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Resumo
Neste estudo foram analisadas as importações norte-americanas de celulose no período de 2001 a 2012,
verificando-se o grau de concentração e desigualdade, além da participação brasileira no mercado. Para o
cálculo do índice de concentração foram utilizados os métodos de Bain e de Herfindahl-Hirschman, já para
a determinação da desigualdade o Índice de Gini. Os resultados mostraram que as importações norte-americanas de celulose se caracterizaram como dominadas e com caráter de desigualdade acentuado,
devido às maciças participações canadense e brasileira. Além disso, foi possível observar um incremento
da participação brasileira no mercado de importação estadunidense de celulose, que passou de 15,1%
em 2001 para 29,2% em 2012, acompanhada de redução do market share canadense. Este fato indica o
aumento da competitividade do produto brasileiro no mercado norte-americano.
Palavras-chave: Participação de mercado, índice de Hirschman-Herfindahl, índice de Gini.

Abstract
This study analyzes the U.S. pulp imports in the period from 2001 to 2012, verifying the degree of concentration
and inequality, as well as the Brazilian participation in this market. To calculate of the concentration index
the methods of Bain and Herfindahl-Hirschman were used; while for the determination of the inequality
the Gini index was used. The results showed that U.S. pulp imports were characterized as dominated
and with high inequality character, due to massive Canadian and Brazilian participation. Furthermore, we
observed an increase of the Brazilian participation in U.S. pulp import which rose from 15.1% in 2001 to
29.2% in 2012, accompanied by a reduction of the Canadian market share. This fact indicates an increase
of Brazilian competitiveness in the American market.
Keywords: Market share, Hirschman-Herfindahl Index, Gini Index.
INTRODUÇÃO

Dentre os segmentos do setor florestal brasileiro, destaca-se o de celulose como o mais importante para a economia do país. No ano de
2012, no Brasil foram produzidas 13,97 milhões
de toneladas do produto, o que representou um
aumento de 0,4% comparativamente à produção no ano de 2011 (BRACELPA, 2013). Deste
total, 58,3% da produção nacional foi destinada
ao mercado externo (ABRAF, 2013).

O destaque do segmento está relacionado à
vantagem competitiva do Brasil na produção de
celulose devido ao rápido crescimento das florestas comparativamente a outros países, pelas
condições edafoclimáticas favoráveis e da biotecnologia desenvolvida no país (DORES et al.,
2007). Conforme Hannold (2009) esse destaque se deve ainda a grande extensão territorial
brasileira que permite o plantio de florestas de
forma extensiva.
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O grande percentual do produto destinado à
exportação impacta de maneira positiva na balança comercial brasileira. Em 2012, o valor total
obtido com a exportação da celulose foi de US$
4,706 bilhões FOB. Este valor representa aproximadamente 52% do total das exportações do
setor florestal brasileiro no ano (MDIC, 2013).
Quanto ao destino, no período entre 2001
e 2012, destacaram-se como grandes parceiros
comerciais do Brasil no mercado de celulose, a
China (20,8%), os Estados Unidos (17,3%) e
a Holanda (17,1%). A nação norte-americana
foi durante muitos anos o maior comprador do
produto brasileiro, perdendo a primeira posição
para a China, em 2009, e a segunda para a Holanda no ano de 2010 (UNITED NATIONS, 2013).
Sendo o segmento de celulose brasileiro
importante para o saldo da balança comercial,
torna-se relevante o estudo da estruturação dos
principais mercados importadores, como ponto
de partida para a tomada de decisões estratégicas de maneira menos generalista, focada em
nível de mercado. Neste contexto, a análise de
concentração é uma metodologia importante e
tem sido empregada em diversos estudos nos diversos setores da economia.
Dente as pesquisas que avaliaram a concentração no setor florestal, destacam-se a de Silva
et al. (1992) e de Leite e Santana (1998) que
estudaram o mercado brasileiro de celulose e
papel e Noce et al. (2005) que analisaram as exportações de madeira serrada. Outros trabalhos
sobre o tema foram desenvolvidos por Donsimoni et al. (1984), Roll (1992), Suzigan et al.
(2003), Silveira (2005), Bikker e Haaf (2002),
Kacperczyk et al. (2005), entre outros.

Observada a importância do estudo da concentração como ferramenta para a tomada de
decisão, este trabalho teve como objetivo analisar a evolução da estrutura de mercado da celulose importada pelos Estados Unidos, bem
como a participação brasileira nesse mercado.
MATERIAL E MÉTODOS
Fonte dos dados

Para a determinação do índice de concentração e desigualdade do mercado de celulose
estadunidense foram obtidas séries anuais, englobando o período de 2001 a 2012, dos valores
exportados, em US$, pelos países que comercializam o produto com os Estados Unidos. Os dados foram coletados no portal de informação da
Organização das Nações Unidas sobre o comércio de commodities - UNCOMTRADE. Os valores de exportação foram deflacionados pelo CPI
(Consumer Price Index), tomando-se como ano
base o de 2012.
Medidas de concentração

Após coleta de dados, a concentração foi determinada pelo critério de Bain e o índice de
Hirschman-Herfindahl.
Critério de Bain

De acordo com Silva et al. (1992), este critério consiste na avaliação da participação percentual dos quatro e oito maiores exportadores
de celulose para os Estados Unidos. O mercado
pode ser classificado a partir da adaptação de
Bain (1959) apud Silva et al. (1992), apresentado na Tabela 1.

Tabela 1. Classificação de concentração de mercado pelo critério de Bain.
Table 1. Classification of the market concentration by the Bain criterion.

Tipo de Concentração

Descrição

Ia - Concentração extremamente alta

Poucos países, importação concentrada em até quatro deles

Ib - Concentração muito alta

Importação concentrada nos quatro maiores parceiros comerciais, porém
há mais países com exportações relevantes

II - Concentração alta

85-90% das importações está concentrada nos oito principais parceiros,
65-75% nos quatro principais

III - Concentração moderadamente alta

Oito principais países exportam de 70-85% e os quatro maiores parceiros
de 50-65%

IV - Concentração baixa-moderada

Oito principais países exportam de 45-70% e os quatro maiores parceiros
de 35-50%

V - Baixo grau de oligopólio

Oito principais países exportam menos de 45% e os quatro maiores parceiros menos de 35%

VI - Atomismo

Quatro principais países exportam menos de 10% com elevado número
de competidores no mercado

Fonte: Bain (1959) apud Silva et al. (1992).
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Índice de Hirschman-Herfindahl

O índice de Hirschman-Herfindahl é definido por Hoffmann (2006) como a soma dos
quadrados da participação de cada nação no
mercado americano de celulose (equação 1):

(1)
Em que:
HHI = Índice de Hirschman-Herfindahl;
yi = Participação porcentual da nação i no total
das exportações.
No índice HHI, a situação de monopólio
apresenta o valor máximo de um, enquanto que
para participação igualitária o valor tende a zero
(HOFFMANN, 2006).
Medida de Desigualdade

Para a análise da desigualdade das importações norte-americanas de celulose optou-se pela
utilização do índice de Gini, pois segundo Hoffmann (2006) esta medida é a mais comumente empregada para calcular a desigualdade de
distribuição de renda, podendo ser aplicada em
qualquer distribuição. O índice de Gini é calculado pela seguinte equação (2), apresentada por
Nojimoto (1987) apud Silva et al. (1992):

(2)
Em que:
G = Índice de Gini;
n = Número de nações;
Cij = Participação acumulativa nas exportações
em ordem crescente;
Ci = Participação da nação i.
Para análise da desigualdade da importação
de celulose pelos Estados Unidos, utilizou-se
classificação proposta por Câmara (1949) apud
Silva et al. (1992), apresentada na Tabela 2.

Tabela 2. Classificação do Índice de Gini.
Table 2. Classification of the Gini Index.

Índice de Gini
0,101 – 0,250
0,251 – 0,500
0,501 – 0,700
0,701 – 0,900
0,901 – 1,000

Classificação
Desigualdade nula a fraca
Desigualdade fraca a média
Desigualdade média a forte
Desigualdade forte a muito forte
Desigualdade muito forte a absoluta

Fonte: Câmara (1949) apud Silva et al. (1992).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 1 apresenta a evolução das importações norte-americanas de celulose para o período de 2001 a 2012 (UNITED NATION, 2013).
Verifica-se, para esta variável, leve tendência de
aumento até o ano de 2011, com taxa anual média de crescimento de 1,8%.
Ainda é possível observar quedas nas importações nos anos de 2009 e 2012, no primeiro
período provavelmente justificada pela crise do
subprime, cujos efeitos foram sentidos a partir
do segundo semestre de 2008, e no segundo
pela lenta recuperação da economia americana
das consecutivas recessões econômicas mundiais (CIFLORESTAS, 2013).
Os dados sobre os principais parceiros comerciais que exportaram celulose para os Estados Unidos, no período de 2001 a 2012 são
apresentados na Figura 2.
Analisando a Figura 2, observa-se que apenas
dois países (Canadá e Brasil) concentram mais
de 90% das importações do produto pelos norte-americanos. Além disso, é notável a superioridade canadense nesse mercado, com participação superior a 65%, provavelmente relacionada
à proximidade entre os países, bem como de
acordos de livre comércio entre as partes.
Finlândia e Suécia completam a lista dos
quatro principais fornecedores de celulose para
os Estados Unidos. No entanto, as exportações

Figura 1. Importação de celulose pelos Estados Unidos, no período de 2001 a 2012.
Figure 1. Pulp imports by the United States in the period 2001-2012.
Fonte: Elaborado pelos autores com dados de UN (2013).
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Figura 2. Principais exportadores de celulose para os Estados Unidos entre 2001 e 2012.
Figure 2. Major exporters of pulp to the United States between 2001 and 2012.
Fonte: Elaborado pelos autores com dados de UN (2013).

dos países escandinavos foram pouco expressivas, não ultrapassando 4% do total no período
e com tendência de queda. A baixa participação
dessas nações pode ser explicada pelo maior fluxo de suas exportações para o mercado europeu
(CRUZ et al., 2003).
Além disso, observa-se que o Brasil está ganhando espaço neste mercado, enquanto que a
participação do Canadá teve uma tendência de
queda. Este fato mostra que as empresas brasileiras produtoras de celulose estão se tornando cada
vez mais competitivas no mercado norte-americano. Nos últimos anos, tanto a produção quantos
as exportações brasileiras de celulose têm aumentado (CIFLORESTAS, 2013), sendo a América do
Norte, mais especificamente os Estados Unidos,
um dos principais destinos (BRACELPA, 2014).
Considerando as afirmações de Dores et al.
(2007), a perda de mercado canadense pode

estar relacionada ao tipo de fibra exportada
pelo país, predominante a longa, que apresenta
maior valor. Ao contrário, as exportações brasileiras são fundamentalmente de polpa celulósica de fibra curta, principalmente provenientes
de espécies do gênero Eucalyptus, que possuem
menor preço.
Dessa forma, em mercados competitivos e
globalizados, menores preços de matéria prima
se refletem em produtos finais com custos mais
baixos. Sendo assim, a possibilidade de substituição de fibra longa por curta na produção
de diversos tipos de papel baseados em novos
processos tecnológicos é preponderante para o
setor de Celulose.
Com relação às medidas de concentração e
desigualdade as informações necessárias para a
avaliação das importações norte-americanas de
celulose são apresentadas na Tabela 3.

Tabela 3. Medidas de concentração e desigualdade para as importações norte-americanas de celulose, no período
de 2001 a 2010.
Table 3. Inequality and concentration measures for U.S. pulp imports in the period of 2001-2010.

Ano
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Participação dos 2 maiores
parceiros (%)
94,9
94,2
92,9
92,0
93,2
93,0
93,2
95,3
96,4
97,1
96,3
96,2

Participação dos 4 maiores
parceiros (%)
97,0
97,5
96,7
95,9
95,7
96,3
96,1
96,3
97,3
97,8
97,8
97,1

Fonte: Elaborado pelos autores (2013).
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HHI

G

nº países

0,6601
0,6494
0,6059
0,6118
0,6010
0,5891
0,5901
0,5867
0,6021
0,5823
0,5622
0,5352

0,941
0,934
0,924
0,913
0,924
0,926
0,921
0,917
0,913
0,955
0,918
0,915

41
37
33
29
33
34
32
30
28
31
30
29

De acordo com a classificação de Bain (1959)
apud Silva et al. (1992), adaptada para este trabalho, o mercado americano de celulose apresenta
concentração extremamente alta para a importação do produto. Durante o período avaliado, os
quatro principais países fornecedores de celulose
para os Estados Unidos (Canadá, Brasil, Finlândia
e Suécia) concentraram, em média, 96,8% do total
comercializado (Tabela 1). Dentre os quatro principais, destacaram-se Canadá e Brasil pelo grande
market share, sendo responsável, em média, por
94,6% do total comercializado no período.
A análise do índice de concentração de Hirschman-Herfindahl para a importação de celulose
pelos Estados Unidos no período de 2001 a 2012,
apresentados na Tabela 1, revelou tendência de
queda. Entretanto, os valores ainda continuam
elevados (superiores a 0,5), decorrente da concentração em dois fornecedores, Canadá e Brasil.
Segundo Hoffmann (2006), o HHI é inversamente proporcional ao número de empresas.
Porém, esta relação não foi verificada, visto que
ao mesmo tempo que a concentração caiu, o
número de países que exportam para o mercado
americano também caiu.
A queda do índice está relacionada com a
expansão das exportações brasileiras e a perda
de espaço da celulose canadense (Figura 2),
uma vez que o HHI dá maior peso aos maiores
exportadores. Este fato mostra o crescimento

da competitividade do produto brasileiro no
mercado em estudo, que deve ser aproveitado
pelas empresas nacionais para a definição de
estratégias visando aumentar ainda mais a
participação nas importações norte-americanas.
A avaliação da desigualdade da variável, medida pelo índice de Gini, mostrou alternância
entre períodos de decréscimo e acréscimo (Tabela 1). Apesar da oscilação, o mercado norte
americano de celulose apresentou desigualdade
forte a absoluta em todo o período, de acordo
com a classificação de Câmara (1949) apud Silva et al. (1992), fato que pode ser explicado pelos dados apresentados na Figura 2.
A Figura 3 apresenta a variação dos índices de
concentração de Hirschman-Herfindahl e de desigualdade de Gini para as importações norte-americanas de celulose, no período de 2001 a 2012.
Observa-se que a concentração do mercado (índice HHI) tendeu a reduzir, em função da queda da
participação canadense (principal parceiro) e do
aumento do market share do produto brasileiro.
Dessa maneira, os novos investimentos em
plantas de celulose, especialmente no Estado do
Mato Grosso do Sul, representam grande oportunidade para o segmento aumentar sua participação no mercado norte-americano e mundial de
celulose. Porém, é fundamental investimentos público-privados em infraestrutura, de forma a aumentar a competitividade do produto brasileiro.

Figura 3. Variação dos Índices de Hirschman-Herfindahl (HHI) e de Gini das importações de celulose pelos Estados
Unidos, no período de 2001 a 2010.
Figure 3. Variation of the Herfindahl-Hirschman (HHI) and Gini index of the pulp imports by the United States in the
period 2001-2010.
Fonte: Elaborado pelos autores (2013).
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Já com relação à desigualdade das importações de celulose pelos Estados Unidos, apesar
das oscilações, observa-se leve tendência de redução, podendo esta variável ser considerada
com padrão constante durante todo o período
analisado, fato explicado pela alta concentração
em apenas dois países (Canadá e Brasil).
CONCLUSÕES

Verificou-se neste estudo que as importações
norte-americanas de celulose são concentradas
com alto índice de desigualdade. Os grandes
fornecedores do produto para os Estados Unidos são Canadá, Brasil, Finlândia e Suécia, sendo que juntos os dois primeiros concentram
mais de 90% do total importado.
Além disso, observou-se que a participação
brasileira no mercado aumentou no período
analisado, enquanto que a celulose canadense
perdeu mercado. Este fato indica o aumento
da competitividade do produto brasileiro, que
pode ser aproveitado pela indústria nacional
para aumentar ainda mais o market share no
mercado internacional de celulose.
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