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NOTA DE CONJUNTURA ECONÔMICA 

Maio de 2006 – Nº 16 

Varejo: o Grande Vilão? 

Henrique Ribeiro Mascarenhas1 
Frederico A. Turolla2 

 
O senso comum apresenta o varejo como a “grande força propulsora da economia” do ponto 
de vista de promover o consumo, controlando a indústria e os meios produtivos, permitindo 
preços menores ao consumidor. É a “ditadura do varejo”, estampada nas revistas e jornais de 
negócios, que mostra este setor se concentrando ano a ano, adquirindo um poder cada vez 
maior nas cadeias produtivas. O fraco desempenho das indústrias de bens-de-consumo, 
principalmente a de duráveis, é muitas vezes explicado por esta presumida “força quase que 
de monopólio”, que obriga os fornecedores a apresentarem custos cada vez menores, 
enquanto o varejo se fortalece, controla preços e lucra. Mas até que ponto esta visão é 
verdadeira? Sob a ótica da teoria econômica e focando a indústria de bens-de-consumo 
duráveis, especificamente o setor de eletrodomésticos de grande porte (linha branca), 
pretendemos aqui jogar uma luz nesta discussão. 
 
O setor de eletrodomésticos de grande porte, aqui chamado de setor de linha branca, é composto 
basicamente pelos produtos: fogões, refrigeradores, lavadoras de roupa automáticas e semi-
automáticas. Representa pouco menos que 1% do PIB do Brasil, e gera pouco mais que 1% dos 
empregos da indústria (segundo dados do IBGE). 
A indústria de linha branca vem apresentando, na análise agregada, resultados pífios desde 1999. A 
relação Lucro Líquido da Indústria pelas vendas de 1999 até 2004, sem ajuste pela inflação, nunca foi 
maior que 1,8% e foi negativa em alguns anos (Anuário Exame/Estimativas). A mídia e o senso 
comum costumam atribuir a responsabilidade pelo pobre desempenho da indústria ao varejo, levando 
em conta inclusive uma percepção de que o varejo é concentrado e de que redes, como as Casas Bahia, 
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detêm poder de mercado. Entretanto, para a indústria de bens-de-consumo duráveis estas conclusões 
podem ser errôneas. Para uma compreensão mais ampla do setor de linha branca e avaliação do papel 
do varejo é necessário entender claramente quais são os incentivos econômicos que estão presentes 
nesta interação. 
O Varejo. A partir da definição abrangente dos equipamentos varejistas, por tipo de varejo, é possível 
identificar aqueles que são utilizados para escoar os eletrodomésticos. As cadeias supra-regionais de 
lojas de departamento representam aproximadamente 45% do escoamento dos eletrodomésticos da 
linha branca, enquanto os hipermercados e superlojas apenas 11%. Já as lojas de departamentos 
regionais representam pouco mais de 25% do escoamento destes produtos. A figura 1 apresenta esses 
equipamentos de forma esquemática. É importante lembrar que a cadeia de distribuição dos 
eletroeletrônicos, no qual se inclui a linha branca, é bastante diferente daquela dos bens-de-consumo 
não duráveis que é concentrada nos equipamentos varejistas de auto-serviço.  

Figura 1 – Equipamentos Varejistas que vendem eletrodomésticos de linha branca 
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A concentração do segmento varejista é apresentada na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Concentração Regional no Varejo de Linha Branca no Brasil (C4 e HH) 

2003 2002 
Mercados regionais selecionados 

C4 HH C4 HH 
Porto Alegre – RS 50,8% 1228 55,7% 1241 

Salvador – BA  37,8% 597 35,9% 508 

Goiás e Distrito Federal  67,9% 1605 54,9% 1004 

Pará e Amapá  63,8% 1495 79,1% 2627 

Leste Sta Catarina e Curitiba – PR 39,0% 503 39,4% 503 

Belo Horizonte – MG  76,7% 1618 73,7% 1485 

Espírito Santo  31,3% 328 29,7% 360 

Manaus – AM 44,0% 675 46,6% 733 

São Paulo - SP e Interior Leste 59,3% 1422 53,3% 959 

Ceará, Piauí e Maranhão 42,5% 700 35,5% 507 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 53,2% 918 60,6% 1141 

Interior de Minas Gerais 8,8% 51 7,4% 46 

Recife- PE e Grande Recife 31,8% 341 30,1% 326 

 Oeste do Estado de São Paulo 45,1% 701 41,2% 594 

Fonte: Indústria de Linha Branca / Varejistas / Anuário Exame Maiores e Melhores 2004 / Anuário Valor 1000 
2004. Dados trabalhados pelo autor. 

Do ponto de vista agregado, a concentração segundo o índice Herfindahl-Hirshman (HH)3 foi de 
menos de 800, indicando que o varejo não é concentrado. Os índices HH regionais são sempre 
menores que 1800, mostrando que, no máximo, o varejo para este setor é moderadamente concentrado. 
No ano de 2005, estima-se que o índice HH para o varejo de eletrodomésticos aumentou para 900, 
ainda dentro da faixa de mercado desconcentrado. 
Nesse mercado, a análise de concentração deve ser feita em âmbito regional. Isto porque, além de não 
existir uma cadeia de varejo nacional, as cadeias regionais, muitas vezes, aumentam a sua área de 
atuação de forma orgânica, sem adquirir outras redes, mas por abertura de lojas próprias, passando a 
competir com as cadeias já existentes. 

                                                 
3 O índice HH oferece uma importante medida de concentração dos mercados e é calculado pelo somatório dos quadrados 

das participações individuais de cada uma das empresas que compõem o mercado. Em geral, considera-se que HH<1000 

considera-se que o mercado não é concentrado; 1000<HH<1800, moderadamente concentrado; e HH > 1800, o mercado é 

concentrado. O indicador C4 se refere à soma da participação das quatro maiores empresas que participam do mercado. 
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Tomemos como exemplo disto a praça de Porto Alegre. Até o final da década de 1990, o varejo de 
eletrodomésticos deste mercado relevante era dominado pelas Lojas Colombo. No entanto, quando o 
Ponto Frio (Globex S/A) e as Casas Bahia entraram neste mercado, a concentração não demorou muito 
a diminuir (de 2002 para 2003 a concentração medida pela participação dos 4 maiores varejistas 
passou de 58% para 51%, respectivamente), uma vez que os consumidores passaram a ter mais opções 
de compra. Exemplos como este podem ser citados para vários mercados relevantes brasileiros. 
Como resultado, vemos que as Casas Bahia e o Ponto Frio, hoje as maiores cadeias de distribuição de 
eletrodomésticos do Brasil, ao se expandir, aumentaram a concentração agregada, ao mesmo tempo em 
que diminuíram a concentração nos novos mercados relevantes (regiões definidas de atuação 
geográficas) onde passaram a atuar. 
Evidência dos preços. Uma importante evidência econômica pode ser obtida do lado dos preços dos 
eletrodomésticos da linha branca, calculado pelo IBGE através do IPCA de linha branca, deflacionados 
pelo IGP-M de janeiro de 1999 até abril de 2005. O que percebemos é que neste período os preços dos 
eletrodomésticos tenderam, em termos reais, a ficar estáveis com suave tendência de queda. 
Dificilmente podemos imaginar um varejo de posse do controle dos preços, por sua concentração e 
pelo fato de que a concentração monopolista tenderia a um aumento de preços em termos reais. Desta 
constatação, concluímos que o varejo tem um padrão de competição na qual todo o varejo tende a 
vender no mesmo preço (competição em Bertrand). A lógica da competição regional (mercados 
relevantes) impede que um varejista tenha poder de monopólio. Ele não tem poder para restringir os 
volumes ofertados e controlar os preços. 
A Indústria. A indústria do setor de linha branca é dominada por quatro empresas transnacionais 
(Multibrás S/A Eletrodomésticos, Electrolux do Brasil S/A, Mabe Campinas S/A e Mabe Itu S/A, BSH 
Continental) que detêm mais de 82% do mercado de refrigeradores, lavadoras automáticas de roupas, e 
fogões. Outros 8% deste mercado estão na mão de grupos nacionais que atuam prioritariamente com 
produtos de baixo custo focando as classes sociais mais baixas (Esmaltec, Atlas Eletrodomésticos S/A, 
Indústrias Mueller, Venâncio). Os outros 10% se encontram pulverizados em várias empresas de 
pequeno porte e com atuação estritamente regional. 
Com um número baixo de competidores a concentração na indústria é bastante alta. Os índices HH em 
2004, calculados para as seguintes indústrias são: fogões 2000, refrigeradores 3500, e lavadoras 
automáticas de roupa 4150. Para efeitos de comparação os índices HH estimados para a indústria de 
eletrônicos como televisores e som são 1200 e 1500 respectivamente. 
Há um excesso de capacidade desta indústria frente à demanda do mercado interno e externo. Hoje, a 
capacidade instalada de refrigeradores é de cerca de 7 milhões de unidades, contra uma produção de 
4,3 milhões de unidades. Já para os fogões, temos uma produção de 5,2 milhões para uma capacidade 
de 7,2 milhões unidades. Finalmente para as lavadoras automáticas de roupas há uma capacidade de 
2,3 milhões de unidades frente à produção de 1,8 milhões de unidades. 
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O mercado brasileiro é fechado para estes bens. Uma importante barreira à entrada são as taxas de 
importação da ordem de 20%, que praticamente inviabilizam a colocação de produtos de qualquer 
concorrente estrangeiro de forma competitiva. 
Como se sabe, em mercados de oligopólio a estratégia cooperativa maximiza resultados. Esta indústria 
teria condições para agir de forma a maximizar seus resultados no médio prazo agindo como um cartel 
ou se alinhando de forma a conseguir ganhos financeiros expressivos. Contudo como vimos 
anteriormente os resultados financeiros não são expressivos. Trata-se, então, de um equilíbrio não-
cooperativo. 
Há muitos fatores que levam à não cooperação desta indústria. Um deles é o fato de que existem 
economias de escala: a quantidade produzida influencia muito no resultado final das companhias, pois 
o custo baixa consideravelmente. O fato de haver muita capacidade ociosa aumenta a busca por escalas 
de produção a fim de maximizar o resultado de cada uma das firmas individualmente. Além disso, 
podemos citar outros pontos que evitam a presença de coordenação ou de acordo de preços: 

(a) as quatro maiores empresas são transnacionais, que impõem aos seus executivos políticas anti-

cartel muito rígidas (códigos de integridade), impedindo-os de fazer qualquer acordo de preços 

sob pena de demissão. 

(b) o código da entidade de classe da indústria, a ELETROS, não permite que acordos de preços 

firam as leis anti-truste e anti-cartel vigentes no Brasil. 

(c) existe uma rotatividade dos executivos, o que torna mais difícil a coordenação, pois não se cria 

reputação nas estratégias de signaling. 

(d) a divulgação trimestral dos resultados, pelas empresas transnacionais, transforma a lógica da 

busca por resultados numa demanda de curto prazo. 

(e) são somente 11 rodadas de negociações por ano (uma por mês, com exceção de dezembro). Um 

número baixo para se tentar coordenação entre os fabricantes. 

Sendo assim estas empresas operam em um equilíbrio de Nash clássico de dilema de prisioneiro, na 
qual o aumento de preço pode significar uma perda tão grande de participação de mercado, que garante 
que todos os fabricantes não aumentem seus preços. A falta de coordenação existe, pois não se cria 
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reputação nos jogos repetidos, que não são muitos. O incentivo ao desvio é muito grande quando é 
necessário apresentar resultados de curto prazo. 
A interação entre o varejo e a indústria. A competição da indústria se dá em Cournot, ou seja, ela 
determina o nível de produção que entende ser o que maximiza seu resultado, e o preço fica em sua 
função. E como já vimos, o varejo compete em Bertrand, na qual o preço igual ao custo maximiza o 
resultado dos agentes com o maior volume de vendas possível. Essa interação é apresentada na figura 
3. 

Figura 3 – A interação varejo-indústria na linha branca 
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Usando modelos econômicos um pouco mais formalmente, podemos descrever os modelos de varejo e 
indústria para o setor de linha branca conforme proposto a seguir. 
1- A produção de uma indústria é função dos seguintes fatores (Cournot): das economias de escala, da 
elasticidade da demanda ao preço e da produção combinada de todo o setor. 
2- O varejo tem a seguinte função que maximiza seu resultado (Bertrand): vender ao menor preço 
possível (preço pago a indústria mais os custos operacionais); e vender a quantidade demandada pelos 
consumidores ao menor preço ofertado. 
Pela interação dos modelos acima obtemos claramente os incentivos da relação varejo-indústria para o 
setor de linha branca: 

(a) Cada indústria tem incentivo a produzir volumes cada vez maiores (para maximizar seu 

resultado) 
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(b) Cada varejo tem incentivo a obter um custo menor que de seu concorrente (para ficar com toda 

a demanda)  

(c) Não há o incentivo na indústria a um comportamento de cartel 

A demanda de bens de consumo duráveis, principalmente os da linha branca, é praticamente inelástica 
ao preço. São bens de primeira necessidade nos lares brasileiros. Este é um resultado de suma 
importância pois impõe distorções ainda maiores entre o varejo e a indústria. 
Na presença desses incentivos, o varejo aceita maiores volumes de compra em troca de menores 
preços. Isso, no curto prazo, atende aos incentivos de varejo (menor custo relativo) e da indústria 
(maior volume). Contudo, na ponta do consumidor, a demanda para estes bens é inelástica a preços. 
Isso significa que, no médio e longo prazo, a demanda não se altera pelo preço “ceteris paribus”. 
Desta forma as curvas de demanda vistas pelo varejo e pela indústria são distintas. Isso faz com que a 
indústria produza sempre muito mais que o desejado, pois vê uma demanda elástica ao preço, e na 
realidade a demanda da ponta final (consumidores) é inelástica. 
Aliado ao ponto principal acima, há também a assimetria de informação entre os agentes, informação 
incompleta e não homogênea sobre a demanda futura o que em momentos de instabilidade econômica 
potencializam os problemas enfrentados pela indústria. 
Assim a interação varejo-indústria nos leva para um sistema de não equilíbrio, na qual sempre haverá 
excesso de produção pressionando os preços para baixo, uma vez que não há demanda suficiente. Por 
sua vez o varejo, no curto prazo consegue preços menores, mas que não leva a uma vantagem 
competitiva intra-varejo no longo prazo, já que no limite todos irão conseguir os mesmos preços. 
O excesso de produção que é encontrado na cadeia garante que os preços reais sejam sempre 
deprimidos e faz com que o resultado individual das indústrias do setor não seja maximizado. 
Conclusão. A concentração cada vez maior do varejo de eletrodomésticos não é suficiente para 
permitir qualquer poder de controle sobre a indústria, esta sim bastante concentrada. Os incentivos 
econômicos existentes e a forma com que a indústria processa a demanda, sob a ótica do varejo, e não 
dos consumidores, fazem com que a quantidade ofertada seja maior que a necessária inviabilizando 
qualquer ganho real de preços e aumento de lucros.  
Nossa análise econômica da relação entre varejo e indústria permite explicar o baixo desempenho 
financeiro das indústrias da seguinte forma: (a) elas não se coordenam para aumentar preços e (b) elas 
não são capazes de prever a demanda sob a ótica do consumidor, a qual é inelástica a preços, ficando 
vulneráveis nas negociações com o varejo. 
Existem saídas para a indústria de eletrodomésticos. Controlar o varejo, como faz a indústria 
automobilística, parece bastante improvável tendo em vista os esforços envolvidos nesta 
movimentação. Coordenar o mercado por meio de um “líder” que não desvia sua estratégia e cria 
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reputação ao sistema seria custoso e demorado. Portanto uma das saídas para o setor são as fusões ou 
aquisições como forma de maximizar os resultados, diminuindo a capacidade ociosa e reduzindo os 
efeitos da economia de escala.  


