendência e 
constante 
 

Nível -14,9660 2,5346 
Primeira diferença -12,9799 1,7577 
Segunda diferença -11,2154 1,3390 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos resultados da simulação. 

 

Tabela 4.20 – Estatísticas do teste ADF para os preços da empresa 2 considerando um período 

de 520 semanas. 

Equação de teste  Teste para raiz unitária em Média Desvio padrão 
Sem tendência e 
sem constante 
 

Nível -0,7483 0,4922 
Primeira diferença -0,4788 0,3785 
Segunda diferença -0,2695 0,3271 

Sem tendência e 
com constante 
 

Nível -9,7135 2,4449 
Primeira diferença -7,7976 1,7956 
Segunda diferença -6,3021 1,4261 

Com tendência e 
constante 
 

Nível -15,0103 2,4829 
Primeira diferença -13,0706 1,8067 
Segunda diferença -11,2776 1,3445 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos resultados da simulação. 
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Analisando-se as médias das tabelas 4.19 e 4.20, e comparando-se com os valores da 

tabela 2.1, percebe-se que, em média, somente não há rejeição da hipótese nula da equação do 

teste sem tendência e sem constante para os três tipos de teste para raiz unitária, tanto para a 

empresa 1 como para a 2, quando se consideram 520 observações. Novamente, o aumento do 

tamanho da amostra fez com que o teste fosse mais eficiente em detectar se as séries de preço 

são estacionárias. 

Ao se analisar individualmente o resultado do teste ADF, obteve-se as porcentagens de 

não-rejeição da hipótese nula das séries de preço para as empresas 1 e 2, considerando um 

nível de confiança mono-caudal de 10%, 5% e 1%, apresentadas nas tabelas 4.21 e 4.22, 

respectivamente. 

 

Tabela 4.21 – Porcentagem de não rejeição do teste ADF para os preços da empresa 1 

considerando um período de 520 semanas. 

Equação de teste  Teste para raiz unitária em 10% 5% 1% 
Sem tendência e 
sem constante 
 

Nível 95,4 96,5 99,0 
Primeira diferença 98,6 99,2 99,6 
Segunda diferença 99,5 99,5 99,7 

Sem tendência e 
com constante 
 

Nível 0,0 0,0 0,1 
Primeira diferença 0,2 0,2 0,2 
Segunda diferença 0,2 0,2 0,5 

Com tendência e 
constante 
 

Nível 0,0 0,0 0,0 
Primeira diferença 0,0 0,0 0,1 
Segunda diferença 0,0 0,1 0,3 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos resultados da simulação. 

 

Tabela 4.22 – Porcentagem de não rejeição do teste ADF para os preços da empresa 2 

considerando um período de 520 semanas. 

Equação de teste  Teste para raiz unitária em 10% 5% 1% 
Sem tendência e 
sem constante 
 

Nível 95,1 96,6 98,9 
Primeira diferença 98,5 99,0 99,6 
Segunda diferença 99,3 99,4 99,7 

Sem tendência e 
com constante 
 

Nível 0,0 0,0 0,1 
Primeira diferença 0,1 0,4 0,5 
Segunda diferença 0,0 0,0 0,0 

Com tendência e 
constante 
 

Nível 0,0 0,0 0,0 
Primeira diferença 0,0 0,0 0,0 
Segunda diferença 0,0 0,1 0,1 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos resultados da simulação. 
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Analisando-se as tabelas 4.21 e 4.22, percebe-se que as maiores porcentagens de não 

rejeição da hipótese nula são referentes ao teste de raiz unitária nas três possibilidades para a 

equação de teste sem tendência e sem constante. Sendo assim, pode-se considerar que as duas 

séries de preços em nível são integradas de ordem 1. Embora as séries dos preços sejam 

estacionárias em primeira diferença, os testes de co-integração foram aplicados nas séries em 

nível considerando-se que há a paridade dos preços, ou seja, há um vetor de co-integração 

igual a [1 -1]. 

 

4.3.2. Teste de co-integração de Engle-Granger 

No teste de co-integração de Engle-Granger, foram calculados os resíduos das séries 

dos (log’s) dos preços e verificado se as duas variáveis eram co-integradas. Se °& e & são os 

(log’s) dos preços das empresas 1 e 2, respectivamente, foram calculados resíduos ´& tal que 

 ´& � °& 	 &. (4.1) 

 

Se o resíduo das séries ´& é estacionário, as variáveis °& e & são co-integradas e se o 

resíduo das séries ´&̂ não é estacionário, as variáveis °& e & não são co-integradas. Em 

seguida foi realizado o teste de estacionariedade nos resíduos e verificada a presença de raiz 

unitária para uma das 1000 séries para cada um dos 5 períodos analisados. 

 

4.3.2.1. Período de 26 semanas 

Na tabela 4.23 são apresentadas as médias e desvio padrão das estatísticas teste de 

cada possibilidade para os resíduos das diferenças dos (log’s) dos preços das empresas 1 e 2, 

respectivamente, considerando-se o período de 26 semanas. 

 

Tabela 4.23 – Estatísticas do teste ADF para os resíduos considerando um período de 26 

semanas. 

Equação de teste  Teste para raiz unitária em Média Desvio padrão 
Sem tendência e 
sem constante 
 

Nível -3,0242 1,3889 
Primeira diferença -2,6160 1,2333 
Segunda diferença -2,1509 0,9293 

Sem tendência e 
com constante 
 

Nível -3,1685 1,2981 
Primeira diferença -2,7887 1,1379 
Segunda diferença -2,3529 0,8972 

Com tendência e 
constante 
 

Nível -3,3468 1,2149 
Primeira diferença -2,9599 0,9904 
Segunda diferença -2,5707 0,8791 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos resultados da simulação. 
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Analisando-se as médias da tabela 4.23, e comparando-se com os valores da tabela 

2.1, percebe-se que, em média, há a rejeição da hipótese nula para o teste em nível para um 

nível de confiança de 10% e 5%, porém não havendo a rejeição para os outros casos. 

Ao se analisar individualmente o resultado do teste ADF, obteve-se as porcentagens de 

não-rejeição da hipótese nula os resíduos das diferenças dos (log’s) dos preços das empresas 1 

e 2, considerando um nível de confiança mono-caudal de 10%, 5% e 1%, apresentadas na 

tabela 4.24. 

 

Tabela 4.24 – Porcentagem de rejeição do teste ADF para os resíduos considerando um 

período de 26 semanas. 

Equação de teste  Teste para raiz unitária em 10% 5% 1% 
Sem tendência e 
sem constante 
 

Nível 97,0 93,1 55,3 
Primeira diferença 92,5 83,2 32,6 
Segunda diferença 81,0 55,7 18,7 

Sem tendência e 
com constante 
 

Nível 69,5 45,4 17,8 
Primeira diferença 47,4 28,5 10,8 
Segunda diferença 27,9 16,1 5,2 

Com tendência e 
constante 
 

Nível 42,2 26,0 12,4 
Primeira diferença 28,6 17,4 6,3 
Segunda diferença 15,9 7,8 2,8 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos resultados da simulação. 

 

É interessante ressaltar que, apesar da média das estatísticas teste não possibilitar a não 

rejeição da hipótese de raiz unitária, as porcentagens de rejeição do teste para raiz unitária da 

equação de teste sem tendência e sem constante foram altas para um nível de 10%. Porém, 

para um nível de 1%, não é possível tirar conclusões sobre a estacionariedade dos resíduos 

quando o número de observações é igual a 26. Dependendo do tamanho da amostra que o 

órgão regulador tiver para a análise isso pode levar a erros de conclusão. 

 

4.3.2.2. Período de 52 semanas 

Na tabela 4.25 são apresentadas as médias e desvio padrão das estatísticas teste de 

cada possibilidade para os resíduos das diferenças dos (log’s) dos preços das empresas 1 e 2, 

respectivamente, considerando-se o período de 52 semanas. 
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Tabela 4.25 – Estatísticas do teste ADF para os resíduos considerando um período de 52 

semanas. 

Equação de teste  Teste para raiz unitária em Média Desvio padrão 
Sem tendência e 
sem constante 
 

Nível -4,3067 1,4910 
Primeira diferença -3,7556 1,2150 
Segunda diferença -3,2437 0,9490 

Sem tendência e 
com constante 
 

Nível -4,4139 1,4620 
Primeira diferença -3,8875 1,1906 
Segunda diferença -3,3943 0,9283 

Com tendência e 
constante 
 

Nível -4,5214 1,4210 
Primeira diferença -4,0247 1,2020 
Segunda diferença -3,5488 0,9146 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos resultados da simulação. 

 

Analisando-se as médias da tabela 4.25, e comparando-se com os valores da tabela 2.1 

para um nível de confiança de 5%, percebe-se que, em média, há rejeição da hipótese nula  

para quase todas as equações de teste, com exceção da equação do teste com tendência e 

constante para o teste de raiz unitária em segunda diferença quando se consideram 52 

observações. 

Ao se analisar individualmente o resultado do teste ADF, obteve-se as porcentagens de 

não-rejeição da hipótese nula os resíduos das diferenças dos (log’s) dos preços das empresas 1 

e 2, considerando um nível de confiança mono-caudal de 10%, 5% e 1%, apresentadas na 

tabela 4.26, respectivamente. 

 

Tabela 4.26 – Porcentagem de rejeição do teste ADF para os resíduos considerando um 

período de 52 semanas. 

Equação de teste  Teste para raiz unitária em 10% 5% 1% 
Sem tendência e 
sem constante 
 

Nível 99,8 99,3 97,2 
Primeira diferença 98,9 98,4 92,4 
Segunda diferença 97,8 95,9 81,1 

Sem tendência e 
com constante 
 

Nível 97,9 96,2 76,8 
Primeira diferença 94,6 88,9 54,4 
Segunda diferença 87,5 71,4 33,8 

Com tendência e 
constante 
 

Nível 94,8 85,6 48,8 
Primeira diferença 86,4 67,9 34,2 
Segunda diferença 66,1 46,8 19,0 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos resultados da simulação. 

 

É interessante ressaltar que, considerando-se um nível de confiança de 1%, para a 

equação do teste sem tendência e com constante para o teste em primeira e segunda diferença 



95 
 
e para a equação do teste com tendência e com constante para todos os testes de raiz unitária, 

as porcentagens de rejeição foram abaixo de 50%, o que poderia levar a um questionamento 

dos resultados. O mesmo ocorreu para um nível de confiança de 5% para a equação do teste 

com tendência e com constante para o teste em segunda diferença. 

 

4.3.2.3. Período de 104 semanas 

Na tabela 4.27 são apresentadas as médias e desvio padrão das estatísticas teste de 

cada possibilidade para os resíduos das diferenças dos (log’s) dos preços das empresas 1 e 2, 

respectivamente, considerando-se o período de 104 semanas. 

 

Tabela 4.27 – Estatísticas do teste ADF para os resíduos considerando um período de 104 

semanas. 

Equação de teste  Teste para raiz unitária em Média Desvio padrão 
Sem tendência e 
sem constante 
 

Nível -6,4053 1,8517 
Primeira diferença -5,6446 1,4827 
Segunda diferença -4,7743 0,9704 

Sem tendência e 
com constante 
 

Nível -6,4777 1,8415 
Primeira diferença -5,7357 1,4675 
Segunda diferença -4,8765 0,9633 

Com tendência e 
constante 
 

Nível -6,5464 1,8327 
Primeira diferença -5,8227 1,4510 
Segunda diferença -4,9744 0,9548 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos resultados da simulação. 

 

Analisando-se as médias da tabela 4.27, e comparando-se com os valores da tabela 2.1 

para um nível de confiança de 5%, percebe-se que, em média, há rejeição da hipótese nula 

para todas as equações de teste para os três tipos de teste para raiz unitária quando se 

consideram 104 observações.  

Ao se analisar individualmente o resultado do teste ADF, obteve-se as porcentagens de 

não-rejeição da hipótese nula os resíduos das diferenças dos (log’s) dos preços das empresas 1 

e 2, considerando um nível de confiança mono-caudal de 10%, 5% e 1%, apresentadas na 

tabela 4.28, respectivamente. 
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Tabela 4.28 – Porcentagem de rejeição do teste ADF para os resíduos considerando um 

período de 104 semanas. 

Equação de teste  Teste para raiz unitária em 10% 5% 1% 
Sem tendência e 
sem constante 
 

Nível 100,0 99,9 99,8 
Primeira diferença 99,9 99,9 99,6 
Segunda diferença 99,8 99,8 99,2 

Sem tendência e 
com constante 
 

Nível 99,8 99,7 99,6 
Primeira diferença 99,6 99,6 98,5 
Segunda diferença 99,4 98,6 94,4 

Com tendência e 
constante 
 

Nível 99,7 99,7 99,0 
Primeira diferença 99,2 98,8 96,3 
Segunda diferença 98,1 96,4 86,5 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos resultados da simulação. 

 

Analisando-se a tabela 4.28, percebe-se que as porcentagens de rejeição da hipótese 

nula de raiz unitária para quase todas as possibilidades estão acima de 95%, o que comprova 

que os (log’s) dos preços das duas empresas em concorrência monopolística devem co-

integrar com um vetor de co-integração [1 -1]. 

 

4.3.2.4. Período de 260 semanas 

Na tabela 4.29 são apresentadas as médias e desvio padrão das estatísticas teste de 

cada possibilidade para os resíduos das diferenças dos (log’s) dos preços das empresas 1 e 2, 

respectivamente, considerando-se o período de 260 semanas. 

 

Tabela 4.29 – Estatísticas do teste ADF para os resíduos considerando um período de 260 

semanas. 

Equação de teste  Teste para raiz unitária em Média Desvio padrão 
Sem tendência e 
sem constante 
 

Nível -10,8415 2,2443 
Primeira diferença -9,4151 1,6544 
Segunda diferença -7,9206 1,1225 

Sem tendência e 
com constante 
 

Nível -10,8829 2,2444 
Primeira diferença -9,4682 1,6479 
Segunda diferença -7,9809 1,1167 

Com tendência e 
constante 
 

Nível -10,9229 2,2454 
Primeira diferença -9,5188 1,6403 
Segunda diferença -8,0387 1,1115 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos resultados da simulação. 

 

Analisando-se as médias da tabela 4.29, e comparando-se com os valores da tabela 2.1 

para um nível de confiança de 1%, percebe-se que, em média, há rejeição da hipótese nula 
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para todas as equações de teste para os três tipos de teste para raiz unitária quando se 

consideram 260 observações.  

Ao se analisar individualmente o resultado do teste ADF, obteve-se as porcentagens de 

não-rejeição da hipótese nula os resíduos das diferenças dos (log’s) dos preços das empresas 1 

e 2, considerando um nível de confiança mono-caudal de 10%, 5% e 1%, apresentadas na 

tabela 4.30, respectivamente. 

 

Tabela 4.30 – Porcentagem de rejeição do teste ADF para os resíduos considerando um 

período de 260 semanas. 

Equação de teste  Teste para raiz unitária em 10% 5% 1% 
Sem tendência e 
sem constante 
 

Nível 100,0 100,0 100,0 
Primeira diferença 100,0 100,0 100,0 
Segunda diferença 100,0 100,0 100,0 

Sem tendência e 
com constante 
 

Nível 100,0 100,0 100,0 
Primeira diferença 100,0 100,0 100,0 
Segunda diferença 100,0 100,0 100,0 

Com tendência e 
constante 
 

Nível 100,0 100,0 100,0 
Primeira diferença 100,0 100,0 100,0 
Segunda diferença 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos resultados da simulação. 

 

Analisando-se a tabela 4.30, percebe-se que as porcentagens de rejeição da hipótese 

nula de raiz unitária para quase todas as possibilidades são quase 100%, o que comprova que 

os (log’s) dos preços das duas empresas em concorrência monopolística devem co-integrar 

com um vetor de co-integração [1 -1]. 

 

4.3.2.5. Período de 520 semanas 

Na tabela 4.31 são apresentadas as médias e desvio padrão das estatísticas teste de 

cada possibilidade para os resíduos das diferenças dos (log’s) dos preços das empresas 1 e 2, 

respectivamente, considerando-se o período de 520 semanas. 
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Tabela 4.31 – Estatísticas do teste ADF para os resíduos considerando um período de 520 

semanas. 

Equação de teste  Teste para raiz unitária em Média Desvio padrão 
Sem tendência e 
sem constante 
 

Nível -15,4185 1,9819 
Primeira diferença -13,5610 1,5481 
Segunda diferença -11,8350 1,2230 

Sem tendência e 
com constante 
 

Nível -15,4429 1,9824 
Primeira diferença -13,5938 1,5434 
Segunda diferença -11,8749 1,2201 

Com tendência e 
constante 
 

Nível -15,4676 1,9816 
Primeira diferença -13,6276 1,5409 
Segunda diferença -11,9157 1,2184 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos resultados da simulação. 

 

Analisando-se as médias da tabela 4.31, e comparando-se com os valores da tabela 2.1 

para um nível de confiança de 1%, percebe-se que, em média, há rejeição da hipótese nula 

para todas as equações de teste para os três tipos de teste para raiz unitária quando se 

consideram 520 observações.  

Ao se analisar individualmente o resultado do teste ADF, obteve-se as porcentagens de 

não-rejeição da hipótese nula os resíduos das diferenças dos (log’s) dos preços das empresas 1 

e 2, considerando um nível de confiança mono-caudal de 10%, 5% e 1%, apresentadas na 

tabela 4.32, respectivamente. 

Analisando-se a tabela 4.32, percebe-se que as porcentagens de rejeição da hipótese 

nula de raiz unitária para quase todas as possibilidades são iguais a 100%, o que comprova 

que os (log’s) dos preços das duas empresas em concorrência monopolística devem co-

integrar com um vetor de co-integração [1 -1]. Isso confirma que em concorrência 

monopolística as empresas devem ter uma dinâmica de preços de longo prazo que sejam 

integrados de ordem 1, I(1), e que os resíduos das diferenças dos (log’s) dos preços das 

empresas sejam co-integrados de ordem zero, I(0). 
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Tabela 4.32 – Porcentagem de rejeição do teste ADF para os resíduos considerando um 

período de 520 semanas. 

Equação de teste  Teste para raiz unitária em 10% 5% 1% 
Sem tendência e 
sem constante 
 

Nível 100,0 100,0 100,0 
Primeira diferença 100,0 100,0 100,0 
Segunda diferença 100,0 100,0 100,0 

Sem tendência e 
com constante 
 

Nível 100,0 100,0 100,0 
Primeira diferença 100,0 100,0 100,0 
Segunda diferença 100,0 100,0 100,0 

Com tendência e 
constante 
 

Nível 100,0 100,0 100,0 
Primeira diferença 100,0 100,0 100,0 
Segunda diferença 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos resultados da simulação. 

 

4.4. Entrada de um produto importado 

Neste trabalho também foi considerada a possibilidade da entrada de um produto 

importado que fosse substituto aos produtos produzidos em um mercado nacional e que não 

estivesse sujeito a variação de custos desse mercado. Foi considerado, na geração dos dados 

sintéticos, que a empresa tem um valor de Z igual a 0,1, que significa que a empresa tem um 

grande poder de reversão à média e, por isso, é mais competitiva no mercado. Também foram 

consideradas duas possibilidades: o preço do produto da empresa importadora, empresa 3, não 

sofre alterações ao longo do tempo, e o preço do produto da empresa importadora, empresa 3, 

sofre alterações constantes e positivas ao longo do tempo. 

O objetivo desta análise é verificar como o mercado se comportaria caso uma empresa 

não fosse sujeita a variações do custo e, neste caso, o custo não fosse um fator estratégico para 

a empresa. A análise consistiu em verificar qual o comportamento dos preços das empresas, 

analisando em dois momentos a variação antes dos preços das empresas no mercado nacional 

se igualarem ao preço da importadora e após se igualarem ao preço da importadora. Para a 

análise do comportamento foi calculado o valor da inclinação de uma reta de regressão para 

os valores dos preços da empresa 1 menores do que o preço exercido pela empresa 

importadora e para os valores dos preços da empresa 1 maiores do que o preço exercido pela 

empresa importadora. 

No gráfico 4.4 é mostrado que, para valores dos preços da empresa 1 menores do que 

o preço exercido pela empresa 3, a taxa de variação no aumento do preço era de 2,26%, em 

média, e não tinha grandes variações nos preços. Porém, quando os preços da empresa 1 

passam a ser maiores ou iguais ao preço exercido pela empresa 3, há uma queda na taxa de 
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variação do aumento do preço para 2%, em média, e apresenta grandes variações no preço. 

Isso mostra que, a partir do momento que o preço da empresa 3 é menor ou igual ao da 

empresa 1, a empresa 3 começa a disciplinar o preço de mercado e as outras empresas que 

produzem no mercado nacional devem mudar sua estratégia de preços para se tornar mais 

competitiva no mercado. 

 

 

Gráfico 4.4 – Evolução dos preços de uma empresa em um mercado com uma empresa 
importadora com preço fixo. 

Fonte: baseado na simulação para 520 observações. 
 

No gráfico 4.5 é mostrado que, para valores dos preços da empresa 1 menores do que 

o preço exercido pela empresa 3, a taxa de variação no aumento do preço era de 2,01%, em 

média. Porém, quando os preços da empresa 1 passam a ser maiores ou iguais ao preço 

exercido pela empresa 3, há uma queda na taxa de variação do aumento do preço para 1,45% 

em média. Indiferente ao período em que está, o preço da empresa 1 não apresenta grandes 

variações no preço como no caso de um preço da empresa 3 constante. Diferente do caso do 

gráfico 4.4, a partir do momento que o preço da empresa 3 é menor ou igual ao da empresa 1, 

a empresa 3 disciplina mais o preço de mercado e as outras empresas que produzem no 

mercado nacional devem mudar sua estratégia de preços para se tornar mais competitiva no 

mercado, mas conseguindo suportar melhor a concorrência de uma empresa importadora. 
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Gráfico 4.5 – Evolução dos preços de uma empresa em um mercado com uma empresa 
importadora com preço variável. 

Fonte: baseado na simulação com 520 observações. 
 

Sendo assim, percebe-se que uma empresa importadora que tem um preço exercido 

menor do que o das outras empresas acaba disciplinando o mercado, provavelmente porque as 

outras empresas devem manter um preço menor e ser mais competitiva no mercado.  
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5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estratégia é fazer escolhas ou escolher o que não fazer. Isso significa que uma 

empresa deve escolher, dentre diferentes aspectos, qual a melhor alternativa dada uma 

situação. Isso gera um conflito e requer uma ação econômica para a solução do problema. 

Portanto, estratégia competitiva de uma empresa significa escolher uma alternativa em relação 

aos concorrentes, a partir de um conjunto diferenciado de atividades, para a entrega de um 

produto ou serviço de valor único (posicionamento estratégico). Se as empresas não tivessem 

conflito de escolhas, a estratégia não seria necessária. Uma forma delas não terem conflito de 

escolha é ter uma conduta de cooperação ou conluio. 

Supondo que as empresas não estão em conluio, elas devem fazer escolhas com 

relação ao produto e formas de apresentação do mesmo, e devem estar posicionadas em um 

tipo de estrutura de mercado e irão competir entre si para obter a maior participação no 

mercado. O tipo de concorrência/competição mais comum é que supostamente as empresas 

estão em concorrência monopolística (conhecida como abordagem do monopolista 

hipotético), em que se considera uma estrutura de mercado que é intermediária entre 

concorrência perfeita e o monopólio, cujas características são: ter um número de empresas 

relativamente grande, produtos diferenciados, mas com substitutos próximos, e pequena 

margem para fixação de preços. 

Como existe uma pequena margem para fixação dos preços, também existirá um 

intervalo no qual os preços para produtos diferenciados, mas com substitutos próximos, serão 

alocados e será determinado em parte por imperfeições de mercado e em parte por estratégias 

de preços adotadas pelas empresas. Um mercado pode ter vários preços para um bem ou 

serviço, mas apenas um preço de equilíbrio. Se os preços mudam por um período de tempo 

curto, pode ser simplesmente porque o mercado está se movendo para um equilíbrio de 

preços. Para um mercado adquirir um único preço deve existir um conhecimento perfeito ou 

completo, porém isso não ocorre porque a disponibilidade de informação não é perfeita. 

Neste trabalho foi analisado se os testes econométricos de Dickey-Fuller ampliado 

(ADF) e de co-integração de Engle-Granger são eficientes em detectar este tipo de estrutura 

no longo. Diferentemente de Coe; Krause (2008), ao se usar a estrutura de longo prazo para 

empresas em competição monopolística com restrição de lucro econômico igual a zero, 

obteve-se que os testes são eficientes em detectar a co-integração dos preços quando o 

tamanho da amostra é grande (no caso deste estudo, praticamente a partir de 104 observações 

é possível afirmar que as séries co-integram). 
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O motivo de se obter a co-integração de preços é que as séries co-integram por 

construção, ou seja, como foi utilizada uma função CES para a análise da demanda do 

consumidor, partiu-se do pressuposto que o consumidor visualiza os bens diferenciados como 

substitutos. Os consumidores terão um poder de barganha com as empresas, no sentido de que 

elas podem escolher trocar de empresa quando o preço da concorrente for mais vantajoso para 

eles. Sendo assim, as empresas devem considerar o preço exercido pela concorrente e ao 

desenvolver estratégias de preço no qual considera o custo para a produção. 

Neste trabalho foi demonstrado que a empresa não pode ter a função custo variável da 

produção considerado como um passeio aleatório, mas considerada como uma função auto-

regressiva de ordem 1, AR(1). Neste caso, velocidade de reversão à média dos custos variáveis 

pode ser considerada como uma forma da empresa manter um posicionamento estratégico em 

relação às outras. Quando a empresa tem custos que seguem um passeio aleatório, como 

mostrado no gráfico 4.3 (a), a probabilidade de não conseguir se manter no mercado cresce 

porque a empresa pode ter um choque no custo muito alto e não conseguir manter uma 

política de preços competitiva. 

Se os fornecedores têm um poder de barganha alto, a velocidade de reversão a média 

dos custos, provavelmente, deve ser baixa. Em contrapartida, se o poder de barganha é baixo, 

a velocidade de reversão à média, provavelmente, é baixa. Nos momentos em que ocorria um 

aumento anormal do custo variável, representado pelos picos nos gráficos de preço, o 

programa não conseguia encontrar uma solução de equilíbrio para os preços e parava o 

processamento quando atingia o número máximo de iterações. Isso pode representar 

justamente os momentos que as empresas deveriam reverter os custos para a média e se 

manter no mercado. 

Neste trabalho também foi considerado o que ocorreria com as empresas em 

concorrência monopolística se uma empresa entrasse no mercado importando um produto que 

poderia ser considerado como um substituto para os produtos no mercado nacional. Foi 

observado é que as empresas, enquanto ainda poderiam manter um preço abaixo do preço 

exercido pela empresa importadora, têm uma possibilidade de manter um aumento do preço 

maior ao longo do tempo. Porém, quando o preço exercido pelas empresas é maior do que o 

preço da importadora, o aumento do preço que torna a empresa competitiva no mercado deve 

ser menor, mostrando que a empresa importadora disciplina o mercado. O ponto em que as 

empresas têm o mesmo preço de equilíbrio de mercado pode ser considerado como um ponto 

de inflexão da função de preços e, no momento que o preço exercido pela importadora é 
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menor do que o das empresas, as empresas devem diminuir o ritmo de aumento preço, senão 

podem diminuir sua participação de mercado. 

As técnicas utilizadas pelos órgãos responsáveis pela defesa econômica se mostraram 

eficientes em delimitar a concorrência monopolística, uma vez que foi possível verificar que, 

para empresas que estão neste tipo de mercado, seus preços devem ser co-integrados. Sendo 

assim, ao modelar corretamente o mercado de concorrência monopolística, foi possível 

delimitar bem este mercado relevante para uma amostra com mais de 200 observações. 

 

Limitações e trabalhos futuros 

 

Neste trabalho foi considerado um modelo estático de competição monopolística. Para 

se considerar um modelo dinâmico, seria necessário trabalhar com um modelo parecido com o 

de Corts (1999), ajustado pelo modelo de Puller (2006). Seria necessário considerar os 

diversos retornos dos possíveis lucros que as empresas teriam se estivessem em conluio, de 

acordo com as fórmulas propostas pelos autores, considerando-se que as empresas poderiam 

receber uma punição se saíssem do conluio. Seria necessário remodelar as equações 2.48 e 

2.56 de forma a ser possível considerar que os produtos são substitutos. 

Neste trabalho também foi necessário usar dados sintéticos gerados por meio de uma 

simulação devido à dificuldade de se obter dados reais. Como proposto por Aguiar (2000), 

uma forma de se resolver isso seria obter os dados oriundos de leitura de códigos de barras 

nas máquinas registradoras de supermercados. Neste caso, seria possível obter, ao mesmo 

tempo, uma estimativa do preço exercido pela empresa e a quantidade vendida. Tendo estes 

valores, seria possível obter um modelo mais próximo da realidade em determinado período 

de tempo. Infelizmente, este tipo de base de dados não era disponível até o término do 

trabalho.  
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Anexo A – Problema do consumidor para três bens de consumo 

 

Dada uma função utilidade que seja estritamente monotônica e estritamente convexa 

conhecida como função de utilidade CES (Constant Elasticity of Substitution – Elasticidade 

Constante de Substituição) para três bens de consumo, temos 

 

9�B�, BX, Bº� � �B�Y � BXY � BºY � Y⁄ ,       0 2 Z [ 1. (A.1) 

 

O problema do consumidor é encontrar a demanda de cada bem de forma a resolver 

 

maxC\,C],C\,C»�B�Y � BXY � BºY � Y⁄         G. H          A 	 ��B� 	 �XBX 	 �ºBº � 0. (A.2) 

 

O Lagrangiano da equação (A.2) é dado por 

 

P�B�, BX, Bº, Q� : �B�Y � BXY � BºY � Y⁄ � QR A 	 ��B� 	 �XBX 	 �ºBºS. (A.3) 

 

Como a função de preferência CES é monotônica, a restrição de orçamento terá 

solução na igualdade e, assumindo que há uma solução interior e como a CES é diferenciável 

em >) � �B�, BX, Bº�, �>), Q)� ^ 0 resolve as condições (A.1) e >) � �B�, BX, Bº� será a 

solução do problema de maximização do consumidor para os preços ��, �X e �º, e para a 

renda A. Assumindo uma solução interior, as condições de Kuhn-Tucker coincidem com as 

condições de primeira ordem ordinárias do Lagrangiano, tendo: 

 +P�B�, BX, Bº, Q�+B� � �B�Y � BXY � BºY �� Y⁄ �"�B�Y"� 	 Q�� � 0 (A.4) 

+P�B�, BX, Bº, Q�+BX � �B�Y � BXY � BºY �� Y⁄ �"�BXY"� 	 Q�X � 0 (A.5) 

+P�B�, BX, Bº, Q�+Bº � �B�Y � BXY � BºY �� Y⁄ �"�BºY"� 	 Q�º � 0 (A.6) 

+P�B�, BX, Bº, Q�+Q � A 	 ��B� 	 �XBX 	 �ºBº � 0 (A.7) 
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Dividindo (A.5) por (A.4) e (A.6) por (A.4), e rearranjando os termos, o sistema de 

quatro equações com quatro incógnitas em 3 equações e 3 incógnitas de interesse particular, B�, BX e Bº: 

 

BX � B� ��X���
� Y"�⁄

 (A.8) 

Bº � B� ��º���
� Y"�⁄

 (A.9) 

A � ��B� � �XBX � �ºBº (A.10) 

 

Substituindo (A.8) e (A.9) em (A.10), temos: 

 

A � ��B� � �XB� ��X���
� Y"�⁄ � �ºB� ��º���

� Y"�⁄
 (A.11) 

A � B� ¼��Y Y"�⁄ � �XY Y"�⁄ � �ºY Y"�⁄��� Y"�⁄ ½ (A.12) 

 

Isolando B� na equação (A.12), temos: 

 

B����, �X , �º , A� � ��� �Y"��⁄ A��Y �Y"��⁄ � �XY �Y"��⁄ � �ºY �Y"��⁄  (A.13) 

 

Substituindo (A.13) em (A.8) e (A.9), temos: 

 

BX���, �X , �º , A� � �X� �Y"��⁄ A��Y �Y"��⁄ � �XY �Y"��⁄ � �ºY �Y"��⁄  (A.14) 

Bº���, �X , �º , A� � �º� �Y"��⁄ A��Y �Y"��⁄ � �XY �Y"��⁄ � �ºY �Y"��⁄ . (A.15) 

 

Definindo o parâmetro � � Z �Z 	 1�⁄ , podem-se simplificar as equações (A.13), 

(A.14) e (A.15) e reescrevendo as demandas Marshalianas (Marshalian demands), temos: 
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B����, �X , �º , A� � ���"�A��� � �X� � �º�  
(A.16) 

BX���, �X , �º , A� � �X�"�A��� � �X� � �º�  (A.17) 

Bº���, �X , �º , A� � �º�"�A��� � �X� � �º�  (A.18) 
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Anexo B – Códigos fonte do programa em Matlab 

 

    % Programa principal 
function p=CalcP (r,y1,Cf,n,IniA,FinalA,m1,c,IniC,ro,sigmav,CP) 
    % parâmetros usados nas simulações: 
    % r -> valor usado na equação da demanda da CES: x=(y*p1.^(r-1))/(p1.^r+p2.^r); 
    % y1 -> renda do consumidor inicial 
    % Cf -> Vetor com os custos fixos 
    % n -> número de empresas 
    % IniA -> Início dos arquivos que serão gerados 
    % FinalA -> Final dos arquivos que serão gerados 
    % m1 -> número de valores que serão descartados 
    % c -> número de séries que serão geradas 
    % IniC -> Valor inicial do custo variável 
    % ro -> valor da velocidade de reversão a média da AR(1) 
    % sigmav -> desvio padrão usado na simulação 
    % CP -> Critério de parada 
 
    % Uso da função optimset para criar uma estrutura de opções com os  
    % argumentos de entrada para a função de otimização fmincon 
    options = optimset('Algorithm','interior-
point','Display','off','MaxFunEvals',1000,'MaxIter',100,'TolFun',CP,'TolCon',CP); 
 
    % Inicializa cada valor de custo variável com o valor fornecido nos 
    % argumentos de entrada 
    for i=1:n 
        Cv(i)=IniC; 
    end 
 
    % k corresponde a média e v a variância da distribuição de log(x) 
    k=0.01; 
    v=sigmav; 
    %a=log(Cv/(1-ro)); 
    % Parâmetros da distribuição lognormal com média k e desvio padrão v 
    % para o custo: 
    mu = log((k^2)/sqrt(v+k^2)); 
    sigma = sqrt(log(v/(k^2)+1)); 
    % para a renda: 
    mu_r = log((k^2)/sqrt(1.011185205+k^2)); 
    sigma_r = sqrt(log(1.011185205/(k^2)+1)); 
 
    % looping para a criação dos arquivos de dados gerados 
    for d=IniA:FinalA 
        if d==1 
            m=m1+26; 
            fpP=fopen('ArqP26.txt','w'); 
            fpPt=fopen('ArqP26T.txt','w'); 
            fprintf(1,'Simulacao: %d\n',m-m1); 
        elseif d==2 
            m=m1+52; 
            fpP=fopen('ArqP52.txt','w'); 
            fpPt=fopen('ArqP52T.txt','w'); 
            fprintf(1,'Simulacao: %d\n',m-m1); 
        elseif d==3 
            m=m1+104; 
            fpP=fopen('ArqP104.txt','w'); 
            fpPt=fopen('ArqP104T.txt','w'); 
            fprintf(1,'Simulacao: %d\n',m-m1); 
        elseif d==4 



113 
 
            m=m1+260; 
            fpP=fopen('ArqP260.txt','w'); 
            fpPt=fopen('ArqP260T.txt','w'); 
            fprintf(1,'Simulacao: %d\n',m-m1); 
        elseif d==5 
            m=m1+520; 
            fpP=fopen('ArqP520.txt','w'); 
            fpPt=fopen('ArqP520T.txt','w'); 
            fprintf(1,'Simulacao: %d\n',m-m1); 
        else 
            m=m1+2600; 
            fpP=fopen('ArqP2600.txt','w'); 
            fpPt=fopen('ArqP2600T.txt', 'w'); 
            fprintf(1,'Simulacao: %d\n',m-m1); 
        end 
 
    % Legenda da série de saída do teste ADF 
        fprintf(fpPt,'tau_AR_p1_0 pvalue_AR_p1_0 stat_AR_p1_0 '); 
        fprintf(fpPt,'tau_AR_p1_1 pvalue_AR_p1_1 stat_AR_p1_1 '); 
        fprintf(fpPt,'tau_AR_p1_2 pvalue_AR_p1_2 stat_AR_p1_2 '); 
        fprintf(fpPt,'tau_ARD_p1_0 pvalue_ARD_p1_0 stat_ARD_p1_0 '); 
        fprintf(fpPt,'tau_ARD_p1_1 pvalue_ARD_p1_1 stat_ARD_p1_1 '); 
        fprintf(fpPt,'tau_ARD_p1_2 pvalue_ARD_p1_2 stat_ARD_p1_2 '); 
        fprintf(fpPt,'tau_TS_p1_0 pvalue_TS_p1_0 stat_TS_p1_0 '); 
        fprintf(fpPt,'tau_TS_p1_1 pvalue_TS_p1_1 stat_TS_p1_1 '); 
        fprintf(fpPt,'tau_TS_p1_2 pvalue_TS_p1_2 stat_TS_p1_2 '); 
        fprintf(fpPt,'tau_AR_p2_0 pvalue_AR_p2_0 stat_AR_p2_0 '); 
        fprintf(fpPt,'tau_AR_p2_1 pvalue_AR_p2_1 stat_AR_p2_1 '); 
        fprintf(fpPt,'tau_AR_p2_2 pvalue_AR_p2_2 stat_AR_p2_2 '); 
        fprintf(fpPt,'tau_ARD_p2_0 pvalue_ARD_p2_0 stat_ARD_p2_0 '); 
        fprintf(fpPt,'tau_ARD_p2_1 pvalue_ARD_p2_1 stat_ARD_p2_1 '); 
        fprintf(fpPt,'tau_ARD_p2_2 pvalue_ARD_p2_2 stat_ARD_p2_2 '); 
        fprintf(fpPt,'tau_TS_p2_0 pvalue_TS_p2_0 stat_TS_p2_0 '); 
        fprintf(fpPt,'tau_TS_p2_1 pvalue_TS_p2_1 stat_TS_p2_1 '); 
        fprintf(fpPt,'tau_TS_p2_2 pvalue_TS_p2_2 stat_TS_p2_2 '); 
        fprintf(fpPt,'\n'); 
        for b=1:c 
            fprintf(1,'Simulacao: %d\n',b); 
            fprintf(fpP,'%f ',b); 
            fprintf(fpP,'\n'); 
 
    % Recurso usado para recuperar o valor inicial da renda 
            y=y1; 
            % looping usado nas iterações 
            for j=1:m 
                % valor inicial do preço usado no cálculo de fmincon 
                p = [1,1]; 
                % uso do fmincon para o cálculo dos preços de equilíbrio para a 
                % função objetivo lucro e restrição mycon 
                p = fmincon(@(p) lucro(p,Cf,Cv,r,y),p,[],[],[],[],[0,0],[],@(p) mycon(p,Cf,Cv,r,y),options); 
                if j> m1 
                    fprintf(fpP,'%f ',j); 
                    % Salva cada valor dos preços no arquivo 
                    for i=1:n 
                        fprintf(fpP,'%f ',p(i)); 
                    end 
 
    % criação do vetor dos logs dos preços 
                    p1(j-m1)=log(p(1)); 
                    p2(j-m1)=log(p(2)); 
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                    fprintf(fpP,'\n'); 
                end 
 
                % Gera um novo valor de renda usando uma log Normal 
                % randômica com média mu_r e variância sigma_r. 
                y=y+exp(lognrnd(mu_r,sigma_r)); 
                % Gera um novo valor de custo variável usando uma log Normal 
                % randômica com média mu e variância sigma. 
                for i=1:n 
                    Cv(i)=exp(a(i)+ro*log(Cv(i))+lognrnd(mu,sigma)); 
                end 
            end 
    % quantidade de dados gerados 
            dif=m-m1; 
    % estatística ADF para o preço p1, considerando sem constante e sem tendência 
            [tau,pvalue,stat]=adftest(p1,'model','AR','Lags',0:2); 
            for i=1:3 
                fprintf(fpPt,'%f %f %f ',tau(i),pvalue(i),stat(i)); 
            end 
    % estatística ADF para o preço p1, considerando com constante e sem tendência 
            [tau,pvalue,stat]=adftest(p1,'model','ARD','Lags',0:2); 
            for i=1:3 
                fprintf(fpPt,'%f %f %f ',tau(i),pvalue(i),stat(i)); 
            end 
    % estatística ADF para o preço p1, considerando com constante e com tendência 
            [tau,pvalue,stat]=adftest(p1,'model','TS','Lags',0:2); 
            for i=1:3 
                fprintf(fpPt,'%f %f %f ',tau(i),pvalue(i),stat(i)); 
            end 
    % estatística ADF para o preço p2, considerando sem constante e sem tendência 
            [tau,pvalue,stat]=adftest(p2,'model','AR','Lags',0:2); 
            for i=1:3 
                fprintf(fpPt,'%f %f %f ',tau(i),pvalue(i),stat(i)); 
            end 
    % estatística ADF para o preço p2, considerando com constante e sem tendência 
            [tau,pvalue,stat]=adftest(p2,'model','ARD','Lags',0:2); 
            for i=1:3 
                fprintf(fpPt,'%f %f %f ',tau(i),pvalue(i),stat(i)); 
            end 
    % estatística ADF para o preço p2, considerando com constante e com tendência 
            [tau,pvalue,stat]=adftest(p2,'model','TS','Lags',0:2); 
            for i=1:3 
                fprintf(fpPt,'%f %f %f ',tau(i),pvalue(i),stat(i)); 
            end 
            fprintf(fpPt,'\n'); 
            fprintf(fpP,'\n'); 
    % looping usado para reinicializar o custo variável 
            for i=1:n 
                Cv(i)=IniC; 
            end 
        end 
    % fechamento dos arquivos 
        fclose(fpP); 
        fclose(fpPt); 
    end 
Função objetivo do lucro 

function L = lucro (p,Cf,Cv,r,y) 
    % Valores de demanda para cada uma das empresas 
    x(1)=(y*p(1).^(r-1))/(p(1).^r+p(2).^r); 
    x(2)=(y*p(2).^(r-1))/(p(1).^r+p(2).^r); 
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    % Função lucro para cada uma das empresas (inverso) 
    Lucro(1)=Cf(1)+Cv(1)*x(1).^2-p(1)*x(1); 
    Lucro(2)=Cf(2)+Cv(2)*x(2).^2-p(2)*x(2); 
    % Soma dos lucros 
    L=sum(abs(Lucro)); 
 

Restrições do problema 

function [c,ceq] = mycon1(p,Cf,Cv,r,y) 
    % Valores de demanda para cada uma das empresas 
    x(1)=(y*p(1).^(r-1))/(p(1).^r+p(2).^r); 
    x(2)=(y*p(2).^(r-1))/(p(1).^r+p(2).^r); 
    % restrição de que a diferença do custo médio e da receita média tem que ser maior ou igual a zero 
    c(1) = -Cf(1)/x(1) - Cv(1)*x(1)+ p(1); 
    c(2) = -Cf(2)/x(2) - Cv(2)*x(2)+ p(2); 
    % restrição de que a diferença do custo médio e da receita média tem que ser igual a zero 
    ceq(1) = Cf(1)/x(1) + Cv(1)*x(1)- p(1); 
    ceq(2) = Cf(2)/x(2) + Cv(2)*x(2)- p(2); 
 


