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Resumo 

 

 Este artigo busca apresentar e avaliar a estrutura de mercado das atividades de 

serviços culturais em nível Brasil. Foram utilizados indicadores de concentração de uso 

corrente na literatura como as razões de concentração, o índice de Hirschman e Herfindahl 

e o índice de entropia de Theil. Como atividade de serviços culturais utilizamos a definição 

do IBGE. Receita bruta de prestação de serviços serviu como a variável de análise. Os 

resultados apontam que as atividades de serviços culturais são em geral pouco 

concentradas, com exceção da atividade de Agências de notícias que é muito concentrada e 

atividades de Televisão que é moderadamente concentrada. 

Palavras-Chaves: Economia da Cultura, Economia dos Serviços, Estrutura de Mercado, 

Indicadores de Concentração. 

1. Introdução 

 O interesse sobre a dimensão econômica das atividades culturais vem crescendo nos 

últimos anos. Artistas, produtores culturais e formuladores de políticas públicas passaram a 

demandar uma quantificação econômica da atividade artística e cultural, buscando um 

maior reconhecimento do setor por parte de governos e da sociedade. No campo da ciência 

econômica essa tarefa tem se mostrado árdua, pois trabalhar com a atividade artística e 

cultural requer rever metodologias e criar novas ferramentas teóricas. Nesse aspecto, Lima, 
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Franca e Matta (2006) fornecem uma resenha sobre o surgimento da economia da cultura 

como disciplina da ciência econômica.  

  O IBGE publicou o Sistema de Informações Culturais no qual apresentou o 

panorama das atividades culturais presentes em suas pesquisas econômicas e sociais para 

2003 (IBGE, 2006). Os resultados apontam que 10% do total do valor adicionado pelas 

atividades da Indústria, Comércio e Serviços provem das atividades culturais (quando 

incluído as atividades indiretamente ligadas à cultura) número que decresce para 6% se 

excluída a atividade de telecomunicações. A atividade de serviços responde por 68,5% do 

valor adicionado3 das atividades econômicas culturais. 

Com esse trabalho buscamos apresentar e avaliar a estrutura de mercado das 

atividades de serviços culturais para o mercado brasileiro. Utilizaremos o recorte das 

atividades proposto pelo IBGE (2006) para calcularmos os indicadores de concentração 

consagrado na literatura de organização industrial: razões de concentração, índice 

Hirschma-Herfindhal e entropia de Theil. Entender a estrutura de mercado que emerge das 

atividades culturais é importante tendo em vista o papel do estado como regulador da 

atividade econômica. No campo da cultura a questão da concentração é delicada na medida 

em que uma concentração econômica pode se traduzir em uma menor diversidade dos bens 

e serviços culturais ofertados ou uma menor diversidade de fontes de informação e de 

opiniões. Em ambos os casos essa perda de diversidade resulta em um menor bem estar 

social.  

O trabalho está estruturado da seguinte forma: após essa introdução, na segunda 

seção, fazemos uma breve revisão da literatura em que são analisados exemplos empíricos 

de aplicação de indicadores de concentração à atividades culturais; na terceira seção 

apresentamos os indicadores que serão utilizados, assim como a base de dados e 

metodologia utilizadas. A quarta seção apresenta uma análise dos resultados e na quinta 

seção apresentamos uma conclusão.  

2.Revisão da literatura 

Greco (2000) estudou o mercado editorial norte-americano no intuito de analisar se 

o nível de concentração neste mercado, ao longo de 35 anos (1960-1996), foi excessivo ou 

possivelmente ilegal segundo a legislação antitruste americana. 
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Foram feitos testes empíricos usando-se os registros de fusões, dados da indústria 

editorial e as diretrizes de fusões do Departamento de Justiça norte-americano de 1992. O 

índice de Herfindahl-Hirschman (HHI), e as razões de concentração de ordem 4 e 8 (CR4 e 

CR8) foram utilizados para medir até que ponto as fusões e aquisições desencadearam um 

aumento no nível de concentração de mercado e em uma possível violação das diretrizes 

antitrustes da justiça americana em 1995 e 1996. 

O autor conclui que não houve concentração em excesso e nem uma violação nas 

leis antitrustes no mercado editorial estadunidense nos anos 1995 e 1996. A explicação para 

essa fato está na dinâmica recente do mercado editorial norte-americano. Primeiramente, 

houve uma diminuição e não um aumento do nível de concentração, mesmo com o aumento 

das fusões na indústria, devido ao rápido crescimento no número total de editoras, sendo 

que as pequenas editoras tiveram aumentado suas parcelas de mercado, tanto através do 

lançamento títulos novos, quanto através de relançamentos. A barreira à entrada no 

mercado editorial, no período, foi uma tanto baixa permitindo o ingresso de novas 

companhias editoriais no mercado. Além disso, a produção de novos títulos aumentou e os 

preços, sensíveis às forças de mercado, se mantiveram estáveis. Consequentemente não 

houve evidência empírica, mesmo após 35 anos de fusões e aquisições, que tenha havido 

um grande aumento no nível de concentração ou que o nível de concentração na indústria 

editorial estadunidense esteja ferindo os limites impostos pela lei antitruste. 

 Moreau e Peltier (2004) utilizaram os índice de Hirschmam e Herfindahl (HHI) e a 

razão de concentração de ordem 10 (CR10) para testar a diversidade cultural no mercado de 

cinema para seis países (França, União Européia4, Hungria, EUA, México e Coréia do Sul). 

O período analisado foi o de 1990-2000, e a base de dados contou com os filmes que foram 

lançados em cada país e o número de bilhetes vendidos no período. O HHI foi utilizado 

para medir o grau de diversidade em relação ao país de origem da produção do filme5 em 

relação a oferta e a demanda. Para a oferta o HHI foi calculado pelo número de títulos 

lançados e para a demanda o HHI foi calculado pelo número de bilhetes vendidos. O CR10, 

medido em termos de bilhetes vendidos, foi utilizado para testar em que proporção a 

demanda por filmes está concentrada em poucos títulos. 
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  A partir da análise do HHI tem-se que a oferta é menos concentrada que a demanda 

em todos os mercados. França exibiu a menor concentração por origem do filme tanto na 

oferta quanto na demanda no período, com um HHI médio de 3419,2 para oferta e 4462,8 

para a demanda. EUA, por outro lado, foi o mercado mais concentrado com o HHI médio 

para a oferta de 6415,0 e 8558,3 para a demanda. O CR10 calculado pelos autores ficou 

acima de 25% para todos os países investigados. União Européia foi o mercado menos 

concentrado com as dez maiores bilheterias respondendo por 25,1% do total de bilhetes 

vendidos. Coréia do Sul foi o mercado mais concentrado nesse aspecto com o CR10 de 

37,0%. 

 Noam (2004) utilizou uma base de dados para oito industrias de mídia para calcular 

a concentração no mercado local de 1984 a 2002. A indústria de mídia local foi dividida em 

mídia de massa - rádio, estações de TV aberta, TV a cabo, jornal e revistas locais - e 

distribuição de mídia - telecomunicação sem fio, telefonia celular e serviços de provedores 

de internet.  O autor utilizou como medidas de concentração o HHI, o CR4 e o CR10 e 

tomou a receita como variável de medida. A concentração foi calculada para cada indústria 

e para uma média ponderada dessa indústria. Foram coletados dados para uma amostra 

contando com 10 cidades grandes, 10 cidades médias e 10 cidades pequenas nos EUA. 

Os resultados apontam que a mídia local é muito concentrada. As cidades grandes 

exibem o mercado menos concentrado, as cidades médias exibem o mercado mais 

concentrado e as cidades pequenas ocupam uma posição intermediária. O mercado de TV 

tem se tornando menos concentrado, assim como o de telecomunicações. Rádio tem se 

tornado mais concentrado, embora permaneça como uma das indústrias de mídia menos 

concentradas (HHI = 2.400 para as grandes cidades). A mídia impressa tem um nível de 

concentração muito alto.  Jornal, cujo HHI oscilou de 7.219 para 7.621, tem se tornado 

mais concentrado, enquanto para revistas locais a tendência tem sido oposta.  O HHI para a 

indústria de mídia local como um todo caiu de 8.000 para 4.000, sinalizando uma tendência 

de desconcentração na indústria. Muito dessa queda se deve a diminuição  na concentração 

no setor de telecomunicações e TV a cabo que são os de maiores receitas. 

Albarran e Mierzejewska (2004) discorrem a respeito das questões que envolvem os 

movimentos de Fusões e Aquisições (F&A) e suas relações com a concentração de mercado 

na Indústria de Comunicação. Para os autores a concentração é uma questão crítica para as 

sociedades e também para os órgãos regulatórios, visto que as indústrias de mídia são por 



 

natureza difusoras de informação. Os críticos afirmam que a concentração indevida pode 

ter um impacto negativo na diversidade e podem levar a práticas anticompetitivas entre as 

maiores empresas.  

 Na avaliação do mercado de mídia, economistas estão normalmente interessados em 

duas formas de concentração: concentração de propriedade – mesmo grupo sendo 

proprietário de várias empresas – e concentração em termos de parcela do mercado – 

mesma empresa respondendo por grande parte de um determinado mercado. 

No mercado de mídia a questão da concentração é crucial uma vez que dois dos 

princípios fundamentais da democracia liberal dizem respeito a pluralidade e a diversidade 

nas comunicações. A pluralidade significa garantia de competição ou a ausência de 

oligopólios e monopólios, além de provisões legais que proíbam um mesmo proprietário 

controlar – no mesmo mercado – meios de comunicação distintos (Lima, 2003). Críticos 

afirmam que quanto mais o mercado de mídia se torna concentrado e menos competitivo, 

não só aumenta o poder econômico das companhias, mas também o poder político, através 

do controle de disseminação das informações. 

Albarran e Dimmick (1996, apud Albarram e Mierzejewska, 2004) identificaram 

duas categorias de concentração na Indústria de Comunicação. A concentração “por dentro” 

da Indústria, ou concentração horizontal, usualmente utilizada por economistas para 

descreverem uma estrutura de mercado (ex: monopólio, oligopólio, etc.).A segunda 

categoria é a concentração cruzada, no qual o mesmo grupo controla grandes firmas em 

diferentes indústrias de mídia. As fusões e aquisições atuam sob as duas formas de 

concentração. Na concentração horizontal, os líderes de mercado tentam dominar a mesma 

indústria, enquanto a concentração cruzada trata-se da propriedade, pelo mesmo grupo, de 

diferentes tipos de mídia do setor de comunicações. A concentração cruzada é mais 

problemática quando se vê que os grandes conglomerados da mídia operam em diferentes 

mercados horizontais e controlam consideravelmente a parcela de mercado dentro destes 

mercados individuais. 

 
3. Indicadores de concentração e metodologia 

3.1 Índices de concentração e estrutura de mercado 



 

 Índices de concentração são medidas sintéticas que tentam resumir uma estrutura de 

mercado. A literatura trabalha geralmente com índices aplicados ao lado da oferta6, 

medindo a parcela de mercado que cada firma, ou que um grupo de firmas, dispõe a partir 

de uma variável de medida pré-definida (receita, por exemplo). Quanto mais concentrado o 

mercado, menor é a concorrência e maior tende a ser o poder da firma de fixar preços e se 

apoderar de parte do excedente do consumidor. Resende (1994) aponta a existência de duas 

categorias de indicadores de concentração: 

i) Parciais: utilizam dados de apenas um grupo de firmas, geralmente as maiores do 

mercado, para uma variável pré-estabelecida, comparando-os com o valor total da 

indústria na composição dos indicadores.  

ii) Sumários: utilizam dados de todas as firmas que compõe a indústria (ou uma 

amostra da indústria), para uma dada variável pré-estabelecida, comparando-os com 

o valor total da indústria na composição dos indicadores. 

Utilizaremos nesse trabalho os três indicadores de concentração apresentados em 

Resende (1994), isto é: as razões de concentração (CR), o índice de Hirschman-Herfindahl 

(HHI) e o índice de entropia de Theil (ET). As razões de concentração são exemplos de 

indicadores parciais enquanto o HHI e o ET são exemplos de índices sumários.  

A razão de concentração é calculada pela expressão abaixo: 

           m 

CRi = ∑pi (1) 
           i=1           

Sendo pi a parcela de mercado da firma i, para uma variável pré-determinada, em 

uma industria com n firmas no mercado (i = 1,...m,...n).,  A escolha do m dependente dos 

propósitos do pesquisador, sendo m = 4 ou m = 8 os mais utilizados. Calcularemos o CR4 e 

CR8, o que permite fazermos uma avaliação de como o padrão de concentração varia entre 

as maiores empresas para as atividades de serviços culturais. Albarram e Mierzejewska 

(2004) definem um mercado concentrado quando o CR4 está acima de 50% ou o CR8 está 

acima de 75%. 

O índice de Hirscham-Herfindahl (HHI) tem sido muito utilizado em estudos de 

concentração, devido ser uma medida sumária e de simples aplicação e interpretação. O 

HHI é calculado pela seguinte expressão. 

                                                           
6 Embora a literatura admita que esse procedimento é uma simplificação, dado que o conceito de estrutura de 
mercado é multidimensional abarcando tanto o poder de mercado de  firmas (lado da oferta), quanto o poder 



 

            n 

HHI = ∑(pi)
2. 

            i=1 

Sendo pi a parcela de mercado da i-ésima firma para uma variável qualquer. Elevar 

cada parcela de mercado ao quadrado é uma forma de dar peso maior às firmas com maior 

poder de mercado. O HHI varia de 1/n (no limite quando n tende a infinito, o limite inferior 

tende a zero) à 1. O departamento de justiça dos EUA utiliza o HHI como parâmetro para 

avaliar o impacto econômico de fusões e aquisições. O cálculo do HHI é feito com cada 

parcela de mercado multiplicada por 100 com o HHI variando de 0 a 10.000. 

 

 

 

 

 Como o valor mínimo do HHI depende do número de empresas, Resende (1994) 

propõe um ajuste no índice que permita comparações intertemporais para dados da mesma 

indústria - devido a variações no número de empresas de um período para outro - e para que 

o índice varie de 0 a 1, facilitando sua interpretação. A fórmula abaixo resume os ajustes 

propostos: 

 HHI’ = (1/n-1)(nHHI – 1) 

 Utilizaremos no trabalho o HHI no intervalo entre 0 e 10.000 dado que a maior 

parte dos trabalhos que aplicam o índice utilizam essa base. Além de essa base ser a 

utilizada pela justiça americana na definição de um mercado concentrado.  

 O índice entropia de Theil (ET) surgiu nos estudos sobre teoria da informação e 

posteriormente foi adaptado para estudos de organização industrial. A idéia básica do ET 

aplicado a um estudo de estrutura de mercado é determinar o grau de surpresa de um 

evento, por exemplo, a geração de receita por uma firma ao vender seus serviços. O grau de 

surpresa varia em sentido inverso ao da concentração do mercado, pois quanto maior for a 

concentração do mercado maior é a probabilidade de uma firma ter realizado a receita. No  

caso extremo de um monopólio o grau de surpresa é nulo, dado que toda receita é gerada 

por uma única firma. Matematicamente, Theil escolheu a função logaritmo para representar 

o grau de surpresa da informação multiplicado por menos um. 

 H(pi) = -ln(pi) = ln(1/pi) 

                                                                                                                                                                                 
de mercado de compradores (lado da demanda) quanto a existência de barreiras a entrada a novas firmas no 

HHI Interpretação
0 a 1.000 Indústria pouco concentrada

1.000 a 1.8000 Indústria com concentração moderada
Maior de 1.800 Indústria com concentração alta

Quadro 1 - Padrões de Concentração da Justiça Americana



 

 Onde H é a função de surpresa da informação. Dessa forma o índice de entropia 

(ET) é definido como a parcela de mercado que a firma detém multiplicado pela 

probabilidade dessa empresa ter realizado uma venda. A expressão abaixo resume o 

indicador. 

                     n 

 ET = ∑piln(1/pi) 
                     i=1  
 

 Onde ln indica o logaritmo natural. Esse índice varia de 0 à ln(n). Após algumas 

transformações algébricas é possível fazer com que a amplitude calculada varie e 0 a 1, 

conforme a expressão abaixo.  

 ET’ = [1/ln(n)]ET 

3. 2 Base de dados e Metodologia 

 Os dados utilizados foram retirados da tabulação especial da Pesquisa Anual de 

Serviços (PAS) para o ano de 2003 feitas para a publicação Sistema de Informações e 

Indicadores Sociais (IBGE, 2006). Esse sistema surgiu com o propósito do IBGE divulgar 

dados sobre o setor cultural existentes no conjunto de suas pesquisas – sociais, econômicas, 

mercado de trabalho e setor público. Das pesquisas econômicas – Indústria, Comércio e 

Serviços – foram definidas as atividades culturais a partir da classificação CNAE a quatro 

dígitos. Algumas atividades comuns foram agrupadas para garantir a representatividade da 

amostra. Na publicação as atividades culturais foram classificadas em atividades 

diretamente ligadas à cultura e atividades indiretamente ligadas à cultura, pelo grau de 

conteúdo cultural contido em cada atividade. O quadro 2 apresenta as atividades de serviços 

culturais segundo a classificação do IBGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
mercado (Resende, 1994). 

Especificação Classe das CNAEs
Aluguel de objetos pessoais e domésticos 7140

Consultoria em software 7221 + 7229
Publicidade e atividades fotográficas 7440 + 7491

Outras atividades de ensino 8099
Atividades cinematográficas e de vídeo 9211 + 9212 + 9213

Atividades de rádio 9221
Atividades de televisão 9222

Outras atividades artísticas e de espetáculos 9231 + 9232 + 9239
Atividades de agências de notícias 9240

Telecomunicações 6420
Processamento e atividades de banco de dados e 

distribuição de conteúdo eletrônico
7230 + 7240

Fonte: IBGE (2006)

Quadro 2 - Descrição das atividades de serviços culturais 



 

 

 

Telecomunicações e Processamento de dados fazem parte das atividades 

indiretamente ligadas à cultura, e por isso estão em cinza. Como o objetivo desse trabalho é 

caracterizar as estruturas de mercado dos serviços culturais, não abordaremos as atividades 

indiretamente ligadas à cultura.  

O desenho da pesquisa estrutural anual (Pesquisa Anual de Serviços – PAS) leva em 

conta a concentração da atividade produtiva nos segmentos de maior porte, dando 

tratamento censitário para empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas. As demais 

empresas são objeto de seleção probabilística. O Cadastro Central de Empresas – 

CEMPRE, atualizado sistematicamente, é referência comum para o universo das empresas. 

No estrato amostrado as empresas são selecionadas aleatoriamente e recebem um peso7 

dado pela razão entre o tamanho da população e o tamanho da amostra no estrato final 

correspondente. 

Nesse trabalho, calculamos os indicadores de concentração para os dados 

expandidos, ou seja, para empresas do estrato certo e do estrato aleatório. Com esse 

procedimento, calculamos a estrutura de mercado, para as atividades de serviços 

diretamente ligadas à cultura definidas no Quadro 2.    

4 – Análise dos resultados 

A tabela 1 apresenta os resultados para os níveis de concentração das classes de 

atividades pesquisadas neste trabalho. As colunas estão estruturadas de forma a apresentar 

em ordem decrescente os graus de concentração calculados para os indicadores de razão de 

concentração CR4 e CR8. Os serviços culturais apresentaram uma estrutura de mercado 

desconcentrada para a maior parte de suas atividades.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - Índices de concentração para as atividades de serviços culturais 2003
Atividade CR4 CR8 HHI ET

Atividades de agência de notícias 87,62% 93,18% 3469,5 0,3037
Atividades de televisão 47,81% 60,11% 1171,9 0,7156

Consultoria em software 29,82% 40,00% 440,4 0,5401
Aluguel do objetos pessoais e 

domésticos
28,55% 30,11% 470,9 0,7418

Atividades cinematográficas e de 
vídeo

13,57% 19,31% 87,9 0,7142

Atividades de rádio 10,42% 16,25% 55,1 0,8157
Outras atividades artísticas e de 

espetáculos
11,05% 13,57% 55,7 0,8496

Outras atividades de ensino 6,41% 10,39% 21,5 0,8376

Publicidade e atividades fotográficas 5,47% 9,62% 24,9 0,7888

Fonte: elaboração própria a partir dos dados da tabulação especial da PAS (2003) para o Sistema de 
Indicadores Culturais (IBGE, 2006).



 

 

 

 

 

Os resultados apontaram para uma concentração na classe de Atividades de agência 

de notícias, captados por todos os índices analisados. O índice de razão de concentração de 

ordem 4 e 8 registraram 87,62% e 93,18% respectivamente. Valores considerados de alta 

concentração pela literatura (Albarran e Mierzejewska, 2004) que considera para o CR4, 

50% como sendo a fronteira entre um mercado moderadamente concentrado e um mercado 

altamente concentrado. O mesmo pode ser dito quando as 8 maiores empresas alcançam 

75% ou mais de participação no total da atividade. 

O índice de Hirschman-Herfindahl (HHI) também apontou para uma forte 

concentração dentro desta atividade. O valor encontrado para o grau de concentração do 

segmento que compõe as atividades de agência de notícias ficou bem acima do que é 

considerado altamente concentrado (3469,5), conforme o quadro 1.O resultado para o 

índice de Entropia de Theil (0,3037) foi o menor dentre as classes de atividades analisadas, 

também indicando um mercado altamente concentrado.  

As atividades de agências de notícias, conforme a Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas – CNAE, têm como função à coleta, síntese e difusão de materiais 

para a imprensa (textos, fotos, filmes, etc.) e compreende, ainda, as atividades de jornalistas 

e fotógrafos de imprensa (IBGE, 2003).  

A grande concentração econômica nesta atividade tem sido apontada pela literatura 

(Noam, 2004) como algo preocupante, dado que as empresas dessa atividade são 

responsáveis pela formulação e divulgação da informação. Nesse sentido, é necessário 

avaliar até que ponto a concentração econômica afeta o direito do indivíduo de ter acesso a 

diversas fontes de informação. 

A classe de Atividades de televisão apresentou um grau moderadamente 

concentrado quando medida pelos índices de concentração CR4 (47,81%), CR8 (60,11%) e 

HHI (1171,9), indicando que um número reduzido de empresas respondeu por uma parcela 

razoável da receita em 2003. 
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Esta classe compreende, segundo IBGE (2003), as atividades de operação de 

estúdios de televisão e de difusão (broadcasting) de programas de televisão para o público 

em geral, ou dirigidos a um público de assinantes (televisão por assinatura). Os programas 

podem ser de entretenimento, promoção, educativos, de entrevistas, noticiários, etc., e 

podem originar-se de seus próprios estúdios, de uma rede afiliada ou de fontes externas. Os 

estúdios produzem, compram e organizam a programação e geram receitas da venda de 

tempo no ar para publicidade, de doações e subsídios, da venda de programas para televisão 

aberta e por assinatura. 

O debate sobre o poder de mercado das grandes empresas de televisão é recorrente 

na economia da comunicação e cultura. A escola de Grenoble considerava a atividade de 

televisão um monopólio natural (Bolano, 2000). Isso se deve muito ao fato de até a década 

de 1980 a televisão ser um monopólio do estado na maioria dos países europeus (Mota e 

Polo, 1997).  O mercado de televisão tem passado por transformações devido as novas 

tecnologias e formas de distribuição,  como o advento da TV a cabo e TV por satélite. Os 

resultados para o Brasil apontam que o mercado é moderadamente concentrado, em termos 

de participação de cada firma na geração de receitas. 

Lima (2003) utilizou outros indicadores para descrever o mercado de televisão 

brasileiro em 2003 como nível de audiência e participação no total da verba publicitária. 

Segundo esse autor o mercado ainda é muito concentrado em relação às verbas 

publicitárias, 78% para empresa líder, mas tem se tornado menos concentrado em termos de 

audiência (49% para a empresa líder). A organização interna das empresas brasileiras de 

televisão segue um modelo concentrado verticalmente, no qual cada etapa da produção dos 

programas, a veiculação, a comercialização e a distribuição estão internalizados em uma 

única  companhia. Outro fator preocupante, segundo o autor, é a existência de propriedade 

cruzada no qual o mesmo grupo controla vários mercados de mídia.  

A atividade de Consultoria em software apresentou um percentual de concentração 

de 29,82 pontos para as 4 maiores empresas do segmento (CR4) e 40,00 pontos percentuais 

para as 8 maiores (CR8), em 2003. Níveis que embora não indiquem uma grande 

concentração, evidenciaram que a atividade era composta por várias empresas de porte 

elevado, dado a distância de mais de 10 pontos percentuais entre as duas razões de 

concentração.  



 

O índice de Hirschman-Herfindahl (440,4) estava em um patamar no qual a 

atividade era considerada desconcentrada. Porém, o indicador entropia de Theil (0,5401) 

apresentou um valor baixo, indicando que a atividade de Consultoria em software era mais 

concentrada do que a atividade de televisão. A discrepância entre o HHI e o ET pode estar 

justamente refletindo a existência de um número elevado de empresas de grande porte, 

tendência também apontada pelas razões de concentração. 

Este grupo compreende as atividades de consultoria relacionadas com o 

desenvolvimento, produção, edição e fornecimento de documentação de software 

(programas de informática) prontos para uso e/ou comercialização (software de prateleira) e 

de software desenvolvidos sob encomenda do cliente. E ainda compreende o desenho de 

páginas para Internet (web design) (IBGE, 2003). 

Nos últimos anos, as atividades ligadas a informática têm crescido de importância 

econômica e a tendência é que venham a ganhar um maior espaço na economia. Muitos 

autores identificam a estrutura de mercado das atividades ligadas a informática e novas 

tecnologias de informação como menos concentradas, dado que não necessitam de grande 

investimento em capital fixo e são intensivas em capital humano. Os dados apresentados 

nesse trabalho indicaram que a atividade de Consultoria em Software é desconcentrada, 

porém por se tratar de uma atividade de informática, ramo que está crescendo, faz-se 

necessário acompanhar a trajetória temporal da organização desse mercado. Noam (2004) 

encontrou evidências, em uma análise de 20 anos, que a estrutura de mercado de 

provedores de internet nos EUA apresentou uma trajetória em forma de “u”. No início o 

mercado era concentrado, em seguida houve uma desconcentração com a popularização da 

internet. Posteriormente, economias de escala ocasionaram uma nova tendência à 

concentração. 

A atividade de Aluguel de objetos pessoais e domésticos apresentou um CR4 de 

28,55 pontos percentuais, percentual que sobre para 30,11 quando utilizado o CR8. A 

análise das razões de concentração indica que existia entre as quatro maiores empresas, 

pelo menos uma empresa de muito grande porte. A partir quinta empresa, como captado no 

CR8, fica evidente que o mercado era composto por empresas de pequeno porte dado que a 

distância entre CR8 e CR4 é a menor para o conjunto das atividades de serviços culturais. O 

HHI apontou a atividade de Aluguel de objetos pessoais e domésticos (440,4) como mais 

concentrada do que Consultoria em Software (470,9). O que provavelmente está refletindo 



 

a grande parcela de mercado das quatro maiores firmas do setor. Tendência diferente foi 

revelada pelo ET, pelo qual a atividade de Aluguel de objetos pessoais e domésticos 

(0,7418) apresentou uma estrutura bem menos concentrada que Consultoria em Software 

(0,5401).  

Aluguel de objetos pessoais e domésticos compreende empresas que atuam no ramo 

de aluguel de objetos em geral para empresas ou para o público. Dentre esses objetos estão 

móveis, roupas, aparelhos elétricos e eletrônicos, fitas de vídeo, CD’s, instrumentos 

musicais etc. (IBGE, 2003). Embora a natureza da atividade aponte uma estrutura de 

mercado desconcentrada, os indicadores de concentração nos revelaram algumas 

peculiaridades desse mercado. Isto é, este é um mercado desconcentrado fora das quatro 

maiores empresas (CR8 e ET), mas, cujo poder de mercado das maiores empresas é muito 

elevado (CR4 e HHI).  

Atividades cinematográficas e de vídeo – que engloba a produção, distribuição e 

projeção de filmes e vídeos (IBGE,2003) – exibiu um CR8 de 19,31 pontos percentuais, 

HHI de 87,9 e ET de 0,7142, o que não evidencia concentração. Essa constatação é 

importante, pois o cinema é uma indústria importante na economia da cultura. Throsby 

(2004) atribui ao filme doméstico o caráter bem público para nação que o produziu, já que 

o cinema faz parte do repertório cultural desta nação. Desse ponto de vista, a concentração 

excessiva na produção de filmes domésticos, pode levar a uma diminuição na diversidade 

do repertório cultural da nação. No campo da distribuição e exibição uma grande 

concentração, principalmente quando o controle desses mercados se dá por empresas 

multinacionais,  está associada a uma perda de diversidade em termos de filmes disponíveis 

ao consumidor, como ocorreu na Hungria (Moreau e Peltier, 2004).  

Embora nossos dados não permitam afirmar que do ponto de vista da receita gerada 

o mercado de cinema seja concentrado, isso não quer dizer que esse não deva ser alvo de 

algum tipo de regulação. O caráter da indústria doméstica de cinema de produzir um bem 

público e o direito da sociedade de ter acesso a uma produção diversa – em termos de 

gênero e origem do filme – legitimam a ação reguladora do estado nesse mercado, e faz 

necessária a busca de outros indicadores – além da receita – para medir a concentração e a 

diversidade nesse mercado.  

 As demais atividades foram consideradas desconcentradas por todos os indicadores. 

As evidências empíricas sobre atividades de rádio indicam que em nível nacional essa 



 

atividade é muito desconcentrada, sendo necessário estudos complementares em nível 

regional ou local (Noam, 2004). A atividade de Publicidade e fotografia foi a atividade 

mais desconcentrada em termos de CR8 (9,62%) e a segunda mais desconcentrada em 

termos de HHI (24,9). Já o ET (0,7888) indicou que as atividades de Rádio (0,8157), Outras 

atividades de Espetáculo (0,8496) e Outras atividades de ensino (0,8376) são mais 

desconcentradas. Isso indica que a atividade de Publicidade e fotografia é composta por 

muitas empresas de pequeno porte  atuando em um mercado competitivo, embora o ET 

indique que existem algumas empresas de maior porte atuando nesse mercado.  

 Outras atividades artísticas e de espetáculos e Outras atividades de ensino são 

exemplo de atividades não concentradas onde predominam pequenas empresas visando 

principalmente a atender as demandas do mercado local onde atuam. O CR8 e o HHI 

apontaram Outras atividades artísticas e de espetáculo como mais concentrada em 

comparação a Outras atividades de ensino, já o ET captou uma tendência oposta. 

 

Conclusão 

 

 Buscamos com esse artigo descrever e fazer uma análise sucinta da estrutura de 

mercado das diversas atividades do setor de serviços culturais. Aplicamos os índices de 

concentração de uso corrente na literatura: razões de concentração, índice de Hirschman e 

Herfindahl e Entropia de Theil, tendo como variável de análise a receita bruta de prestação 

de serviços. Os resultados apontam que as atividades de serviço culturais, como um todo, 

não são concentradas, embora atividades de agências de notícias seja muito concentrada e 

atividade de televisão seja moderadamente concentrada. Consultoria em Software 

apresentou resultados divergentes, as razões de concentração e o índice de entropia 

apontam para um número elevado de firmas de grande porte. Aluguel de objetos pessoais e 

domésticos, por sua vez, apresentou uma concentração elevada nas quatro maiores 

empresas, sendo as demais empresas muito pequenas. Para as demais atividades os 

indicadores apontam pequena concentração. 

 Esses resultados sugerem que o poder público deve atuar como regulador no 

mercado de serviços culturais, sendo que a atividade de agência de notícias merece uma 

atenção especial. Dado sua natureza de divulgar informação existe o perigo da 

concentração econômica se traduzir em menor diversidade de informação e opinião. 



 

Atividade de televisão apresentou uma concentração moderada em termos de receita, mas 

análises complementares levando em contra propriedade cruzada, por exemplo, são 

importantes para evitar que haja uma concentração inter indústrias. A atividade de cinema, 

embora seja desconcentrada, merece uma atenção do estado pelo caráter de bem público 

que tem o cinema nacional e pelo direito do público consumidor de ter acesso filmes 

diversos em termos da temática e do país de origem da produção. 
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