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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar a hipótese da existência de concentração industrial 

do transporte marítimo para as exportações brasileiras. Foram utilizados dados anuais da 

quantidade de TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) transportado dos portos brasileiros para 

portos estrangeiros por cada armador no período de 2006 a 2013. Os dados foram obtidos da 

Dataliner/Datamar que é provedor de dados, análise e consultoria para a área marítima e 

comércio exterior. As medidas de concentração industrial utilizadas foram o market share, a 

Razão de Concentração (CR), o índice de Hirschman-Herfindahl (HH) e o índice de Entropia 

de Theil (ET). Os resultados permitiram concluir que, apesar das recorrentes fusões de empresas 

no setor, o que denotaria uma tendência de mercado mais concentrado, o nível de concentração 

do transporte marítimo para as exportações brasileiras pode ser considerado intermediário, não 

impactando de forma contundente na competição deste mercado. 

 

Palavras-chave: Concentração industrial. Transporte marítimo. Competição. 

 

  



ABSTRACT 

 

This research aimed to investigate the hypothesis that the maritime transport market for 

Brazilian exports is concentrated. It was used the amount of TEU (Twenty-foot Equivalent 

Unit) transported annually from Brazilian ports to foreign ports by each shipper in the period 

of 2006 to 2013. The data was obtained from Dataliner / Datamar, which is a data provider, 

analysis and advice for the maritime area and foreign commerce. The following measures of 

industrial concentration were used: market share, concentration ratio (CR), Hirschman-

Herfindahl index (HH) and Theil Entropy index (ET). The research result indicates that despite 

the recurring industry mergers, which would denote a trend toward a more concentrated market, 

the concentration level of maritime transport market for Brazilian exports can be considered 

intermediary, not affecting forcefully in this market competition. 

 

Key-words: Industry concentration. Maritime transport. Competition. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O transporte marítimo surgiu na antiguidade e possui relevância até os dias atuais, pois 

os meios de circulação possuem grande importância para as economias. Cerca de 95% do 

comércio mundial circula a bordo de navios. As maiores transportadoras marítimas mundiais 

são centenárias e conhecidas por frequentemente estarem adquirindo empresas menores dentro 

do segmento. Essa característica, geralmente, indica uma tendência de concentração de 

mercado, no qual as maiores empresas detém um grande market share e limitam, devido ao seu 

grande poder, a atuação das menores empresas. Além desse tipo de mercado ser desfavorável 

para as pequenas empresas, ele pode prejudicar os clientes desse serviço, importadores e 

exportadores, e os consumidores em geral, pois o oligopólio das grandes firmas consegue ser 

capaz de estabelecer preços acima dos praticados em um mercado concorrencial. 

 No Brasil, a atuação de empresas de nível mundial, pode estabelecer o mesmo 

questionamento relacionado à concentração do mercado. A presente pesquisa tem o objetivo 

principal de descobrir se existe no mercado de transporte marítimo brasileiro uma concentração 

industrial. Com o resultado, pode-se revelar a possibilidade ou não de que empresas menores e 

consumidores podem ser prejudicados nesse mercado. 

 Os dados utilizados para investigar a concentração do mercado de transporte marítimo 

para as exportações brasileiras foram encontrados no banco de dados acessado pelo Dataliner 

do site Datamar - provedor de dados, análise e consultoria para a área marítima e comércio 

exterior. Serão utilizados a quantidade de TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) transportados 

anualmente, no período de 2006 a 2013, pelas transportadoras marítimas para as exportações 

brasileiras. 

 TEU, da abreviatura do inglês para Twenty-foot Equivalent Unit, é uma unidade de 

capacidade de carga. É a unidade padrão internacional para medição do volume de contêineres. 

Uma unidade ou TEU equivale à capacidade de carga de um contêiner marítimo padrão, de 20 

pés de comprimento, por 8 pés de largura e 8 pés de altura. Um contêiner, por exemplo, de 40 

pés equivale a 2 TEU. O cálculo da concentração através da quantidade de TEU transportados 

será uma nova forma de medir a concentração industrial, pois não há pesquisas no mercado 

com essa abordagem. 

 Para alcançar o objetivo, as seguintes medidas de concentração são calculadas com os 

dados encontrados no Dataliner: market share, Razão de Concentração (CR), índice de 

Hirschman-Herfindahl (HH) e índice de Entropia de Theil (ET). 
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 Para tanto, essa pesquisa será dividida em cinco capítulos, além dessa introdução. No 

segundo capítulo, será apresentado o histórico das cinco principais transportadoras marítimas 

das exportações brasileiras, mostrando as principais fusões e crescimento das empresas no 

mercado. O terceiro e quarto capítulo, abordarão o referencial teórico e a metodologia, 

respectivamente. O quinto capítulo apresentará os resultados e discussões da pesquisa realizada, 

mostrando como cada índice de concentração industrial utilizado se comportou no período de 

2006 a 2013. Por fim, sexto capítulo terá as considerações finais dessa pesquisa.  
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2. HISTÓRICO DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE TRANSPORTE MARÍTIMO QUE 

ATUAM NO BRASIL 

 

 No início da exploração colonial, por Portugal, o transporte marítimo foi essencial para 

o abastecimento das manufaturas e do comércio europeu de pau-brasil, uma matéria prima então 

muito apreciada. Com a evolução da exploração econômica da Colônia, ao longo dos anos, o 

fluxo do transporte marítimo entre esta e o Velho Mundo ampliou-se consideravelmente. Em 

1549, com a implantação das capitanias hereditárias, outros recursos econômicos passaram a 

abarrotar os navios em suas travessias transoceânicas no rumo da Europa, como a cana-de-

açúcar e o ouro, bem como, no caminho inverso, supriam de gêneros necessários à crescente 

população de colonizadores nas terras portuguesas de além-mar. Nessa época, com a extensão 

do povoamento, do comércio e da exploração a regiões mais distantes do território colonial, 

surgiu a cabotagem no Brasil, ou seja, a navegação costeira ligando os portos do país.   

Após a chegada da família real ao Brasil, em 1808, foi assinado o Decreto de Abertura 

dos Portos às Nações Amigas, um importante marco na economia dessa nação em formação e 

para a sua navegação mercante, uma vez que aquele ato liberou o comércio externo brasileiro 

para que exercesse suas atividades sem o intervencionismo direto da metrópole, Portugal. Desde 

então, leis e normas referentes ao transporte marítimo, seguindo os ditames da evolução 

econômica, tecnológica, política e social do País e do mundo, têm sido implementadas.   

 Não é por demais lembrar que o transporte marítimo brasileiro, ao longo da história, 

recebeu, por vezes, estímulos por parte de uma ou outra política governamental, mas, também, 

muitas preterições. A construção naval no País, vivendo períodos de expansão seguidos de 

estagnação, da mesma forma como a vida econômica dos armadores ou empresas de navegação 

pátrias, externam esses altos e baixos desse importante segmento.   

Atualmente, a ordenação maior do transporte aquaviário brasileiro é estabelecida pela 

Lei no 9.432, de 8 de janeiro de 1997. 

A navegação de longo curso, que será objeto dessa pesquisa, é aquela realizada entre os 

portos brasileiros e estrangeiros, e sua operação de transporte de mercadorias é aberta, no Brasil, 

para armadores de todos os países.  

Para as exportações brasileiras realizadas em cargas conteinerizadas e utilizando-se da 

navegação de longo curso, existem, operando no País, aproximadamente 26 armadores. Os 

cinco armadores que mais se destacam nesse segmento serão observados nessa pesquisa. São 

eles: Hamburg-Süd Group (HSDG), Maersk Line, Mediterranean Shipping Company (MSC), 
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Compañía Sudamericana de Vapores/Libra (CSAV/Libra) e Compagnie Maritime 

d'Affrètement - Compagnie Générale Maritime (CMA CGM). 

 

2.1 Hamburg-Süd Group 

 

 A transportadora marítima Hamburg-Süd surgiu em 1871, na Alemanha, com o nome 

de Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft (HSDG). Nessa época, havia 

saídas mensais de navios da companhia da Europa para o Brasil e região do Prata, 

transportando, inclusive, diversos imigrantes para o País e fazendo com que fosse possível a 

colonização de alemães em Santa Catarina.  

Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, essa empresa sofreu um grande revés: 

praticamente, todos os seus navios foram destruídos ou tomados como prêmio pelos aliados. 

Dessa forma, a Hamburg-Süd teve que recomeçar seu empreendimento, como empresa, do zero 

por duas vezes. Um relevante marco de sua história e um exemplo ímpar de capacidade de 

recuperação e empreendedorismo.  

Em 1955, o grupo Hamburg-Süd foi comprado pela Oetker Company. Após essa data, 

o grupo iniciou um processo de expansão, não somente de sua frota, mas também das linhas 

percorridos por seus navios. Visando a sua ampliação, em 1967, a empresa adquiriu a Atlas 

Levante Linie (ALL) e, em 1986, a Deutsche-Nah-Ost-Linie. Em 1989, o grupo Hamburg-Süd 

comprou 50% das participações do armador espanhol Ybarra y Cia. Sudamerica S.A. No ano 

seguinte, o processo de crescimento continuou ao adquirir as empresas UK's Furness Withy 

Group, a Swedish Laser Lines, a Rotterdam Zuid-America Lijn (RZAL) e a Havenlijn. 

Em 1998, o grupo comprou a Aliança Navegação e Logística, uma transportadora 

brasileira. Diferentemente das outras empresas adquiridas, a Aliança permaneceu com o seu 

nome e com profissionais da nacionalidade original, ou seja, brasileiros. Atualmente, a Aliança 

é a maior empresa no segmento da cabotagem no País, sendo responsável por quase 50% do 

market share do setor e, em 2013, investiu R$450 milhões na aquisição de quatro navios para 

sua frota. 

A busca por um maior market share mundial fez com que o Hamburg-Süd, de 1999 a 

2009, comprasse as transportadoras South Pacific Container Lines, Transroll Navegação, 

Ellerman Lines, Kien Hung, Columbus Line, Crowley American Transport (CAT), Costa 

Container Lines (CCL) e FANZL Fesco Australia New Zealand Liner Services. Em 2005, o 

grupo adquiriu os outros 50% das participações da Ybarra y Cia. Sudamerica S.A, alterando-

lhe o nome para Ibarra Süd. 
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Atualmente, a HSDG possui uma frota de 103 navios, com uma capacidade total de 

transportar 457.000 TEU (Twenty Foot Equivalent Unit). Ela está presente na lista dos vinte 

maiores armadores do mundo e busca o crescimento de forma sustentável. Como divulgado no 

site da Hamburg Sud: “O alto padrão de qualidade dos serviços prestados é atestado pelas 

certificações ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004, emitidas pelo Germanischer Lloyd”. 

No Gráfico 1, pode-se observar a quantidade de TEU transportadas pela Hamburg-Süd, 

no período de 2006 a 2013, nas exportações brasileiras. Nota-se que, nos primeiros anos, de 

2006 a 2008, há um aumento na quantidade transportada. Em 2009, a empresa apresenta uma 

queda, seguido por um aumento nos anos seguintes. Comparando o ano de 2006 e 2013, 

observa-se um aumento de 130.129 TEU, o que indica um crescimento da empresa no mercado 

das exportações brasileiras. 

 

Gráfico 1 – Quantidade de TEU transportados pela Hamburg-Süd: 2006 a 2013. 

 

Fonte: Datamar. Elaboração da autora. 

 

2.2 Maersk Line 

 

 A empresa Maersk Line foi criada, no início dos anos 20, na Dinamarca. Após um tempo 

de estudo e preparação para entrar no mercado, o empresário A. P. Møller, fundador da 

transportadora, fez um acordo com a Ford Motors Company, por meio do qual efetivou o 

surgimento daquela empresa de navegação no mercado. A primeira viagem de um navio da 

Maersk Line ocorreu em 1928 e sua carga consistia, principalmente, de peças produzidas pela 

americana Ford. 
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 A Segunda Guerra Mundial trouxe um cenário muito ruim para a empresa. Diversos 

navios da Maersk Line, assim como de outras companhias de navegação, foram sinistrados. 

Apesar das grandes dificuldades vividas pela empresa, o persistente armador buscou recuperar 

a sua frota e voltar a fazer viagens antes de os seus concorrentes conquistarem o mercado. A 

companhia passou por uma reorganização e, em 1946, conseguiu realizar a primeira viagem 

após a guerra. Buscando um maior market share, a empresa expandiu as suas linhas e os portos 

de destino das viagens. No período de 1950 a 1958, as rotas dos navios da Maersk passavam 

por diversos países, como Japão, Tailândia, Indonésia, Hong Kong, Índia e no oeste da África. 

A empresa dinamarquesa iniciou uma cooperação com a Kawasaki Line, em 1968, da qual 

surgiu a Kawasaki Maersk Line (KML). 

Em 1956, a Maersk Line passou a utilizar containers. Surgidos naquela época, os 

containers facilitavam o transporte das mercadorias. Em 1973, visando o futuro e a 

diversificação de seus negócios, a Maersk criou um novo departamento na empresa, o Maersk 

Container Line. A empresa passou por uma reorganização e uma nova logomarca foi criada 

para marcar a renovação dos rumos da companhia. Desejando aplicar os containers da melhor 

forma possível, o armador passou a adotar, em 1975, uma frota especializada no transporte de 

containers. Mais de 2 bilhões de DKK (Coroa dinamarquesa) foram investidos em navios, 

terminais, obtenção de containers e marketing dessa inovação tecnológica. 

Com o alto crescimento do transporte de containers a nível mundial, a Maersk percebeu 

a necessidade de um serviço logístico completo, juntando os diferentes modais de transporte. 

Dessa forma, em 1977, iniciou o serviço door-to-door, caracterizado por transportar o container 

da porta da fábrica do exportador até o armazém do importador. 

Em 1993, a Maersk comprou a empresa dinamarquesa East Asiatic Company (EAC). O 

empresário Mærsk Mc-Kinney Møller, presidente da Maersk Line, lamentou que a EAC teve 

de desistir da sua história como armadora, mas assegurou que as atividades da corporação 

permaneceriam em mãos dinamarquesas. Em 1995, ocorreu a aliança entre a Sea-Land e a 

Maersk Line para os serviços prestados para a Ásia e América do Norte. O acordo pretendia 

favorecer o cliente, aumentando a frota, reduzindo o tempo em rota dos containers e incluindo 

mais portos nas viagens. 

A Maersk Line possui um histórico em ser proprietária do maior navio porta-container 

do mundo. O primeiro foi em 1996, o navio Regina Maersk possuía capacidade para até 6.000 

TEU. No ano seguinte, com capacidade para 6.600 TEU, surgiu o Sovereign Maersk. Após uma 

década daquele primeiro navio, a Maersk Line surgiu com o navio Emma Maersk, com a 
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capacidade de transportar até 11.000 TEU. Atualmente, a empresa possui os navios chamados 

de “Triple-E”, que superam todos os anteriores com a sua capacidade de 15.550 TEU. 

Em 1999, o armador adquiriu a empresa Safmarine Container Lines (SCL), 

acrescentando a sua frota mais 50 navios e 80.000 containers. Apesar da compra realizada, 

aquela empresa permaneceu como uma unidade independente, ou seja, a Safmarine manteve 

seu nome e é representado por sua própria rede de agências.  

O acordo realizado em 1996 pela Maersk Line e a Sea-Land Service terminou em 1999, 

quando o grupo A.P. Moller, do qual pertencia a Maersk, comprou a Sea-Land. Com a nova 

empresa integrada, a Maersk Line alterou o seu nome para Maersk Sealand. Com a aquisição 

da empresa, somaram-se à Maersk 70 navios e quase 200.000 containers, além de escritórios e 

terminais portuários espalhados pelo mundo. 

Em 2002, mais uma empresa dinamarquesa foi adquirida pela Maersk, dessa vez, o 

armador assumiu a TORM Lines. Após três anos, a transportadora adquiriu a Royal P&O 

Nedlloyd N.V. e ampliou a sua frota em 156 navios. Em 2006, a Maersk Sealand voltou a adotar 

sua denominação tradicional: Maersk Line. 

 Atualmente, a Maersk Line possui uma frota de mais de 600 navios e de 3.400.000 TEU 

de containers. Ela é a maior transportadora marítima do mundo, sendo composta de 

aproximadamente 25.000 trabalhadores.  

 No Gráfico 2, mostra-se a quantidade de TEU transportadas pela Maersk nas 

exportações do País, de 2006 a 2013. 

 

Gráfico 2 - Quantidade de TEU transportados pela Maersk: 2006 a 2013. 

 

Fonte: Datamar. Elaboração da autora. 
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 Observa-se uma alta queda nas unidades transportadas pelos navios da empresa, de 2006 

a 2009. Apesar de se seguir um aumento no período de 2010 e 2011, a Maersk finalizou o ano 

de 2013 com uma quantidade de TEU transportadas menor do que em 2006. 

 

2.3 MSC 

 

A Mediterranean Shipping Company S.A. (MSC) surgiu em 1970, na Suíça. 

Inicialmente, o objetivo da MSC era de ser uma operadora de navios. A empresa cresceu em 

pouco tempo e em apenas treze anos tornou-se uma das maiores companhias de navegação 

marítima do mundo. O empresário Gianluigi Aponte, fundador da MSC, ainda permanece no 

cerne das atividades da empresa. 

A frota da MSC surgiu em decorrência de uma hábil estratégia de compras de navios de 

segunda mão. Os preços de negociação dos navios permitiram a MSC operar lucrativamente 

com fretes abaixo dos estabelecidos pelos seus concorrentes. Como exemplo, pode-se citar o 

navio MSC Jade, previamente um navio da SAF Marine, que foi adquirido pela MSC pelo preço 

de sucata por ter sido considerado irreparável devido a problemas no casco e no motor. 

Por ser um armador novo, principalmente comparado com os seus principais 

concorrentes com idade secular, a MSC enfrentou desafios com os seus adversários. Apenas 

depois de alguns anos como transportador marítimo de nível mundial que os seus concorrentes 

aceitaram, a contragosto, a presença do novo armador. 

Em 1989, a MSC adquiriu uma empresa de cruzeiros, a Lauro Lines. A partir de então, 

passou a atuar em um novo mercado, além do transporte de containers, o mercado de cruzeiros. 

O Mediterranean Shipping Cruises, criado em 1995, tornou-se um importante empreendimento 

para a expansão da MSC.  

Em 1994, a empresa encomendou a construção de seu primeiro navio, recebido dois 

anos depois, o navio MSC Alexia, portanto, o primeiro da sua frota sem ser de segunda mão. 

Após esse ano, diversos outros navios foram adquiridos pelo armador. 

A MSC possui atualmente uma frota com 465 navios, totalizando a capacidade para 

transportar até 2.385.000 TEU. Com várias rotas semanais, os seus navios atracam em 316 

portos espalhados pelo mundo. 

No Gráfico 3, pode-se observar a quantidade de TEU transportados pela MSC para as 

exportações brasileiras, no período de 2006 a 2013.  



19 
 

Nos primeiros anos pesquisados, de 2006 a 2010, constata-se haver um aumento no 

número de unidades transportadas pelos navios da empresa, entretanto, após esses anos, há uma 

queda nesses resultados, que permanece até o ano de 2013. 

 

Gráfico 3 - Quantidade de TEU transportados pela MSC: 2006 a 2013. 

 

Fonte: Datamar. Elaboração da autora. 

 

2.4 CSAV/Libra 

 

A Companhia Sul Americana de Vapores (CSAV) é uma empresa chilena de transporte 

marítimo, fundada em 1872. A corporação possui o capital aberto desde 1893. A especialidade 

da companhia é o transporte de cargas conteinerizadas, porém, também possui outros serviços 

como o transporte de granéis líquidos e sólidos, cargas refrigeradas e veículos automotivos. A 

abertura do canal do Panamá, em 1914, favoreceu a navegação e expandiu as rotas da CSAV do 

Pacífico até Nova Iorque. Em 1961, a CSAV, em expansão, adquiriu a empresa Sudamericana 

Agencias Aéreas y Marítimas S.A. (SAAM). 

No início dos anos 90, com a abertura à concorrência internacional, nesse segmento de 

serviços, sendo liberada pelos governos dos principais países da América Latina, a CSAV teve 

de enfrentar um novo e grande desafio. Como estratégia de enfretamento para a nova situação 

e para permanecer viva, lucrativa e crescer no mercado, a empresa aumentou suas rotas, 

favorecendo os seus negócios na região que abrange o Peru, Colômbia, Equador, Argentina, 

México e Brasil. 

Em 1999, a CSAV adquiriu a brasileira Companhia Libra de Navegação e a uruguaia 

Montemar Maritima S.A., fortalecendo, a partir de então, a sua presença no Atlântico e, 
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consequentemente, no mercado e rotas da costa leste da América do Sul para os principais 

destinos do mundo. Após a sua compra, a empresa brasileira Libra passou a atuar para 

representar, gerenciar os navios e vender os serviços da CSAV no Brasil. 

A CSAV integrou-se com a companhia asiática Norasia, em 2000. A união das duas 

empresas permitiu a sua entrada nas principais rotas Leste-Oeste. A CSAV Norasia atua, hoje, 

em mais de 50 países.  

Em 2012, a holding chilena Quiñenco, que controla diversas empresas chilenas como o 

Bank of Chile, CCU, Invexans, Madeco, SM SAAM e Enex, adquiriu 54,5% de participação da 

CSAV. O investimento realizado pela Quiñenco contribuiu para a recuperação e fortalecimento 

da CSAV, após a crise econômica de 2008, período no qual a demanda pelo transporte marítimo 

teve uma queda acentuada, prejudicando diversos armadores. 

A CSAV possui um rol de rotas que abrange pouco mais de 80 países, sendo considerada 

o maior armador da América Latina e um dos vinte maiores do mundo. A sua frota, atualmente, 

possui 50 navios. 

No Gráfico 4, pode-se observar a quantidade de TEU transportado pela CSAV/Libra nas 

exportações brasileiras, de 2006 a 2013.  

 

Gráfico 4 - Quantidade de TEU transportados pela CSAV/Libra: 2006 a 2013. 

 

Fonte: Datamar. Elaboração da autora. 

 

Nota-se que houve um resultado decrescente no transporte de cargas pela empresa, no 
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apresentou crescimento de 2011 a 2013. Ao comparar o ano de 2006 com o de 2013, percebe-

se uma queda de 56.824 TEU transportados. 

 

2.5 CMA CGM 

 

O armador francês Compagnie Maritime d'Affrètement (CMA) surgiu em 1978 com 

apenas um navio e quatro funcionários, trabalhando sob a liderança do empresário Jacques 

Saadé, seu fundador. Apenas dois anos depois, as rotas dos navios da CMA foram ampliadas, 

sendo necessário a abertura de escritórios na Inglaterra, Bélgica, Holanda e Alemanha, e o 

número de seus funcionários saltando para 65. 

A CMA acompanhou a tendência de estabelecimento de um sistema logístico de 

transporte mais completo, complementando o transporte marítimo com serviços multimodais, 

transportando, assim, as mercadorias até seu destino final. Essa ampliação do negócio da 

empresa foi implementada em 1981.  

Em 1986, ao buscar obter vantagem competitiva, a CMA iniciou uma rota para a Ásia. 

Essa iniciativa apresentou bons resultados para aquele armador, implicando em que, já no ano 

seguinte, ele passasse a ser conhecido internacionalmente. Em 1992, visando expandir o seu 

projeto para a Ásia, a empresa abriu o seu primeiro escritório em Shangai. Nesse ano, o 

transportador marítimo possuía 64 escritórios com um total de 2.000 trabalhadores. 

Em 1994, a CMA empreendeu uma parceria com a japonesa NYK e a tailandesa YML, 

visando expandir ainda mais seu mercado no mundo asiático. A CMA tornou-se a 20ª maior 

companhia de transporte marítimo global, com 29 navios e 350.000 containers. No ano 

seguinte, ela tornou-se o maior armador francês. 

Buscando crescer, em 1998, a CMA comprou a empresa Australian National Line 

(ANL). Quando, em 1996, o governo francês decidiu privatizar a Compagnie Générale 

Maritime (CGM), o empresário Jacques Saadé decidiu por adquiri-la, efetivando o negócio em 

1999. O conglomerado CMA CGM tornou-se o 12º maior transportador marítimo do mundo, 

com 81 navios e 2.500 trabalhadores. 

Após a formação da CMA CGM, esta nova empresa passou a ser uma das principais 

transportadoras do Canal do Panamá. Em 2002, ocorreu a aquisição da companhia MacAndrews 

e, dois anos depois, a empresa inova ao utilizar o transporte ferroviário como uma forma 

complementar do transporte marítimo, oferecendo trens completos para um serviço multimodal. 

O trajeto entre Le Havre e Marseille foi reduzido em uma semana com essa medida. 



22 
 

Em 2005, dentro do seu projeto de expansão, a CMA CGM adquiriu a transportadora 

africana DELMAS, ampliando suas rotas para o oeste africano. No ano seguinte, a empresa se 

torna a 3ª maior transportadora marítima do mundo. Ainda em expansão, compra, em 2007, a 

CNC, a Comanav e a US Lines e, no ano seguinte, adquire uma companhia britânica de seguros, 

a ARB. 

A CMA CGM é ainda, atualmente, a 3ª maior empresa de transporte marítimo do mundo, 

possuindo uma frota com 428 navios; está presente em 150 países; seus navios atracam em 400 

portos; e possui mais de 18.000 trabalhadores espalhados pelo mundo. Ela possui um projeto 

de desenvolvimento sustentável, tendo reduzido em 40% sua emissão de CO2 esse ano. Além 

disso, o grupo possui projetos de responsabilidade social, ajudando várias crianças necessitadas, 

desde 2005. 

O Gráfico 5 apresenta a quantidade de TEU transportado pela CMA CGM, de 2006 a 

2013, nas exportações brasileiras.  

De maneira geral, a empresa segue uma tendência de crescimento, sendo que, de 2008 

a 2009, apresentou uma variação negativa na quantidade transportada. Nos demais anos, há 

melhoras neste quadro, com um aumento nos números de unidades transportadas pela 

companhia. Vale ressaltar que em 2006 a empresa transportou 144.983 TEU e, em 2013, esse 

valor subiu para 235.859 TEU, indicando um aumento de 90.876 TEU transportados.  

 

Gráfico 5 - Quantidade de TEU transportados pela CMA CGM: 2006 a 2013. 

 

Fonte: Datamar. Elaboração da autora. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 A literatura sobre as estruturas de mercado é fartamente encontrada nos manuais de 

microeconomia e, em geral, define quatro principais modelos: concorrência perfeita, 

competição monopolística, oligopólio e monopólio.  

Varian (2012) explica o conceito de concorrência perfeita: “um mercado é perfeitamente 

competitivo se todas as empresas partirem do pressuposto de que o preço de mercado independe 

de seu nível de produção”, ou seja, a preocupação de cada empresa é somente qual a quantidade 

que será produzida, sem que isso interfira no preço vigente no mercado. A concorrência ocorre 

principalmente em setores no qual há diversas firmas com um baixo market share produzindo 

um produto idêntico. 

O extremo oposto da concorrência perfeita é um mercado composto de apenas uma 

empresa, o monopólio. O monopolista não considera os preços como dados, pelo contrário, ele 

reconhece o seu poder de influenciar o preço de mercado, escolhendo o nível de preços e 

produção para maximizar os seus lucros. Ao escolher o preço, o monopolista vende somente a 

quantidade que os consumidores suportam comprar àquele preço. Dessa forma, a demanda dos 

consumidores pode restringir a escolha do monopolista em relação aos preços e à quantidade 

(VARIAN, 2012). 

 O oligopólio situa-se entre a concorrência perfeita e o monopólio. Um mercado 

considerado oligopólio é aquele no qual há um pequeno número de empresas que dominam o 

mercado. Nessa estrutura, temos uma empresa líder de preço, ou seja, ela estabelece o seu preço 

antes das outras, e a líder de quantidade, que determina a quantidade produzida antes das 

demais. As outras firmas são consideradas seguidoras de preço e quantidade. As empresas 

realizam interações estratégicas para favorecerem o seu lucro, podendo as decisões serem 

tomadas antes das outras, simultaneamente ou em conluio (VARIAN, 2012). 

A competição monopolística ocorre em um mercado no qual uma empresa detém a 

exclusividade de produzir um certo bem, mas que outras empresas podem produzir bens 

similares. Por exemplo, a empresa Coca-Cola produz o seu refrigerante, com a sua marca 

registrada e nome comercial, porém isso não impede outras indústrias de produzirem outros 

tipos de refrigerantes. Pode-se observar que a estrutura de mercado pode ser monopolística 

quando uma empresa produz com exclusividade um bem, e concorrencial no momento em que 

outras firmas tomam uma fatia de mercado com os seus produtos similares. (VARIAN, 2012) 

Sendo este um dos objetivos dessa pesquisa, os índices de concentração industrial 

determinam a estrutura do mercado. Uma indústria com alto índice de concentração nem sempre 
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utiliza o seu poder de decisão em função do bem-estar da população. Quanto maior esse índice, 

maior a concentração industrial e o controle do preço de venda de um produto ou serviço, 

adotando-o acima do vigente em um mercado concorrencial.  

Vale ressaltar que a concentração industrial não se refere apenas ao número de empresas 

no mercado, mas sim ao controle de uma grande parte do mercado por uma pequena quantidade 

de participantes no setor.  

A literatura sobre concentração industrial é bastante vasta e entre os autores que 

publicaram o tema destacam-se Marcelo Resende (1994), Luis Alberto Garcia (2001), Evaristo 

Neves (2001), Tiago Jazynski (2013), João Luiz Kovaleski (2013) e Leozenir Mendes Betim 

(2013). 

 A competição das empresas em busca de uma maior fatia de mercado ocorre em um 

ambiente composto por cinco forças competitivas, sendo elas: entrantes em potencial, 

fornecedores, compradores, concorrentes e substitutos. Como objetivo, as empresas buscam se 

defender ou usar essas forças ao seu favor (PORTER, 1979). Esses fatores podem influenciar 

na concentração de um setor, por exemplo, um mercado com poucos concorrentes e com 

barreiras à entrada de novas empresas pode gerar um oligopólio. 

 As medidas de concentração podem ser classificadas como parciais, sumárias, positivas 

ou normativas. As parciais utilizam somente uma parte dos dados referentes ao total das 

empresas do mercado, como exemplo pode-se citar a razão de concentração (concetration 

ratios). Os dados referentes a todas as empresas do mercado são considerados uma medida 

sumária, que é abordada pelo índice de Hirschman-Herfindahl e índice de Entropia de Theil. 

As medidas positivas são função da estrutura aparente do mercado e não leva em conta o 

parâmetro comportamental. Por último, as normativas adotam a estrutura aparente e os 

parâmetros comportamentais. 

 Para Garcia e Neves (2001), os índices de concentração apresentam limitações e a 

escolha do correto índice a ser utilizado em uma pesquisa é arbitrária. Em contrapartida, 

Resende (1994) afirma que há “pouca atenção dispensada à discussão acerca da adequação dos 

índices de concentração de uso corrente. Com efeito, grande parte dos estudos sobre 

concentração industrial fazem uso de medidas de concentração algo toscas”. 

 

 

  



25 
 

4. METODOLOGIA 

 

 Com o objetivo de investigar a concentração industrial do transporte marítimo para as 

exportações brasileiras, no período de 2006 a 2013, foram utilizados neste trabalho os dados 

anuais da quantidade de TEU transportado dos portos brasileiros para portos estrangeiros, por 

cada armador no período pesquisado. Foi empregado como fonte de referência para a obtenção 

dessas informações o banco de dados acessado pelo Dataliner do site Datamar – provedor de 

dados, análise e consultoria para a área marítima e comércio exterior. 

 Esta autora optou por utilizar, no estudo, os índices de concentração industrial, a saber:  

a) Razão de Concentração (CR); 

b) Índice de Hirschman-Herfindahl (HH); e 

c) Índice de Entropia de Theil (ET). 

 

4.1 Market Share 

 

 O market share determina o poder de mercado de cada empresa, ou seja, é a fatia de 

mercado que uma firma controla.  A participação de cada empresa no mercado é a razão entre 

sua oferta (ou suas vendas) e a oferta total da indústria (ou vendas totais). Quanto maior o 

market share de uma empresa, maior a sua participação e o seu poder no mercado. 

 

4.2 Razão de Concentração (CR) 

 

 A Razão de Concentração de ordem k é um índice positivo caracterizado por fornecer a 

parcela das k maiores empresas do mercado (k = 1, 2, ..., n). Quanto maior o índice, maior a 

concentração industrial do mercado. Geralmente, se trabalha com a participação das quatro 

(CR4) ou oito (CR8) maiores empresas do setor. Ela é definida como:  

 

𝐶𝑅(𝑘) = ∑ 𝑠𝑖

𝑘

𝑖=1

 

  

A variável si informa a parcela relativa de cada empresa (i) no setor. 
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Esse índice, entretanto, apresenta algumas deficiências. Primeiramente, as maiores 

firmas, em um determinado período estudado, podem ser diferentes em um outro momento de 

análise; o índice ignora a presença das firmas menores (n – k); e há uma desconsideração da 

concentração relativa entre firmas, ou seja, as fusões que possam ocorrer entre certas empresas 

não serão captadas e o índice permanecerá o mesmo. 

 

4.3 Índice de Hirschman-Herfindahl (HH) 

 

 No Índice de Hirschman-Herfindahl (HH), há uma valoração da parcela de cada 

mercado (si), por meio da elevação, na fórmula, deste parâmetro ao quadrado. Com esse recurso, 

é atribuído um peso maior às firmas com um elevado market share. Assim como a Razão de 

Concentração, quanto mais elevado o índice HH, maior será a concentração industrial. Define-

se o HH por: 

 

𝐻𝐻 = ∑ 𝑠𝑖
2

𝑛

𝑖=1

 

 

 Para encontrar os limites do índice, resolve-se o problema de otimização condicionada: 

   

𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝑠𝑖
2

𝑛

𝑖=1

  sujeito a ∑ 𝑠𝑖

𝑛

𝑖=1

= 1 

 

 Aplicando as condições de primeira ordem, obtém-se a constante: si = 
λ

2
 . Dessa forma, 

os limites do índice HH variam entre  
1

𝑛
  e 1. O limite superior refere-se ao caso extremo de 

monopólio, enquanto o limite inferior  ( 
1

𝑛
  )  caracteriza um mercado com concorrência 

perfeita, no qual s1 = s2 = ... = sn. Temos então: 
1

𝑛
 ≤ HH ≤ 1. 

 O resultado acima explicita que à medida que o número de empresas aumenta, o limite 

inferior do Índice de Hirschman-Herfindahl diminuirá e, quando o número de firmas tende ao 

infinito, o valor do índice tende a zero. Vale registrar que, além do número de empresas, o HH 

leva em conta, também, a dispersão relativa da repartição do mercado entre as firmas, ou seja, 

o efeito da entrada de uma nova firma no mercado dependerá de como as empresas estabelecidas 

acomodarão a entrada de uma nova concorrente.  
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 Para observar isso, verifica-se que a média das n empresas no mercado é s̅ = 
1

𝑛
 e que 

sua variância é V(s) = 
1

n
 ∑ si

2 n
i=1 - ( 

1

𝑛
  )

2

, ou V(s) = 
1

n
 HH - ( 

1

𝑛
  )

2

. Sabendo que o 

coeficiente de variação (CV) de uma variável é a razão entre o seu desvio-padrão e sua média, 

temos: 

(𝐶𝑉𝑠)2 =  
𝑉(𝑠)

(1
𝑛⁄ )2 

= 𝑛𝐻𝐻 − 1 

 

ou 

 

𝐻𝐻 =  
1

𝑛
 [(𝐶𝑉𝑠)2 + 1] 

 

 Nesse caso, uma alta dispersão entre as empresas do mercado influenciará um alto índice 

HH. Caso contrário, ele se aproximará de 
1

𝑛
. 

É interessante notar que Kupfer e Hasenclever (2002) utilizam uma variante desse 

modelo empregando-o com base 100 ao invés da base 1.  Nesse caso, o índice varia entre zero 

e 10.000. Este modelo apresenta, ainda, três faixas para analisar o processo de fusões entre 

empresas: 

i. 0 ≤ HH ≥ 1.000: nesta faixa, caso ocorra a fusão, não haverá preocupação quanto à 

competição; 

ii. 1.000 ≤ HH ≥ 1.800: neste intervalo do índice, a preocupação em relação à 

competição ocorrerá caso o valor do índice aumente em 100 ou mais após a fusão; 

e 

iii. HH > 1.800: nesta faixa superior, se após a fusão o aumento do índice for igual ou 

superior a 50, deverá haver preocupação quanto à competição. 

 

4.4 Índice de Entropia de Theil (ET) 

 

 O índice ET, que teve sua origem no campo da teoria da informação, foi aplicado, no 

contexto da organização industrial, por Theil e Finkelstein & Friedberg, em 1967. Para utilizá-

lo na economia industrial, substitui-se a probabilidade do evento (pi) pela parcela de mercado 

da firma i (si). O índice é definido por: 
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𝐸𝑇 =  − ∑ 𝑠𝑖 ln (𝑠𝑖)

𝑛

𝑖=1

  

  

Esse índice pode ser interpretado como uma medida inversa da concentração, dessa 

forma, um índice pequeno indica uma alta concentração do mercado. O limite inferior é igual a 

zero, indicando uma situação de concentração máxima e o seu limite superior, que caracteriza 

uma igual participação das empresas do mercado, é igual a ln (n), ou seja, 0 ≤ ET ≥ ln (n). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Neste capítulo serão discutidos os resultados obtidos nos cálculos das medidas de 

concentração industrial para o transporte marítimo como exposto na metodologia. 

 

5.1 Market share mundial 

 

 Com a finalidade de contextualizar as transportadoras marítimas que atuam no Brasil e 

estudadas nesta pesquisa, levantou-se o market share no âmbito mundial destas, no período de 

2006 a 2013 (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6 – Market share mundial dos principais transportadores marítimos que atuam no 

Brasil: 2006 a 2013. 

 

Fonte: Alphaliner. Elaboração da autora.  
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CMA CGM. Pode-se observar que, em 2006, a Maersk possuia um market share 9,6% maior 

do que a MSC e, comparando com a CMA CGM, esse índice sobe para 12,6%. Entretanto, há 

uma diminuição da concentração ao longo dos anos à medida que a Maersk diminui a sua 

participação e as firmas MSC e CMA CGM aumentam suas fatias de mercado. Em 2013, a 
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entre a primeira e a terceira firma neste ranking há, também, uma queda, chegando-se a uma 

variação de 7,2%; e 

b) A HSDG e a CSAV-Libra têm apresentado resultados relativamente parecidos, nessa 

comparação, disputando, alternativamente, o quarto e quinto lugares dentre essas cinco 

empresas, quando analisados os seus números no mercado mundial. O market share mundial 

dessas duas empresas, de 2007 a 2013, não se alterou significativamente. Os dados referentes 

ao market share da CSAV-Libra e da HSDG para 2006 não foram encontrados. 

 

5.2 Market share nacional 

 

 O market share, ou seja, a fatia de mercado que cada empresa controla, das principais 

transportadoras marítimas que atuam no segmento das exportações brasileiras, no período em 

estudo, 2006 a 2013, está apresentado na Tabela 1. 

  

Tabela 1 – Market share das transportadoras marítimas para as exportações brasileiras: 2006 a 2013. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

HSDG 17,43% 17,23% 20,49% 19,08% 19,61% 20,52% 21,81% 21,40% 

MAERSK 19,55% 16,85% 15,82% 14,98% 14,67% 15,45% 14,78% 15,64% 

MSC 15,94% 16,66% 18,20% 20,78% 20,41% 17,98% 16,13% 15,17% 

CSAV/LIBRA 14,07% 11,98% 11,23% 11,49% 12,30% 10,85% 10,90% 11,42% 

CMA CGM 5,47% 7,43% 8,01% 7,08% 7,05% 7,89% 8,20% 8,53% 

 

Fonte: Datamar. Elaboração da autora. 

  

 Como se pode perceber, a Maersk era líder no mercado brasileiro em 2006, com um 

market share de 19,55%, seguida pela HSDG, com 17,43%. A diferença entre as duas empresas 

correspondia a 2,12%. Ao longo dos anos seguintes, a HSDG ultrapassou a Maersk e, em 2013, 

sua fatia de mercado correspondeu a 21,40%, enquanto a Maersk diminuiu a sua participação 

para 15,64%. Nesse ano, a variação entre a primeira e a segunda empresa com maior market 

share alterou para 5,76%, registrando um aumento de concentração para a líder do mercado (a 

HSDG). 

 A MSC aumentou a sua fatia de mercado, de 2006 a 2009, mas, logo no ano seguinte, 

iniciou uma queda que seguiu até 2013. Apesar do crescimento no início do período analisado, 

a MSC terminou o ano de 2013 com um percentual menor do que o de 2006.  

 Da mesma forma, a CSAV/Libra oscilou, nos anos de 2006 a 2013, apresentando neste 

último ano, um percentual 2,65% menor do que em 2006. Já a transportadora CMA CGM, que 
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possui o menor market share das cinco empresas em estudo, aumentou a sua fatia de mercado 

de 5,47%, em 2006, para 8,53%, em 2013. 

 No Gráfico 7, pode-se notar mais facilmente as variações que ocorreram no market 

share dessas empresas, no período de 2006 a 2013. No ano de 2007, observa-se uma 

convergência das empresas, indicando uma diminuição da concentração do setor. 

  

Gráfico 7 – Market share das transportadoras marítimas para as exportações brasileiras: 

2006 a 2013. 

 

Fonte: Datamar. Elaboração da autora. 

  

 Na comparação entre o market share mundial com aquele das exportações brasileiras, 

nota-se o fato de a maior transportadora marítima em operação no país, em 2013, a Hamburg-

Süd, apresentar um market share elevado para as exportações brasileiras, 21,40%, apesar de 

apresentar uma fatia de mercado muito pequena em âmbito mundial, de apenas 2,50%.  

  

5.3 Razão de Concentração (CR) 

 

 Com o objetivo de unir as fatias de mercado dos maiores armadores das exportações 

brasileiras, utiliza-se a razão de concentração para as quatro firmas com maior market share, 

ou seja, o CR(4). Na Tabela 2 e no Gráfico 8 podemos observar o comportamento desse índice 

no período de 2006 a 2013. É importante lembrar que nos anos pesquisados as quatro maiores 

firmas do mercado de transporte marítimo das exportações brasileiras sempre foram a HSDG, 

Maersk, MSC e CSAV/Libra. 
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 Nesses anos, podemos observar que o CR(4) varia pouco, sendo o seu maior percentual 

em 2006 e 2010, com 66,99%, e o menor percentual em 2007, com 62,73%. Isso indica que o 

setor é estável, com uma variação de apenas 4,26% durante os períodos de maior e menor 

concentração. 

 

Tabela 2 - Evolução percentual do 

CR(4): 2006 a 2013. 

Ano CR(4) 

2006 66,99 

2007 62,73 

2008 65,75 

2009 66,33 

2010 66,99 

2011 64,80 

2012 63,63 

2013 63,64 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 Os dados da Tabela 2 observa-se que, após 2010, o CR(4) apresentou uma pequena 

redução até 2013. O ano de 2007 apresenta uma desconcentração do mercado em relação ao 

ano anterior, o que pode ser verificado no Gráfico 8. É importante ressaltar que a média da 

razão de concentração das quatro maiores firmas no período estudado é 65,11%, ou seja, esse 

mercado é razoavelmente concentrado. 

 

Gráfico 8 – Evolução percentual do CR(4): 2006 a 2013. 

 

Fonte: Elaboração da autora. 
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5.4 Hirschman-Herfindahl (HH) 

 

 O índice de Hirschman-Herfindahl abrange todas as empresas do mercado e é uma das 

medidas para medir a concentração industrial mais utilizada. Por meio da Tabela 3 e do Gráfico 

9 podemos perceber como esse índice se comporta no mercado das transportadoras marítimas 

para as exportações brasileiras, no período de 2006 a 2013. 

 

Tabela 3 – Evolução do Índice de 

Hirschman-Herfindahl: 2006 a 2013 

Ano HH 

2006 1238,96 

2007 1134,64 

2008 1254,95 

2009 1267,97 

2010 1281,61 

2011 1231,17 

2012 1210,65 

2013 1205,30 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Gráfico 9 - Evolução do Índice de Hirschman-Herfindahl: 2006 a 2013 

 

Fonte: Elaboração da autora.  

 

 Pode-se observar que o HH localiza-se, em todos os anos, na segunda faixa estabelecida 

por Kupfer e Hasenclever (2002), ou seja, 1.000 ≤ HH ≥ 1.800. Em 2007, o mercado tornou-se 

mais competitivo, porém, sua concentração aumentou de 2008 a 2010. Após o ano de 2010, 

nota-se, novamente, uma desconcentração industrial que seguiu até o ano de 2013. 
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 Por intermédio do índice de Hirschman-Herfindahl, conclui-se que o mercado para as 

transportadoras marítimas possui uma concentração intermediária, não oferecendo grandes 

implicações em relação a competitividade. 

 

5.5 Índice de Entropia de Theil (ET) 

 

 O índice de Entropia de Theil calcula a desconcentração industrial e abrange todas as 

empresas do mercado. No caso do mercado de transporte marítimo para as exportações 

brasileiras, esse índice pode variar entre 0 ≤ ET ≥ 3,3. Pela Tabela 4 e Gráfico 10 pode-se 

observar o resultado do cálculo do índice ET. 

 

Tabela 4 - Evolução do Índice de 

Entropia de Theil: 2006 a 2013 

Ano ET 

2006 2,420931 

2007 2,501277 

2008 2,414201 

2009 2,405158 

2010 2,398458 

2011 2,446806 

2012 2,461243 

2013 2,454366 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Gráfico 10 - Evolução do Índice de Entropia de Theil: 2006 a 2013 

 

Fonte: Elaboração da autora. 
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 Assim como nos demais índices estudados, o índice de Entropia de Theil mostra um 

aumento de competitividade neste mercado, em 2007, seguida por uma concentração industrial, 

de 2008 a 2010. Após esse ano, há uma desconcentração em 2011 e 2012. Apesar das oscilações 

no período analisado, a variação neste índice mostrou-se baixa. Mais uma vez, pode-se 

confirmar que o mercado observado é levemente concentrado.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O mercado das transportadoras marítimas chama a atenção pelo número e pela 

frequência de fusões em escala mundial, fato este que supostamente denotaria uma tendência 

de mercado mais concentrado. Motivada por esta realidade esta pesquisa pretendeu investigar, 

utilizando dados anuais da quantidade de TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) transportado dos 

portos brasileiros para portos estrangeiros por cada armador no período de 2006 a 2013, se de 

fato existe concentração do mercado neste segmento no caso brasileiro. 

As medidas de concentração industrial utilizadas foram o market share, a Razão de 

Concentração (CR), o índice de Hirschman-Herfindahl (HH) e o índice de Entropia de Theil 

(ET). 

Os resultados dos cálculos destas medidas permitiram observar similaridades nas 

trajetórias de concentração deste mercado, consubstanciadas por reduzidas oscilações dos 

índices, com aumentos e diminuições que podem ser consideradas moderadas. 

 Pode-se concluir que existe concentração no mercado deste setor, muito embora isto 

ocorra de uma forma comedida. Destarte, esta concentração não indica grandes complicações 

competitivas para as empresas menores, nem os conhecidos reflexos dela decorrentes, no 

ambiente dos usuários deste serviço e dos consumidores em geral.  

 Para pesquisas futuras, sugere-se analisar a concentração do mercado mundial e da 

cabotagem (navegação costeira) do Brasil, sendo este um segmento específico do transporte 

aquaviário. 
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ANEXO 

 

ANEXO A – Quantidade de TEU transportados pelas transportadoras marítimas na exportação brasileira: 2006 a 2013. 

 

Tabela 5 - Quantidade de TEU transportados pelas transportadoras marítimas na exportação brasileira: 2006 a 2013. 

(Continua) 

Armadores 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

APL 25.036 16.623 13.566 3.195 1.166 581 915 722 

CCL 91.319 105.264 0 0 0 0 0 0 

CCNI 0 0 0 0 4.415 19.910 18.487 16.090 

CMA-CGM 144.983 210.334 222.372 180.210 185.334 214.367 224.739 235.859 

COSCO 20.765 20.987 20.734 21.337 17.855 26.277 32.297 33.499 

CSAV/LIBRA 372.524 339.051 311.948 292.429 323.278 294.845 298.762 315.700 

CSCL 18.441 41.708 32.536 25.836 26.535 24.769 33.792 35.220 

DOCENAVE 21.475 20.847 20.955 18.023 57.674 0 0 0 

EVERGREEN 61.557 79.756 83.746 58.833 46.698 40.969 51.293 51.362 

Feeder Mercosul 0 67 3.467 1.183 4.630 5.347 2.987 4.579 

GRIMALDI 21.763 18.961 21.101 31.003 31.467 26.098 25.564 27.932 

HANJIN 23.931 27.025 15.622 11.939 18.973 34.222 43.107 46.121 

HAPAG-LLOYD 134.119 139.698 134.979 127.308 137.624 154.129 150.346 140.984 

HSDG 461.696 487.656 568.958 485.770 515.273 557.918 597.715 591.825 

HYUNDAI 212 4.970 7.210 9.637 9.811 18.948 28.224 26.130 

K LINE 12.683 29.139 28.421 36.355 30.750 30.771 30.369 25.583 

LOG IN 0 0 0 0 0 52.590 54.578 69.088 

MAERSK 517.624 476.800 439.446 381.471 385.470 420.108 405.165 419.571 

MARUBA 45.107 63.019 69.168 60.767 8.788 0 0 0 
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Tabela 6 - Quantidade de TEU transportados pelas transportadoras marítimas na exportação brasileira: 2006 a 2013. 

(Continuação) 

MITSUI 80.711 80.524 71.531 77.441 77.809 70.516 89.325 103.035 

MSC 422.213 471.345 505.526 529.065 536.245 488.765 442.180 432.468 

NILE DUTCH 3.602 5.990 8.798 7.095 11.866 15.453 20.023 18.938 

NIVER 4.175 5.229 6.008 3.923 5.132 5.260 2.316 2.344 

NYK 71.237 71.301 69.034 68.208 66.085 66.418 66.779 58.957 

OCEAN MARINE 82 37 0 0 0 3.471 2.215 1.741 

OUTROS 32.354 26.717 30.937 30.442 26.756 35.758 28.968 24.647 

PIL 20.553 25.411 27.857 30.086 29.018 29.167 32.461 26.699 

WAN HAI 0 0 0 0 739 4.473 96 0 

YANG MING LINE 2.554 5.461 5.640 3.156 3.391 3.839 3.858 2.233 

ZIM 37.478 55.585 57.623 51.301 64.801 73.520 54.154 53.648 

TOTAL 2.648.194 2.829.506 2.777.182 2.546.011 2.627.583 2.718.489 2.740.717 2.764.975 

Fonte: Datamar. Elaboração da autora 


