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Abstract 

Diferentes tipos de concorrência interportos, intraporto e intraterminal podem ser 
estudados com a utilização de várias técnicas. Inicialmente, uma questão fundamental é a 
definição do mercado relevante levando-se em conta a dimensão produto e a dimensão 
geográfica bem como as especificidades do setor portuário. Dada a importância da definição 
de mercado relevante, qualquer estudo da concorrência no setor portuário deve dedicar 
bastante atenção à delimitação de hinterlândias e, portanto, técnicas estatísticas e 
econométricas mais sofisticadas fazem-se portanto necessárias. No enfoque contábil, a 
mensuração do nível de concorrência em determinado mercado através de análises financeiras 
ajuda também a identificar a existência de poder de mercado. Em suma, há várias técnicas que 
podem ser utilizadas para estudar a concorrência em um determinado mercado. Este artigo 
objetiva, pois, descrever aquelas mais adequadas para serviços portuários, bem como 
apresentar seus referenciais teóricos. 
Palavras – chaves: Concorrência interportos, intraporto e intraterminal; Hinterlândia. 

1. Introdução 

Existem diversos tipos de concorrência no setor portuário, geralmente agrupados em três 

categorias principais: interportos, intraporto e intraterminal. A concorrência interportos existe 

quando dois ou mais portos competem pela movimentação de carga de e/ou para uma mesma 

área geográfica. O potencial de concorrência entre portos depende, em geral, do tamanho do 

mercado geográfico servido pelos portos em questão. A concorrência intraporto ocorre 

quando dois ou mais terminais dentro de um mesmo porto competem pela movimentação do 

mesmo tipo de carga. Por fim, a concorrência intraterminal diz respeito a dois ou mais 

operadores competindo no mesmo terminal. Há várias técnicas para estudar a concorrência em 

um determinado mercado e este artigo objetiva descrever as mais adequadas para mercados de 

serviços portuários, bem como apresentar os seus referenciais teóricos. 

Uma questão inicial e fundamental que permeia a análise da concorrência de qualquer um 

desses tipos é a definição do mercado relevante. Existe um teste padrão, utilizado 



regularmente por autoridades de defesa da concorrência, chamado de teste do “monopolista 

hipotético”, que consiste em agrupar a menor gama de produtos e a menor área geográfica que 

satisfazem a seguinte propriedade: se todas as empresas naquela área geográfica e que 

produzem aqueles produtos fossem controladas por um monopolista, este se beneficiaria de 

um “pequeno, porém significativo e não transitório, aumento” nos preços destes produtos. 

Sendo assim, a definição do mercado relevante é composta de duas dimensões: a dimensão 

produto e a dimensão geográfica. Na dimensão produto busca-se encontrar o menor conjunto 

de produtos distintos substitutos entre si pelo lado da produção ou pelo lado da demanda. Na 

geográfica, busca-se a menor área geográfica que tem oferta e/ou demanda interdependentes. 

No caso do setor portuário, como em qualquer outro setor, a análise de concorrência precisa 

ser adaptada às suas condições específicas. Na dimensão produto, os estudos existentes 

chamam a atenção, por exemplo, para o fato de que os terminais portuários desenvolveram 

tecnologias específicas para a movimentação de cargas em quatro categorias distintas: carga 

geral, granéis, neo-bulk e cargas unitizadas. Um terminal especializado em uma dessas 

categorias pode adaptar-se rapidamente para movimentar cargas diversas dentro da mesma 

categoria, mas possivelmente demoraria algum tempo para conseguir movimentar de maneira 

eficiente cargas de outras categorias. Portanto, faz sentido segmentar a análise por categoria 

de carga. Na dimensão geográfica, o conceito de hinterlândia tem sido utilizado com 

frequência para definir a área geográfica atendida por um porto ou terminal. Existem diversas 

definições de hinterlândia na literatura, como pode ser visto em Paiva (2006). Para nosso 

estudo uma boa definição é a de Slack (1993): a zona de influência de um porto é a área de 

mercado do porto, a área em terra da qual ou para a qual o porto envia e recebe cargas. É uma 

área onde o porto vende seus serviços e interage com seus clientes. A zona de influência 

representa a parcela de mercado que um porto tem em relação aos demais portos que servem à 

mesma região geográfica. Por exemplo, se uma determinada região pertence à hinterlândia de 

dois portos especializados na movimentação de contêineres, então há um mercado de 

movimentação de contêineres composto pelos portos que compartilham essa hinterlândia e 

pelos potenciais usuários dos seus serviços. 

Dada a importância da definição de mercado relevante, qualquer estudo da concorrência no 

setor portuário deve dedicar bastante atenção à delimitação de hinterlândias. Para isso, 

utilizam-se índices de concentração industrial, geralmente associados às participações de 

mercado (market shares) de portos ou terminais, para estudar os graus de concentração em 

diferentes hinterlândias. Investiga-se também a evolução desses indicadores ao longo do 

tempo, já que variações significativas das participações de mercado evidenciam a existência 



de concorrência. A análise de índices de concentração em hinterlândias, embora essencial, é 

incompleta, pois fornece apenas uma radiografia da estrutura do mercado em questão. Em 

outras palavras, índices elevados ou que estejam em elevação indicam que as condições 

concorrenciais podem estar-se deteriorando, mas não é possível afirmar isso categoricamente. 

Além disso, ela não nos permite avaliar os efeitos de mudanças nas condições de determinado 

porto sobre a concorrência com outros portos. Por exemplo, pode-se estar interessado nos 

efeitos de uma elevação do tempo de espera para embarque de mercadorias no porto de Santos 

sobre outros portos, mas isso não é possível a partir de uma análise pura de hinterlândias. 

Técnicas estatísticas e econométricas mais sofisticadas fazem-se portanto necessárias. A 

maioria dos estudos portuários existentes utiliza duas classes de modelos quantitativos: 

“Modelos de Escolha Discreta” (Discrete Choice Models), e modelos de decisão multicritério, 

em particular o do tipo “Processos de Hierarquia Analítica” (AHP). 

Outro enfoque bastante comum quando o objetivo é medir o nível de concorrência em 

determinado mercado é aquele que procura identificar a existência de poder de mercado. 

Nesse sentido, realiza-se uma análise financeira para determinar se operadores portuários, 

terminais portuários e portos têm cobrado pelos seus serviços preços acima do preço 

concorrencial. Vale lembrar que agentes portuários com poder de mercado podem obter lucros 

extraordinários, ou seja, lucros econômicos positivos. 

Este artigo está organizado como descrito a seguir. A seção 2 apresenta a metodologia 

baseada na análise descritiva de dados que permite o estudo da evolução dos níveis de 

concentração nos mercados relevantes. Na seção 3 apresenta-se de forma resumida a teoria 

dos modelos de escolha discreta e discutem-se suas aplicações ao estudo da concorrência no 

setor portuário. A seção 4 descreve o modelo de processo decisório hierárquico, que pode ser 

utilizado para avaliar tanto a concorrência entre portos quanto a concorrência intraporto. A 

seção 5 traz uma discussão sobre a taxa de retorno concorrencial, que serve como paradigma 

para analisar as taxas de retorno por portos e terminais portuários. A última seção conclui. 

2. Análise Descritiva dos Dados 

2.1. Indicadores baseados na participação de mercado 

Uma forma relativamente direta de investigar o nível de concorrência entre portos ou 

terminais portuários consiste em calcular suas participações de mercado, que podem ser 

definidas em termos de quantidades ou de valores movimentados como porcentagem do total. 

Essas participações podem então ser utilizadas para calcular índices de concentração como o 

de Herfindahl-Hirschman (IHH). Liu, Gan e Chen (2012), por exemplo, analisaram a 

concorrência entre doze portos de contêineres no Shanghai International Shipping Hub 



(SISH). Os autores utilizaram dados de 1995 a 2010 para calcular o IHH com base nas fatias 

de mercado, em termos de total de contêineres movimentados em TEUs, de todos os portos na 

amostra. Seja  a fatia de mercado do porto ou terminal i e seja N o número de portos ou 

terminais. O cálculo do IHH é dado por: 

   (1) 

Dado que , e que  para todo , temos que . O 

limite inferior corresponde à situação em que todos os portos têm a mesma participação de 

mercado, enquanto o limite superior corresponde à situação de monopólio, em que um único 

porto movimenta 100% da carga. Para Liu, Gan e Chen (2012) para IHH acima de 0.1, há 

indicativos de concentração e para IHH acima de 0.18, há indicativos de alta concentração na 

operação de movimentação de contêineres. 

Para complementar a análise de concentração com base no IHH, utilizam-se indicadores que 

capturam a evolução das participações de mercado das entidades portuárias. A ideia é que 

ganhos ou perdas de participação de mercado podem sinalizar alterações na concorrência 

entre portos ou terminais. Seguindo Liu, Gan e Chen (2012), separa-se o aumento de 

movimentação de um determinado porto ou terminal em duas parcelas: a primeira 

corresponde ao aumento de movimentação de todo o hub portuário; a segunda corresponde ao 

aumento da participação de mercado individual. 

No caso de contêineres, define-se  e  como as quantidades movimentadas, em 

TEUs, nos períodos (por exemplo, anos)  e , respectivamente, pelo terminal i. O ganho 

total de movimentação do terminal i é dado por: 

  (2) 

O ganho tendencial de movimentação (por causa do crescimento da movimentação no hub 

como um todo) é dado por: 

 . (3) 

De posse dessa variável, pode-se calcular o ganho de movimentação devido ao aumento da 

participação de mercado (pm) do terminal i como 

  (4) 

Para um exemplo de aplicação dessa metodologia, recorre-se mais uma vez a Liu, Gan e Chen 

(2012). Com base em dados sobre a participação de mercado dos portos de Shanghai, Ningbo 

e outros dez que fazem parte do SISH, eles calcularam o IHH em 1995 e 2010, obtendo 0.556 
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e 0.429, respectivamente. Ambos ficaram bem acima de 0.18, valor utilizado por eles como 

limite acima do qual há alta concentração de mercado (Kent+(2005)). Em termos de dinâmica 

da concentração, houve uma redução no IHH ao longo dos quinze anos analisados. Essa 

redução foi por eles atribuída, em grande parte, ao crescimento da participação de mercado do 

porto de Suzhou, terceiro maior da região, e à correspondente redução da participação do 

porto de Shanghai. A análise que eles conduziram com base no indicador  revela uma 

perda líquida de movimentação devido à redução da participação de mercado para o porto de 

Shanghai. Para os portos de Ningbo e Suzhou, houve ganhos líquidos de movimentação 

devido ao aumento da participação de mercado. 

Vale enfatizar que os indicadores apresentados acima podem ser utilizados para investigar 

tanto a concorrência interportos quanto a concorrência intraportos. 

2.2.  A importância das áreas de influência para a análise de competição portuária 

As análises com base no IHH e nos indicadores de evolução da participação de mercado 

apresentam uma visão geral da concorrência entre portos, mas não consideram especificidades 

relacionadas à localização dos portos em relação aos centros de origem e destino das cargas. 

Para complementar essas análises, emprega-se um indicador de concentração, chamado 

quociente de localização (location quotient – LQ), que mede o grau de influência de um porto 

em diferentes regiões geográficas. 

Seja  o total de carga movimentada pelo porto i, em um determinado período, proveniente 

da ou com destino à região j. Dessa forma,  corresponde ao total de carga proveniente 

da ou com destino à região j, enquanto  corresponde ao total de carga movimentada 

pelo porto i. O quociente de localização para o porto i, para a região j, é dado por: 

 . (5) 

Observe que o  é igual à razão entre o percentual da carga da região j movimentada pelo 

porto i e o percentual da carga total (de todas as regiões) movimentada pelo porto i. Quanto 

maior o valor de , maior a influência do porto i na região j. Quando , o peso do 

porto i na região j é maior do que a influência desse porto de forma geral, ou seja, em todas as 

regiões. Em termos de direção do fluxo de movimentações, o quociente de localização pode 

ser calculado para exportações ou importações separadamente ou em conjunto. O quociente 
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de localização está intrinsecamente relacionado às áreas geográficas de influência dos portos 

ou terminais, conhecidas como hinterlândias. 

Um dos poucos estudos de hinterlândias no Brasil é Campos Neto et al. (2009), que utilizaram 

dados do ano de 2007 provenientes da base de dados da SECEX, e do ano de 2006 da base da 

RAIS, para calcular a área geográfica de influência de trinta e quatro portos brasileiros 

envolvidos com o comércio exterior do país. Os dados da SECEX foram utilizados para 

obtenção de informações a respeito do porto de importação ou exportação, da classificação de 

produto da carga (NCM), dos valores e quantidades movimentadas, e do CNPJ da empresa 

que realizou a importação e exportação. Com base no CNPJ, os autores obtiveram da RAIS os 

municípios de localização das empresas, que foram então utilizados como proxy para os 

locais de origem ou destino das cargas. 

A unidade geográfica utilizada em Campos Neto et al. (2009) foi a unidade da federação 

(UF). Embora esse não seja o enfoque mais adequado, já que não há porque esperar que 

hinterlândias coincidam com estados da federação, a classificação de hinterlândias utilizada 

pelos autores é interessante. Os três tipos de hinterlândia por eles identificados são: 

• Hinterlândia primária: participação do porto no comércio internacional da UF maior 

do que 10% e comércio movimentado pela UF pelo porto maior ou igual a US$ 100 milhões. 

• Hinterlândia secundária: participação do porto no comércio internacional da UF menor 

do que 10% e comércio movimentado pela UF via porto maior ou igual a US$ 100 milhões. 

• Hinterlândia terciária: participação do porto no comércio internacional da UF maior do 

que 10% e comércio movimentado pela UF via porto menor do que US$ 100 milhões. 

Na literatura internacional, os artigos que fazem menção à importância das hinterlândias para 

a avaliação de concorrência incluem The Competition Authority (2012), Aronietis et al. 

(2010), Langen (2007), Langen e Chouly (2004) e OECD (2008). Em geral, essa literatura 

classifica as hinterlândias em duas categorias básicas: hinterlândias cativas e hinterlândias 

contestáveis. No primeiro caso, um único porto movimenta uma grande quantidade da carga 

da hinterlândia; no segundo caso, a hinterlândia é atendida por um conjunto de portos. Langen 

(2007), por exemplo, estudou o caso da Áustria, identificada como uma hinterlândia 

contestável para seis portos europeus: Rotterdam, Antuérpia, Bremen, Hamburgo, Koper e 

Trieste. O autor mostrou que a divisão do mercado de movimentação de cargas austríacas 

entre esses seis portos variou bastante entre 1991 e 2003, concluindo haver evidência de 

competição acirrada entre os portos, uma vez que eles poderiam perder ou ganhar fatias de 

mercado em curtos espaços de tempo. 



2.3. Estudo de Hinterlândias no Brasil 

A análise de hinterlândias no Brasil pode ser realizada de forma agregada, ou seja, para todos 

os tipos de carga e de produtos, ou por tipo de carga ou por tipologia de produtos. Em 

princípio, não havendo indicativos de que os fatores que afetam a formação de hinterlândias 

dependam do tipo de carga (se a carga é do tipo granéis sólidos ou contêineres, por exemplo), 

opta-se pela análise agregada. Caso seja possível, a análise de hinterlândias pode ser feita 

também por tipologia de produto ou por tipo de carga. A escolha do tipo de análise dependerá 

dos dados disponíveis e de alguns fatores, descritos a seguir. 

O primeiro desses fatores é a possibilidade de compatibilização entre informações de 

movimentação interna de produtos e a classificação por tipo de carga. No Brasil, por exemplo, 

uma das possíveis fontes de informação sobre movimentações de produtos entre regiões no 

Brasil e os portos é a base de dados do sistema Alice, do MDIC (base de dados da SECEX). 

Essa base de dados contém informações sobre origem e destino dos produtos no território 

brasileiro, dividindo-se esses produtos por classificação de mercadoria (Nomenclatura 

Comum do Mercosul – NCM). No entanto, a compatibilização entre classificação de produtos 

e tipo de carga pode ser uma tarefa complexa. Um mesmo tipo de produto pode ser 

movimentado no porto tanto como carga geral quanto como contêineres, como é caso do café.  

O outro fator que pode dificultar a análise de hinterlândias por tipologia de produto ou carga é 

a representatividade dos resultados em termos estatísticos. Ao dividir as análises por grupos 

de produtos ou carga, é possível que alguns desses grupos estejam concentrados em algumas 

poucas áreas geográficas. Isso pode tornar difícil a definição de hinterlândias desses portos. 

Em todo caso, mesmo não sendo possível desagregar a análise de hinterlândias por grupos de 

produtos ou cargas, a análise agregada fornece insumos suficientes para a definição de 

mercados relevantes em termos geográficos. De fato, um dos principais fatores que afetam, no 

caso de concorrência portuária, a decisão de que porto utilizar nas exportações ou importações 

é o custo de transporte interno do local de produção até os portos. Esses custos de transporte 

variam no território de forma similar, independente do grupo de carga ou produto. Esse 

mesmo argumento possibilita que se utilize uma análise que agrega fluxos de exportações e 

importações, ao invés de desagregá-los. 

De posse dos valores das movimentações, para cada porto ou terminal e para cada 

hinterlândia, podem-se calcular diversos indicadores que usam participações de mercado, 

conforme discutido anteriormente. Uma avaliação da dinâmica desses indicadores ao longo 

dos anos permite analisar os ganhos e perdas de competitividade de cada porto, para 



diferentes hinterlândias. Nesse caso, pode-se recorrer a indicadores baseados em ganhos de 

fatias de mercado e ganhos tendenciais de movimentação, conforme discutido anteriormente. 

Finalmente, complementa-se a análise geográfica de hinterlândias com um estudo da 

disponibilidade de transportes terrestres, uma vez que esse é o principal fator para a 

configuração de hinterlândias portuárias. A partir da análise das conexões terrestres 

envolvendo transportes ferroviário, rodoviário e hidroviário, podem ser construídas regiões de 

influência do ponto de vista dos custos de transporte terrestre. No caso brasileiro, pode-se 

utilizar nessa análise as malhas de transporte utilizadas para formular o Plano Nacional de 

Logística de Transportes (PNLT) e disponibilizadas pelo Ministério dos Transportes. 

2.4. Fontes de Informações para Análise 

Conforme mencionado anteriormente, a disponibilidade de informações é um dos itens 

fundamentais nas análises de concorrência no setor portuário. De fato, uma grande parte do 

esforço nestes estudos consiste na coleta, organização e compatibilização das diversas fontes 

de informações. Principalmente no caso dos modelos econométricos, a disponibilidade de 

fontes de dados confiáveis e organizadas é importante para que as estimações sejam 

confiáveis e as conclusões façam sentido em termos de aplicabilidade para políticas públicas.  

No casos de construção de indicadores baseados em fatias de mercado entre e intra portos, 

estimação de modelos econométricos, estudos de hinterlândias e análise financeira da 

concorrência no setor portuário, as fontes de informações são majoritariamente secundárias. 

Para um estudo no Brasil, podem-se listar fontes de informações secundárias tais como: 

• Dados da SECEX. Esses dados contêm registros de todas as operações de importação 

e exportação do Brasil. Entre as informações existentes nessa base, incluem-se o porto de 

importação ou exportação, o mês da movimentação, a UF de origem ou destino da carga, o 

CNPJ da empresa importadora ou exportadora, o código do produto transacionado, a 

quantidade movimentada, o valor dos produtos, e a classificação dos produtos, de acordo com 

a NCM. 

• Dados da RAIS. Esses são dados coletados e mantidos pelo MTE, correspondentes à 

Relação Anual de Informações Sociais. Esses dados contêm informações sobre número de 

trabalhadores, massa salarial, características da mão-de-obra e localização, para todas as 

empresas do setor formal brasileiro. 

• Dados do Sistema de Desempenho Portuário – SDP. Esses dados, coletados e 

mantidos pela Antaq, contêm informações sobre características das atracações em diferentes 

portos e diferentes terminais, identificadores do agente marítimo, do operador e do armador, 

natureza da carga, data da atracação e tipo de operação.  



• Malhas de transportes terrestres. Essas malhas correspondem a arquivos de dados 

georreferenciados para hidrovias, ferrovias e rodovias no território brasileiro. Em princípio, 

utilizam-se as malhas do PNLT (Plano Nacional de Logística de Transportes).  

• Preços unitários para transporte de carga nos diferentes modais terrestres. Esses preços 

correspondem a valores pagos por frete em cargas transportadas no território brasileiro, em 

R$ por quilômetro, por tonelada, por exemplo. Normalmente, essas informações são obtidas 

na ANTT ou através da coleta de informações de órgãos especializados.  

• Informações anuais de balanço e demonstração do resultado das empresas 

arrendatárias e autorizadas. Essas informações podem ser utilizadas para cálculos do lucro 

residual e do retorno sobre o investimento (ROI). Informações históricas são necessárias para 

estimação de modelos do tipo CAPM (Capital and Asset Pricing Models).  

Apesar da importância dos dados secundários, grande parte dos estudos de análise de 

concorrência portuária em diferentes países utiliza-se de coleta de dados primários, obtidos a 

partir de entrevistas com os usuários dos serviços portuários. Na avaliação da competitividade 

no setor portuário irlandês (vide The Competition Authority, 2012), por exemplo, os analistas 

se reuniram com agentes de governo, operadores portuários, diferentes tipos de usuários, para 

obter um melhor entendimento sobre a competição existente entre os portos do país. A 

utilização de entrevistas no processo de qualificação da concorrência no provimento de 

serviços portuários pode ser uma fonte fundamental, dado que informações quantitativas 

sistematizadas e disponibilizadas são raras.  

O entendimento da concorrência nas atividades portuárias passa pela etapa de estudo dos 

fatores determinantes da escolha de portos ou terminais por parte dos usuários. Em Aronietis 

et al. (2010), os autores realizam uma revisão da literatura e argumentam que metade das 

fontes analisadas utilizam-se de entrevistas com os tomadores de decisão como instrumento 

de pesquisa para o entendimento dos fatores que afetam a escolha do porto ou terminal. 

Outras abordagens incluem processos hierárquicos analíticos, análise da literatura, modelos 

multivariados e modelos de escolha discreta. 

Também para o caso brasileiro, a abordagem de entrevistas com os usuários dos serviços 

portuários poderia ser usada para obter um melhor entendimento sobre:  

(i) Os fatores que impactam na determinação da escolha do prestador de serviços 

portuários do ponto de vista dos usuários. Nesse caso, é interessante também obter um 

ranking do grau de importância de cada fator. 

(ii) A percepção dos usuários sobre a qualidade de cada um dos fatores elencados no item 

anterior para cada um dos principais portos analisados. 



(iii) A percepção dos usuários sobre a disponibilidade de diferentes prestadores para cada 

um dos serviços portuários. Os usuários podem fornecer subsídios para se entender, por 

exemplo, se eles acham que há um número razoável de opções para escolha dos prestadores 

ou se há conluio entre os prestadores para fixação de preços dos serviços.  

(iv) A percepção dos usuários sobre possíveis alternativas para se incentivar a competição 

tanto entre portos quanto intraportos.  

Análises de dados preliminares podem ser efetuadas para determinação da amostra a ser 

coletada na pesquisa. Por exemplo, a partir de bases de dados de exportações e importações, 

pode-se procurar identificar uma lista de empresas responsáveis por grande parte da pauta 

movimentada pelos portos brasileiros. Além disso, é importante conseguir entrevistas 

suficientes para diferentes perfis de usuários.  

Os questionários podem envolver perguntas diretas, ou podem ser montados de forma a 

possibilitar o uso de métodos analíticos como o AHP. Esse método foi utilizado em Song e 

Yeo (2004) para identificar fatores que afetam a competitividade de portos de contêineres na 

China. Nestes tipos de estudos o percentual de retorno de questionários respondidos é muito 

baixo, o que em boa parte é devido à extensão do questionário. Uma possível solução seria 

recorrer a duas amostras separadas, cada qual respondendo a um tipo de questionário 

diferente: um mais direto e outro com perguntas para utilização do método AHP. 

3. Métodos de Escolha Discreta 

Os métodos descritos na seção anterior são baseados em indicadores calculados a partir das 

participações de mercado das entidades portuárias em estudo, como portos e terminais. Eles 

são ferramentas importantes para diagnosticar o grau de concorrência em diferentes mercados 

portuários, mas não permitem identificar os fatores que afetam essa concorrência nem avaliar 

os impactos de mudanças nas condições de operação de portos ou terminais sobre a 

concorrência entre eles. Por essa razão, pode-se conduzir também análises mais sofisticadas 

baseadas em métodos estatísticos e econométricos, que permitam a análise mais abrangente. 

A literatura sobre fatores que afetam a concorrência entre portos pode ser dividida em dois 

segmentos. O primeiro consiste de artigos, em sua maioria mais antigos, e usa 

primordialmente entrevistas com agentes econômicos envolvidos em transações que requerem 

transporte marítimo para identificar os critérios usados na seleção de portos ou empresas de 

navegação. Alguns dos fatores identificados nesses estudos são valor do frete, custos 

portuários, proximidade do porto, tempo em trânsito da carga, confiabilidade, pontualidade e 

frequência do serviço de transporte, entre vários outros. Tiwari, Itoh e Doi (2003) apresentam 



uma abrangente, embora sucinta, revisão dessa literatura, a qual, em sua maior parte, usa 

rankings de variáveis de custo e de serviço para modelar as preferências dos usuários. 

O segundo segmento é formado por artigos mais recentes e é caracterizado pelo uso de 

modelos teóricos que procuram explicar o processo de escolha de portos ou empresas de 

navegação por parte dos usuários dos serviços portuários, ou seja, donos de carga, empresas 

de navegação, e agentes de carga. Esses modelos teóricos são usados como base para análises 

econométricas que estimam os efeitos dos fatores mencionados acima (aqueles identificados 

pelo primeiro segmento da literatura). 

A técnica econométrica mais utilizada é a conhecida como “modelos de escolha discreta” (do 

inglês discrete choice models), que engloba modelos como conditional logit, multinomial 

logit e probit, nested logit, e outros. Alguns artigos de destaque nessa literatura são Anderson, 

Opaluch, e Grigalunas (2009), Veldman e Buckmann (2003), Blonigen e Wilson (2006), 

Tiwari, Itoh e Doi (2003) e Malchow e Kanafani (2004). No que se segue, descreve-se um 

modelo básico de logit para escolhas multivariadas utilizados em estudos da concorrência 

interportos e que, com algumas adaptações, pode também ser usado para investigar a 

concorrência intraportos. 

Considere um agente que queira levar seu produto para um comprador localizado em outro 

país (estamos descrevendo uma transação de exportação, mas o modelo para uma transação de 

importação é muito semelhante). Suponha que haja J portos dentre os quais ele possa 

escolher, e que a sua escolha seja baseada na comparação dos custos totais de enviar sua 

mercadoria pelos diversos portos. Formalmente, a utilidade (que pode ser interpretada como o 

negativo do custo) para o dono da carga n de usar o porto j é dada por , onde  

é a parte da utilidade conhecida pelo pesquisador (à exceção dos parâmetros), chamada de 

utilidade representativa, e  é a parte desconhecida e que é tratada como uma variável 

aleatória independentemente e identicamente distribuída (iid) com distribuição extremo valor, 

também conhecida como distribuição de Gumbel. 

No modelo conhecido como conditional logit (CL), os regressores variam com as alternativas, 

ou seja, eles podem assumir valores diferentes para alternativas diferentes. Nesse caso, pode-

se mostrar que a probabilidade do dono da carga n escolher a alternativa (porto) i é dada por 

                                                          (6) 
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A utilidade representativa geralmente segue uma equação linear do tipo , onde  

é um vetor de variáveis observáveis relacionadas ao porto j e inclui fatores como custos 

portuários, distância do porto à origem ou destino da carga e qualidade dos serviços 

portuários, dentre outros.  é o vetor de parâmetros a serem estimados. Com essa 

especificação, a probabilidade logit torna-se 

 (7) 

Observe que o vetor de regressores (variáveis explicativas)  varia com as alternativas. 

Pode<se+ mostrar+ que+ a+ forma+ funcional+ para+ a+ probabilidade+ logit+ pode+ ser+ obtida+ a+ partir+ da+

maximização+da+função+de+utilidade+do+agente,+assumindo<se+que+os+termos+idiossincráticos+ são+

variáveis+aleatórias+identicamente+distribuídas+(iid)+com+distribuição+extremo+valor+(Train+(2009)). 

Um outro tipo de modelo logit multivariado é o chamado multinomial logit (MNL), em que os 

regressores não variam com as alternativas. O modelo MNL é obtido quando a utilidade 

representativa segue a especificação . Note que agora os regressores não 

dependem das alternativas, mas os seus coeficientes dependem. Os regressores relevantes 

nesse caso são aqueles que se referem a características dos donos da carga. Para assegurar a 

identificação do modelo, é necessário normalizar um dos ’s, o que geralmente significa 

igualar a zero todos os seus coeficientes. 

É importante entender como os coeficientes dos modelos CL e MNL devem ser interpretados. 

Comecemos com o CL. O efeito (próprio) parcial (i.e., quando os valores dos demais 

regressores são mantidos fixos) de uma mudança no valor de um regressor da alternativa i 

sobre a probabilidade de que essa mesma alternativa seja escolhida é dado por 

 . (8) 

Já o efeito (cruzado) parcial de uma mudança no valor de um regressor da alternativa k sobre 

a probabilidade de que a alternativa i seja escolhida é dada por 

 . (9) 
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Uma formula mais sucinta que engloba os dois casos é 

, (10) 

onde  é igual a 1 se  e igual a 0 caso contrário. 

Conclui-se então que, quando o coeficiente estimado de um regressor para a alternativa k é 

positivo, um aumento no valor desse regressor aumenta a probabilidade de que a alternativa k 

seja escolhida e reduz a probabilidade de que qualquer outra alternativa seja escolhida. 

Para o modelo MNL o efeito marginal segue a seguinte fórmula: 

                    (11) 

onde . Pode-se observar que, dado um aumento no valor de um regressor que 

assume o mesmo valor para todas as alternativas, digamos o regressor l, o sinal da resposta da 

probabilidade de escolha da alternativa i não pode ser determinado apenas a partir do sinal do 

coeficiente  (no entanto, se  para todo , o sinal do coeficiente determina o 

sinal do efeito marginal). Por outro lado, como o modelo MNL pode ser reescrito como um 

modelo logit binário, os seus coeficientes podem ser interpretados da mesma maneira que os 

parâmetros do logit binário, ou seja, com referência a uma categoria base. 

Mais precisamente, no modelo MNL a probabilidade condicional de observar a alternativa i 

dado que a alternativa i ou a alternativa k tenha sido observada é 

              (12) 

que é a mesma probabilidade de um modelo logit binário com coeficiente . Se a 

normalização for feita em relação à primeira alternativa, temos 

                  (13) 
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e  pode ser interpretado da mesma maneira que em um modelo logit binário: um 

coeficiente positivo significa que quando o valor do regressor para a alternativa i aumenta, a 

chance de que a alternativa i seja escolhida, ao invés da alternativa base, também aumenta. 

Do ponto de vista prático, a escolha entre os modelos MNL e CL pode depender da 

disponibilidade dos dados para estimação econométrica. Quando houver disponibilidade de 

informações sobre regressores (variáveis explicativas) que dependem das alternativas, podem-

se utilizar os modelos CL. Por outro lado, quando não estiverem disponíveis informações 

específicas para as diferentes alternativas na cesta de escolhas do agente econômico, podem-

se utilizar modelos do tipo MNL.  

De posse dos efeitos marginais (10) e (11) acima, podem-se calcular elasticidades próprias e 

cruzadas da probabilidade de escolha de um porto em relação a fatores como custo, qualidade 

do serviço, e outros. Como exemplo pra o Brasil, pode-se calcular o efeito de uma variação 

de, digamos, 1% nos custos ou no tempo de espera de uma embarcação no porto de Santos 

sobre a participação de mercado do porto de Santos e também de outros portos (desde que, é 

claro, os dados necessários estejam disponíveis). 

Essas elasticidades próprias e cruzadas são de grande valia para determinar o nível de 

concorrência entre portos. Elasticidades-preço cruzadas positivas entre dois portos, por 

exemplo, indicam que os serviços por eles oferecidos são considerados substitutos pelos seus 

usuários, o que significa que há concorrência significativa entre os portos. Além disso, as 

magnitudes dessas elasticidades podem ser usadas como medidas do grau dessa concorrência. 

Vale relembrar também que, sob certas hipóteses, elasticidades podem ser usadas em conjunto 

com indicadores de concentração como o IHH para estimar índices de Lerner. 

Por fim, é importante destacar que os resultados obtidos a partir da aplicação dos métodos 

descritos acima são muito úteis para a elaboração de recomendações de política portuária. 

Eles permitem quantificar os efeitos dos principais fatores que afetam a concorrência entre 

portos e entre terminais. De posse desses valores, pode-se criar uma lista de medidas a serem 

adotadas, ordenadas pela magnitude do seu impacto sobre a concorrência. Por último, 

identificam-se os instrumentos a serem utilizados para viabilizar tais medidas. 

4. Modelos de Análise Multicritério e de Análise de Processos Hierárquicos 

Na seção anterior, fez-se uma discussão sobre métodos econométricos baseados em modelos 

de escolha discreta que vêm sendo empregados em estudos recentes na literatura para avaliar 

os potenciais determinantes na escolha de que portos ou de que terminais os exportadores ou 

importadores utilizam-se para movimentar seus produtos. Esses métodos necessitam de 

iβ



informações disponíveis, geralmente em fontes de dados secundárias, suficientemente 

sistematizadas, para que o analista possa montar uma amostra contendo variáveis explicativas 

e contendo a variável resposta do modelo econométrico. No caso de modelos de escolha 

discreta para estudos de concorrência inter ou intra portos, a amostra deve ter um conjunto de 

registros relativos a movimentações de carga; para cada registro, é importante se conhecer 

qual porto ou terminal o agente econômico escolheu dentre as alternativas disponíveis e quais 

os valores para as potenciais variáveis explicativas (determinantes da escolha). 

Nesta seção discute-se uma metodologia, também encontrada na literatura de análise de 

concorrência no setor portuário, para estudar o papel de diferentes determinantes na escolha 

do agente econômico em relação a que porto ou terminal utilizar. Essa metodologia, 

conhecida como ”Processo de Hierarquia Analítica”, ou AHP (Analytic Hierarchy Process, 

em inglês), também pode ser empregada para estudar tanto concorrência entre portos quanto 

concorrência intraportos. Diferentemente dos modelos econométricos, a técnica AHP não 

necessita de uma base de dados secundária estruturada o suficiente para que seja possível se 

construir uma amostra para estimação. Ao invés disso, os dados utilizados na metodologia 

AHP podem ser obtidos via pesquisas primárias, coletadas junto aos tomadores de decisão 

(apesar de haver variações do AHP que se utilizam também de dados secundários). Por esse 

motivo, a metodologia AHP pode ter um papel importante, mais especificamente para estudar 

a concorrência intraportos, uma vez que fontes de dados secundários para modelos 

econométricos intraportos podem ser mais difíceis de serem obtidos do que no caso de 

modelos para estudar concorrência entre portos. 

4.1. Literatura 

A literatura sobre concorrência intraportos não é muito extensa. Ela inclui tanto relatórios 

técnicos de instituições como o Banco Mundial, a Comissão Européia e a OCDE quanto 

artigos acadêmicos. Um desses relatórios, elaborado pelo Banco Mundial, traz uma discussão 

abrangente de fatores que afetam o ambiente de concorrência intra-portos (World Bank, 

2002). Já a Comissão enfatiza que a concorrência intraporto, ou seja, entre os prestadores de 

um mesmo serviço portuário dentro de determinado porto, está associada à prestação eficiente 

dos serviços neste setor de mercado (Commission of the European Union, 2004, p.3). 

Para a OCDE, a avaliação da concorrência intraportos é tão complexa quanto a da 

concorrência interportos, pois cada porto enfrenta um conjunto único de pressões 

concorrenciais, que dependem principalmente de sua localização geográfica, do seu tamanho 

e de sua capacidade de movimentar diferentes cargas (OECD, 2011). Além disso, a OCDE 



(2011) menciona a possibilidade da existência de concorrência intra-terminal em situações 

em que múltiplos operadores prestam serviços concorrentes dentro do mesmo terminal. 

Langen e Pallis (2006) estudaram situações em que dois ou mais operadores de terminais 

diferentes, mas localizados dentro do mesmo porto, disputam o mesmo mercado. Neste caso, 

o operador do terminal tem jurisdição total sobre uma determinada área do porto e concorre 

com outros operadores portuários. Eles discutem os benefícios da competição intraportos e 

apresentam condicionantes e recomendações para a introdução desse tipo de competição. 

Outros estudos interessantes sobre concorrência intraportos são Kaselimi, Notteboom, e Saeed 

(2011), que modelam esse tipo de concorrência com o auxílio do instrumental de teoria dos 

jogos, e Kaselimi, Notteboom e Farrell (2010), que associam a evidência de competitividade à 

magnitude da escala mínima eficiente (minimum efficient scale, em inglês) de uma atividade 

portuária. Esta escala é a menor quantidade de produto que minimiza os custos médios de 

longo prazo de uma firma. Por fim, Song e Yeo (2004) sustentam que a avaliação da 

competitividade no contexto do setor portuário é uma tarefa multicritério. 

4.2. AHP na concorrência intraportos 

A análise da concorrência intraportos é uma tarefa multicritério, ou seja, há vários critérios 

distintos que precisam ser levados em consideração para determinar o grau de concorrência 

existente. Modelos multicritério são uma ferramenta bastante útil para conduzir esse tipo de 

análise, já que facilitam a estruturação do problema e a identificação de seus principais 

componentes, além de permitirem a avaliação de soluções alternativas. A partir do seu 

emprego, o problema de decisão passa a ser dividido em níveis hierárquicos, o que facilita sua 

solução (Gomes, Araya, e Carignano, 2004). 

Um desses modelos é o chamado “Processo de Hierarquia Analítica”, ou AHP (Analytic 

Hierarchy Process, em inglês), desenvolvido por Saaty (1980, 1991) e utilizado por Song e 

Yeo (2004). O AHP é um método de auxílio às tomadas de decisões multicritério cuja 

vantagem é a de formular indicadores objetivos/quantitativos. No caso da avaliação de 

concorrência intraportos, o AHP pode ser estruturado da seguinte forma: cada operador 

portuário representa uma alternativa; as características associadas à presença de 

competitividade intraportos são os critérios de avaliação das alternativas; e o objetivo final da 

análise é avaliar a existência de concorrência intraporto (Song e Yeo, 2004). 

Mais precisamente, o AHP decompõe o problema de decisão em uma hierarquia de fatores 

mais facilmente dimensionáveis e que podem ser analisados independentemente. No contexto 

da avaliação intraportos (o que pode incluir concorrência entre terminais ou concorrência 

entre operadores), este método pode ser baseado em três etapas analíticas (Song e Yeo, 2004): 



1. Construção de Hierarquias: O problema deve ser dividido em níveis hierárquicos. O 

primeiro nível equivale ao propósito geral do problema, no nosso caso a competitividade 

intraportos. O segundo nível contém os critérios a serem utilizados para avaliar a concorrência 

intraporto. E o terceiro nível lista as alternativas, que, em um estudo de concorrência 

intraportos, são os operadores portuários ou terminais dentro de cada porto. O quadro abaixo 

explicita as etapas e atores envolvidos na análise. 

 
2. Definição de Prioridades: Nesta etapa, são distribuídos questionários a profissionais, 

pesquisadores e outros indivíduos com conhecimento especializado na área portuária para 

coletar dados que possibilitem a comparação dos critérios. Mais precisamente, estes 

indivíduos são convidados a listar os critérios que eles consideram relevantes para a avaliação 

da concorrência intraportos. Em seguida, um subgrupo de especialistas analisa os critérios 

levantados nos questionários e os reduz a um número considerado adequado. Esses 

especialistas então atribuem valores a esses critérios de acordo com uma escala pré-definida, 

que por sua vez são usados para comparar as diversas alternativas. Vale mencionar que nem 

todos os métodos AHP exigem o uso de questionários. Existem variações do AHP (como o 

AHP referenciado) que permitem o uso de dados secundários. 

3. Consistência Lógica: No caso da coleta de dados por meio de questionários, a relação 

entre preferências e sua organização lógica pode apresentar inconsistências. O método AHP 

permite o cálculo de indicadores para avaliar o grau de consistência das respostas fornecidas 

pelos especialistas consultados, como a Razão de Consistência dos Julgamentos e o Índice de 

Consistência (IC). 

Como fica claro pela descrição apresentada acima, o AHP converte as opiniões de 

especialistas em valores numéricos, os quais são processados e usados para construir 

indicadores que permitem a comparação dos diferentes componentes do problema, que no 

nosso caso é a avaliação da existência de concorrência intraporto. 

!
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4.3. Variações do AHP 

O método AHP Clássico, desenvolvido por Saaty (1980, 1991), sofreu alterações e 

modificações ao longo dos anos no intuito de adequar o método a situações específicas. 

Dentre as variações do método AHP, destacam-se: 

1. O método AHP referenciado, desenvolvido por Saaty, Vargas e Wendell (1983), é 

uma variação em que uma constante de proporcionalidade é introduzida na modelagem. Essa 

constante é resultado da comparação dos valores relativos dos critérios e sub-critérios. Cada 

alternativa analisada tem importância relativa proporcional ao fator de escala, calculado a 

partir da soma dos valores absolutos de seus sub-critérios. 

2. O método AHP multiplicativo, proposto por Lootsma (1989), não utiliza a escala 

linear padrão introduzida por Saaty (1980), mas sim uma escala geométrica denominada 

“Escala Natural de Lootsma.” O processo de estimação dos pesos e índices é o mesmo do 

AHP Clássico, exceto na escala utilizada na avaliação de comparações entre pares de critérios. 

3. O método AHP B-G, proposto Belton e Gear (1983), assemelha-se ao método AHP 

Referenciado, porém introduz uma nova alternativa em seu modelo matemático, o que evita a 

ocorrência de inversão de ordem ou possível inconsistência na elaboração das comparações. 

4.4. Indicador de competitividade 

O conceito de Entropia de Shannon (1948) também pode ser utilizado para a construção de 

um indicador de concorrência intraporto. O índice de competitividade intraporto é: 

 ,        (14) 

onde  é o peso da alternativa (operador) i, . Esse índice varia de menos infinito a 

1, sendo que 1 representa a competitividade plena, que ocorre quando todos os operadores 

portuários têm o mesmo peso. Já menos infinito corresponde a uma ausência de 

competitividade, quando uma das alternativas tem peso máximo e as demais têm peso igual a 

zero. Esse índice pode ser normalizado para que seus valores fiquem restritos a um intervalo 

menor, como entre zero e um. 

5. Análise Financeira da Concorrência no Setor Portuário 

O módulo 6 do Port Reform Toolkit – Port Regulation Module, do Banco Mundial, propõe 

um modelo multicritério para avaliar o grau de competitividade de sistemas portuários (World 

Bank, 2007). O nível de competitividade dos portos de uma dada hinterlândia, segundo esse 

modelo, deveria ser analisado sob quatro abordagens distintas, mas inter-relacionadas: 

(i) portos alternativos disponíveis para o usuário; 
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1
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(ii) desempenho operacional do porto que é avaliado pelo grau de congestionamento 

dos navios; 

(iii) comparação das estruturas de custos intra e interportos; e 

(iv) nível de lucratividade do porto. 

Kent (2004) utiliza o modelo do Banco Mundial para desenvolver critérios que possam servir 

de orientação a reguladores do setor portuário interessados na adoção de medidas de 

promoção da competição neste setor. Ele classifica os portos em pequenos (1 a 3 berços), 

médios (4 a 12 berços) e grandes (13 a 22 berços), e propõe uma tipologia do tipo Ambiente-

Diagnóstico-Solução. Mais precisamente, ele postula que as várias combinações possíveis 

entre o ambiente portuário (tamanho e volume de carga movimentado) e a abordagem 

multicritério (diagnóstico do grau de competitividade) sinalizam as medidas operacionais ou 

regulatórias (soluções) a serem adotadas para promover a competição. 

Kent (2004) atribui pesos diferentes, segundo o grau de importância, aos quatro elementos 

propostos no toolkit do Banco Mundial: 

(i) alternativas disponíveis de portos para os usuários – 60%; 

(ii) performance operacional – 10%; 

(iii) comparação de estrutura de custos – 20%; e 

(iv) lucratividade – 10%. 

Quanto a este último critério de avaliação, a ideia é a de que se um porto estiver operando 

com lucratividade acima do normal ele deve estar praticando preços acima do custo marginal 

de suas operações, o que pode ser um sinal de concentração e de baixa concorrência no setor. 

Como é difícil avaliar objetivamente este critério, dada a dificuldade de computar o custo 

marginal de cada porto, geralmente utilizam-se proxies para a lucratividade. Exemplos são 

indicadores baseados em informações agregadas fornecidas pela contabilidade das empresas, 

como o Lucro Residual e o ROI – retorno sobre o investimento. 

5.1. Lucro Residual 

O lucro residual, também referido como lucro econômico ou EVA – Economic Value Added, 

é o lucro que excede a remuneração desejada do capital. Por essa razão o lucro residual é 

também chamado de lucro anormal, pois a obtenção continuada de lucro em excesso ao lucro 

zero (já considerando a remuneração do capital investido) indica uma anomalia de mercado, 

comum em situações de monopólio ou oligopólio, em que um dado mercado é dominado por 

uma ou por poucas empresas. Em qualquer dos casos, a redução da competição pode levar a 

prejuízos para os consumidores, pois estes teriam que pagar preços excessivamente altos para 

adquirir os produtos e serviços ofertados por essas empresas. 



A taxa de retorno do investidor em capital próprio desejada para o investimento é formada por 

duas parcelas: (i) taxa livre de risco; e (ii) prêmio por aplicar o capital em um investimento de 

risco. A taxa livre de risco é aquela que o investidor obteria aplicando seus recursos em ativos 

de baixíssimo risco, por exemplo em títulos do tesouro nacional ou em caderneta de 

poupança. O prêmio de risco é aquele que o investidor receberia para investir em 

investimentos alternativos com semelhante nível de risco. 

Se constatada a existência de lucros anormais sistematicamente em algum terminal portuário, 

há um indício de abuso de poder de mercado, como fruto do baixo nível de concorrência na 

hinterlândia servida por este terminal. Um terminal tem poder de mercado quando ele é capaz 

de ofertar seus serviços a preços acima dos níveis competitivos. O poder de mercado só pode 

existir quando a demanda for relativamente inelástica, isto é, quando o usuário não dispuser 

de alternativas economicamente viáveis para substituir o produto/serviço que lhe é ofertado. 

O sistema de informação contábil não considera a remuneração do capital próprio no cálculo 

do lucro. Este contempla apenas o custo do capital de terceiros. Assim, faz-se necessário o 

cálculo da taxa de retorno desejada para cada terminal, arrendado e privativo, em estudo. 

Coletam-se, pois, informações anuais de balanço e demonstração do resultado das 

arrendatárias e autorizadas por um período, e o lucro residual de cada terminal deve ser 

calculado conforme equação abaixo. 

!!,!! = !!,! − ! ∗ !!,!!! ,      (15) 

onde: 

!!,!!  = lucro anormal do terminal i, no ano t; 

!!,! = lucro contábil do terminal i, no ano t; 

!!,!!!= patrimônio líquido do terminal i, no ano t – 1; 

! = taxa retorno esperada do capital próprio, ajustada ao risco do terminal i no ano t. 

Para a determinação da taxa de retorno ajustada ao risco !!  pode-se utilizar o tradicional 

modelo CAPM – Capital Asset Pricing Model: 

!" = !" + !! ∗ !" − !"  ,        (16) 

onde ! = taxa de retorno esperada, ajustada ao risco, para terminais portuários; !" = taxa livre 

de risco; ! = beta (risco específico) para terminais e !" = retorno esperado do mercado. 

Todavia, não existem muitas empresas listadas na BM&FBOVESPA cujo negócio 

preponderante seja operação de terminal portuário e que apresentem alto grau de liquidez. 

Para evitar esta dificuldade, Coutinho e Oliveira (2002) sugerem utilizar o modelo CAPM 

para terminais listados na Bolsa NYSE e o adaptam para o Brasil da seguinte forma: 



!" = !" + !!" ∗ !" − !" + !!"#$%!!"#$%& ,               (17) 

A justificativa de introduzir o risco Brasil no modelo é que o risco do negócio operação 

portuária é muito semelhante em qualquer parte do mundo, sendo que o que os diferencia é 

em que país se realiza. O risco Brasil é então o acréscimo no risco do negócio ao transferí-lo 

dos EUA para o Brasil. Coutinho e Oliveira (2002) sugerem para medir o risco país a 

diferença entre as taxas médias de remuneração de longo prazo entre os títulos de tesouro 

brasileiro denominado em dolares (C-bond) e os do tesouro americano (Treasury bond). 

5.2. ROI - Retorno sobre o Investimento 

O ROI é uma forma indireta de avaliar se há indícios de lucratividade anormal por parte de 

um terminal ou de um grupo de terminais. O ROI mede a relação entre o lucro operacional e 

os ativos operacionais. Seu uso traz a vantagem de desconsiderar eventos extraordinários e 

resultados financeiros e de participações societárias, estranhos ao negócio portuário, que 

podem estar “poluindo” a informação do lucro líquido. O lucro operacional é também 

conhecido como EBIT = Earnings Before Interest and Taxes. O interest, nessa expressão, 

contempla não somente os juros decorrentes de aplicações financeiras em bancos, mas 

também os rendimentos auferidos nos investimentos em títulos de propriedade (ações) de 

outras empresas, o que pode ser comum, por exemplo, nos grandes grupos empresariais que 

controlam os terminais de contêineres. 

O cálculo do ROI deve feito da seguinte forma, para uma amostra de terminais selecionados: 

!"#!,! = !"!,!
!"#!,!

                  (18) 

onde !"#!,! = retorno sobre o investimento do terminal i no período t; !"#!,! = ativos 

operacionais médios do terminal i em t porém excluídos os ativos referentes a investimentos 

em outras empresas e !"!,! = lucro operacional, do terminal i, no período t. 

O cálculo do ROI dependerá do nível de agregação das demonstrações financeiras divulgadas 

pelos terminais. Se os dados do Balanço e Demonstração do Resultado permitirem a 

identificação dos componentes operacionais do ativo e do lucro, o ROI poderá ser calculado. 

Como o ROI mede o retorno dos ativos operacionais, deve ser deduzido dele o custo de todo o 

capital, de terceiros e próprio, para se obter o lucro residual. Para tanto, é necessário obter a 

taxa que reflita o custo médio ponderado do capital (ou WACC – weighted average cost of 

capital) de cada terminal, onde o custo do capital de terceiros, via demonstrações financeiras, 

e próprio, via modelo CAPM, é ponderado pela estrutura de capital do terminal. 



Caso os dados de balanço e resultado não permitam o cálculo do ROI, pode-se partir para o 

cálculo alternativo do lucro residual a partir da medida contábil do retorno sobre o patrimônio 

líquido (RSPL), calculada conforme fórmula abaixo: 

!"#$!,! = !!!,!
!"#!,!

            (19) 

onde !"#$!,! é o retorno sobre o patrimônio líquido do terminal i no período t, !"#!,! é o 

patrimônio líquido médio do terminal i em t e !!!,! é o lucro líquido do terminal i em t. 

Da medida de RSPL de cada terminal seria deduzido somente o custo do capital próprio, 

obtido com base no modelo CAPM, para obtenção do respectivo lucro residual, pois o custo 

do capital de terceiros já está contido no retorno sobre o patrimônio líquido. 

6. Conclusões 

No que tange ao estágio atual da concorrência inter e intraporto no Brasil, diferentemente da 

experiência internacional em que há vasta documentação e vários estudos sobre o assunto, os 

estudos existentes são escassos e por demais simplificados. Na prática, existem estudos que 

calculam hinterlândias usando-as como uma aproximação da análise competitiva no setor. 

Como visto neste artigo, ter hinterlândias comuns é condição necessária para dois portos 

serem concorrentes. Todavia, as definições de hinterlândias usuais utilizam os estados como 

área mínima, o que é excessivamente abrangente para uma análise realmente relevante. Por 

exemplo, se um porto movimenta carga originária/destinada a uma cidade no norte do Estado 

de São Paulo, todo o Estado faria parte da sua hinterlândia, de forma que esse porto estaria 

competindo com o porto de Santos pelas cargas com origem ou destino em todo o Estado. 

Conforme vimos neste trabalho, mesmo uma análise mais apurada de hinterlândias ainda é 

insuficiente para a análise de existência de concorrência no setor portuário. Para preencher 

esta lacuna, é necessário o uso de técnicas estatísticas e econométricas tais como os “Modelos 

de Escolha Discreta,” que incluem conditional logit, multinomial logit e probit, e nested logit, 

e os modelos de decisão multicritério, como, por exemplo, os “Processos de Hierarquia 

Analítica” (AHP) e seus avanços apresentados neste artigo. 

Através de análises financeiras dos balanços e demonstrativos de resultados das empresas 

envolvidas no setor portuário pode-se também tornar mais robustas as análises de 

concorrência neste setor. Juntando-se estas análises aos estudos de portos alternativos 

disponíveis para o usuário e aos estudos de desempenho operacional do porto podem-se 

incluir estudos de comparação das estruturas de custos intra e interportos bem como estudos 

dos níveis de lucratividade do porto. Com isto, existência ou não de competitividade neste 

setor pode ser concluída de maneira mais confiável. 



 
 

Methodologies for the Analysis of Port Competition 
 

Abstract 

Different types of port competition could be studied taking into account different techniques. 

Initially, a key issue is the definition of the relevant market, by considering the product size 

and the geographic dimension in the specific port sector. Any study of port competition 

should pay attention to the delimitation of hinterlands and therefore statistical and 

sophisticated econometric techniques are therefore needed. Focus on accounting, 

measurement of the level of competition in a given market through financial analysis also 

helps to identify the existence of market power. In short, there are several techniques that can 

be used to study port competition in a given market and this article aims, therefore, to 

describe those most suitable techniques for port services, as well as present their theoretical 

frameworks. 

Key - Words: Port Competition, Hinterland. 
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