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RESENHA 

 
O objetivo deste estudo é verificar a existência de concentração de mercado entre 
empresas que operam no Sistema Transporte Rodoviário Intermunicipal de 
Passageiros (STRIP). Para tanto foi realizado um estudo de caso no STRIP de Goiás. 
Os resultados obtidos demonstram uma tendência de concentração.   
 
PALAVRAS-CHAVE:  
 
Transporte público; transporte rodoviário; transporte intermunicipal;concentração de 
mercado; estrutura de mercado.  

 
INTRODUÇÃO 

 
O Estado é responsável pela oferta, regulação, controle e fiscalização do transporte 
público. Ele pode garantir a oferta deste serviço transferindo a operação a empresas 
públicas ou privadas por meio de concessão, licitação ou autorização. 
 
O transporte intermunicipal de passageiros é um desses serviços que o governo 
concede a exploração e configura-se como elemento de grande importância para o 
deslocamento de passageiros dentro de umestado. Devido a sua relevância é 
imprescindível um planejamento adequado para melhor atender a população nos 
direitos de ir e vir e de locomoção.  
 
Embora comprovada sua importância na economia regional e nacional, existem 
poucos estudos sobre a estrutura e funcionamento do mercado de transporte 
intermunicipal. Há carências não somente de informações elementares para descrever 
as principais características do setor como também de estudos analíticos para 
compreender suas principais relações e condicionantes de comportamento. 
 
Um dos parâmetros que podem ser utilizados no planejamento de transportes é a 
análise de concentração de mercados, com o objetivo de garantir um ambiente 
favorável à concorrência e ao aumento da eficiência econômica na prestação desses 
serviços. Neste contexto, o presente estudo objetivou analisar a existência de 
concentração de mercado entre empresas que operaram no Transporte Rodoviário 
Intermunicipal de Passageiros. Para tanto, foi realizado um estudo de caso no Sistema 
de Transporte Intermunicipal de Passageiros (STRIP) do Estado de Goiás. 
 



 

 
TEORIA DA ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL 
 

O mainstreamda economia clássica postula que para a existência de um mercado é 
necessário haver a procura, a oferta e o encontro de interesses entre estas forças, ou 
seja, o preço e a remuneração. Porém a Teoria da Organização Industrial (TOI) vai 
além, adotando, conforme descreve Varian (2006), a noção de indústria como um 
conjunto de empresas que atuam no mesmo negócio e que em conjunto com seus 
compradores constituem um mercado.  
 
A indústria passa a ser vista como um grupo de empresas, direcionadas para a 
produção de bens e serviços que são substitutos próximos, e que atuam em um 
mesmo espaço concorrencial. O foco passa a ser o comportamento das empresas que 
constituem a indústria no mercado e este passa a ser entendido como um espaço 
abstrato, onde ocorre o encontro entre a oferta e a demanda em negociações por 
determinado produto.  
 
De acordo com Stiglitz e Walsh (2003), o grau de concorrência em uma indústria é 
relativo, principalmente, ao número de empresas, ao grau de concentração e a 
diferenciação de produtos. 

ÍNDICES DE CONCENTRAÇÃO DE MERCADO  

Para alguns teóricos a concentração em mercados se refere a dados econômicos 
como lucro e receita. Já para Koch (1974) a concentração diz respeito à quantidade e 
a abrangência dos agentes de um determinado mercado sobre elementos que 
determinam o tamanho de cada um deles, sem especificar ao certo o que seriam tais 
elementos. Tedesco (2012) ressalta que a concentração pode ser medida em função 
dos meios de produção, da quantidade produzida ou dos resultados alcançados. 
Portanto, no transporte de passageiros é possível medir a concentração por meio da 
análise da frota (meio de produção), de passageiros (quantidade produzida) ou da 
receita gerada (resultados). 
 
Para mensurar a concentração da indústria ou de mercados são utilizados índices de 
concentração, sendo os mais comuns o CR(k) (ConcentrationRatio) e o HH 
(Hirschman-Herfindahl) para o cálculo do marketsharee a concentração no mercado 
de transporte rodoviário. Em geral, os índices indicam que quanto maior a 
concentração menor será o grau de concorrência. 
 
ÍNDICE DE HIRSCHMAN-HERFINDAHL 
 
O HH é uma medida de concentração positivo-sumária e seu valor varia no intervalo 

entre 1 �� � �� � 1. Ele é calculado através do somatório das proporções de 
determinada variável,para cada empresa, elevados ao quadrado (ver equação 1). 
 
Assim, os valores próximos a zero indicam que o mercado estudado é muito pouco 
concentrado, enquanto valores próximos a 1 correspondem a maior concentração, 
logo, o limite superior seria o caso no qual existisse uma única empresa operando no 
mercado e o limite inferior seria quando todas as empresas tivessem o mesmo 
tamanho (KupfereHasenclever, 2002). 
 
O HH é definido como a soma de quadrado da participação de todas as “n” empresas: 
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	� , 1 �� � �� � 1. (1) 

O calculo do índice HH é possível somente quando estão disponíveis os dados de 
todos os agentes do mercado, fato este que muitas vezes dificulta sua aplicação. 
Apesar de não refletir de maneira direta o marketshare, o HH reflete de forma mais 
ampla e com mais ênfase a concentração de empresas em um mercado, pelo fato de 
considerar todos os participantes e potencializar a participação relativa de cada 
empresa, ou seja, elevar cada parcela ao quadrado implica atribuir um peso maior às 
empresas relativamente maiores (Tedesco, 2012). 
 
RAZÃO DE CONCENTRAÇÃO (CR) 
 
A CR(k) é uma medida de concentração positiva, parcial ou sumária da participação 
das k maiores empresas, ou seja, seu cálculo é obtido a partir do somatório das 
parcelas de mercado das maiores empresas em determinada indústria.  
 
Quanto maior o índice CR(k) maior será o poder de mercado exercido por essas 
empresas. Este índice indica a parcela de mercado das k maiores empresas (k= 
1,2,..., n ).A obtenção do seu valor pode ser observada na Equação 2: 
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Onde si é a participação da empresa no mercado, k é o número da amostra das 
maiores empresas e n é o número total de empresas. Nas aplicações empíricas, 
normalmente utilizam-se os valores de k =4 e k=8 , mas, podem ser escolhidos outros 
valores com base nas variáveis estudadas. 

O índice CR(k) não analisa a participação das empresas menores no mercado, o que 
dificulta uma avaliação futura das consequências de possíveis fusões entre empresas 
menores ou de várias empresas médias, as quais não estão incluídas em k. Quando o 
índice é calculado em função dos dados parciais e não sumários, ele desconsidera a 
participação relativa das maiores empresas no todo do mercado, avaliando sua 
participação apenas no conjunto de empresas estudadas (Tedesco, 2012). 
 
METODOLOGIA  

 
Foi realizado um estudo de caso no Sistema de Transporte Intermunicipal de 
Passageiros do estado de Goiás (STRIP), adotando-se a Razão de Concentração 
(CRk) e o índice de Hirschman-Herfindahl (HH) para mensurar a acumulação de 
receita, passageiros e viagens nas empresas que operaram neste sistema entre os 
anos de 2005 a 2010.  

 
Neste trabalho o termo passageiro representa o usuário do serviço de transporte. A 
demanda por transporte refere-se a quantidade de passageiros transportados ou 
previstos, entre pares de localidades, em um período de tempo determinado. Ela é 
derivada, principalmente, do estilo de vida e do padrão adotado pela população 
(Manheim, 1979). Ou seja, a demanda por transporte ocorre para satisfazer outras 
necessidades do indivíduo que não são necessariamente o transporte em si (Ortúzar; 
Willumsen,1994 e Morlok, 1987). 
 
A Receita Operacional Bruta neste estudo é entendida como o somatório da Receita 
de Transporte de Passageiros (valor unitário das passagens multiplicado pelo número 
de passagens vendidas) e de Outras Receitas Operacionais (receitas por transporte 



 

de cargas, etc). E a viagem 
pontos extremos da linha, obedecendo ao itinerário predeterminado. 
 
Conhecer a demanda, a receita e o número de viagens é fundamental para o processo 
de planejamento do sistema de transporte pú
 
Para atingir os objetivos propostos, de verificar o grau de concentração das empresas 
que operaram no STRIP-Goiás, a pesquisa foi dividida em cinco etapas, apresentadas 
no Quadro 1: 

Etapa 1 
Delineamento da pesquisa, 
formulação da hipótese e definição dos objetivos.

Etapa 2 Levantamento bibliográfico, revisão dos principais conceitos, aprofundamento 
teórico sobre o tema. 

Etapa 3 Obtenção de dados sobre as receitas, demandas e viagens das empresas que 
operaram no STRIP- Goiás entre os anos de 2005 a 2010.  

Etapa 4 Estruturação do banco de dados

Etapa 5 Tratamento dos dados

 
Assim, para definição de quantas empresas seriam avaliadas pelo índice de 

concentração  foi utilizado um método estatístico multivariado e não hierárquico: o 
K-means (analise de Cluster). 
 
O k-means faz agrupamentos de um conjunto, dividindo
levando em consideração as similaridades ou dissimilaridades entre eles. Ou seja, 
consiste na transferência de um indivíduo para o cluster cujo centróide se encontra a 
menor distância.  
 
Este método dividido em 4 clusters foi aplicado ao número de passageiros 
transportados pelas 28 empresas que operaram no ano de 2010 no STRIP
obteve o resultado que pode ser 
 

Tabela 1

Clusters

 
Como o  avalia a concentração de mercado das maiores empresas, foram 
consideradas as 3 maiores empresas para o cálculo do índice no Estado de Goiás 
(número de empresas do Cluster 1).

O índice HH foi calculado através do somatório das proporções de passageiros 
transportados por cada empresa elevados ao quadrado. 

RESULTADOS 
 
O Estado de Goiás possui uma população de 6 milhões de habitantes, 2
358 linhas intermunicipais ativas e que em 2010 movimentou mais de 12 milhões de 
passageiros no STRIP-GO.  

 como o deslocamento unidirecional do veículo entre os 
pontos extremos da linha, obedecendo ao itinerário predeterminado.  

Conhecer a demanda, a receita e o número de viagens é fundamental para o processo 
de planejamento do sistema de transporte público.  

Para atingir os objetivos propostos, de verificar o grau de concentração das empresas 
Goiás, a pesquisa foi dividida em cinco etapas, apresentadas 

 
Quadro 1: Metodologia 

Delineamento da pesquisa, estruturação do problema, contextualização, 
formulação da hipótese e definição dos objetivos. 
Levantamento bibliográfico, revisão dos principais conceitos, aprofundamento 

 

Obtenção de dados sobre as receitas, demandas e viagens das empresas que 
Goiás entre os anos de 2005 a 2010.   

Estruturação do banco de dados 

Tratamento dos dados 

Assim, para definição de quantas empresas seriam avaliadas pelo índice de 

foi utilizado um método estatístico multivariado e não hierárquico: o 
(analise de Cluster).  

faz agrupamentos de um conjunto, dividindo-o em grupos homogêneos e 
levando em consideração as similaridades ou dissimilaridades entre eles. Ou seja, 
consiste na transferência de um indivíduo para o cluster cujo centróide se encontra a 

Este método dividido em 4 clusters foi aplicado ao número de passageiros 
transportados pelas 28 empresas que operaram no ano de 2010 no STRIP
obteve o resultado que pode ser observado na Tabela 1:  

Tabela 1: Analise de Cluster. 

Clusters N° de empresas 

Cluster 1 3 

Cluster 2 6 

Cluster 3 7 

Cluster 4 12 

Total 28 

avalia a concentração de mercado das maiores empresas, foram 
consideradas as 3 maiores empresas para o cálculo do índice no Estado de Goiás 
(número de empresas do Cluster 1). 

O índice HH foi calculado através do somatório das proporções de passageiros 
nsportados por cada empresa elevados ao quadrado.  

possui uma população de 6 milhões de habitantes, 246 municípios, 
358 linhas intermunicipais ativas e que em 2010 movimentou mais de 12 milhões de 

o deslocamento unidirecional do veículo entre os 

Conhecer a demanda, a receita e o número de viagens é fundamental para o processo 

Para atingir os objetivos propostos, de verificar o grau de concentração das empresas 
Goiás, a pesquisa foi dividida em cinco etapas, apresentadas 

estruturação do problema, contextualização, 

Levantamento bibliográfico, revisão dos principais conceitos, aprofundamento 

Obtenção de dados sobre as receitas, demandas e viagens das empresas que 
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foi utilizado um método estatístico multivariado e não hierárquico: o 

o em grupos homogêneos e 
levando em consideração as similaridades ou dissimilaridades entre eles. Ou seja, 
consiste na transferência de um indivíduo para o cluster cujo centróide se encontra a 

Este método dividido em 4 clusters foi aplicado ao número de passageiros 
transportados pelas 28 empresas que operaram no ano de 2010 no STRIP-GO e 

avalia a concentração de mercado das maiores empresas, foram 
consideradas as 3 maiores empresas para o cálculo do índice no Estado de Goiás 

O índice HH foi calculado através do somatório das proporções de passageiros 

6 municípios, 
358 linhas intermunicipais ativas e que em 2010 movimentou mais de 12 milhões de 



 

 
Com o objetivo de caracterizar a estrutura de mercado do Sistema de Transporte 
Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Goiás, foram calculados dois 
índices de concentração de mercado, o CRk e o H.H., para três variáveis deste 
sistema: passageiros transportados (demanda), receita auferida e número de viagens 
realizadas para diferentes períodos.  
 
CONCENTRAÇÃO DE DEMANDA 
 
A Tabela 2 apresenta os índices calculados (CR3 e HH) com base no número de 
passageiros transportados pelas empresas que operaram no STRIP de Goiás no 
período entre 2005 a 2010.  
 

Tabela 2: Principais índices de concentração de passageiros 
Ano CR3 HH 

2005 0,420721 0,086803228 

2006 0,416539 0,087988454 

2007 0,436074 0,091888276 

2008 0,407695 0,084812234 

2009 0,411783 0,083440774 

2010 0,429795 0,083326834 

 
Os dados da Tabela 2 podem ser mais facilmente interpretados por meio dos gráficos 
a seguir. A Figura 1 apresenta o gráfico do CR3 entre 2005 e 2010: 

 
Figura 1: Índice CR3 do STRIP-GO – 2005 a 2010 

 
Na Figura 1 é possível observar o comportamento anual das empresas durante o 
período. Os dados mostram que as três maiores empresas juntas representam mais 
de 40% da participação do market share e que elas mantiveram praticamente 
constantes sua participação relativa no mercado durante o período analisado.  
 
Houve uma leve queda de participação em 2008, porém, nos anos subsequentes, a 
participação voltou gradativamente ao patamar de 41% e 42%, respectivamente. 
 



 

A Figura 2 apresenta os valores do índice H.H. no período de 2005 a 2010. A curva de 
H.H. para o período analisado é similar à curva do CR. 
 

 
Figura 2: Índice HH STRIP-GO - 2005 a 2010 

 
 

CONCENTRAÇÃO DE DEMANDA, RECEITA E VIAGENS 
 
Na Figura 3 é apresentada a Razão de Concentração das três maiores empresas do 
STRIP- Goiás no ano de 2010 para as variáveis de demanda, receita e viagens a partir 
de dados mensais do período.  
 

 
Figura 3: CR3 mensal de demanda, receita e passageiros. 



 

A Figura 3 permite observar que a variável que apresentou maior concentração foi a 
demanda com as três maiores empresas obtendo por volta de 48% do marcado em 
que atuam, em seguida a receita com as três maiores concentrando 40% e por último 
a variável viagens.  

Na Figura 4 pode ser observado o índice H.H. para as variáveis de demanda, receita e 
viagens do STRIP- Goiás para os meses de 2010. 

 
Figura 4: índice H.H. mensal para as variáveis de demanda, receita e viagens do 

STRIP-GO em 2010. 
 
Para o índice H.H. os resultados demonstraram a mesma ordem das variáveis em 
relação a concentração porém com uma distância mais acentuada entre as variáveis.  

 

CONCLUSÕES 

Considerando a concentração de mercados nos serviços de transporte de 
passageiros, este trabalho analisou o maket share do sistema de transporte 
intermunicipal do estado de Goiás, localizado na região central do Brasil.  
 
De acordo com os resultados obtidos com a aplicação do método de cálculo dos 
índices, foi possível verificar uma relativa concentração de mercado. Apesar de haver 
28 empresas de transporte intermunicipal, as três maiores empresas em atividade 
concentram mais de 40% do total de passageiros transportados e da receita do 
sistema.  
 
Verifica-se, ainda, que os resultados do índice CRk são mais expressivos para o 
cálculo de concentração de mercados no transporte intermunicipal de passageiros. 
Sendo mais adequada sua aplicação em relação ao índice HH. 
 
Os resultados obtidos poderão subsidiar a estruturação de políticas públicas e de 
processos regulatórios que limitem a participação das empresas de maneira que os 
tamanhos relativos delas não levem a uma concentração de mercado.  
 



 

Objetivando, assim, que as empresas tendão a oferecer serviços similares a preços 
competitivos, melhorando o acesso da população à rede de transportes e as 
condições de mobilidade dos usuários. 
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