
 

 

UFRJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

INSTITUTO DE ECONOMIA 

 

 

 

 

O EFEITO DA REGULAÇÃO SOBRE A ESTRUTURA DE MERCADO NA 

CABOTAGEM BRASILEIRA ENTRE 2000 E 2010 

 

 

 

 

MARCELO ALMEIDA MICHELLI 
DRE: 103117912 

marcelomichelli@gmail.com 
 

 

ORIENTADOR: ARY BARRADAS 

Ary@ie.ufrj.br 

 

RIO DE JANEIRO 

Abril de 2011



 

 

 

 

 

 

 

O EFEITO DA REGULAÇÃO SOBRE A ESTRUTURA DE MERCADO NA 

CABOTAGEM BRASILEIRA ENTRE 2000 E 2010 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao 
Instituto de Economia da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, como requisito para 
obtenção do título de Bacharel em Economia. 

 

Orientador: Prof. Ary Barradas (Doutor em Engenharia de Produção pela COPPE/UFRJ) 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO 

Abril 2011 

 



ii 

 

 

 

 

 

O EFEITO DA REGULAÇÃO SOBRE A ESTRUTURA DE MERCADO NA 

CABOTAGEM BRASILEIRA ENTRE 2000 E 2010 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao 
Instituto de Economia da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, como requisito parcial para 
obtenção do título de Bacharel em Economia. 

 

Data de aprovação: 19/04/2011 

 

Banca Examinadora: 

 

________________________________________________________ 

Ary Barradas – Presidente da Banca Examinadora 

 

________________________________________________________ 

Rubens Rosenthal – Membro da Banca Examinadora 

 

________________________________________________________ 

Fábio Sá Earp – Membro da Banca Examinadora 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Catalográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
Michelli, Marcelo Almeida 

 
O efeito da regulação sobre a estrutura de mercado na cabotagem brasileira 

entre 2000 e 2010 / Marcelo Almeida Michelli.  - -  Rio de Janeiro:  UFRJ /  IE, 
2010. 

       
ix, 51 f. 30 cm. 
 
Orientador: Ary Barradas 
 
Monografia (bacharelado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro / 

Instituto de Economia / CCJE, 2010  
           
1. Microeconomia.  2. Estruturas de mercado. 3. Navegação de Cabotagem. 

4. Regulação – Monografia.  I.Barradas, Ary. II.Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Instituto de Economia. III.Bacharelado.                              

          
 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

Aos meus pais, dedico principalmente a vocês este trabalho. Pois 

ao longo de minha jornada vocês foram baluartes dos valores mais 

importantes que um homem poderia ter. A vocês devo todo 

reconhecimento sobre a dedicação além do investimento material e 

espiritual que me foi conferido. 

Dedico aos meus familiares, principalmente minhas avós e 

minhas primas, pessoas que sempre estiveram ao meu lado quando 

mais precisei 

Aos meus amigos e minha namorada, este material é prova de 

que suas insistências foram válidas e que o apoio de vocês sempre será 

fundamental para o meu sucesso 

Aos meus professores e meu orientador, que investiram seu 

conhecimento no meu desenvolvimento pessoal e profissional. 

 



v 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço profundamente minha namorada pela insistência e pela 

esperança que depositou na conclusão de minha graduação, além das 

noites perdidas ajudando na revisão e pesquisa dos materiais 

necessários para este trabalho. 

Ao meu orientador devo sinceros agradecimentos pela paciência e 

pelo tempo investido para formação deste trabalho. 

Agradeço e reconheço toda influencia profissional que Marcio 

Castro e Christian Von Lachmann exerceram em mim, além da 

oportunidade dada ao abrir as portas na Wilson, sons e para o mercado 

de navegação. 

Agradeço à minha prima Rayne que abriu mão de cuidar de seus 

lindos gêmeos recém nascidos para revisar este trabalho. 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

 

 

RESUMO 

 

MICHELLI, M. A. O efeito da regulação sobre a estrutura de mercado na cabotagem 
brasileira entre 2000 e 2010. XX f. Monografia (Graduação em Economia) – Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010.  

 

O presente trabalho visa abordar o impacto da regulação brasileira na estrutura econômica do 
segmento de navegação de cabotagem no Brasil. Assim, busca discutir as teorias econômicas 
que envolvem a concepção e análise das diferentes formações de mercado, ponderando suas 
principais características. Posteriormente, faz-se uma abordagem profunda dos segmentos de 
navegação de cabotagem, de maneira a conseguir identificar o enquadramento econômico de 
cada um deles. Neste âmbito, são analisados os agentes responsáveis pela demanda e oferta 
em cada um destes segmentos, os tipos de mercadorias transportadas e o arcabouço 
regulatório correspondente. Finalmente, apresenta a dinâmica deste setor sob o âmbito da 
regulação, expondo suas peculiaridades e vantagens para, em seguida, tratar mais detidamente 
de cada norma regulatória e seu específico impacto econômico no setor. Conclui, por fim, que 
a navegação de cabotagem tem sua estrutura diretamente impactada pelo extensivo marco 
regulatório que a envolve, sendo este o principal responsável por suas características 
econômicas atuais. 

 

Palavras-chave: navegação comercial; cabotagem; estruturas de mercado; regulação, 

concorrência perfeita; oligopólio; monopólio,  
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ABSTRACT 

 

MICHELLI, M. A. O efeito da regulação sobre a estrutura de mercado na cabotagem 
brasileira entre 2000 e 2010. XX f. Monografia (Graduação em Economia) – Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010. 

 

This paper aims to analyze the impact of Brazilian regulatory framework on the economic 
structure of Brazilian maritime cabotage. Thus, discusses the economic theories that involves 
the conception and analysis of different market configurations, considering its main features. 
Subsequently, it is an in-depth segments of coasting, so as to be able to identify the economic 
framework of each of this segments. In this context, we analyze the agents responsible for the 
supply and demand in each of these segments, the types of goods transported and the 
corresponding regulatory framework. Finally, we present the dynamics of this sector under 
the scope of regulation, with their peculiarities and advantages, then treat in more detail of 
each standard regulatory and economic impact in their specific sector. In conclusion, finally, 
that the maritime cabotage shipping has its structure directly impacted by the extensive 
regulatory framework that surrounds it, which is primarily responsible for current economic 
characteristics. 

 

Key words: comercial navigation; cabotage; regulation; market structures; perfect 

competition; monopoly; oligopoly 
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INTRODUÇÃO 

 

A cabotagem é um sistema modal aquaviário caracterizado pelo transporte de 

mercadorias entre os portos de um país. No caso brasileiro, este modal se configura como uma 

oportunidade de evolução no sistema de transporte de insumos ou mercadorias no país, pois 

apresenta uma grande capacidade de movimentação de produtos em escala. Ademais, 

devemos ter em conta que a sua expansão não apresenta as dificuldades existentes hoje para o 

modal ferroviário e rodoviário, como necessidade de desapropriação de terras férteis e áreas 

ocupadas, e alto custo com a instalação da malha que estes modais apresentam. 

Este setor é caracterizado pela forte regulação governamental, tanto pelo lado da 

expansão da frota, onde existe uma forte política naval desenvolvimentista regulando o setor 

naval e o afretamento de embarcações estrangeiras, quanto pelo lado da operação, com 

diversas exigências, como a nacionalidade das empresas, de sua tripulação, e outros 

regulamentos que criam barreiras artificiais à entrada de novos competidores. 

Segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), órgão 

responsável por regulamentar os modais aquaviários, a cabotagem vem crescendo nos últimos 

cinco anos a uma taxa de aproximadamente vinte por cento, números superiores ao 

crescimento da corrente de comércio ou do PIB brasileiro. Conforme veremos neste estudo, 

este crescimento tem se concentrado em um setor específico da cabotagem, o setor de 

cabotagem de contêiner, e tem como um de seus desdobramentos um aumento da pressão 

sobre os fretes cobrados devido à incapacidade da oferta de suprir a demanda. 
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Com base no cenário acima descrito, o presente estudo se propõe a verificar a hipótese 

de que as práticas regulatórias adotadas na navegação de cabotagem e na construção naval 

contribuem para: (i) a concentração da estrutura de mercado sob a ótica da oferta; (ii) o 

desestímulo à expansão da capacidade produtiva deste serviço. 

Assim, o primeiro capítulo se dedica a apresentar conceitos econômicos fundamentais 

para a presente discussão. Para tal, será apresentado o conceito de mercado e a teoria das 

relações que o definem. Em seguida serão abordadas correntes de pensamento necessárias 

para compreender como são formadas as estruturas de mercado e como suas características 

interferem no processo de concorrência e formação de preços. Por fim, serão apresentadas as 

principais estruturas de mercado existentes na literatura. 

O capítulo 2 trata de contextualizar o funcionamento do mercado de cabotagem no 

Brasil.  Inicialmente será discutido quais são os tipos de navegação existentes, de forma a 

fazemos uma clara identificação do mercado que será tratado neste estudo. Em seguida será 

realizada uma abordagem geral sobre a forma em que se apresenta este segmento, para que o 

capítulo possa ser concluído com a análise da formação da estrutura de mercado da 

cabotagem em seus setores e como um todo. 

O capítulo 3 se propõe a discutir as principais leis e normas que regulam o mercado da 

cabotagem brasileira, descrevendo esses regulamentos e analisando de que forma eles 

impactam na estrutura deste mercado. Serão apresentadas neste capítulo: (i) a lei que 

determina a necessidade de regulação deste setor e a lei que determina e caracteriza a criação 

da agência reguladora; (ii) os regulamentos que influenciam na gestão de outorgas às 

empresas desejosas de operarem neste setor; (iii) as leis que influenciam a expansão do ativo 

dessas empresas e, por fim; (iv) regulamentos que influenciam o preço praticado no mercado. 

Por fim, reservamos à conclusão as análises sobre os estudos apresentados nos 

capítulos anteriores e a verificação da veracidade da hipótese deste trabalho. 
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I. O MERCADO E SUAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO 

 

I.1 Introdução à formação teórica do mercado 

 

I.1.1 A noção econômica de mercado 

A palavra mercado tem origem no latim mercatus e ao longo dos séculos vem 

passando por modificações profundas em seu significado. Segundo Aloísio Teixeira (2001, 

p.1-3), inicialmente o original em latim significava o local público onde eram encontrados os 

gêneros alimentícios postos à venda. Com o passar do tempo, o significado desta palavra foi 

evoluindo, passando a ser usado para caracterizar qualquer ambiente em que haja a troca de 

mercadorias através de um processo de compra e venda. 

Durante as primeiras reflexões econômicas apresentadas pelos clássicos como Smith, 

Ricardo, Malthus e Stuart Mill, o sentido de mercado passou por leves alterações. Estes 

pensadores trouxeram pouco aprimoramento ao sentido de mercado e passaram a utilizar este 

termo para descrever qualquer método de organização onde há um processo de livre formação 

dos preços nos movimentos de oferta e procura de um produto ou de uma cesta agregada de 

bens. 

O surgimento dos pensadores da Escola Neoclássica contribuiu para o aumento do 

rigor da forma e do uso da linguagem matemática na literatura econômica. Porém, tal 

momento não foi suficiente para aprimorar o conceito de mercado, como podemos observar 

em Cournot:  
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[...] os economistas entendem por mercado não um lugar determinado onde 

se consumam as compras e as vendas, mas toda uma região em que compradores e 

vendedores se mantêm em tal livre intercâmbio uns com os outros que os preços das 

mesmas mercadorias tendem a nivelar-se fácil e prontamente. (Cournot, 1838 apud 

MARSHAL, 1985 p.16) 

Segundo Aloísio Teixeira (2001), essa imprecisão conceitual ocorre devido ao 

momento discutido, no qual se encontrava em formação a Economia Política, e em processo 

de expansão e generalização das relações mercantis e da formação dos Estados Nacionais. 

Naquele momento, o objetivo das discussões econômicas não estava centrado nas teorias 

econômicas, mas na compreensão e na formulação de políticas concretas sobre moeda, 

comércio, preços e tributos. Assim, podemos assumir que em tal período histórico as 

reflexões econômicas estavam voltadas para o entendimento das conseqüências sobre as 

medidas que estavam sendo propostas nos campos de tributação, políticas cambiais, liberdade 

de comércio, dentre outras, e não para o aperfeiçoamento das teorias econômicas. 

Tal imprecisão conceitual perdurou até meados do século XX, quando Joan Robinson 

em 1953 apresenta uma definição de mercado como sendo “a demanda por um grupo de 

mercadorias que são substitutas próximas entre si” (Robinson, 1953 apud GUIMARÃES, 

1987, p.36). Esta definição, pelo seu caráter delimitador, passou a ser comumente aceita e 

utilizada principalmente pelos estudiosos de Organização Industrial, segmento da Economia 

responsável por estudar as estruturas de mercado. 

Tendo em vista o objetivo deste trabalho de conclusão de curso, utilizaremos o 

conceito de mercado apresentado por Joan Robinson para nortear as discussões futuras. 

Assim, utilizaremos a noção de mercado como sendo toda demanda por um ou mais produtos 

substitutos entre si, dispostos de tal forma que são influenciados pelos mesmos agentes e 

pelos mesmos fatores que influenciam o processo de concorrência deste bem. 
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I.1.2. Relações de troca e equilíbrio de mercado  

Vivemos em uma sociedade de mercado onde se revela mais benéfico para o homem 

se especializar em uma atividade do que trabalhar em várias atividades distintas. Assim sendo, 

é de interesse do homem manter e aperfeiçoar relações de trocas. O desenvolvimento dessas 

relações corrobora para o desenvolvimento da comunidade, ao passo que contribui para o 

aumento do fluxo de comércio e para a especialização dos produtos produzidos por ela. 

Podemos observar abaixo segundo Smith (1981, p. 13-14): 

Tal como é por acordo, por tratado, ou por compra que obtemos uns dos 

outros a maior parte do que necessitamos, é essa mesma disposição para o 

intercâmbio que originariamente leva à divisão do trabalho. Numa tribo de 

caçadores ou de pastores, uma determinada pessoa faz, por exemplo, arcos e flechas 

com maior prontidão e destreza que qualquer outro. Troca-os freqüentemente com 

os companheiros, por gado ou caça, e acaba por descobrir que, desta forma, pode 

obter mais gado e caça do que se for ele mesmo para os campos apanhá-los. 

Assim como as relações de troca, a noção de equilíbrio fora apresentada também pelos 

clássicos, mais exatamente por Smith, que sustenta que num mercado livre em que cada 

agente econômico atua com vistas apenas à persecução dos seus próprios objetivos é atingida 

uma situação eficiente que beneficia todos. O mecanismo de mercado funciona assim como 

uma "mão invisível", que conduz os agentes econômicos para uma situação ótima do ponto de 

vista da eficiência (SMITH, 1981, p.432). 

Além do princípio da mão invisível, os clássicos introduziram a “Lei de Say”, que 

defende que o mercado de produtos agregados estará sempre em equilíbrio, pois, em uma 

economia mercantilista, a oferta de bens gera sua própria demanda. Este princípio seria válido 

porque: (i) como as pessoas não desejam entesourar moeda, um aumento da quantidade de 
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moeda se converterá em aumento do consumo. Este, pelas leis da oferta e demanda, conduzirá 

ao aumento dos preços; (ii) um aumento da quantidade de moeda faz reduzir os juros no 

mercado de fundos de empréstimo, o que levará a um aumento no investimento. Isto levará a 

um aumento na demanda por fatores de produção, o que aumentará o seu preço e fatalmente 

aumentará o nível geral de preços algum tempo depois. Quando os preços aumentarem, o 

nível geral de preços aumentará até alcançar crescimento proporcional ao aumento na 

quantidade de moeda. Neste momento, a moeda tornar-se-á neutra. 

Contudo, se não definiram melhor a noção de mercado, ao menos os Neoclássicos 

fizeram um grande avanço na teoria econômica ao direcionar seus estudos para o lado da 

demanda, desenvolvendo estudos sobre as chamadas estruturas de mercado e introduzindo 

novas teorias, como a revolução marginalista. 

 

I.1.3. Desenvolvimento das relações de equilíbrio e concorrência 

Os neoclássicos contribuíram para o desenvolvimento da discussão de mercado 

primeiramente com a introdução de linguagem matemática e novas abordagens para 

fundamentar a questão das relações de troca e de concorrência. Em seguida, o avanço deu-se 

com o desenvolvimento das teorias sobre o comportamento da demanda e seus impactos na 

formação do equilíbrio. 

Jevons iniciou a “revolução marginalista”, em 1870, quando introduziu a lei da 

variação da utilidade, representada negativamente por uma curva inclinada onde “o grau de 

utilidade de varia com a quantidade de um bem e finalmente diminui na medida em que a 

quantidade aumenta” (JEVONS, 1983, p.69). Tal pressuposto implicitamente não é 

verificável no longo prazo, pois diz acerca das quantidades de um bem disponibilizadas 

instantaneamente ao indivíduo. Walras chegou a conclusões parecidas através de caminhos 

diferentes, porque enquanto Jevons está preocupado em substituir a teoria Ricardiana do valor 
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pela teoria da utilidade marginal, Walras está preocupado em demonstrar que o equilíbrio 

geral de todos os bens é simultaneamente o equilíbrio de cada mercado particular. 

Escrevendo após vinte anos de seus contemporâneos neoclássicos, Marshall desvia a 

atenção da análise econômica para as relações de concorrência da firma, que vinham sido 

ignoradas solenemente pelos outros economistas ao assumirem hipóteses de que o mercado, 

para alcançar o equilíbrio, está ou tende para a concorrência perfeita. Para tal, Marshall 

estabeleceu um segundo caminho para definir o equilíbrio, buscando isolar um produto dentro 

do sistema econômico de maneira a determinar as condições de equilíbrio desse mercado 

particular.  

Para determinar o equilíbrio de um mercado, Marshall pressupõe em seu modelo que a 

elaboração de escalas de preferência dos agentes econômicos ocorre de forma atemporal e que 

a moeda possui utilidade marginal constante. Ademais, indica a necessidade de pressupor que 

alguns elementos deveriam ser tratados como dados externos ao modelo, quais sejam: (i) 

preços dos fatores de produção utilizados pela indústria; (ii) funções de produção das 

empresas dessa indústria; (iii) a curva de demanda pelo produto. Desta forma, era possível 

chegar à simples funções de oferta e demanda, além de determinar os preços e as quantidades 

do produto em equilíbrio. Essa hipótese permite à Marshall construir uma curva de demanda 

negativamente inclinada e uma curva de oferta positivamente inclinada (MARSHALL, 1890, 

v.II, p.102-130) 

 

I.2.  Conceitos teóricos para compreensão dos equilíbrios de mercado 

Marshall analisa a economia a partir do método de equilíbrio parcial. Este método se 

inicia em uma fase considerada mais abstrata em que o estudo de um determinado problema 

econômico é isolado de outros, ficando um pouco mais distante da realidade – a qual era 

descrita por Marshall como uma condição denominada coeteris paribus. Já na fase seguinte, 

da teorização econômica, Marshall insere novos elementos dinâmicos nos modelos para, 
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assim, se aproximar mais da vida real. Ainda sobre o método de análise de Marshall, afirma 

Possas que “O equilíbrio parcial é uma redução no tempo (‘equilíbrio’) e no espaço de 

interação (‘parcial’)” e, também ressalta, a respeito da análise temporal marshaliana, que “[...] 

Marshall sempre deixa espaço aberto, mesmo se a custa do corte mais afiado do seu 

instrumento de análise, para o tempo – e, com ele, a ‘real life’” (grifos do autor) (POSSAS, 

1993, p. 6). 

 

I.2.1. Lei da utilidade marginal 

Jevons mudou completamente o foco da análise econômica ao sugerir que o cerne 

desta análise deveria ser a satisfação das necessidades e não o processo de produção e oferta. 

Para Jevons, o cálculo de prazeres e dores consistiria o instrumento de análise das 

necessidades humanas, ou seja, segundo o próprio autor, “satisfazer ao máximo as nossas 

necessidades com o mínimo de esforço – ou, em outras palavras, maximizar o prazer, é o 

problema da economia” (JEVONS, 1983, p.47). 

A análise de Jevons vai além do conceito do utilitarismo ao inserir o elemento 

marginal na análise da utilidade. Apesar de existir a utilidade total auferida de uma quantidade 

de um bem, o mais importante, porém, é investigar o acréscimo de utilidade gerado através da 

aquisição de mais uma unidade do bem, ou o “grau de utilidade”, nos termos do próprio autor. 

Além disso, apesar de aumentarmos o grau de utilidade total conforme aumentamos a 

quantidade disponível de um bem, o grau de utilidade marginal, ou grau de utilidade gerado 

pelo último bem. decai, pois diminui a importância da necessidade satisfeita com aquela 

unidade adicional do bem. Temos assim a lei da utilidade marginal decrescente.  

O valor de um bem qualquer, para Jevons, é determinado pelo “grau final de 

utilidade”, ou o prazer gerado pela posse de uma unidade a mais do produto. Assim, o autor 

tem condições de resolver o paradoxo do valor: um copo adicional de água tem pequeno grau 

final de utilidade enquanto que o diamante, por sua raridade, tem grande utilidade marginal. 
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Assim resolve-se o que era um problema para os clássicos em explicar porque a água, 

indispensável ao ser humano, valia quase nada, enquanto bens supérfluos e desnecessários, 

como diamante, teria um valor muito representativo. 

  

I.2.2. Tipos de equilíbrio segundo Marshall 

A formação da teoria geral do equilíbrio de oferta e procura em Marshall é 

determinada com base na suposição que os mercados não são estacionários, e sim, dinâmicos. 

Conseqüentemente, o mercado se encontra em uma situação que sofre constantemente 

perturbações externas e internas a ele, conduzindo-o a um modelo indeterminado na qual seu 

equilíbrio e seu preço normal estão em constante movimento. 

Este cenário de um sistema indeterminado em Marshall poderia ser resolvido com a 

adoção de uma análise temporal para compreensão do equilíbrio, em que era necessário 

compreender que o equilíbrio de mercado no curto prazo seria determinado pelo preço de 

mercado, e que a evolução temporal deste mercado para uma situação de longo prazo levaria 

os preços de mercado para seu nível natural, ou normal. Nesse contexto, quando analisa a 

passagem do valor normal ao valor de mercado, Marshall, em sua obra The Economics of 

Industry, estabelece: 

Resultados normais são aqueles que surgem por intermédio da concorrência 

se esta age livremente, e sempre tem tempo de causar aqueles efeitos os quais possui 

uma tendência para causar. Resultados de mercado são aqueles surgidos do 

complexo de forças sociais e econômicas do mundo no qual vivemos [...] Nós não 

podemos descobrir o valor de mercado de uma coisa sem levar em conta as 

flutuações da oferta e da demanda e a resistência com os obstáculos opostos ao livre 

movimento da concorrência [...] A teoria do valor normal é o ponto inicial do qual 

nós podemos partir para explorar todas as várias irregularidades e alterações dos 

valores de mercado (MARSHALL & MARSHALL, 1994, p. 148-149). 
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Conforme afirmado no parágrafo acima, o fator tempo é o principal instrumento 

analítico da teoria dos preços sob condições de concorrência em Marshall. Apesar de que “[...] 

não há linha de separação rígida e nítida entre períodos ‘longos’ e ‘curtos’” (MARSHALL, 

1988, vol. II, p. 40), é possível, segundo o autor, estabelecer quatro classes de tempo para 

analisar a evolução dos preços normal e natural e como ocorrem as relações de oferta e 

procura para determinação do equilíbrio de mercado. Estas quatro classes seriam, para 

Marshall: (i) o equilíbrio temporário, no qual a oferta de produtos seria rígida, representada 

pelo estoque das mercadorias disponíveis em um mercado; (ii) o equilíbrio de curto prazo, 

onde seriam verificadas pouca flexibilidade na oferta, e que seria correspondente a um 

período que se estende de alguns meses a um ano; (iii) o equilíbrio de longo prazo, na qual a 

oferta poderia teria bastante flexibilidade, considerando como período de análise um grande 

tempo, podendo se estender por anos; (iv) período de prazo indeterminado, onde o preço 

normal do produto poderia se modificar devido a introdução de variáveis que alterariam os 

coeficientes técnicos ou as curvas de utilidade do bem, e que o período de análise seria tão 

grande que englobaria mais de uma geração. 

O curtíssimo prazo de Marshall representa o primeiro momento de sua teoria da ação 

concorrencial. Neste momento, também denominado de equilíbrio temporário, o período de 

análise é tão curto que a oferta seria o estoque de produtos disponíveis – esta não sofreria 

oscilações e seria correspondente ao produzido no momento anterior. Para Marshall, neste 

momento, o preço inicial do produto é irrelevante, sendo indiferente se este é superior ou 

inferior ao seu preço de equilíbrio. Isto porque, como a oferta é fixa, o preço de equilíbrio 

dependeria do poder de negociação dos agentes, e que no fim, o preço de equilíbrio alcançaria 

um valor na qual todo o estoque de produtos seria negociado sem que houvesse desejo da 

demanda por mais produtos, nem da oferta por ofertar menos bens. 

Assim, o equilíbrio temporário teria alcançado o verdadeiro preço de equilíbrio sempre 

quando “[...] a quantidade que os compradores estivessem dispostos a comprar a esse preço 

seria exatamente igual àquela pela qual os vendedores aceitariam a esse mesmo preço” 
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(MARSHALL, 1988, vol. II, p. 9) ou ainda, “[...] Nos primeiros estágios da economia, nós 

pensamos na demanda e na oferta como forças rudes pressionando uma contra a outra, e 

tendendo para o equilíbrio mecânico [...]” (MARSHALL, 1925, p. 318). 

Diferentemente do equilíbrio temporário, a oferta não mais seria fixa na teoria do curto 

prazo de Marshall. Tendo em vista a ampliação do tempo de análise para alguns meses, alguns 

fatores de produção deixariam de ser fixos, podendo variar de acordo com o interesse do 

ofertante em realizar pequenos ajustes no volume, seja para aumentar ou para reduzir a 

produção. Esses fatores, que no curto prazo poderiam oscilar, foram chamados de fatores 

variáveis e compreenderiam principalmente as matérias primas, o trabalho e de algumas 

ferramentas, isto é, fatores condicionados à intensidade da produção.  

Dado este novo cenário, os gastos relacionados a esses fatores variáveis seriam os 

custos variáveis ou o custo unitário para os fatores variáveis. Já o custo médio dos fatores 

fixos seria representado como custo suplementar. A soma dessas duas unidades de custo 

conduziria ao custo total de Marshall, sendo o custo marginal o incremento do custo total 

relativo a uma variação na quantidade produzida no curto prazo. Assim, no curto prazo, a 

produção poderia variar de acordo com a alteração da intensidade de uso dos custos variáveis, 

impactando por fim o custo marginal de produção dos bens disponibilizados. 

Com relação à próxima classe de tempo em sua teoria, Marshall denomina como longo 

prazo o período em que acabam todos os seus fatores de produção deixam de ser rígidos. 

Neste caso, toda capacidade produtiva seria variável, pois os fatores doravante denominados 

fixos, como variação da planta, novos maquinários e outros custos como despesas com 

administração e vendas, poderiam se alterar. 

Depois de alcançado o equilíbrio de curto prazo, ou seja, após encontrados os preços 

de mercado, seria necessário verificar se esses preços de equilíbrio são compatíveis com os 

preços normais da produção, ou seja, se a remuneração corrente dos fatores de produção são 

compatíveis com a remuneração esperada pela indústria em questão. Partindo da premissa que 
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os preços de mercado estão superiores ao preço normal, podemos admitir que estaríamos em 

uma situação de lucros extraordinários para esta firma. Dessa forma, a flexibilização dos 

fatores de produção que estavam fixos no curto prazo promoveriam um aumento gradativo da 

produção em relação à existente no equilíbrio de curto prazo, seja através a ampliação da 

planta das atuais firmas, seja através da entrada de novas firmas. Esse desenvolvimento da 

produção, provavelmente, caminharia aos poucos para uma situação estacionária e o montante 

da produção, nesse estado, deveria ser uma quantidade que poderia ser vendida ao preço 

dominante no mercado. Preço esse que não seria o mesmo do equilíbrio de curto prazo, dado 

que a quantidade produzida teria aumentado durante o processo de transição ao longo prazo. 

Logo, nessas condições, a produção que antes produzia um lucro extraordinário, ou 

anormal, aos poucos, com a variação dos custos disponibilizados para produção e variação das 

firmas existentes, conduziria o mercado para uma condição de lucro normal. Quanto a esse 

último adjetivo, explica, ainda, Marshall, nos Princípios e também em The Economics of 

Industry: 

Com respeito aos preços normais, quando o termo Normal é considerado 

como relativo a curtos períodos de uns poucos meses ou um ano, Oferta significa, de 

maneira geral, o que pode ser produzido pelo preço em questão com o equipamento 

e os recursos de pessoal existente, no tempo dado. Em relação aos preços normais, 

quando o termo Normal se refere a longos períodos de muitos anos, Oferta significa 

o que pode ser produzido pelas instalações que podem ser, por sua vez, produzidas e 

montadas em condições remuneradoras, dentro do tempo determinado 

(MARSHALL, 1988, vol. II, p. 40). 

Por fim, a última classe de tempo em Marshall é caracterizada pela existência de “[...] 

movimentos graduais ou seculares do preço normal, causados pelo desenvolvimento gradual 

dos conhecimentos, da população e do capital, e pela variação das condições de procura e de 

oferta de uma para outra geração” (MARSHALL, 1988, vol. II, p. 40). Nesta situação, o preço 
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normal, na qual os preços de mercado irão convergir, estão em constantes mudanças devido às 

alterações do conhecimento técnico e da curva de utilidade da demanda. 

Assim, concluindo o pensamento de Marshall a partir de suas próprias palavras, “[...] 

quanto mais curto o período que considerarmos, maior a cota de atenção que devemos dar à 

influência da procura sobre o valor; e quanto maior o período, mais importante será a 

influência do custo de produção sobre o valor” (1988, vol. II, p. 20). Dessa forma, o equilíbrio 

estabelecido no curto prazo não seria definitivo. E, ao modificar-se, deslocar-se-ia rumo a um 

novo equilíbrio de longo prazo, esse, sim, durável (FRISCH, 1950, p. 73). Ou seja, partindo 

de uma situação onde a oferta seria dada pelo estoque, ao ampliar o horizonte de produção 

teríamos o primeiro momento, o curto prazo, onde a capacidade produtiva estaria relacionada 

com a curva de custo marginal de curto prazo, ao passo que, com o estender do horizonte, 

ajustamentos da oferta em relação à demanda implicariam na adequação da capacidade 

produtiva das firmas, terminando no vasto tempo de análise onde as condições de oferta 

sofreriam alterações devido às mudanças na tecnologia e em seus coeficientes de produção.  

 

I.3. Estruturas de mercado em concorrência 

Marshall foi o primeiro economista a introduzir a idéia de que o mercado em seu 

estado natural pode apresentar estruturas distintas para algumas indústrias. Essa apresentação, 

ainda que de forma superficial, pode ser encontrada em seus estudos para determinar as 

condições de equilíbrio sobre condições de concorrência, onde reconhece a existência de 

mercados operando em monopólio em contraposição à concorrência perfeita, a saber, os dois 

mecanismos são os pontos polares das estruturas de marcado. As demais estruturas, como a 

concorrência monopolística e os oligopólios, vieram a ser identificadas e se tornar objetos de 

estudos bem mais tarde.  
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As seguintes seções têm por objetivo apresentar as principais estruturas de mercado, 

que são a concorrência perfeita, o monopólio, a concorrência monopolística e o oligopólio, e 

caracterizá-las com base: (i) no tamanho e no grau de concentração das firmas; (ii) nas causas 

que contribuem para definir a estrutura, em especial atenção para as economias de escala; (iii) 

nos efeitos da concentração sobre a competição e sobre a formação de preços e quantidades 

ofertadas pelas firmas; (iv) no grau de investimentos e inovações. 

 

I.3.1. Concorrência Pura ou Perfeita 

Esta estrutura de mercado se configura a partir da existência dentro de um mercado 

onde um produto ou serviço considerado homogêneo é oferecido por um grande número de 

ofertantes e demandado por um grande número de consumidores. 

Assim, uma firma localizada em concorrência perfeita terá certa dificuldade em ganhar 

clientes ou impor preço de venda devido à forte competição enfrentada pelo grande número 

de vendedores e pela dificuldade de impor um preço diferenciado, já que seu produto é 

homogêneo. 

Partindo desses pressupostos, segundo Garófalo e Carvalho (1985), a empresa em 

concorrência perfeita se defronta com uma situação onde, além de possuir uma parcela total 

da oferta insignificante, produz um produto comum a todos os agentes do mercado, o que 

impõe uma grande dificuldade de impor seu preço e o coloca em um cenário no qual torna-se-

á um tomador de preço. 

Dentro do aspecto da homogeneidade do produto e do cenário onde os ofertantes são 

tomadores de preço, podemos caracterizar os vendedores e os compradores como agentes de 

hábitos flexíveis, já que os compradores podem transitar a venda de seus produtos por 

diversos consumidores, e os consumidores podem comprar produtos de compradores que 

oferecem os bens a um preço menor, sem que haja percepção na alteração da satisfação do uso 
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do bem. Nesse contexto, o modelo de concorrência pura indica que, quando operando 

corretamente, o mercado irá naturalmente atingir um preço ótimo, onde todos os bens serão 

negociados ao mesmo valor e não intenção por parte dos agentes em mexer no preço, já que a 

quantidade de bens posto à venda é igual à quantidade de bens demandadas pelos 

consumidores. 

Analisando o comportamento dos agentes supramencionados, podemos depreender 

que: (i) a quantidade demandada por um produto ou serviço é inversamente proporcional à 

variação do seu preço; (ii) a quantidade ofertada pelo mesmo produto ou bem é diretamente 

proporcional à variação do seu preço. 

Assim, se em um dado momento o mercado apresenta uma situação onde o preço de 

um bem se encontra abaixo do preço de equilíbrio, significa que a quantidade de bens 

oferecida foi inferior a quantidade ótima e toda quantidade será consumida, porém em 

quantidade inferior a desejada. Assim, os ofertantes têm estímulo em aumentar o preço, 

disponibilizando maior quantidade de bens no mercado, a um valor acima do anterior.  Assim, 

os consumidores terão estímulos em consumir toda produção, pois naquele patamar de preços 

o volume desejado continua abaixo do ofertado. 

Por outro lado, se em um dado momento o mercado apresenta uma situação onde o 

preço de um bem se encontra acima do preço de equilíbrio, temos que a quantidade de bens 

oferecida foi superior a quantidade ótima, havendo consumo parcial da produção posta à 

venda e gerando estoque não desejado dos bens. Assim, os ofertantes desejosos de maximizar 

seus rendimentos têm estímulo em reduzir o preço para liquidar sua produção, e ao reduzir os 

preços os consumidores terão estímulos em consumir mais do que a quantidade desejada ao 

preço anterior. 

Doravante o exposto acima, podemos concluir que o mercado em concorrência perfeita 

tenderá sempre para um ponto de equilíbrio, onde o preço se encontra em um patamar onde a 

quantidade de produtos ofertados é idêntica a quantidade de produtos demandados. 
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Saindo um pouco da ótica do comportamento mercado apresentado pelos agentes em 

condições de concorrência perfeita e indo de encontro à ótica da firma individual, podemos 

afirmar que, assim como as famílias, a firma trabalha sobre condição de maximização da 

utilidade, que na sua condição se exprime através da maximização do lucro. 

De acordo com a literatura microeconômica apresentada em Varian (2003), podemos 

afirmar que uma firma típica opera com uma curva de rendimentos decrescentes, já que seus 

custos marginalmente crescentes e sua receita, pelo fato da firma não ter poder de influenciar 

a quantidade e o preço dos bens no mercado, será uma receita marginal constante. Sendo 

assim, para garantirmos a maximização do lucro de uma firma, esta deverá ampliar sua 

produção até que seu custo incremental se encontre no mesmo patamar da receita marginal.  

Em outras palavras, qualquer quantidade produzida aquém da que maximiza o lucro da 

firma tornaria seu rendimento menor, tornando desinteressante aumentar a produção quando 

seu custo marginal se encontra idêntico à receita marginal. Por outro lado, enquanto este custo 

se encontra inferior à receita marginal dos produtos, podemos dizer que o nível de produção 

encontra-se ocioso, pois ao aumentar a quantidade de produção o lucro será ampliado, até o 

nível em que o custo marginal se encontra com a receita marginal. 

Como operamos em concorrência perfeita, devemos supor que há livre acesso à 

informação de mercado por todos os agentes econômicos. Desta forma, uma nova inovação 

tecnológica adotada individualmente traria lucros extraordinários no curto prazo, mas seriam 

anulados assim que tal tecnologia fosse percebida pelos demais agentes, que rapidamente 

adotariam esta tecnologia em suas firmas, alterando somente a posição de equilíbrio do 

mercado, conduzindo sempre as firmas para um ponto de rentabilidade normal da indústria, 

como podemos observar em Pindyck e Rubinfeld: 

Além da questão da livre mobilidade dos agentes e dos produtos e recursos 

produtivos no mercado: não existe qualquer restrição de entrada e saída de agentes 

no mercado, não havendo também qualquer tipo de barreira para movimentação de 
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trabalhadores ou à ampliação ou à redução de plantas produtivas. Nessas condições 

qualquer possibilidade de lucro acima de condições normais de mercado levaria à 

entrada de novas firmas para concorrerem no mercado e, com isso, o preço 

relativamente cômodo e lucrativo cede lugar ao preço cada vez menor em virtude do 

aumento da oferta provocado pela entrada em operação de novas firmas (PINDYCK 

& RUBINFELD, 2002, cap. 8). 

Nesses termos, a estrutura de mercado de concorrência perfeita apresenta uma 

concepção de mercado bastante disputado por parte das firmas, as quais são percebidas como 

relativamente pequenas em tamanho e ação competitiva. Em outras palavras, se defrontam 

com uma condição de preço bastante baixo e definido pelo mercado, e com uma possibilidade 

de lucro igualmente limitado pelo modo como as empresas administram seus custos 

produtivos e pelo modo como estiver o mercado. 

Ainda que a identificação de uma indústria situada em um mercado de concorrência 

perfeita seja difícil, senão rara, de ocorrer, esta se faz muito útil como um modelo indicativo 

para caracterizar os demais mercados, servindo como um dos extremos analíticos do 

fenômeno de concentração do mercado que está representado pelo outro extremo com a figura 

do monopólio. 

 

I.3.2. Monopólio 

Em posição antagônica à concorrência perfeita, temos a estrutura de mercado 

comumente denominada monopólio. Esta estrutura é caracterizada pela existência de uma 

única firma detentora de um bem único no mercado, na qual não há influência de outras 

firmas na determinação do preço devido à inexistência de produtos substitutos próximos 

(MARSHALL, 1890, v.II, p. 127-128). 

Considerando que a firma monopolista é a única a transacionar determinado bem, 

podemos dizer que esta não sofre nem exerce influência no processo de determinação do 
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preço e das quantidades produzidas dos produtos dos demais vendedores e nem é influenciado 

pelo mesmo. 

Com a existência de um único produtor no mercado, tem-se que a curva de oferta do 

mercado é idêntica à curva de oferta da firma, assim como a curva de demanda da firma é a 

mesma que a curva de demanda do mercado. Sendo assim, o preço do produto oferecido pela 

firma é determinado diretamente por ela, ou seja, a firma monopolista não é tomadora de 

preço no mercado como ocorre na concorrência perfeita, mas sim formadora de preço, 

conforme descreve Varian:  

Quando há somente uma empresa no mercado, e pouco provável que ela 

considere os preços como dado. Pelo contrario, o monopólio reconheceria sua 

influência sobre o preço de mercado e escolheria o nível de preço e de produção que 

maximizasse seus lucros totais (VARIAN, 2003, p 443).  

Assim como no caso da concorrência perfeita, o objetivo da firma é a maximização do 

lucro, que será alcançado igualando a receita marginal com o custo marginal. No entanto, os 

resultados alcançados pela firma em concorrência perfeita e pela firma monopolista são 

distintos.  

Como na concorrência perfeita a firma individual não consegue exercer influência 

sobre o preço, a sua oferta de produção será definida onde o preço do bem se encontra com 

seu custo marginal, é onde a firma obtém maior lucro possível. 

No monopólio o preço é afetado pela quantidade de bens ofertados pela firma 

monopolística. Assim, diferentemente da firma em concorrência perfeita, ao igualar a receita 

marginal com o custo marginal, o preço ótimo da firma monopolística se encontrará em uma 

posição acima do preço de concorrência pura, que é igual ao custo marginal. Portanto, a firma 

em monopólio irá sempre ofertar uma quantidade de produtos inferior à quantidade de 

concorrência perfeita, e conseqüentemente, a um preço maior, pois a receita marginal se 
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encontra com o custo marginal a uma quantidade inferior àquela em que o custo marginal se 

encontra com a demanda.  

Apesar do seu poder de influenciar o mercado, segundo Varian (2003) é importante 

ressaltar que a firma monopolística não tem poder para definir o nível de preço de mercado 

com a quantidade que deseja. Esta deve optar por definir o preço, e deixar que o mercado 

decida a quantidade que pretende consumir de um bem, ou deve definir a quantidade 

disponibilizada ao mercado, e este se encarregará de definir o preço justo para tal quantidade. 

Posta a teoria do monopólio, percebe-se que alguns elementos que caracterizam 

especificamente o comportamento da firma e da formação dos preços em um mercado nessas 

condições podem ser sintetizados da seguinte forma: (i) com relação ao comportamento da 

firma, a mesma, sendo a única existente no mercado, encontra-se numa condição bastante 

confortável quanto à questão da concorrência, aqui inexistente; (ii) apesar de a firma 

monopolista ter que se preocupar com a questão da quantidade ofertada para não oferecê-la 

em um volume acima do da demanda, a empresa monopolista tem uma condição de controle 

sobre a demanda que lhe dá um conforto muito maior em relação à lucratividade que resulta 

desse processo. 

Assim, uma vez que a firma monopolista se encontra em um mercado sem 

concorrentes, podemos caracterizá-la por apresentar uma estrutura relativamente grande, igual 

ao mercado, com possíveis ganhos de escala superiores de uma firma operando em 

concorrência, além de operar com um preço bastante acima dos seus custos marginais. 

Uma vez tipificado o monopólio, faz-se necessário também definir as circunstâncias 

que garantem sua existência para que se exponha a compreensão dos motivos da existência, 

da permanência e da não conversão dos monopólios em direção ao modelo de concorrência 

perfeita. Tal feito será apresentado nos parágrafos seguintes. 

Antes de entrar no mérito dos motivos que contribuem e fortalecem o estado de 

monopólio, faz-se necessário ressaltar que, sob circunstâncias de concorrência, uma empresa 
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ao tentar introduzir em seu mercado uma situação de monopólio teria uma situação provisória 

insustentável. Para tipificar tal situação, vamos supor que uma firma com produção grande o 

suficiente para influenciar o mercado introduz uma quantidade inferior àquela em que o preço 

atinge seu custo marginal. Momentaneamente, o preço dos seus bens aumentaria e ela 

conseguiria um lucro extraordinário. No entanto, como em concorrência perfeita todos têm 

amplo acesso a informação, rapidamente o mercado receberia a entrada de novas firmas que 

aumentariam a quantidade de bens ofertados, reduzindo o preço até que este alcançasse o 

ponto onde o custo marginal se encontrasse com a demanda. Portanto, toda firma que tentasse 

praticar o monopólio sob circunstâncias de concorrência perfeita conseguiria somente uma 

redução em sua participação no mercado. 

Tendo em vista a situação acima mencionada, podemos afirmar que uma firma 

monopolista precisa de pelo menos um mecanismo ou uma característica, inexistentes sobre 

condições de concorrência perfeita, às quais denominamos “barreiras”, as quais têm por 

finalidade garantir que o monopólio em seu mercado não represente uma condição transitória. 

Bain (1958) descreve as barreiras de entrada ou saída de uma indústria como um 

estado de “concorrência potencial”, que irá definir possíveis novos produtores e que será 

avaliado pelas vantagens que as firmas estabelecidas possuem sobre os competidores 

potenciais. Tais vantagens se refletem na capacidade de elevar persistentemente os preços 

acima do nível competitivo sem atrair novas firmas para a indústria em questão. 

De acordo com Bain, as características que existem para garantir a existência de uma 

situação de monopólio são chamadas de barreiras, de entrada ou saída, e são classificadas em 

três grandes grupos: (i) econômicas ou naturais; (ii) tecnológicas; (iii) artificiais ou 

institucionais. 

As barreiras econômicas ou naturais são decorrentes da eficiência econômica da 

empresa, e podem ser obtidas através do ganho de economias de escala. Esta situação ocorre 

quando uma firma operando com tecnologia existente no mercado consegue impor um custo 
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tão baixo, devido ao ganho de escala, que, para outra firma conseguir competir, teria que 

produzir a mesma quantidade, situação que traria prejuízo a ambos. 

As barreiras tecnológicas ocorrem quando uma empresa detém uma tecnologia ou um 

processo que é inacessível aos demais concorrentes, trazendo para si uma economia de custo 

que lhe beneficia em uma disputa de mercado com os demais concorrentes. 

As barreiras legais ou institucionais existem quando é imposto ao mercado uma 

proteção ou um direito exclusivo a uma firma, como direitos de exploração do solo, patente de 

tecnologia ou produto, ou concessão para prestação de um serviço controlado pela máquina 

pública.  

Contudo, apesar da existência dessas barreiras, é mister ressaltar que para configurar 

monopólio puro é necessário que o produto em questão seja ofertado por apenas uma 

empresa, não havendo bens substitutos próximos. Tal condição é um fato raro e, tendo em 

vista essa condição, usualmente obtemos o que denominamos de monopólio não puro, 

configurado pela existência de uma empresa monopolista líder, e outras empresas pequenas 

denominadas seguidoras, que detém parcelas menores do mercado. 

Para o caso onde o monopólio é invertido, ou seja, é exercido pelo comprador, temos a 

situação na qual denominamos monopsônicos, caracterizados normalmente pela imposição do 

comprador pela quantidade e não pela fixação do preço. 

Assim como na concorrência perfeita, uma situação de monopólio puro é 

extremamente difícil de ocorrer. Esta situação é mais comumente representada pelo 

monopólio não puro, onde uma empresa exerce um papel de liderança e as demais firmas 

adotam políticas ou práticas de acordo com a empresa dominante como a oferta de um 

produto substituto próximo de qualidade inferior ou pelo posicionamento em mercados menos 

rentáveis.  
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I.3.3. Concorrência monopolística 

Introduzido por Chamberlin (1933), a concorrência monopolística é tratada pela 

microeconomia tradicional como uma estrutura intermediária entre a concorrência perfeita e o 

monopólio. Assim sendo, podemos afirmar que este modelo de estrutura possui tanto 

características de concorrência perfeita quanto características de monopólio. 

A concorrência monopolística se assemelha ao mercado em concorrência perfeita 

principalmente pelo grande número de agentes no mercado, tanto pelo lado da oferta quando 

lado da demanda. É característica deste modelo a existência de um grande número de 

ofertantes de produtos, além da permutabilidade dos produtos oferecidos ao mercado, e da 

inexistência de situações concretas e significativas de barreiras à entrada ou saída.  

Em relação à aproximação deste modelo com a condição de monopólio, podemos 

afirmar que a principal característica em comum dessas estruturas é a existência da 

diferenciação do produto em relação aos concorrentes, seja esta permanente ou temporária. 

Assim, resta observar que a noção de diferenciação do produto tratada na concorrência 

monopolista não implica necessariamente em alterações estruturais ou qualitativas de um 

bem, mas sim qualquer existência de fatores ou condições que influenciem as escolhas dos 

consumidores em um mercado onde há existência de substitutos próximos. Tais fatores podem 

ser representados pela amizade com o vendedor, o conhecimento da procedência de um bem 

ou de sua garantia de qualidade, ou na reputação da marca ou seu status social. 

Em outras palavras, Garófalo e Carvalho (1985, p. 418) definem concorrência 

monopolística como sendo “Regime de preços ou estrutura de mercado na qual existem 

muitas firmas produzindo e vendendo produtos substitutos próximos, porém não perfeitos”. 

Assim, a concorrência monopolista é tipificada como uma estrutura de mercado que opera 

próximo à concorrência perfeita, mas que, devido à existência de diferenciação nos produtos, 

diferentemente da concorrência pura, o equilíbrio de mercado trará uma situação temporária 
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no curto prazo de lucros extraordinários, que serão anulados no longo prazo com a entrada de 

novas firmas devido ausências de barreiras. 

Tal como ocorre no monopólio, em se tratando do equilíbrio de curto e longo prazo da 

concorrência monopolista, suas firmas se deparam com curvas de demanda negativamente 

inclinadas, mas que diferentemente do monopólio, devido ausência de barreiras, não há 

garantias da existência de lucros excessivos ou extraordinários no longo prazo. 

Portanto, podemos afirmar que a principal característica desse modelo é que a firma 

em concorrência monopolística está localizada em um mercado onde há concorrentes, e seu 

nível de competição será definido de acordo com o grau de diferenciação existente entre os 

produtos. Assim, a questão do preço, relativamente no que se refere ao domínio da firma e da 

lucratividade, estará diretamente ligada aos seguintes conceitos: (i) quanto maior for a 

capacidade de diferenciação do bem, maior seu lucro extraordinário; (ii) quanto maior for a 

capacidade da firma de inserir barreiras à entrada de novas firmas, maior será a duração do 

lucro extraordinário. 

Percebe-se, por fim, que a firma em concorrência monopolística pode enfrentar 

ambientes de competição variável, dependendo do seu produto, do número de firmas e da 

capacidade de diferenciação colocada em um bem. Ainda assim, a firma nesta configuração 

de mercado tem condições de lucratividade e de interferência no mercado muito maiores do 

que as firmas em condições perfeitas, e muito menores que as firmas alocadas em mercados 

que atuam sob condição de monopólio puro. 

 

I.3.4. Oligopólio 

Segundo Garófalo e Carvalho (1985), o oligopólio é uma estrutura de mercado 

caracterizada pela existência de um reduzido número de firmas, normalmente concorrentes 

entre si, contrastando com um grande número de compradores. Assim, as firmas situadas 
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nesse nicho de mercado possuem grande poder de influenciar o mercado, já que suas ações 

possuem forte interdependência com as demais firmas do mesmo mercado. 

Existem dois grandes tipos de oligopólios, que são diferenciados com base na 

homogeneidade do produto oferecido no mercado, que são: (i) oligopólio puro; (ii) oligopólio 

diferenciado. Esta diferenciação é fundamental para poder compreender a estratégia de 

posicionamento de mercado adotado em cada segmento.  

O oligopólio puro caracteriza-se pela troca de produtos homogêneos, ou seja, produtos 

com baixo grau de diferenciação entre si. Como não há diferenciação entre os produtos, os 

compradores não manifestam nenhuma preferência particular por alguma firma especifica. 

Sendo assim, este tipo de oligopólio possui preços semelhantes, já que se uma firma tentar 

aumentar o preço vai perder mercado, e se baixar o preço poderá causar uma guerra de preços 

no setor, reduzindo o lucro de todos os concorrentes incluindo a mesma. 

No caso do oligopólio diferenciado, os produtos são considerados substitutos, porém 

não homogêneos. Neste caso, os consumidores revelam certa preferência por um bem, que 

pode ocorrer devido a diferenças na marca, qualidade, validade, proximidade ou outros 

motivos. Neste caso, devido à preferência revelada por um produto, a diferenciação de preços 

pode ser uma estratégia adotada pelas firmas para alcançar a maximização do lucro e 

definição do mercado preferencial. 

Em outras palavras, o processo de formação de preços neste tipo de estrutura de 

mercado é caracterizado pela relativa interdependência de ações entre as firmas, ficando estas 

sujeitas à influência das ações dos concorrentes. Ademais, a reação aos seus competidores 

condicionará sua dinâmica no mercado, também provocando reações recíprocas neles. Sendo 

assim, surge a necessidade de se prever as ações que concorrentes rivais tomarão, quanto ao 

preço e à quantidade ofertada, e como essas decisões afetarão todo o mercado. 

Ainda que a homogeneidade do produto aproxime para uma situação de concorrência 

monopolística, e um número reduzido de firmas aproxime para uma situação de monopólio, o 
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equilíbrio neste mercado não se apresenta de forma caótica e instável. Isto ocorre porque, 

apesar da interdependência entre as firmas, as ações tomadas por elas serão sempre ótimas e 

as levarão para uma condição de equilíbrio de mercado, segundo Pindyck e Rubinfeld: 

Quando um mercado está em equilíbrio, as empresas estão fazendo o 

melhor que podem e não tem nenhuma razão para modificar seus preços ou níveis 

de produção. Dessa maneira, um mercado competitivo está em equilíbrio quando a 

quantidade ofertada se iguala à quantidade demandada: cada empresa está fazendo o 

melhor que pode – está vendendo tudo aquilo que produz e maximizando seus 

lucros. Do mesmo modo, um monopolista está em equilíbrio quando sua receita 

marginal se iguala a seu custo marginal, porque assim ele também está fazendo o 

melhor que pode, além de estar maximizando seus lucros (PINDYCK & 

RUBINFELD, 2006, p. 379). 

Este processo de formação de preços é influenciado pela maior ou menor capacidade 

das firmas de influenciar sua demanda e a demanda de seus bens substitutos, ou seja, pela 

elasticidade do preço de seus bens. Esse poder de influência exercido sobre os preços ocorre 

de acordo com o grau de diferenciação de seu produto e com a proporção de sua demanda 

sobre o total do mercado, que por fim, determinará o grau de autoridade de suas decisões 

sobre todo o mercado.  

Considerando a interdependência como a expectativa da firma quanto a ações de seus 

rivais, percebe-se que as ações dos oligopolistas têm poder de afetar as decisões isoladas de 

maximização do lucro de outra firma. O efeito de uma tentativa de maximização de lucro de 

maneira isolada, assim, levaria inicialmente a uma guerra de preços. No entanto, segundo 

Garófalo e Carvalho (1985), é comum o estabelecimento de acordos lícitos ou tácitos entre as 

firmas do segmento, cujo objetivo maior é abrir mão de uma possível maximização do lucro 

individual, que o levaria a uma situação de concorrência perfeita, para uma situação de 

maximização do lucro em conjunto das firmas participantes do acordo em um mercado 

caracteristicamente oligopolizado.  
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Quanto ao processo de concorrência no oligopólio, temos dois tipos bem definidos de 

associações entre essas firmas: o Cartel Perfeito e a Liderança de Preço. O Cartel Perfeito é o 

oligopólio lícito, organizado e conivente, onde há uma associação formal ou informal de 

produtores que transferem para uma organização central as decisões de preço ou de 

quantidade com o objetivo máximo de aumentar o lucro dessas firmas. A Liderança de Preço 

é o oligopólio tácito, conivente, porém não organizado, onde existe a presença de uma 

empresa líder que dita o preço, e as outras empresas menos representativas fixam o seu preço 

segundo o preço da empresa líder. 

Vale ressaltar também que, assim como no monopólio, o número reduzido de firmas 

no mercado deve-se à existência de barreiras à entrada ou à saída das empresas. Sendo assim, 

apesar da possibilidade de existência de produtos homogêneos, a concorrência neste modelo 

será sempre imperfeita, pois, de alguma forma, existe algum mecanismo que dá a essas 

poucas firmas condições diferenciadas de produção, as quais as demais firmas não possuem 

acesso. 

Por fim, podemos concluir que o oligopólio possui uma característica ímpar em 

relação à esfera de decisão das firmas. Tais decisões são completamente diferentes das 

encontradas na literatura sobre as demais estruturas de mercado, o que leva à impossibilidade 

de padronização da leitura geral sobre o comportamento das firmas com base em um modelo 

teórico geral. Isso implica, então, que a gama de ações que podem ser tomadas pelas firmas 

oligopolistas gera uma infinidade de possíveis resultados dentro de uma indústria. Ainda 

assim, é possível admitir a existência de certos padrões comportamentais neste tipo de 

estrutura de mercado, como a idéia da rigidez à flutuação do número de empresas no mercado 

e quanto as suas expectativas determinadas em relação aos padrões de preferência dos 

consumidores, fatos estes que poderão ser mutáveis ao longo do tempo. 
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II. CABOTAGEM BRASILEIRA 

 

Segundo dados extraídos do site da Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

(ANTAQ), o Brasil possui um perfil geográfico bastante atrativo para o desenvolvimento do 

serviço de transporte marítimo devido ao fato de possuir um litoral com 8.000 quilômetros 

navegáveis, além de possuir três grandes hidrovias (Rio Madeira, Tocantins-Araguaia e Tietê-

Paraná), totalizando 5.600 quilômetros navegáveis através de hidrovias.  

À exceção de Brasília e algumas cidades do centro-oeste, todas as principais capitais e 

áreas desenvolvidas se localizam no litoral, como Rio de Janeiro e Recife, ou possuem algum 

tipo de conexão, como Manaus e Porto Alegre, que têm acesso ao mar por hidrovias 

navegáveis, e São Paulo que, apesar de não estar localizado na costa, possui conexão 

ferroviária e rodoviária com o maior porto da América do Sul, localizado em Santos. 

De acordo com a ANTAQ, o Brasil possui atualmente 36 portos sob administração 

pública, três portos de administração privada e 46 terminais privados localizados fora do cais 

público, propiciando ao segmento da cabotagem uma grande malha portuária destinada à 

operação das cargas que serão embarcadas. 

Tais condições geográficas, associadas ao fato de que os navios de carga têm maior 

capacidade de escala, possuem maior segurança no transporte das cargas, e apresentam um 

custo unitário inferior ao dos demais modais terrestres, condicionam vantagens à navegação 

brasileira únicas, que dificilmente serão encontradas nos demais países. 

Além dos fatores geográficos e técnicos acima apresentados, não podemos deixar de 

citar que a navegação comercial apresenta um alto grau estratégico para o país, decorrente: (i) 

da capacidade deste modal de gerar um fluxo de troca de mercadorias entre países e entre 

territórios desta federação; (ii) do potencial de geração de empregos e renda neste segmento e 

na construção naval, decorrente da demanda por construção de novas embarcações; (iii) da 
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redução da necessidade da ocupação de terras férteis que seriam dedicadas para o transporte 

de mercadorias. 

Assim, devido ao grau estratégico segundo os motivos supracitados, o governo 

brasileiro opta por manter um grande nível de regulação para os modais aquaviários, tratando, 

principalmente, dos segmentos cuja operação não envolve atividades de comércio exterior. 

 

II.1. Definição dos transportes aquaviários 

A Lei nº 9.432 de 1997 dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário, delimitando 

os tipos de navegação existentes na costa brasileira. São elas: (i) navegação de apoio 

portuário; (ii) navegação de apoio marítimo; (iii) navegação de cabotagem; (iv) navegação de 

interior; (v) navegação de longo curso. 

A navegação de apoio portuário e a navegação de apoio marítimo caracterizam-se pela 

realização de atividades de apoio aos terminais, portos e embarcações ao longo da costa. 

Dentre elas se destacam as operações de rebocagem, que têm como objetivo auxiliar as 

embarcações nas manobras de atracação ou desatracação, as operações especiais como 

transporte de plataformas, operações de salvamento e combate a incêndio às embarcações ou 

plataformas avariadas, e, operações de transporte de equipamentos e pessoas às plataformas 

de exploração de petróleo. 

A navegação de interior se caracteriza pelo transporte realizado nas hidrovias 

nacionais ou nas hidrovias internacionais segundo tratados assinados entre os países. No 

Brasil, este tipo de navegação se destaca pelo escoamento de insumos entre pontos distintos 

de um mesmo sistema hidroviário e pelo transporte de passageiros. 

A navegação de longo curso se define pelo transporte entre portos nacionais e 

estrangeiros. Este sistema de navegação é caracterizado principalmente pela existência de 

grandes armadores estrangeiros, ou seja, grandes operadores internacionais de navios, 
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responsáveis por movimentar a maior parcela dos produtos importados ou exportados pelo 

país. 

Por fim, a navegação de cabotagem, objeto central desta monografia, é caracterizada 

pela movimentação de mercadorias entre portos ou pontos do território brasileiro, quando 

utilizada somente a via marítima ou esta e vias navegáveis interiores. 

De acordo com a lei 9.432, as atividades de pesca, pesquisa, turismo, esporte e recreio, 

navios de guerra excluem-se da classificação acima apresentadas por não configurarem 

atividades de navegação comercial. 

 

II.2. A cabotagem brasileira 

Criada em 2001, através da Lei 10.233, a ANTAQ fica responsável por regulamentar a 

navegação de cabotagem brasileira, e é dotada das seguintes atribuições: (i) elaborar e editar 

normas relativas à prestação do serviço; (ii) conceder outorgas para prestação do serviço; (iii) 

aprovar pedidos de reajuste de tarifas aos serviços que possuem tarifas reguladas; (iv) 

fiscalizar o funcionamento e a prestação de serviços das empresas de navegação; (v) autorizar 

o afretamento de embarcações estrangeiras para o transporte de carga das empresas de 

navegação brasileira; (vi) desenvolver pesquisas e representar o país em foros e seminários; 

(vii) outras atribuições não pertinentes à navegação de cabotagem. 

De acordo com a agência reguladora deste nicho, cada modal aquaviário pode ser 

segregado de acordo com o tipo de carga que será transportada, e que, normalmente, requere 

um tipo específico de embarcação para realizar o transporte. Esta segmentação por carga é 

classificada em: carga geral, granéis sólidos e graneis líquidos. 

O segmento de carga geral é caracterizado pelo transporte principalmente insumos 

acabados ou semi-acabados que apresentam alto valor agregado, ou produtos que exigem 

cuidados especiais de armazenamento, como carros, bobinas de aço, brinquedos, cargas vivas, 
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frutas, e outros tipos de cargas que podem ser unitizadas e armazenadas dentro de contêineres. 

Se destacam para realizar este tipo de operações as embarcações classificadas como: (i) porta-

contêiner, especializados no transporte de contêineres; (ii) navios RO-RO, roll-on/roll-off, 

especializados em transportar cargas rolantes, como carros; (iii)  multi-purpose, navios para 

movimentação de carga em geral, como carga viva. 

Apresenta-se como graneis sólidos o segmento responsável pelo transporte de cargas 

que são movimentadas em larga escala e em sua maioria commodities, como soja, açúcar, 

minério de ferro e bauxita, que em termos de volume, possuem um baixo valor agregado Por 

área. Esses produtos são transportados em grandes navios, em sua maioria os mais antigos, e 

que são caracterizados por possuem grandes compartimentos ou galpões para armazenar a 

carga. 

Por fim, a classificação de graneis líquidos, segmento responsável por transportar 

commodities de produtos líquidos, como derivados de petróleo, gases e produtos químicos. 

Fica a cargo do transporte dessas cargas os navios petroleiros, químicos e de gases liquefeitos, 

que normalmente se caracterizam por serem navios que possuem grandes galpões cobertos e 

herméticos para transporte do material. 

Segundo a resolução 843/2007 da ANTAQ, para uma empresa operar no serviço de 

cabotagem, faz-se necessário que esta seja uma Empresa Brasileira de Navegação (EBN), 

além de ter que possuir outorga pela ANTAQ para exercer atividade como armador de 

cabotagem. Atualmente, segundo site desta agência, 38 empresas possuem outorgas de 

operação na cabotagem, sendo que destas empresas, três possuem autorização somente para 

liberação de financiamento, visto ainda não possuírem embarcações, 9 delas possuem 

autorização para operar somente embarcações de porte bruto inferior a 1000 TBP, ou seja, 

para operar basicamente barcaças e embarcações de pequeno porte, e 26 armadores possuem 

outorgas para operar serviços de cabotagem em geral. 
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A frota atual, segundo informações extraídas no site ANTAQ, totaliza 190 

embarcações, sendo que destas 190 embarcações, 46 são rebocadores ou empurradores, as 

quais são embarcações destinadas ao transportes de balsas ou barcaças, 32 balsas e barcaças e 

9 embarcações com tonelagem inferior a 1000 TBP, que são dedicadas para transportes 

exclusivos e possuem muita limitação para cabotagem comercial, já que possuem restrições 

de capacidade e de navegação em alto mar, 7 embarcações diversas que não servem para 

serviços de cabotagem em geral, como lanchas e navios pesqueiros, e 96 embarcações com 

capacidade para cabotagem comercial.  

Dessas 96 embarcações em condições regulatórias de operar na cabotagem comercial, 

56% são navios de granéis líquidos, com destaque para os petroleiros, com 40% da frota total. 

18% são embarcações dedicadas a graneis sólidos e 29% são navios de carga geral, com 

destaque para os navios porta-contêiner, que ocupam 14% da frota. Sob esta configuração, 

podemos observar que a cabotagem no Brasil tem um perfil centralizado em transporte de 

commodities e transporte de carga de baixo valor unitário, que exigem um transporte de 

produtos em massa. 

 

II.3. Evolução da cabotagem brasileira 

Segundo dados do Ipeadata, a movimentação de cargas nos portos brasileiros triplicou 

no período de 1979 a 2009, atingindo um total de 732 milhões de toneladas no último ano. 

Nestas três décadas de crescimento apurado, a última década foi a que apresentou maior 

crescimento, num total de 68%, contra um crescimento de 20% e 54% auferido nas décadas 

de 80 e 90, respectivamente.  

Observando o crescimento entre os tipos de navegação, tanto a cabotagem quanto o 

longo curso apresentaram um crescimento de 214% nos últimos trinta anos, em comparação 

com o crescimento de 184% da navegação de interior. Apesar do grande desenvolvimento das 

navegações de cabotagem e de longo curso, podemos observar tendências bem distintas de 
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crescimento entre elas. Enquanto a navegação de longo curso teve maior crescimento na 

década mais recente, a cabotagem cresceu mais na década correspondente ao período de 

1979-1989. 

Em se tratando de cabotagem, podemos observar um crescimento de 39% no período 

de 1999-2009, o que representa um crescimento anual de 7%, contra um crescimento 

observado de 4% nos últimos 30 anos. Analisando o comportamento do crescimento anual das 

cargas na cabotagem neste período temos que, (i) os graneis sólidos, que representaram, em 

1999, 20% da carga movimentada, apresentaram retração de 2,3% ao ano; (ii) os graneis 

líquidos, que representavam 77% da carga movimentada, aumentaram 3% ao ano, e, por fim; 

(iii) a carga geral, que representava 2% do total movimentado, cresceu 25% ao ano, 

aumentando sua participação para 11%. 

Segundo Lacerda (2004), o comportamento do crescimento da carga geral, com foco 

na movimentação de contêiner, pode ser explicado por alguns fatores externos ao mercado de 

navegação, como aumento do custo do transporte rodoviário, devido aumento dos roubos de 

cargas, estado precário das rodovias e aumento dos pedágios e a alguns fatores internos, como 

menor taxa de avaria dos produtos, e a redução do custo do frete da carga, principalmente 

após a crise de 2008, quando o frete internacional e o volume de cargas movimentadas na 

Europa e Estados Unidos caíram consideravelmente, enquanto o volume no Brasil pouco foi 

impactado. 

O segmento de graneis líquidos e o de graneis sólidos, por se tratarem principalmente 

de commodities, apresentaram um crescimento bastante relacionado com o crescimento do 

PIB neste período.  

 

II.4. Estrutura de mercado  
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II.4.1. Estrutura de mercado no segmento de graneis líquidos 

De acordo com o anuário estatístico da ANTAQ, o tipo de carga de maior 

movimentação na cabotagem em 2009 foi o de graneis líquidos, movimentando 

aproximadamente 75% das cargas de cabotagem. Apesar de este segmento ser o maior em 

termo de volume, só existem quatro empresas outorgadas para este efetuar este tipo de 

transporte, sendo duas delas controladas pelo mesmo grupo. Tal concentração pode ser 

explicada porque este segmento possuir um portfólio de produtos muito limitado, 

apresentando uma alta concentração no transporte de petróleo e seus derivados. 

Juntas, essas duas maiores empresas detêm 82% da frota ou 91% da tonelagem de 

porte bruto total do setor, e trabalham exclusivamente para sua controladora, que é a 

Petrobrás. Dos 9% da tonelagem restante, 38% deste total são oriundos de frota alugada, ou 

seja, de bandeira estrangeira, que conseguiu licença para operar na cabotagem. 

Em relação ao tipo de produto oferecido, o transporte de granéis líquidos normalmente 

envolve produtos relativamente homogêneos, pois existem somente dois tipos de navios de 

carga para o transporte, quais sejam: (i) os navios tanques, que apresentam compartimentos 

herméticos; (ii) navios de gases liquefeitos, que apresentam navios compartimentados, com 

compartimentos isolados hermeticamente e sob pressão. 

Ademais, podemos constatar a inexistência de substitutos próximos, já que esse tipo de 

serviço não pode ser prestado por outros navios, e levando-se em consideração o fato de que 

este serviço não poderia ser prestado pelos modais rodoviário, ferroviário e aeroviário, pois 

este segmento trabalha majoritariamente com transporte de petróleo e derivados, oriundos das 

plataformas em alto mar, para as refinarias em terra. 

Em relação à demanda por este tipo de serviço, 91% da capacidade deste segmento é 

controlada pela proprietária da carga, a Petrobrás, e dos 9% da capacidade restante, 54% da 

frota é exclusiva para transporte de gases e líquidos da Braskem. Ainda em relação aos 9% 
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restantes da capacidade, 38% são possuídos por frota afretada do exterior, o que por si só 

reflete o desinteresse dos armadores em expandir sua capacidade produtiva.  

Este tipo de serviço apresenta uma situação um tanto quanto atípica, já que 91% de sua 

capacidade de transporte pertencem a empresas que são controladas pelo mesmo agente 

tomador do serviço. Podemos observar então que para este grupo não há um processo de 

concorrência na qual a oferta e a demanda interagem livremente entre si para alcançar um 

nível de preço e quantidade de serviço ótimo para o mercado, pois a quantidade está 

determinada pela demanda, e a formação do preço não altera a quantidade de agentes da 

oferta nem a quantidade final do bem. 

A capacidade restante de 9% deste segmento sofre efeito das condições de mercado e 

concorrência descritos no primeiro capítulo. Para esta parcela remanescente pode ser 

considerada a existência de um oligopólio que é confirmada pela verificação das seguintes 

condições: (i) somente duas firmas operam neste segmento; (ii) o fato de que o grande número 

relativo de embarcações estrangeiras sobre o total de embarcações em atividade neste 

segmento demonstra o desinteresse no investimento para ampliação da capacidade deste 

segmento; (iii) a redução da capacidade ociosa decorrente da falta de investimento demonstra 

que este tipo de serviço trabalha com uma oferta de bens abaixo do que seria verificado em 

uma condição de concorrência perfeita, garantindo assim, uma condição de lucros 

extraordinários permanentes. 

 

II.4.2. Estrutura de mercado no segmento de graneis sólidos 

O transporte de produtos via granel sólido pode ser considerado homogêneo devido ao 

fato de que os navios praticamente não precisam ser diferenciados para o transporte de 

produtos. Em síntese, esses navios precisam ter grandes porões, ou compartimentos, cobertos, 

para isolar as mercadorias das intempéries marítimas. 
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Em relação aos produtos substitutos podemos incluir a malha terrestre como principal 

substituto, e, em segundo lugar, os navios porta-contêiner1. No entanto, os produtos 

substitutos não são tão próximos, devido a alguns fatores específicos de cada substituto. No 

caso do transporte rodoviário, a baixa capacidade de transporte em escala dado o volume e 

peso da carga, além do desgaste que seria imposto aos caminhões, limitam a vantagem do 

frete rodoviário à curtas distâncias. No modal ferroviário, tendo-se em conta que suas malhas 

têm como ponto final os portos e não são integradas entre si, competem somente com as 

hidrovias para o escoamento da produção, sendo assim, não apresenta uma condição de 

concorrência para este segmento. Por fim, o peso da carga compromete a capacidade de 

transporte dos navios porta-conteiner, além do fato de que o frete por tonelada de um navio 

graneleiro é bem inferior ao navio porta-contêiner. 

Em relação ao lado da oferta, podemos considerar um número restrito de agentes, 

sendo sete no total. Observamos uma frota com idade média de 25 anos entre os navios, a 

mais antiga entre os segmentos, sendo ainda mais antiga que o próprio tempo de depreciação 

das embarcações. Este ponto ressalta um forte poder de mercado pelo lado dos agentes, 

decorrente da barreira institucional no segmento, alinhado a um alto risco de entrada de novos 

agentes em um segmento com baixo grau de crescimento, além da ausência de substitutos 

diretos para longas distâncias. 

Analisando a demanda, percebe-se um grande número de agentes, se comparado com a 

oferta, pois todo tipo de carga de origem mineral in natura ou semi-acabada, além de grãos e 

                                                

 

1 Tipo de navios especializados no transporte de cargas unitizadas em contêineres. Como características 

apresentam um sem divisões, abertos, e possuem em sua maioria sistema elétrico especial para o transporte de 

cargas refrigeradas.  
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outras commodities agrícolas como açúcar, precisam ser transportados pela via marítima 

quando exportados ou quando transportados para regiões distantes da produção. 

Com base nos itens acima exposto, podemos concluir que o segmento de transporte de 

granéis sólidos apresenta uma posição confortável devido à incapacidade dos substitutos 

próximos serem competitivos. Com isso, podemos observar a formação de uma estrutura 

muito parecida com um oligopólio de um bem homogêneo, devido: (i) existência de poucos 

agentes sob a ótica da oferta; (ii) os produtos são homogêneos; (iii) desinteresse na ampliação 

da capacidade produtiva, verificada pela idade média dos ativos; (iv) baixo risco de guerra de 

preço devido desinteresse da indústria em aumentar sua capacidade produtiva. 

  

II.4.3 - Estrutura de mercado no segmento de carga geral 

Apesar do segmento de carga geral transportar todos os tipos de cargas, o transporte de 

deste segmento pode ser considerado bastante homogêneo, pois existem basicamente três 

tipos de navios, quais sejam (i) multi-purpose; (ii) os porta-conteiner; (iii) os navios RO-RO
2. 

Apesar de cada um apresentar uma vantagem, todos podem transportar as mesmas cargas 

entre eles. 

Este segmento é o que possui a maior proximidade entre substitutos, podendo ser 

utilizados o modal rodoviário, modal ferroviário ou o modal aeroviário. Tendo em vista o 

perfil atual, o substituto que mais se aproxima é o transporte rodoviário, porém, neste caso, 

quanto maior a distância menor a vantagem deste. 

                                                

 

2 Navios roll-on / roll-of: São navios especializados no transporte de carga rolante, como bobinas de aço, 

automóveis e quaisquer tipo de carga em formato cilíndrico. Seus navios costumam apresentar o pátio 

completamente coberto, para evitar as intempéries do mar, como maresia e chuva. 



37 

 

 

 

 

Segundo a ANTAQ este segmento apresentou um crescimento de 25% nos últimos 

anos, que pode ser justificado devido: (i) à proximidade com o modal rodoviário, pois esta 

matriz de transporte vem perdendo espaço para a cabotagem de contêiner no contexto 

brasileiro; (ii) à má condição das estradas; (iii) ao grande volume de avaria e furto de cargas; 

(iv) às cargas que, se localizadas a uma distância superior a 1.000 quilômetros, são mais 

econômicas se transportadas via cabotagem, segundo Campos Neto (2005). 

Em relação ao lado da oferta, o número de agentes neste segmento totaliza oito 

armadores no total. Sua frota é de 27 navios, sendo que 25% dela têm no máximo quatro anos, 

indicando um setor em franca expansão, ao contrário dos demais segmentos. 

Em relação à composição da demanda podemos pressupor que esta possui um grau 

muito baixo de poder de mercado, pois praticamente todas as cargas de maior valor agregado 

e quaisquer mercadorias que podem ser unitizadas podem utilizar este tipo serviço. Inclusive 

os estados que não possuem litoral podem se beneficiar de um transporte multimodal para 

reduzir seu custo. 

Assim, conforme teoria apresentada no primeiro capítulo, observa que este tipo de 

serviço, assim como os demais, possui as principais características de um oligopólio, e pode 

ser verificado pelo: (i) reduzido número de agentes no mercado; (ii) alta permutabilidade dos 

produtos com seus substitutos, principalmente com o modal rodoviário; (iii) a expansão 

recente do mercado ocorre pelo deslocamento da curva da demanda, e não pela entrada de 

novos agentes. 

 

II.4.4 - Estrutura de mercado na cabotagem em geral 

Conforme observado nas seções supracitadas deste capítulo, a cabotagem apresenta 

uma estrutura de mercado que se aproxima com uma estrutura de oligopólio. Esta estrutura 

pode ser observada em todos os seus tipos de serviços, podendo apresentar em alguns casos as 
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mesmas características ou em outros casos características únicas. De uma forma geral, 

podemos constatar em todos os segmentos a existência de um número reduzido de agentes sob 

a ótica da oferta.  

Desta forma, vimos um grande poder de mercado entre os agentes que ofertam este 

tipo de serviço, ao ponto de observar movimentos incomuns nos mercados como: (i) os 

próprios tomadores de serviço optam por verticalizar o serviço, no caso dos granéis líquidos, 

com a Petrobrás; (ii) a estagnação da oferta, no caso de graneis sólidos, em contraste com o 

aumento da demanda deste tipo de carga no mercado. 

Em relação aos produtos oferecidos, por se tratar de mercado interno, todos os 

segmentos apresentam como principal substituto o modal rodoviário, ainda que em níveis de 

concorrências distintos. Em todos os casos, a última década tem se observado uma migração 

da carga do modal rodoviário para o aquaviário, justificando a permutabilidade dos produtos. 

Segundo Campos Neto (2005), esse movimento de permutabilidade do modal tem 

ocorrido, nos últimos anos, devido fatores externos a indústria da cabotagem como o 

encarecimento e precarização do transporte rodoviário e a redução do custo com serviços 

complementares à cabotagem como a modernização dos portos e terminais de contêiner 

contribuem para o aumento da demanda, permitindo um aumento de oferta por meio de 

expansão do serviço, sem que haja o aumento do número de competidores neste mercado. 
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III. REGULAÇÃO E SEUS EFEITOS SOBRE A CABOTAGEM 

 

III.1. Processo de formação da regulação no segmento 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 178, menciona a necessidade de haver 

lei específica para dispor sobre a ordenação do transporte aquático. Além da disposição geral, 

foi incluído um parágrafo único, através da Emenda Constitucional nº 7, de 1995, que ressalta 

a necessidade de uma lei que ordene as condições em que o transporte de mercadorias na 

cabotagem e na navegação de interior poderá ser feito através de embarcações estrangeiras. 

A inclusão de um artigo específico na constituição que estabelece que o setor da 

cabotagem e seus ativos devem ser regulados indica a necessidade política e econômica de ter 

neste segmento um controle acima dos parâmetros normais daqueles impostos à livre 

concorrência. Esta necessidade pode ser explicada por alguns motivos, das quais se destacam: 

(i) o incentivo a produção naval nacional, grande utilizadora de mão-de-obra, para reduzir o 

desemprego; (ii) garantir a estabilidade da oferta do serviço, evitando crises de oferta e 

conseqüentemente problemas de distribuição da produção; (iii) reforçar a arrecadação do 

Estado; (iv) dar segurança aos clientes e ao governo, sob o âmbito jurídico. 

A Lei nº 10.233/2001 foi criada para atender a necessidade de existência de lei 

específica para regular os transportes em geral, incluindo a cabotagem. Esta lei cria a 

ANTAQ, direcionando a esta o gerenciamento da infra-estrutura e da operação dos transportes 

aquaviários, sob alguns princípios, nos quais se destacam: (i) promover o desenvolvimento 

econômico e social; (ii) assegurar a integração regional e unidade nacional; (iii) ampliar a 

competitividade do país e; (iv) proteger os interesses dos usuários quanto à qualidade e oferta 

de serviços de transporte. 

Em relação às atribuições, a lei acima apresentada concede à ANTAQ diversos 

objetivos, porém, podemos destacar como mais relevantes para esta monografia: (i) concessão 
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de outorgas; (ii) elaborar e editar normas e regulamentos relativos à prestação do serviço de 

transporte aquaviário; (iii) autorizar o afretamento de embarcações estrangeiras; (iv) 

promover estudos referente a frota mercante e à prática de afretamentos, para subsidiar as 

decisões governamentais em relação a política de incentivo à industria naval e de afretamento 

de embarcações estrangeiras.  

Portanto, de acordo com o acima exposto, podemos observar que a ANTAQ foi criada 

com objetivo de regular o mercado, gerenciando através das outorgas quem e quantos são os 

prestadores de serviço, e, através das condições de afretamento, o quanto a oferta poderá ser 

ampliada de forma artificial. Deste modo, cabe ressaltar que uma das principais funções da 

ANTAQ é otimizar a oferta de embarcações no mercado através da gestão da autorização de 

afretamento das embarcações estrangeiras. Esta otimização deve ter em conta a maximização 

da política de incentivo da construção naval, sem que haja lesão na qualidade e 

disponibilidade do serviço que será prestado. 

 

 

III.2. Gestão de outorgas 

A concessão de outorgas é um mecanismo utilizado pela ANTAQ para garantir que o 

serviço de transporte aquaviário seja executado por empresas que possuem os requisitos 

mínimos para a prestação deste serviço. Sendo assim, este mecanismo é utilizado para garantir 

que somente empresas com situação financeira segura e que apresentam suas obrigações 

legais e tributárias em dia com o governo poderão participar de tal atividade econômica. 

O regulamento da ANTAQ que define os procedimentos necessários para a concessão 

de outorgas é composto pela Resolução nº. 843 de 14 de agosto de 2007, e pela Resolução nº. 

879 de 26 de setembro de 2007. Este regulamento exige que a concessão da outorga seja 

somente confiada à empresa quando alguns requisitos forem atendidos, nas quais se destacam: 
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a) Pessoa jurídica constituída segundo as leis brasileiras, com sede no País, que tenha 

por objeto o transporte aquaviário; 

b) Patrimônio líquido superior a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais); 

c) Índice de liquidez corrente igual ou superior a um. Ou seja, o ativo circulante seja 

maior que o passivo circulante. 

d) Certidão negativa de falência, prova de regularidade com as fazendas federal, 

estadual e municipal da sede de sua residência, prova de regularidade junto à 

seguridade social e fundo de garantia por tempo de serviço. 

e) Ter pelo menos: (i) propriedade de uma embarcação de bandeira brasileira 

devidamente registrada; ou (ii) embarcação em construção em um estaleiro 

brasileiro, com pelo menos dez por cento de sua arqueação bruta edificada, além 

do cronograma físico e financeiro da construção aprovado pela ANTAQ e com 

atraso máximo de 25% da construção. 

Conforme podemos observar, a regulamentação acima exposta aumenta a segurança na 

prestação do serviço de cabotagem no Brasil, mas reduz o incentivo à entrada de novos 

concorrentes no setor. Isto ocorre, em primeiro lugar, com os grandes armadores 

internacionais, pois, para operar na cabotagem brasileira, teriam que se submeter às leis 

locais. Tal exigência mostra-se desfavorável já que os mesmos agentes, quando atuantes como  

operadores no longo curso, podem estar situados em países com legislação tributária, 

trabalhista e ambiental mais favorável. Em segundo lugar, as empresas brasileiras de logística 

também enfrentam desestímulo, já que para entrar neste segmento teriam que lidar com uma 

regulação inexistente no seu setor de origem, gerando maior custo operacional. 

 

III.3. Disposição legal sobre afretamento de embarcações 
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A Lei 9.432 de janeiro de 1997, em conjunto com a resolução da ANTAQ nº 496 de 13 

de setembro de 2005, são responsáveis por regular como deve ser constituída a frota das 

embarcações dedicadas à cabotagem. De forma resumida, podemos observar a recomendação 

desta constituição, que diz: 

O transporte aquaviário de carga, na navegação de cabotagem, somente 

poderá ser realizado por empresa brasileira de navegação de cabotagem utilizando 

embarcação de bandeira brasileira e, exclusivamente nos casos previstos nesta 

Norma e uma vez cumpridos todos os requisitos nela estabelecidos, utilizando 

embarcação de bandeira estrangeira afretada (Norma 496, art. 1º., § único). 

Em outras palavras, a lei solicita a preferência no uso das embarcações nacionais pelas 

empresas brasileiras de navegação, e estabelece que somente em alguns casos deve ser 

admitido o afretamento de embarcações estrangeiras para uso em tal serviço.  

Em relação ao afretamento, segundo as normas supracitadas, fica dispensado de 

autorização da ANTAQ o afretamento de: (i) embarcação de bandeira brasileira; (ii) 

embarcação estrangeira a casco nu, com suspensão de bandeira, neste caso limitado ao dobro 

da tonelagem de porte bruto das embarcações de tipo semelhante, encomendadas a estaleiro 

brasileiro instalado no País. 

Em relação aos afretamentos de embarcações estrangeiras cabíveis de autorização da 

ANTAQ, fica definido que pode ser concedido o afretamento destas somente em caso de: 

a) Verificada a inexistência ou indisponibilidade de embarcação de bandeira 

brasileira de tipo e porte adequado para o transporte pretendido;  

b) Quando verificado que as ofertas para o transporte pretendido não atendem aos 

prazos consultados ou que as condições de frete não sejam compatíveis com o 

mercado; 

c) Em substituição à embarcação em construção no País, em estaleiro brasileiro, com 

contrato em eficácia enquanto durar a construção, até o limite da tonelagem de 
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porte bruto contratada, desde que o contrato de afretamento não ultrapasse trinta e 

seis meses. 

Caso configure-se umas das hipóteses acima, faz-se necessário também circular 

consulta às empresas brasileiras de navegação, acerca do afretamento das embarcações, 

especificando o transporte pretendido. Assim, caso não haja manifesto das mencionadas 

empresas em três dias úteis após a circularização de consulta, fica permitido mencionado 

afretamento. 

Não obstante, de acordo com o texto acima exposto, e conforme observado por 

Lacerda, podemos observar que “A política industrial para a navegação de cabotagem [...] tem 

como foco principal o fomento à construção naval” (LACERDA, 2004, p.53). Esta posição é 

rechaçada no momento em que verificamos que o afretamento de embarcações estrangeiras só 

é permitido quando verificado a possibilidade de perturbação no nível de serviço prestado no 

segmento, seja dado à indisponibilidade de navios que estão em construção ou reparo, seja 

quando verificado a necessidade de aumento repentino da demanda pela prestação deste 

serviço que não poderá ser absorvida pela mão-de-obra. 

 

III.4. Demais questões legais relevantes na cabotagem 

Ainda que as principais leis e normas que interferem na estrutura do mercado da 

cabotagem já tenham sido supracitadas, é mister apresentar outras questões legais que, se não 

influenciam na estrutura de mercado deste segmento, impactam fortemente na formação do 

preço deste serviço e não são observados nos demais modais concorrentes. 

Em primeiro lugar, podemos destacar a Lei nº. 9.432 de 1997, a qual exige que, para as 

embarcações inscritas no REB, o comandante e o chefe de maquinas sejam brasileiros, e, para 

as embarcações não inscritas no REB, além do comandante e do chefe de máquinas, dois 

terços da tripulação deve também ser brasileira. Esta lei fortalece o argumento de que a 
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cabotagem também se apresenta como instrumento de fomento econômico e social. Apesar do 

lado benéfico desta lei, há que se observar que o aquecimento repentino do mercado, como é 

observado atualmente devido ao crescimento da indústria de exploração do petróleo, pode 

trazer problemas de abastecimento de mão-de-obra e pressão inflacionária nos custos de 

pessoal, reduzindo a competitividade do segmento frente aos demais modais. 

Outra lei que gera um grande impacto à cabotagem é a Lei 10.893 de 13 de julho de 

2004, que dispõe sobre a regulamentação do Adicional de Frete para Renovação da Marinha 

Mercante. Esta lei cria a cobrança de uma porcentagem sobre a remuneração do transporte 

aquaviário, a ser paga pelo dono da carga, que tem como destino um fundo específico para o 

financiamento de novas embarcações brasileiras e novos estaleiros, conhecido como Fundo da 

Marinha Mercante (FMM).  

No caso da cabotagem o AFRMM possui uma alíquota de 10%, e, na teoria, reduz o 

custo do serviço ao invés de aumentá-lo. Isto ocorre porque todo frete incidente sobre uma 

embarcação registrada no REB que esteja operando neste segmento tem sua arrecadação 

revertida para o armador, desde que o montante arrecadado seja utilizado para pagar custos 

com docagem ou amortizar dívidas pertinentes ao financiamento. Ademais, devemos 

considerar que esta taxa não integra a base de cálculo de impostos diretos ou indiretos.  
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CONCLUSÃO 

 

De acordo com material apresentado no capítulo 3 podemos afirmar que há uma forte 

atividade regulatória no setor de cabotagem na navegação brasileira. Tal regulação pode ser 

justificada através do artigo 170 da constituição, que dispõe que a ordem econômica tem por 

fim assegurar a todos uma existência digna, conforme alguns princípios, nos quais se 

destacam para justificar a regulação de tal atividade: (i) a soberania nacional; (ii) a busca do 

pleno emprego; (iii) a defesa do consumidor. 

Tendo em vista tais princípios, coube à ANTAQ a garantia, através dos poderes de 

regulação deste setor, (i) do gerenciamento da oferta com objetivo de evitar crises de oferta e 

de confiança; (ii) de sua utilização como mecanismo de política industrial; (iii) de sua 

utilização como mecanismo de desenvolvimento econômico. 

Esta regulação, apesar de ter como objetivo o fomento da indústria naval nacional, 

recebe críticas ao passo que tal atividade regulatória compromete um maior desenvolvimento 

do segmento de cabotagem, que poderia ser alcançado através da: (i) facilitação ao 

afretamento de embarcações estrangeiras; (ii) redução dos custos proveniente da regulação. 

Tais afirmações podem ser observadas em Lacerda (2004):  

Grandes avanços podem ser obtidos, no curto prazo, para fomentar a 

navegação de cabotagem no Brasil, sem necessidade de recursos públicos, através 

de inovações regulatórias e de política industrial que permitam o aumento da oferta 

de embarcações (com diminuição das restrições à operação de embarcações 

afretadas) e a redução de custos (com isenção do adicional de frete sobre a 

navegação de cabotagem) (LACERDA, 2004, p. 65). 

Esta regulação, com objetivo de atender os princípios acima supracitados, gera 

externalidades neste segmento como o aumento da rigidez à expansão da frota e a livre 
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movimentação dos agentes pelo lado da oferta, principalmente pelo fato de se utilizar a 

cabotagem como mecanismo de política de desenvolvimento industrial. 

A regulação da navegação de cabotagem, ao estabelecer como seus 

objetivos o fomento da competição entre operadores, a modicidade tarifária e a 

ênfase na repressão a infrações da ordem econômica, tem como foco principal o 

bem-estar dos usuários dos serviços de transporte de cargas no setor. A política 

industrial para a navegação de cabotagem, por outro lado, tem como foco principal o 

fomento à construção naval (LACERDA, 2004, p. 53). 

 Tais externalidades podem ser verificadas através do capítulo 2, na qual pode ser 

observada uma frota com idade média avançada, além de ser observado através do site da 

ANTAQ que estes agentes em sua maioria se limitam à apenas um segmento de transporte da 

cabotagem (carga geral, graneis sólidos ou graneis líquidos). Com isso, é condicionado aos 

atuais agentes detentores dos ativos empregados na cabotagem uma posição privilegiada de 

poder de mercado. 

Ainda que observada rigidez no que tange a expansão da capacidade produtiva, alguns 

fatores socioeconômicos, de acordo com Campos Neto (2004, p.22) colaboraram para o 

crescimento apresentado no capítulo 2, em especial na segunda metade desta década. 

Podemos destacar os seguintes fatores socioeconômicos que mais contribuíram para o 

crescimento deste setor: 

a) A apreciação cambial, que aumenta a atratividade da cabotagem, na medida em 

que os fretes cobrados em Reais aumentam margem de lucro da atividade. Este 

aumento se dá visto que parte das despesas é efetuada em dólar, o que facilita a 

concorrência com o modal rodoviário, o qual possui basicamente toda sua estrutura 

de custos em Reais; 
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b) Falta de investimentos destinados à recuperação da malha viária, associado ao 

aumento dos acidentes em estradas e aumento dos furtos e roubos das cargas, os 

quais encarecem atualmente o modal rodoviário; 

c) Forte crescimento econômico interno e aumento da distância entre os centros 

consumidores e os pólos de produção. 

Além das questões supracitadas, vale ressaltar que o aquecimento da construção naval 

voltada para a exploração de petróleo e, segundo Eliane Fadda (2007), a incapacidade dos 

estaleiros em apresentar garantias de cumprimento dos contratos para com o BNDES, 

colaboram para uma condição de limitação da capacidade de expansão da oferta que pode ser 

incompatível com as taxas de crescimento do segmento de navegação de cabotagem. 

Este cenário, apesar de ter condicionado um grande crescimento à cabotagem nos 

últimos anos, condiciona a este setor um potencial colapso devido à incapacidade de expansão 

da demanda. Isto ocorre, segundo Campos Neto porque:   

A falta de navios é um fator limitante para as empresas de navegação 

atenderem ao crescimento da navegação de cabotagem. Já há, no momento, 

demanda reprimida por falta de embarcações para o serviço de cabotagem 

(CAMPOS NETO, 2004, p. 23). 

Assim, podemos observar a existência de uma dicotomia dentro da própria regulação. 

Por um lado, as principais leis que regulam o setor contribuem para o fortalecimento da 

indústria naval e para o aumento da presença brasileira no mercado, por outro, criam entraves 

à expansão do serviço no curto-prazo, comprometendo a capacidade de abastecimento de um 

mercado aquecido 

Através das análises acima expostas, verificamos que, devido à exigência do uso de 

tripulação e ativos nacionais, a regulação na cabotagem não está plenamente dedicada ao seu 

desenvolvimento, pois sua regulaçção é utilizada como instrumento de desenvolvimento 

econômico de outros mercados.  
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Assim, podemos verificar, que, tais conjuntos de leis e normas contribuem para a 

formação de uma estrutura de mercado que fora apresentada no capítulo 2, pois como este 

conjunto de medidas cria uma forte barreira artificial à entrada de novos agentes e à expansão 

da produção atual, confere aos prestadores de serviços deste setor uma posição cômoda de um 

oligopólio tácito, que é devidamente justificado de acordo os seguintes fatos:  

a) O mercado conta com a existência de poucas firmas, sendo que estas possuem 

poder de influenciá-lo De acordo com o perfil dos setores apresentados capítulo II, 

à exceção do setor de graneis líquidos, e devido à rigidez do aumento da oferta de 

embarcações, qualquer movimento de saída dos agentes no mercado hoje 

influencia na capacidade de atendimento da demanda e, conseqüentemente, na 

formação do preço. 

b) É grande a capacidade de veto das firmas ao afretamento de embarcações 

estrangeiras, criando uma situação tácita de controle da oferta pelos agentes 

c) Existe grande rigidez na expansão da oferta de embarcações, trazendo uma 

condição de inelasticidade da oferta, percebida principalmente nas situações de 

monopólio ou oligopólio 

d) A condição econômica atual enfraquece o poder de substituição do modal 

rodoviário, e, conseqüentemente reforça o poder de mercado das firmas que se 

encontram no lado da oferta. 

Por fim, de acordo com as situações acima apresentadas, verificamos a contribuição da 

regulação na formação de uma estrutura de mercado oligopolizada na cabotagem brasileira. 

Dessa maneira, podemos afirmar que caso os objetivos regulatórios deste segmento e as 

condições tecnológicas de produção da construção nacional se mantenham, é provável que a 

estrutura de mercado verificada se mantenha, prejudicando sobremaneira a otimização 

econômica do setor.  
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