
XIX ENTMME- Recife. Pernambuco - 2002. 

PROPOSTA DE NOVO MÉTODO PARA A ANÁLISE DOS MERCADOS DE 
MATÉRIAS PRIMAS MINERAIS 

Y Kulaif 1, J.R.B. Lima" 
I -Geóloga. Doutora cm Engenharia- Departamento de Engenharia de Minas da EPUSP, ykulaif@usp.br. 

2 -Engenheiro de Minas. Professor Associado do Departamento de Engenharia de Minas da EPUSP - Av. Prof. Melo 
Moaracs 2373-05508-900- Butantã- São Paulo- SP. 

E-mail: jrblima@usp.br. 

RESUMO 

O presente trabalho aborda questões teóricas gerais da anúlisc cconômica di reta mente relacionadas ao método a ser aplicado 
cm estudos de mercados. notadamcntc os de matérias-primas minerais. Ele apresenta os resultados de um levantamento 
de carútcr teórico compreendendo as linhas de pesquisa mais modernas dedicadas ao estudo do comportamento dos 
mercados industriais cm geral c. paralelamente. daquelas desenvolvidas por pesquisadores da economia aplicada aos 
recursos m1o rcnovúvcis ou economia mineral. 

PALAVRAS-CHAVE: Economia MineraL Economia Industrial , Modelagem Econômica. 

L INTRODUÇÃO 

O presente trabalho dcscrc,·c pesquisa visando o desenvolvimento de método para anúlise dos mercados de matérias
primas minerais. Apresenta os resultados de um estudo de car;ítcr teórico que compreendeu basicamente dois co1~juntos 
relevantes de proposições teóricas. a saber. o das linhas de pesquisa da economia aplicada aos mercados industriais e o do 
coi~junto de teorizações abordando especificamente os recursos naturais mio-renováveis. 

2. OS FUNDAMENTOS DA TEORIA NEOCLÁSSICA 

A Economia enquanto campo do conhecimento. como hoje é entendida. tem desenvolvimento relativamente recente. 
O pensamento cconômico contcmpor;lnco emergiu durante os séculos XVI I c XVI I L <1 medida que o mundo ocidental 
começou sua transformaçi'ío de sociedade agr;íria para sociedade industrial. 

Mais precisamente. pode-se a fi nnar que a moderna teoria econômica começa com a publicação. cm 1776. da obra !nquirv 
Imo lhe Nature mui ('a uses of'the /Fealth ofNa!ions. de Adam Smith. Segundo H uni ( 1981 ), Adam Smith apresenta. nesta 
obra. uma visi'ío completa c consistente da gênese. cstmtura c funcionamento do sistema capitalista. Para se ter uma idéia 
da importância deste pcnsadoc aquele autor afirma que os pressupostos sislcm~llicos do capitalismo. cnti'ío apresentados 
por Smith. considerados no todo ou cm parte. caracteri;.aram as obras da maioria dos economistas importantes. a partir 
de cnt;1o. 

Como fundador da escola clússica da teoria cconômica. Smith é quem primeiro individuali;a lcmt trabalho c capital 
como fatores de produç;lo. baseando neles a sua anúlisc do sistema cconômico. Na visi'ío deste autor, a economia ideal 
é um sistema de mercado auto-regulado que automaticamente satisfaz as necessidades cconômicas da humanidade. 
Ele caractcri1.0u o funcionamento do mercado como uma '·mi'ío invisível". que propiciava que todos os indivíduos. 
perseguindo a satisfaçi'ío ele seus próprios interesses. alcançassem o mais alto nível de bem estar para a sociedade. 

Este conceito é a base que sustenta a teoria cconômica ncoclcíssica c. para apreendê-lo. torna-se necessário conhecer a 
teoria do Yalor-utilidadc. H uni (I <J81) proporciona uma Yisão clara desta teoria c do conte.\! o cm que ela se cslmturou: 

'Primeiramente, a e.1pecializaçilo do trahalh o e o isolamento dos produtores ln·aram os indivíduo.\· a considerar-se 
!7(/0 como parle integrante de um todo .wício-ccom!mico interligado e interdependente, mas como unidades isoladas, 
atomizadas, cada qual preocupada com sua prápria sohreFil'encia contra asfórças impessoais e imufál ·eis do mercado . 
.. os outros mio eram \'is/os(. .. ) co1110 companheiro.\· que compartilhawm1 a mesma natureza humana, mas, lilo-somenle, 

C0/110 1/lllilasfácelas, aspectos ou maniféstaçi!e.l' dasfiJrç:as impessoais do mercado. 
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i lssim, cada pessoa passava a ser vista comofitndmnentalmente egoísta e como wn antagonista e comhatente natural de 
seu semelhante.( .. .) 

Em segundo lugar, aceitando o caráter competitivo e egoísta da natureza humana ( ... ) os pensadores ( .. .) passaram a 
achar, cada vez mais, que todos os motivos humanos eram causados pelo desejo de ohter prazer e de evitar a dor. F\ta 
crença chama-se utilitarismo e é a base filosófica da teoria do \'olor-utilidade e da moderna economia neoclássica( .. . ) ... 
(p.l44). 

Na construção do que se conhece hoje como a teoria cconômica ncocléíssic:1. o pró:-;ilno passo se deu na década de 
1870. com a publicação das obras de três importantes economistas - Teoria de Economia Política. de W. S Jc\ ons. 
de 1871 , Princípios de Economia. de Carl Menger, também de 1871 c Elementos de Economia Política Pura, de Lcon 
Walras, de 1874. Embora e:-;istissem muitas diferenças entre as análises feitas por estes autores. H uni ( 1981) afirma 
que as semelhanças de abordagem c de conteúdo destas obras eram impressionantes. visto que seus trabalhos foram 
desenvolvidos de maneira independente. 

Por se tratar de um modelo de concorrência perfeita. o modelo neoclássico no qual se baseou a linha dominante nas 
ciências econômicas até os anos 60- a chamada mainstremn -. requeria que se aceitassem um co1~junto de hipóteses 
simplificadoras sobre o funcionamento dos mercados para a sua aplicaçi'io: 

• cm cada mercado c:-;iste um grande número de compradores c vendedores. dos quais nenhum. individualmente. tem 
poder para alterar ou inlluir nos preços: 
• não c:-;istem barreiras para a entrada c saída do mercado: 
• os insumos c os produtos são homogéneos: 
·não há incertezas quanto ao futuro c os agentes cconômicos (produtores c consumidores) têm perfeito conhecimento 
dos produtos c do mercado: 
• não existem e:-;temalidades I: 
• os mercados tendem para um ponto ótimo de equilíbrio: c 
• os produtores c consumidores agem com racionalidade absoluta c movidos pelo princípio da ma:-;Imwlção da 
utilidade. 

3. O SURGIMENTO DA ECONOMIA INDUSTRIAL 

A segunda metade do século XIX trouxe um cenário de grandes mudanças econômicas. Por volta de 1870. data 
considerada como de início da segunda Revolução Industrial , o capitalismo começava a assumir uma nova fonna 
-a de um sistema econômico dominado por grandes corporações. atingindo importantes esferas da indústria. finanças . 
transportes e comércio. 

O acelerado crescimento das empresas , com a fonnação dos tmstcs2. trou:-;c consigo também um processo de crescente 
concentração da atividadc cconômica . Como uma rcação a esta situação. surge, cm I X<JO. a primeira lei antitmstc nos 
Estados Unidos, a Sherman Act, que impunha sanções a comportamentos das empresas. como a fi .... ação coiüunta de 
preços, visando ao domínio de mercado. 

Em 1879, Alfrcd Marshall publica ihe Economics I![ Jndustry, escrita cm colaboração com Mary Paley c. cm I X90. 
Principies of Economics. Apesar de inserir-se na tradição da economia ncoclússica. Marshall. nestes trabalhos. apresenta 
uma contribuição teórica em que um lugar importante é dedicado ao estudo de questões da atualidadc da época. cnfocando 
problemas como os do tamanho das fmnas e da diferenciação dos produtos. 

A respeito de Marshall , Maricic ( 1988) afinna que. ao colocar em primeiro plano as noções de empresa c concorrência. 
sua obra forneceu os elementos referenciais básicos da Economia Industrial. 
1 Para Pindyck; Rubinfeld ( 1995) existe uma e:-;tcmalidadc quando uma atividadc de consumo ou de produção produz 
um efeito indireto em outras atividades de consumo ou produção, que não está, porém, dirctamcntc rcl1etido nos preços 
do mercado. 
2 A palavra, adaptada do inglês trust , identifica uma associação comercial ou de produção. fonnada com o objetivo de 
suprimir a concorrência. Ela consiste na fusão de vil rias empresas, sendo que os acionistas de cada uma transferem todas 
ou a maioria de suas ações a um comitê centraL abdicando de seu direito de voto. embora conservando o seu direito aos 
lucros (Lima; Barroso, 1951). 
Neste mesmo sentido, Sá ( 1988), ao c:-;plicitar as bases teóricas de seu método de anMisc da din<lmica da concorrência da 
indústria mineral c metalúrgica nos anos 80, escreve: 
"( .. .) encontramos na teoria neoclássica, mais exatamente em Alarsha/1, elementos que permitem desenhar uma análise 
dinâmica da concorrência industrial. 
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A este respeito, a contribuição 11rnis importante deste autor é o corte dinâmico do tempo, isto é, a distinção entre os 
efeitos de curto e longo prazos de uma variação qualquer. Os primeiros afetam a produção (a taxa de operação a uma 
capacidade de produção dada) e os preços. Os segundos afetam os investimentos (a capacidade de produção) e têm 
efeitos retroarivos sobre os preços. A ligação entre os dois é constituída pelas antecipações dos afores econômicos 
nascidas no curto prazo. 

A aplicação por !llarshall destes conceitos à dinâmica da evolução de uma indústria, permanece entretanto insuficiente, 
sobretudo no longo prazo. /~' SL((iciente referir a contradição existente entre estes elementos de análise dinâmica, 
desenvolvidos pelo estudo da concorrência industrial, e as conclusões de ordem puramente estática que ele tirou para a 
análise do conjunto da economia, cristalizada no célebre 'Dilema de Aiarshall '. ,3 (p.6-7). 

Foi durante a Grande Depressão dos anos 30 que se tornou patente que as construções teóricas dominantes da teoria 
neoclássica não abarcavam as características essenciais da realidade industrial, principalmente o crescimento das grandes 
firmas, tornando ina?equados os modelos de fonnação de preços propostos pela Microecononúa tradicional. 

É neste contexto que se desenvolvem as teorias da concorrência imperfeita c da concorrência monopolística, tentando 
eliminar a dualidade ''concorrência pura c perfeita vs. monopólio" cm benefício de uma representação de situações 
intennediárias mais complexas c com mais nuanccs. Surgem as primeiras classificações das estruturas de mercado, 
fundadas no grau de diferenciação do produto e no grau de concentração dos produtores, acrescentando-se, na análise dos 
mercados. outras variáveis concorrenciais, como a natureza dos bens c despesas com propaganda . 

A segunda fase no desenvolvimento da 01 estabelece-se a partir dos anos 50 e estende-se até os anos 704. 

Esta fase é marcada pelos trabalhos de Bain ( 1962; 1968), que propugnaram a substituição dos estudos de casos propostos 
por Mason por uma análise cross-section dos diferentes setores industriais. Esta análise caracterizava-se pela utilização do 
método hipotético-dedutivo para o teste das premissas teóricas, que seriam construídas tendo como base as observações 
di retas realii'-Cldas nessas indústrias, através da colcta de dados empíricos, com a aplicação de questionários e de entrevistas 
com os seus executivos. 

Nestas análises cross-section , o objetivo de Bain era o de estabelecer um nexo de causalidade di reta entre as estruturas de 
mercado e os desempenhos, diminuindo a relevância do elo das condutas, já que comportamentos diferentes poderiam ser 
conseqüência de uma mesma estrutura c, da mesma forma, desempenhos diferentes poderiam advir de um mesmo padrão 
de conduta. 

Uma crítica a estes estudos cross-section é apresentada por Sclunalenscc (1982) apud Fontenclc (1995), ao afinnar que 
uma metodologia baseada em algumas poucas medidas quantitativas limitou aqueles estudos a hipóteses demasiadamente 
simples, não proporcionando o necessário aprofundamento da estrutura c desempenho dos setores objetos da análise. Em 
1970, é publicado o livro de F. M. Scherer, Industrial Market Structure and Economic Performances, obra que teve o 
papel de consolidar o corpo teórico da chamada OI tradicional ou clássica, conforme formulado pelos autores anteriores. 

3 Tradução livre do original cm francês. 
4 A não ser quando citado outro autor como fonte , esta parte da retrospectiva histórica baseia-se em Fontenele ( 1995) c nas 
notas de aula da disciplina de pós-graduação da FEA-USP, Orgarúzação Industrial I, núnistrada pela Prof. Dra. Elizabeth 
M. M. Q. Farina. 
5 São igualmente importantes as edições revistas, publicadas em 1980 c 1990, esta última em co-autoria com David 
Ross. 
Desta forma, Bain e Schcrer tomaram-se os representantes de uma linha de abordagem que se caracterizou por uma 
análise cujas principais variáveis seriam basicamente o número de empresas presentes no mercado, a diferenciação dos 
produtos, as barreiras à entrada e a capacidade das empresas de influenciarem os preços. 

Um exemplo de aplicação destes conceitos é apresentado na Tabela I, com uma classificação dos mercados com base nas 
variáveis acima citadas. 

Dentre as contribuições de pesquisadores norte-americanos, no contexto das linhas empíricas e aplicadas da OI, vale 
ressaltar a de Porter (1991) , sintetizada na Figura 1, que se destaca pela originalidade da abordagem, simplicidade e 
operacionalidade do método de análise proposto. 
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O fim da década de 70 trouxe o que Fontenelc (1995) chama de uma forte inovaç;lo no que se refere aos aspectos 
metodológicos da produção teórica da 01. 

Tabela I - Classificação dos mercados 

Tipo de mercado 
Concorrência Concorrência 

Oligopólio Monopólio 
perfeita monopolística 

Número de empresas muito grande grande pequeno uma única 
Diferenciação não diferenciado às vezes -

Barreiras à entrada não 
'barreiras de 

sim sim. cnonncs 
. cliferr.nc:ÜJC~iio 

Capacidade das empresas de 
não sim sim 

influenciarem os preços 
Sim 

Sq,'l.mdo esta autora, o que caracteriza as novas escolas deste campo de pesquisa é o abandono da busca das generalizações 
simples, que ermn a meta dos estudos de casos c das regressões cross-section. cm favor de um tratamento mais fonnal. 
com a utilização de modelos que, apesar de manterem algumas das hipóteses iniciais rcstrit i v as dos modelos ncocl<issicos. 
flexibilizarmn outras, admitindo, por exemplo, situações de infonnação incompleta, desenvolvendo, desta forma, novos 
conceitos de equilíbrio. 

I lN GRESSAN TES I 
FOTENCIAJS 

,~ 

CONCORRE lHES 
NA INDÚSTRIA 

FORNECEOORES~ u H COMPRAOORES 

f;l, ... i~<:<Nr<: 

~>sEMp~= 
l:>i.W.~ 

~ 

I SUBSTITUTOS I 
Fonte: Porter ( 1991) 

Figura 1- Forças da concorrência atuantes em uma indústria. 

4. AS ABORDAGENS TEÓRICAS SOBRE OS RECURSOS NÃO-RENOVÁ VEIS 

4.1. Recursos naturais renováveis e não-renováveis 

Os recursos minerais apresentam vfuias características que os diferenciam de outras matérias-primas c produtos, o que 
detennina uma série de comportamentos específicos de seus mercados. A primeira característica importante é a de que 
estes são recursos naturais não-renov<iveis. 

Para Giraud (1989), os recursos naturais- o ar, a água, sob todas as suas fonnas, a irradiação solar, a biomassa vegetal 
e animal , os solos e as substâncias minerais contidas no subsolo - classificam-se em renov<iveis e não-renováveis. Os 
recursos renováveis são essencialmente constituídos pela biomassa vegetal e animal e pelos solos. Segundo esse autor, 
um recurso é considerado renovável quando o seu constante processo de criação c destruição ocorre em uma escala de 
tempo correspondente à da vida humana. 

Os recursos não-renov<iveis, notadamente os minerais e as rochas, são aqueles cujo processo de criação ocorre em um 
horizonte de tempo de escala geológica (milhões de anos) e o de destmição, dado pelo seu consumo pela sociedade, ocorre 
em escala humana. Tanto para os recursos renováveis quanto para os não-renováveis, é possível ao homem interferir nos 
processos de sua criação e destmição. Nos recursos não-renováveis, a intervenção humana tem conseguido modificar 
parcialmente a sua situação de exaustibilidade pelo avanço, na indústria mineral, dos conhecimentos aplicados à pesquisa 
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e tecnologia de tratamento, que incorpora. continuamente, à dimensão das reseiVas minerais uma quantidade cada vez 
maior de rccursosó. 

Paralelamente, nas indústrias consumidoras de bens minerais, a crescente reciclagem de materiais gerados nos processos 
produtivos, aliada à diminuição da intensidade de uso dos materiais c à contínua pesquisa na área de novos materiais para 
a descoberta de sucedâneos c substitutos para as substâncias minerais de maior consumo, tem acrescido o horizonte de 
provisão destas matérias-primas. 

Uma segunda característica de ordem econômica que a atividadc produtiva dos recursos não-renováveis apresenta é 
tratada pela chamada lei dos rendimentos decrescentes. Esta lei exprime a tendência da ocorrência de custos crescentes 
ao longo da evolução da cxplotação de uma jazida mineral. Este crescimento dos custos é devido, principalmente, ao 
aumento da profundidade da cava com o avanço da escavação. além da alta probabilidade de atingirem-se porções do 
minério com teores menos expressivos de mineral útil. 

Também é característico que a fase produtiva dos bens minerais seja, necessariamente, antecedida da realização de 
elevados investimentos, com um longo período de maturação. A fase de pré-produção de uma mina passa por etapas 
que compreendem a prospecção c pesquisa geológica e tecnológica, além de, mais recentemente, daquela de estudo e 
avaliação dos impactos ambientais do processo produtivo. Ao final da sua vida útil, acresce-se o descomissionamcnto da 
mina. cm que se inclui a recuperação da área lavrada para seu posterior uso por outras atividades. 

A reciclagem de rejeitas completa o ciclo produtivo da base material da sociedade, obtendo-se com ela novas matérias
primas de origem secundúria. Como exemplo tem-se a recuperação das pilhas de rejeitas de minérios de baixos teores 
nas minas, as sucatas dos metais geradas nos processos de produção, as embalagens de alumínio e vidro reutilizadas 
após o consumo de produtos finais , além dos entulhos provenientes das demolições de constmção que, reprocessados são 
insumos para a indústria de constmção. 

Como conseqüência de tratarem-se de matérias-primas, a demanda dos bens minerais é uma demanda derivada, 
intenned.iária, que sofre portanto a influência da demanda dos produtos fmais tendo que, por conseguinte, também ser 
estudada. 

A indústria mineral caracteriza-se por trabalhar com materiais de baixo valor agregado, uma relativa inelasticidade preço 
e demanda (Braz, 1995), ser fortemente regulamentada, estando esta incidente sobre todos os estágios produtivos, desde a 
prospecção e a pesquisa mineral, passando pela produção propriamente dita, a distribuição, o comércio e o consumo. 

Desde tempos remotos, legisladores, administradores públicos c, mais recentemente, economistas, têm-se debruçado 
sobre a especificidade que representa a exploração da riqueza mineral e de que forma aquela deve-se realizar em benefício 
da sociedade. 

Finalmente, vale destacar uma outra caracteristica que tem sido abordada na literatura econômica, que advém do fato de 
que em grande parte da indústria cxtrativa mineral o produto gerado é de natureza homogénea, fazendo com que estes 

6 Machado (1989) apresenta uma consistente discussão dos conceitos de recurso e reseiVa mineral. O tcnno recurso 
refere-se a uma concentração de materiais de ocorrência natural cm estado sólido, líquido ou gasoso, no interior ou 
sobre a crosta terrestre, de tal modo que a extração econômica de um produto seja no presentemente ou potencialmente 
viável. ReseiVa seria aquela porção do recurso identificado, isto é, conhecido ou estimado a partir de evidência geológica 
específica, a partir da qual um mineral utilizável ou um produto energético pode ser extraído econômica e legalmente à 
época de sua detenninação. 

bens sejam comercializados no mercado internacional como commodities. Alguns autores têm destacado que os 
países mais bem-dotados do ponto de vista da riqueza de seu subsolo têm sistematicamente enfrentado uma série de 
dificuldades na gestão das suas variáveis macroeconômicas, sendo que esta correlação entre as duas ocorrências tem sido 
denominada de Dutch Disease. Admitem estas análises que a síndrome seria uma conseqüência direta da volatilidade 
dos preços das commodities no mercado internacionaL Nas épocas de grandes altas de preços, haveria a tendência de 
ocorrer um direcionamento preferencial dos investimentos para o setor mineral primário exportador em detrimento de 
outros setores produtivos, notadamente de produtos industriais com maior valor agregado, acarretando um processo de 
desindustrialização daquelas economias no médio prazo (Davis, 1995). 
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4.2. As rendas de exaustão, diferenciais e absolutas 

Como vários autores j<í se dedicaram a enumerar, de um grande elenco de características cconômicas específicas 
da atividade de cxtração dos recursos não-rcnowíveis, três atributos fundamentais se destacam. principalmente. por 
apresentarem conseqüências diretas no montante dos rendimentos que são obtidos por aquela atividadc: 

• a exaustibilidade; 
• a situação diferenciada de cada jazida em função de um conjunto único de suas qualidades c. finalmente. 
• a do acesso restrito à sua propriedade. 
Para a abordagem das teorias cconômicas sobre cada um destes três atributos dos recursos não-rcnovúvcis . é necessária 
uma definição prévia de renda 7 

A renda é um conceito cconômico para caracterizar a parcela da receita que o produtor de um bem qualquer obtém com 
a venda de uma unidade do produto, no que essa exceder o custo marginal, isto é, o custo incorrido para a fabricação 
de uma unidade adicional do bem (neste custo estando incluída a remuneração do capital investido). Três tipos de renda 
correlacionam-se, respectivamente, aos três atributos acima elencados: a renda de exaustão ou renda de Hotclling. a renda 
diferencial e a renda absoluta. 

A renda de exaustão deriva do fato da quantidade total dos recursos, economicamente úteis, existentes na natureza. ser 
finita c necessariamente diminuir à medida que o homem, cm suas atividadcs cconômicas. os vai extraindo do subsolo. 

Este conceito foi gerado a partir de um artigo, Hotclling ( 1931), cm que o autor teorizou sobre quais seriam os pará metros 
de decisão que permitiriam a utilização temporal ótima daquele estoque de recursos . 

A renda de exaustão, também denominada custo de uso do recurso é definida como o valor presente das receitas futuras 
às quais o detentor do recurso deverá renunciar caso ele decida explorar as suas reservas no presente período . Trata-se 
tipicamente de um cálculo de otimização de natureza complexa, por lidar com um referencial intcrtcmporal. Segundo 
Hotelling, o custo adicional representado pela renda de exaustão pode ser calculado pela atualização do valor presente do 
minério não cxtraido (in situ), com base na taxa de juros vigente no mercado. 

Postali (2000) apresenta um novo desenvolvimento teórico para a renda de Hotclling, ao propor que, cm um mercado 
de um bem não-renovável, em situação de equilíbrio competitivo, o detentor de uma reserva só extrairá uma unidade 
adicional da mesma, se a receita desta venda for igual ou superior ao custo de obtenção de uma outra unidade da mesma 
matéria-prima através de uma nova descoberta. De uma forma ou de outra, necessário se toma incluir a renda de exaustão 
ou valor-sombra, confonne a denominação de Postali (2000), na análise dos diferentes custos em que incorre este tipo de 
atividade. 

7 Para A. Marshall existiriam duas categorias que deveriam ser distintas pelas denominações renda e quase-renda. A 
quase-renda seria aquela obtida por melhorias no processo de produção, como pela compra de máquinas c equipamentos. 
A quase-renda tende a desaparecer no longo prazo pelos mecanismos de funcionamento do mercado competitivo. Já a 
renda, chamada por ele de "renda da escassez", seria típica dos recursos naturais e adviria do fato de o produtor estar se 
apropriando de um bem que não foi elaborado previrunente por ninguém, tendo sido meramente oferecido pela natureza 
(Postali, 2000). 
A renda diferencial, por vezes trunbém denominada de ricardiana, é devida às especificidades de cada depósito , dadas pelas 
qualidades únicas (geológicas, mineralógicas, físicas e químicas) que apresenta e que lhe conferem, necessariamente, uma 
situação diferenciada - melhor ou pior- relativamente aos concorrentes. Neste sentido, Ferraz ( 1973) comenta que 
estas características próprias de cada depósito mineral existem em função dos complexos processos geológicos, estes 
mesmos sensíveis a inúmeras variáveis, que concorrem para a sua fonnação. 

Estas diferentes características físico-químicas do minério (teor, granulometria, presença de deletérios), aliada à sua 
situação de localização na crosta e conseqüente facilidade de explotação, estabelecem assimetrias significativas nos 
custos de produção, originando assim um excedente de receita variável para cada jazida. 

Finalmente, um terceiro tipo de renda, a renda absoluta, é proveniente da existência dos recursos naturais não-renováveis 
em quantidades limitadas e cujo acesso aos direitos de sua propriedade pode restringir a entrada de novos competidores 
no mercado produtor. 

Encontra-se em Giraud ( 1989) que o conceito da renda absoluta para um recurso natural foi criado a partir dos trabalhos 
dos teóricos clássicos : 

"Depois de Ricardo, diversos autores, dentre eles i\;farx, observaram que se as terras marginais não fossem de acesso 
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livre, seus proprietários poderiam se recusar a ceder o direito de sua exploração e que isto criaria uma outra categoria 
de rendas, as chamadas de rendas absolutas." 

5. COMENTÁRIOS FINAIS 

Claramente, a ocorrência destas rendas associa-se a práticas que descaracterizam o mercado em livre concorrência, 
constituindo, estas, apenas um caso particular dos excedentes obtidos cm quaisquer mercados imperfeitos relativos a 
qualquer outro produto. 
Cita a literatura. vários casos cm que detecta-se a restrição voluntária da oferta pelos proprietários ou concessionários de 
áreas produtoras de bens minerais, de maneira coordenada ou não, com a finalidade de provocar uma elevação dos seus 
preços. 

No caso de um mercado com um pequeno número de produtores, esta restrição pode se dar ou por coordenação formal, 
com a fonnação de cnrtcl, ou por coordenação infom1al. Já no caso de mercados em que é grande o número de produtores, 
somente a primeira forma de organização é capaz de proporcionar a criação e efetiva apropriação destas rendas. Nos 
mercados de matérias-primas minerais, o montante total de renda gerada pode ser uma combinação de um ou mais dos 
três tipos de rendas acima citadas. 
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