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RESUMO 

 

A logística dentro das organizações cada vez mais tem demandado resultados enxutos e custos 

mais competitivos. Essa preocupação engloba o nível de serviço logístico (prazo de entrega, 

qualidade do material) em resposta à demanda mais customizada. Diante de tal panorama, este 

trabalho tem por objetivo propor um modelo de decisão multicritério para a utilização de 

modal ou multimodal em uma Empresa Estudo de Caso. Essa empresa atua no segmento 

econômico de siderurgia e necessita de um sistema logístico mais eficiente, pois, o transporte 

de suas cargas mediante a combinação dos modais rodoviário, ferroviário e cabotagem é 

realizado pela contratação de empresas terceirizadas. A partir das revisões bibliográficas e 

diante da estrutura da Empresa Estudo de Caso, juntamente com seus decisores, foi elaborado 

um modelo de decisão baseado no método multicritério SMARTER. Os critérios para a 

tomada de decisão utilizados neste trabalho foram: custo global da operação, volumes a serem 

transportados, tempo de transito total, frequência dos embarques, confiabilidade na 

programação, avarias, nível de serviço e disponibilidade de equipamentos. Após a aplicação 

do modelo com esses critérios, foi obtido o modal mais apropriado em termos gerenciais, de 

acordo com o decisor. Dessa forma, o modal rodoviário representou a opção de modal mais 

recomendado na escolha pelo decisor para a contratação de empresas logísticas terceirizadas; 

em seguida, está o multimodal rodoviário-cabotagem-rodoviário e, por último na ordenação, a 

opção rodoviário-ferroviário-rodoviário. Para a Empresa Estudo de Caso, essa decisão possui 

caráter estratégico, no qual os efeitos da escolha correta do modal ditarão o seu grau de 

competitividade. 

 

 

Palavras-Chave: Logística, Multimodalidade, Modelo Multicritério, SMARTER. 
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ABSTRACT 

The logistics in a company are demanding for good results and competitive costs. This 

concern holds the level of logistics service based on the delivery time and quality of material 

to answer the demand more customized. This work has for objective to propose a multi-

criteria decision model to rank the correct modal for the Company Case of Study. This 

company works in the segment of steel, and requires an efficient logistic system to transport 

their cargo through the combination of the logistic modal: road, rail and shipping by 

outsourcing. From the literature review, the structure of the Company Case of Study and their 

decision makers, we elaborated a proposed model based on the method SMARTER. The 

criteria for decision-making used in this work were: overall cost of the logistic operation, the 

volumes to be transported, overall delivery time, frequency of shipments, schedule reliability, 

cargo damages, service level and availability of equipment. After application of the proposed 

model, we obtained the appropriate modal according to the decision maker. The rail-roads is 

ranked as the most recommended option, according to the decision maker, because can hire 

outsourced logistics companies. The second option ranked is the multimodal road-shipping-

road and last option is road-rail-road. This order may conduct the Company Case of Study to 

high degrees of competitiveness. 

 

 

Keywords: Logistics, Multimodality, Multicriteria Model, SMARTER. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde a abertura da economia e a globalização, diversas empresas buscam vantagens 

competitivas no controle de níveis de estoque, com as áreas internas atuando de forma 

isolada. No entanto, um novo cenário está sendo criado e as empresas estão buscando 

melhorar suas articulações com seus parceiros com o objetivo de obter um planejamento mais 

integrado de suas operações (NOVAES, 2001). 

A logística está sendo utilizada estrategicamente cada vez mais como forma de 

satisfazer as necessidades dos clientes, visto que elas estão mudando constantemente e estão 

com mais exigências. Ela se torna peça fundamental desse planejamento, pois cria valor para 

os clientes, fornecedores e stakeholders da empresa (BALLOU, 1997). De acordo com esse 

mesmo autor, os produtos e serviços apenas possuem valor quando as partes interessadas os 

recebem no momento, no local e na quantidade desejada. Assim, o serviço é classificado 

basicamente de acordo com três elementos: disponibilidade (capacidade de ter o produto no 

estoque no momento em que ele é desejado), desempenho (envolve comprometimento 

logístico com o prazo de execução esperado e sua variação aceitável) e confiabilidade (é a 

qualidade logística que inclui padrões de serviço, capacidade e disposição de fornecer 

informações sobre o status do pedido). 

O setor de logística dentro das organizações está cada vez mais demandado por 

atividades operacionais mais eficientes, de resultados mais eficazes e enxutos, e de custos 

mais competitivos para a obtenção da vantagem competitiva no longo prazo. Com operações 

de transporte menos dispendiosas, as empresas conseguem obter margens de lucros maiores. 

Tal preocupação engloba o nível de serviço logístico (prazo de entrega, qualidade do 

material), e não apenas a gestão dos custos de transportes, para a garantia de competitividade 

das empresas. Porém, quando a demanda exige níveis de serviço logístico mais customizados, 

ou seja, quanto maior a variabilidade do desempenho logístico, maiores serão os custos 

operacionais para viabilizar e implementar as necessidades específicas dos clientes. Dessa 

forma, a medida da variabilidade da customização do serviço logístico é uma questão 

econômica, política e financeira para cada empresa. Segundo Ballou (1997), as empresas já 

identificaram que depois de todos os custos para a realização das vendas, a logística 

representa o mais alto custo para a realização do negócio. Para algumas empresas, a parte que 

cabe para o transporte de cargas é a mais importante, pois absorve, em média, de um a dois 

terços dos custos logísticos. Vários fatores influenciam nos altos custos logísticos, desde a 
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definição do modal a ser utilizado até as taxas cobradas, as condições físicas e de 

infraestrutura oferecidas. 

Esses fatores convergem para a definição do nível de serviço a ser demandado. Quanto 

maior é o atendimento aos padrões internos, às políticas de serviço logístico ou às medidas 

operacionais, de acordo com as dimensões: velocidade, disponibilidade, consistência, 

confiabilidade, atendimento às falhas e recuperação, e a própria escolha do modal adequado, 

maior será o custo operacional da atividade. Para a realização de entregas de médias e longas 

distâncias, na tentativa de se obterem operações mais rentáveis, a opção pelo modal a ser 

transportado é um fator crítico de sucesso, já que envolve dispêndios maiores nas entregas dos 

produtos aos clientes finais. 

Torna-se fundamental o conhecimento das vantagens e desvantagens, bem como das 

características da opção a ser realizado em cada tipo de modal logístico e suas formas 

integradas. Segundo Bürckert et al. (2000), defini-se um sistema de transporte multimodal 

quando existe a participação e/ou combinação de pelo menos dois modais de transportes 

diferentes, com a possível utilização de terminais intermediando a realização de transbordo 

das cargas (transferência de modal). A escolha do modal ou a combinação de modais a serem 

utilizados, tem um impacto direto na eficiência total do sistema multimodal de transportes.  

Os custos de transporte variam de acordo com os modais selecionados. Uma das partes mais 

importantes das operações multimodais é a transição de um modal para o seguinte, quando as 

necessidades dos modais devem ser completamente atendidas, como, por exemplo, a chegada 

dos caminhões, o embarque das cargas, a data de saída dos navios (BÜRCKERT et al., 2000).  

Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo a realização de uma análise 

voltada para a escolha de modal ou multimodal em uma Empresa Estudo de Caso do ramo de 

siderurgia.  

A Empresa Estudo de Caso é a maior recicladora de sucata da América Latina, sendo 

líder no segmento de aços longos nas Américas e uma das principais fornecedoras de aços 

longos especiais do mundo. Com mais de 45 mil colaboradores, está presente com operações 

em 14 países e possui uma capacidade instalada superior a 25 milhões de toneladas por ano. 

Seus clientes estão distribuídos nos cinco continentes, sendo os principais as indústrias e 

empresas ligadas à construção civil, à agropecuária e à automotiva. 

É relevante identificar e estudar os critérios que são postos em prática pelo sistema de 

logística da Empresa Estudo de Caso na escolha do modal que irá atuar. Para isso, será 

abordada a multimodalidade como uma combinação de modais, sem atentar quais 

combinações já estão sendo realizadas e quais as sequências de modais estão sendo realizadas 



Capítulo 1                                                                                                                                      Introdução 
 

 3 

para o transporte das cargas da Empresa Estudo de Caso ao seu cliente final. Atualmente, essa 

Empresa opta pela contratação de terceiros para o transporte de suas cargas, cujo custo será 

determinado pela negociação direta com o próprio transportador por meio dos modais 

utilizados pela empresa, que são rodoviário, ferroviário e hidroviário (a cabotagem será 

referência desse tipo de transporte, pois o estudo será realizado para operações dentro do 

território brasileiro). 

 A importância de estudar a multimodalidade no território brasileiro está presente na 

matriz de transporte brasileira. Existe a massificação da utilização do modal rodoviário, tanto 

pela ausência de investimentos que permitam utilizar outros modais, como pela falta de 

infraestrutura que suporte a interligação entre os diversos modais (CALABREZI, 2005).  

1.1 Justificativa 

A empresa estudada utiliza três modais para o transporte de suas cargas (Rodoviário, 

Ferroviário e Cabotagem). Existe uma área específica, com uma gerência de atuação nacional, 

que se responsabiliza pelas operações de multimodalidade e “presta serviço” às unidades 

industriais. Essa área é responsável pela contribuição em transportes com mais de um modal 

(independentemente do modal) e em diversas oportunidades opera-se com terminais 

(transbordos de cargas). 

A organização de um sistema de transporte para a Empresa Estudo de Caso demanda 

uma visão sistêmica que englobe o planejamento, o conhecimento dos fluxos nas várias 

ligações da rede ou malha logística em que a empresa atua; o nível de seu serviço atual; as 

peculiaridades ou parâmetros sobre sua carga; os tipos de equipamentos necessários e 

disponíveis das empresas logísticas contratadas referentes aos diversos parâmetros: peso, 

volume, densidade média, dimensão da carga, dimensão do veículo, grau de fragilidade da 

carga, se perecível, estado físico, dessimetria, e compatibilidade das cargas. Em razão de tais 

características do serviço logístico, elas permeiam a escolha pela Empresa Estudo de Caso de 

um modal de transporte ou do serviço oferecido dentro de um modal da empresa contratada e 

terceirizada para o transporte de sua da carga .  

Atualmente, não existem critérios determinados e específicos para a escolha da 

multimodalidade. Esses critérios variam conforme a percepção dos gestores, a situação, a 

conveniência, a disponibilidade e o preço. Porém, há uma rigorosa comparação dos custos de 

transportes entre a multimodalidade e os demais modais, mas nem sempre os custos são 

levados ao primeiro plano. Nesse sentido, os critérios de custo, prazo, confiabilidade no 
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prazo, flexibilidade, segurança do produto, nível de serviço são os mais referenciados na 

literatura e são considerados como essenciais para o uso da multimodalidade. 

Justifica-se, portanto este trabalho, para responder aos questionamentos feitos pela 

própria empresa em relação a um modelo de gestão da qualidade adequado para a realidade da 

Empresa Estudo de Caso. Para a elaboração do modelo multicritério de gerenciamento do 

modal logístico, é necessário o conhecimento das principais indagações e preocupações da 

Empresa Estudo de Caso, bem como saber quais os fatores balizadores indispensáveis para a 

compreensão das necessidades estruturais, operacionais e competitivas da empresa estudada. 

Os resultados que serão obtidos com a proposta deste trabalho visam atender à necessidade 

atual da Empresa Estudo de Caso, bem como à elaboração e à estruturação de um sistema de 

decisão mais adequado para a escolha do modal logístico.  

Assim, a análise multicritério torna-se imprescindível ao decisor, uma vez que lhe 

fornece o apoio metodológico e a síntese das informações necessária, minimizando a 

possibilidade de arrependimento na escolha do modal logístico. Por motivos de 

confidencialidade, a empresa estudada não será identificada neste estudo e será chamada de 

Empresa Estudo de Caso. 

1.2 Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é propor um modelo de decisão multicritério para dar 

apoio na escolha do modal ou da multimodalidade, para uma empresa do ramo de siderurgia.  

Para o alcance do objetivo geral, foram definidos os objetivos específicos, que servirão 

como base para o desenvolvimento das atividades consideradas necessárias à compreensão do 

trabalho proposto:  

•  Estruturar os critérios para a decisão sobre a utilização do modal ou multimodalidade 

para o transporte de cargas; 

• Aprimorar a utilização da capacidade disponível da matriz de transportes da Empresa 

Estudo de Caso; 

• Propor a utilização do modal ou a combinação dos modais mais eficientes. 

1.3 Metodologia 

O método científico é um conjunto de procedimentos adotados para se atingir o 

conhecimento desejado (GIL, 1999). Para se obter tal conhecimento, é importante delimitar o 

problema de pesquisa deste trabalho, que visa identificar as reais necessidades da Empresa 

Estudo de Caso quanto ao seu sistema logístico. Este trabalho caracteriza-se por abordar um 
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estudo de caso aplicado em uma empresa do setor da siderurgia, e tem uma natureza 

exploratória e descritiva, para a qual os dados quantitativos são amplamente necessários em 

relação ao entendimento do fenômeno estudado (CERVO et al., 2007).  

Visa compreender e descrever o relacionamento entre as variáveis de estudo para se 

chegar a uma conclusão quanto ao significado e à interatividade das mesmas (FROST et 

al.,1985). Nesse sentido, pretende-se chegar ao objetivo geral com base na estrutura teórica do 

método multicritério SMARTER. Para tal, a primeira fase deste trabalho é composta pelas 

pesquisas bibliográficas, levantamento de dados de caráter exploratório em material 

disponível sobre o tema. Em seguida, foi elaborado e aplicado o modelo de decisão 

multicritério proposto. 

Este modelo engloba a complexidade gerencial da Empresa Estudo de Caso e pretende 

mitigar os riscos e incertezas do processo da tomada de decisão, feitos atualmente de forma 

intuitiva, baseada no feeling do gestor e algumas vezes com o uso parâmetros ineficientes e 

inadequados.  

1.4 Estrutura da Dissertação 

Este trabalho está divido em cinco capítulos. O primeiro capítulo é a introdução. Nele, 

apresenta-se uma breve introdução ao trabalho a ser realizado, bem como os objetivos 

propostos. O segundo traz a fundamentação teórica com ênfase na abordagem a ser aplicada 

no estudo. O terceiro capítulo apresenta a base conceitual para a utilização da 

multimodalidade utilizada a fim de serem elaborados os critérios para o modelo de decisão 

multicritério.  

O quarto capítulo apresenta e descreve o modelo proposto e sua aplicação por uma 

simulação numérica. Vale ressaltar nesse capítulo, a partir da literatura estudada, foi 

encontrado oito critérios que podem variar o seu grau de importância em função do aspecto de 

mercado que a empresa esteja vivendo no momento. Para determinar essa ordem de 

importância, foi elaborado e aplicado um questionário para o gerente de planejamento 

organizacional com o objetivo de hierarquizar os critérios predeterminados. 

Esse gerente possui mais de 10 anos de experiência na empresa e participa ativamente 

na definição sobre unidades que irão abastecer outros centros de prestação de serviços em 

estados distintos. 

No quinto e último capítulo estão descritas as conclusões do estudo, bem como as 

considerações finais e as limitações do estudo. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A tomada de decisão é muito comum no cotidiano das pessoas. É uma atividade 

complexa, na qual se representa a necessidade de escolher não só entre as alternativas, como 

também entre diferentes pontos de vista para determinadas ações. Neste capítulo, serão 

abordados os temas sobre a tomada de decisão com vista ao embasamento conceitual 

necessário para a congruência do objetivo geral deste trabalho. 

2.1. Apoio à decisão multicritério 

A análise de decisão de multicritério ou o vocábulo em inglês Multiple Criteria 

Decision Analysis (MCDA) é utilizada para auxiliar os tomadores de decisão a explorar 

deliberações importantes permitindo que eles se sintam mais confiantes na tomada de decisão 

(BELTON & STEWART, 2002). Os métodos multicritério têm como objetivo facilitar e 

auxiliar a tomada de decisão que será realizada pelo decisor, com o intuito de escolher a 

alternativa mais adequada, de acordo com o problema, com a realidade da empresa e com o 

estilo do decisor (KEENEY & RAIFFA, 1976). Segundo Vincke (1992), os métodos de 

decisão multicritério dividem-se em três grandes famílias: 

1. Teoria da utilidade múltiplos atributos ou Multiple Atribute Utility Theory (MAUT) – essa 

abordagem baseia-se em métodos de agregação aditiva por meio de critério único de síntese 

que afere o grau de utilidade ou desejabilidade de uma alternativa em relação às demais. A 

modelagem está relacionada a uma estrutura probabilística inserida em um contexto de 

incerteza. 

2. Método de sobreclassificação – objetiva construir uma relação de sobreclassificação que 

mensura quando uma alternativa é “tão boa ou melhor do que as demais”. 

3. Métodos interativos – propõem métodos que proporcionam sucessivas soluções 

intermediárias baseadas no diálogo. Tais métodos são desenvolvidos em uma estrutura de 

múltiplos objetivos de programação matemática. 

Belton e Stewart (2002) destacam que o processo de decisão de multicritério é 

dividido em três fases, quais sejam: (i) identificação e estruturação do problema,  (ii) 

construção e o uso do modelo, e (iii) desenvolvimento do plano de ação. A primeira fase é 

bastante complexa, pois há inúmeras questões internas e externas da empresa, tais como: 

metas estratégicas, política, estrutura gerencial, cultura organizacional, incertezas e restrições 

do ambiente externo, dentre outras. Elas podem dificultar a identificação e a estruturação do 

problema de decisão. Na fase de construção do modelo, é elaborado um modelo formal de 
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decisão com base nas informações coletadas na etapa anterior. Também é feita a especificação 

das alternativas, são estabelecidas as preferências, os valores e os objetivos para a elicitação 

de valor. Na terceira fase, verifica-se a necessidade de criar novas alternativas. É realizada a 

análise de sensibilidade, que é uma avaliação da robustez da solução para o problema. Com 

base na análise de decisão multicritério, é formulado um plano de ação para a empresa.  

Roy (1996) apresentou quatro problemáticas a serem analisadas: escolha, 

classificação, ordenação e descrição, as quais delimitam o uso dos métodos de apoio à 

decisão. São elas: 

1. Problemática da escolha (P.α) – apresenta o problema da escolha da melhor alternativa; 

2. Problemática da classificação (P.β) – apresenta o problema em termos de categorizar, 

classificar as alternativas em uma alocação de classe; 

3. Problemática da ordenação (P.γ) – apresenta o problema da ordenação ou ranking das 

alternativas; 

4. Problemática da descrição (P.δ) – traz a descrição das alternativas e das suas 

consequências. 

Cavalcanti (2007) esclarece que, na tentativa de estabelecer o processo de decisão, os 

métodos de apoio multicritério à decisão absorvem cada julgamento de valor de cada agente, 

com o objetivo de acompanhar o que determinou a preferência, entendendo o processo como 

uma aprendizagem. De acordo com Gomes (2002, apud Cavalcanti 2007), o Apoio à Decisão 

Multicritério, visa exatamente apoiar o processo decisório pela orientação quanto às ações a 

serem tomadas pelos decisores e não pretende apresentar a solução explícita, tendo essa 

solução como uma verdade absoluta. Afirma Cavalcanti (2007) que há sempre uma 

pressuposição no tocante à subjetividade nos processos de decisão.  

Segundo Souza (2002, apud Silva 2006), uma boa decisão deve ser uma sequência 

lógica daquilo que se quer, daquilo que se sabe e daquilo que se pode fazer. 

• O que se quer refere-se às preferências que o decisor tem em função das consequências das 

decisões, com a hipótese de serem incertas ou distribuídas no tempo; 

• O que se sabe refere-se aos conhecimentos das grandezas envolvidas e das relações entre 

elas; 

• O que se pode fazer refere-se às alternativas disponíveis para a ação, sendo necessárias 

pelo menos duas delas. 

O decisor pode ser visto como um indivíduo ou grupo de pessoas que exercem 

influência nos processos de tomada de decisões, de forma direta ou indireta, por meio de seus 

valores. Podem ser considerados como os atores de um processo decisório (MORAIS, 2006).  
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Cada ator sofre e exerce influência sobre os demais atores, em função dos seus sistemas de 

valores e do meio em que estão inseridos e que estão interagindo. De acordo com Almeida 

(2011), é necessário esclarecer a existência desses atores que participam do contexto de 

decisão, dentre os quais, se destaca: 

• Decisor: indivíduo (ou grupo de indivíduos), que está outorgado a aceitar ou não 

determinada decisão; 

• Analista: especialista na área, nas ferramentas e nas técnicas dirigidas, geralmente com 

bastante experiência; 

• Cliente: considerado como um assessor do decisor, pois este último é que contrata o 

analista e faz a intermediação entre o decisor e o próprio analista; 

• Especialista: profissional que conhece os detalhes do objetivo do estudo e das variáveis 

que interferem no ambiente. 

Todo o processo de decisão em função da necessidade de quantificação passa a 

necessitar de metodologias que possam garantir a medição do seu desempenho. É visto como 

o processo de colher informações, atribuir importância, buscar possíveis alternativas de 

solução e fazer a escolha entre as alternativas. É um esforço para tentar resolver problemas 

resultantes de objetivos conflitantes e obter a solução mais compromissada ou adequada. 

De acordo com Silva (2006), a formalização de qualquer modelo de apoio à decisão 

deve partir do princípio da definição clara das regras de trabalho a serem utilizadas, qual o 

problema a ser resolvido ou decisão a ser tomada, quais métodos serão empregados, qual o 

objetivo a ser alcançado, como utilizar as ferramentas disponíveis e como demonstrar as 

preferências dos decisores e sua visão do problema em estudo. 

 2.2. Teoria da Utilidade 

De acordo com Almeida (2011), em 1973 a noção de utilidade foi primeiramente 

descrita como unidade para medir preferências em um artigo publicado por Daniel Bernoulli. 

Em 1979, Jeremy Benthan ampliou a noção de utilidade, como “propriedade em qualquer 

objeto, pela qual ele tende a produzir benefício, vantagem, prazer, bem ou felicidade...” 

(ALMEIDA, 2011). 

Em um problema de decisão, segundo Cavalcanti (2007), busca-se a maximização do 

objetivo sempre que se pretende escolher uma alternativa dentre mais de uma. A ideia é 
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mensurar e quantificar a desejabilidade, mediante a associação de valores aos objetos de 

avaliação, o que proporciona um critério de escolha ao decisor (SILVA, 2006). 

A função utilidade, quando envolve mais de um atributo, é denominada função 

utilidade multiatributo e quando se tem um único atributo é chamada de função utilidade 

unidimensional. Por meio de um protocolo estruturado e fundamentado na estrutura 

axiomática da Teoria da Utilidade, a função utilidade é obtida, incluindo a questão 

probabilística sobre a avaliação de escolhas de diferentes preferências (ALMEIDA, 2011). 

Em alguns métodos, porêm, a função utilidade não é estabelecida devido à não ocorrência de 

incertezas nesse caso, a função é denominada de valor. A diferença entre as duas funções é 

que a função utilidade permite valorar a distribuição probabilística dos possíveis resultados da 

decisão, e o objetivo é maximizar a utilidade esperada, ou seja, a preferência entre as decisões 

nesse ponto, o decisor passa a descrever sua atitude perante o risco: avesso, neutro ou 

propenso. Já na função valor, a preferência do decisor é absoluta, e não relativa. 

Esse protocolo permite avaliar as consequências por meio de um processo chamado de 

elicitação de preferências, o qual busca incorporar ao problema as escolhas do decisor e o seu 

comportamento em relação ao risco (CAVALCANTI, 2007). Esse processo permite criar uma 

nova escala denominada escala de utilidade. 

2.3. Métodos SMARTS e SMARTER  

O método SMARTS (Simple Multi-Attribute Rating Tecnique) foi elaborado por 

Edwards em 1977, como um amadurecimento do SMART, e tem uma variante denominada 

SMARTER para a obtenção das preferências entre as melhores alternativas. De acordo com 

Cavalcanti (2007), SMARTS e SMARTER são uma simplificação do MAUT, e estudos 

comparam os procedimentos holísticos, cuja análise de julgamento dos critérios considerando-

se o melhor e pior “estímulo” como apoio, busca estabelecer uma pré-ordem completa entre 

as alternativas. 

Esse método é utilizado para a obtenção das constantes de escala. Utiliza o 

procedimento de peso por swing, considerando também as funções de valor lineares para as 

avaliações intra-critério, dessa forma, simplificando as hipóteses no processo de análise 

(ALMEIDA, 2011). SMARTS procura corrigir um erro do método de apoio à decisão 

SMART, usando o processo swing para a elicitação dos pesos.  

Segundo Edwards e Barron (1994), os valores dos pesos obtidos pelo uso do SMARTS 

estão relacionados aos valores das dimensões de utilidades únicas. Assim, refletem a extensão 

da utilidade, na qual são avaliados de acordo com sua importância. Esse além de respeitar a 
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teoria MAUT, consegue definir uma forma linear de simples implementação e com relação 

direta entre as ponderações e o peso normalizado. 

 De acordo com Silva (2006), o SMARTS utiliza a estratégia de aproximação heróica 

para justificar as aproximações lineares de funções de valor de única dimensão e usa um 

modelo de agregação aditivo. O SMARTER adiciona um terceiro uso que é a justificação da 

ordenação dos pesos dos atributos para a obtenção dos seus valores. Utiliza uma função de 

valor aditiva com apenas uma ordenação de ponderação das escalas e não requer valor preciso 

para os coeficientes de escala. 

O método SMARTER será utilizado para a elaboração da ordenação dos modais a 

serem utilizados pela empresa em estudo. A escolha desse método foi baseada em seu fácil 

entendimento e simples aplicabilidade para o gestor. Cavalcanti (2007) entende que há duas 

motivações básicas para a utilização do SMARTS, SMARTER: (i) deve ser considerado o 

trade-off entre o erro na modelagem e o erro na elicitação na escolha do método; (ii) 

facilidade na implantação e utilização do método. A sua principal desvantagem é uma 

abordagem mais superficial do problema, por evitar o juízo de decisões mais difíceis sem 

aumentar o discernimento do decisor acerca do problema.  

De forma resumida, segundo Edwards e Barron (1994 apud Valois 2009), os passos 

necessários para a aplicação do SMARTER são as seguintes: 

Passo 1: Propósito e Decisores: deve ser definido o propósito/objetivo da decisão a ser 

aplicado à metodologia, bem como o decisor do processo, que poderá ser uma ou mais 

pessoas.  

Passo 2: Definição dos atributos: a partir de uma lista de atributos potencialmente relevantes, 

que pode ser organizada por meio da técnica denominada brainstorm, busca-se a 

concordância dos decisores quanto aos atributos a serem utilizados. Para não haver atributos 

em excesso e de pouca importância, de acordo com Almeida (2011), deve-se refinar bem a 

lista. 

Passo 3: Identificação de alternativas para a solução: não há um procedimento-padrão para a 

identificação das soluções. É fato que a qualidade da solução do problema está atrelada à 

qualidade das alternativas que estão relacionadas no processo de decisão. O analista pode 

utilizar as duas primeiras etapas com o objetivo de definir a maior quantidade de alternativas 

reais ou hipotéticas para o processo de avaliação. 

Passo 4: Matriz de alternativas por critério: elaboração de uma matriz de alternativas contra 

critérios, semelhante à Tabela 2.1. Dentro de uma escala de mensuração apropriada essa 

matriz deve ser preenchida com a quantificação do valor de cada alternativa em relação a cada 
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atributo. Essa matriz, denominada matriz de consequências (ALMEIDA, 2011), pode também 

ser apresentada na forma de avaliações subjetivas ou de seus valores, quando se apresentam 

como variáveis físicas. 

Tabela 2.1 – Matriz de alternativas contra critérios 

Alternativas 
(Ai) 

Critérios 

 1 2 3 4 K 
A1 X11 X12 X13 X14 X1k 
A2 X21 X21 X23 X24 X2k 
A3 X31 X32 X33 X34 X3k 
A i Xi1 Xi2 Xi3 Xi4 Xik 

                              Fonte: Esta pesquisa (2013) 
  

Passo 5: Eliminação das alternativas dominadas ou insuficientes: devem ser retiradas as 

alternativas que apresentam utilidades iguais em todos os atributos e superadas em pelo 

menos um atributo em comparação com outra alternativa. Recomenda-se checar se a 

eliminação de uma opção dominada não reduziu consideravelmente qualquer faixa de 

atributos. Se isso acontecer, deve-se considerar se o atributo merece ser usado (SILVA, 2006).  

Passo 6: Conversão das utilidades em escala única: antes da conversão das utilidades numa 

escala única, é necessário que seja testada a condição de linearidade das utilidades para cada 

um dos atributos. Se o uso da linearidade como uma aproximação for justificável, de acordo 

com Cavalcanti (2007), utiliza-se a faixa de variação dos scores, ou uma faixa mais ampla 

para especificar o limite inferior e o superior das funções de utilidade unidimensional. Nessa 

escala, a origem, por exemplo, 0 (zero), corresponde à pior alternativa, e o extremo, por 

exemplo, 100 (cem), corresponde à melhor alternativa para cada um dos atributos.  

 Quatro maneiras, segundo Edwards & Barron (1994, apud Schramm, 2008), se 

apresentam para os decisores se adequarem às funções valor. Uma em particular é adequada 

para os casos que são realizados pelo julgamento do decisor, ou seja, em que a utilidade 

unidimensional é obtida a partir de medidas não físicas (qualitativas), e três delas são 

específicas para as dimensões que possibilitem medidas físicas, conforme está demonstrado 

na Figura 2.1. 

 É importante salientar que os quatro gráficos apresentados na Figura 2.1., possuem 

características e definições distintas, segundo as suas legendas. 
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Figura 2.1 – Funções valor  

Fonte: Edwards & Barron (1994, apud Schramm, 2008) 

Passo 7: Hierarquização dos atributos: esse procedimento para definir a ordem de importância 

é feito com questionamentos ao decisor. Deve-se incluir na matriz uma alternativa hipotética 

que tenha o pior desempenho em todos os critérios, tendo, portanto, valor zero (ALMEIDA, 

2011). De acordo com o autor, a seguinte pergunta deve ser feita ao decisor: “Imagine que 

você deverá escolher essa alternativa. Você conseguiria melhorar o desempenho dessa 

alternativa em apenas um dos critérios do pior para o maior valor? Em sua escolha, quais os 

critérios vocês que melhoraria?” O decisor selecionaria um dos objetivos. O próximo 

questionamento seria sobre qual dentre as restantes o decisor mudaria do pior para o melhor 

valor, e assim sucessivamente. Isso deveria acontecer até a finalização de todos os atributos, 

obtendo-se assim uma hierarquização dos atributos. O mais importante seria o primeiro e o 

menos importante seria o último selecionado. 

Passo 8: Peso dos Atributos: por meio de estimativas, é possível obter a valoração dos pesos 

dos atributos. Para tal, deve-se associar um maior valor ao atributo mais importante. Para os 

demais atributos, dentro da escala, por exemplo, de 0 a 100 pontos, deve-se associar um valor 

conforme sua importância relativa ao atributo anterior. Outra forma de obter a valoração dos 
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pesos dos atributos é utilizar um dos procedimentos propostos para transformar a informação 

de ordem dos critérios em pesos, sem que se faça uma avaliação adicional com o decisor 

(ALMEIDA, 2011). Esse procedimento é o ROC (Ranking Ordered Centroid), que consiste 

numa fórmula computacional conveniente e recai na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 – Pesos ROC de acordo com o número de atributos 

Número de Atributos 
Rank 

9 8 7 6 5 4 3 2 
1 0,3143 0,3397 0,3704 0,4083 0,4597 0,5208 0,6111 0,75 
2 0,2032 0,2147 0,2276 0,2417 0,2567 0,2708 0,2778 0,25 
3 0,1477 0,1522 0,1561 0,1583 0,1567 0,1458 0,111  
4 0,1106 0,1106 0,1085 0,1028 0,09 0,0625   
5 0,0828 0,0793 0,0728 0,0611 0,04    
6 0,0606 0,0543 0,0442 0,0278     
7 0,0421 0,0335 0,0204      
8 0,0262 0,0156       
9 0,0123        

               Fonte: Edwards & Barron (1994, apud Cavalcanti 2007) 
 

Abaixo, consta o desenvolvimento das equações 1, 2, 3, 4 para o cálculo dos pesos 

demonstrado acima: 

Se w1 ≥ w2 ≥ ... ≥ wk, então, 

 

  

 

De maneira geral, se K é o número de critérios, então o peso do k-ésimo critério, será 

(equação 5): 

 

  

Passo 9: Agregação das preferências e tomada de decisão: Nesse caso, decide ou seleciona a 

alternativa que apresentar a melhor utilidade multiatributo. 

Após a utilização do modelo multicritério, é importante a realização de uma análise de 

sensibilidade para analisar a importância dos atributos quanto a possíveis mudanças de 

preferências do decisor (VALOIS, 2009). 

 

(1) 
 
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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2.3.1. Aplicações de modelos multicritério na logística 
 

Chou e Chang (2008) apresentaram uma abordagem para resolver o problema de 

seleção de fornecedores a partir da perspectiva da gestão estratégica da cadeia de suprimentos, 

alinhada ao método SMART de multiatributo. O sistema proposto utiliza a estratégia para 

identificar os critérios de seleção de fornecedores, no qual o decisor pode estudar os riscos de 

fornecimento de fornecedores individuais na tomada de decisão.  

No âmbito da logística existem vários tipos de modelo para avaliar qual modal é mais 

adequado de acordo com as restrições imposta pela empresa e pelo ambiente em que a mesma 

se localiza. Porém, as aplicações se restringem quando a análise é para avaliar o transporte 

multimodal a ser realizado por uma empresa. Esta avaliação necessita da investigação 

holística em diversos aspectos, dentre outros, tem-se: o desenvolvimento tecnológico; número 

de itens envolvidos no processo produtivo da empresa; diversidade de materiais e 

componentes, com características distintas; tipo de contrato com o fornecedor. Neste sentido, 

Chou e Chang (2008) apresentaram uma abordagem para resolver o problema de seleção de 

fornecedores a partir da perspectiva da gestão na cadeia de suprimentos. Esta análise é 

realizada com o método SMART que identifica riscos de fornecimento entre as empresas 

fornecedoras.  

Ellinger et al. (2012) elaboraram um modelo avaliação da competência da gestão da 

cadeia de suprimento baseados no desempenho da empresa e no uso do elemento opinião de 

especialistas de Abastecimento da Cadeia Grupo, por meio da avaliação de 25 critérios, dentre 

os quais o Índice de Satisfação do Cliente Americano (ACSI) de banco de dados e do Valor 

Econômico Adicionado (EVA), para desenvolver uma compreensão mais holística da cadeia 

de suprimento. Já Cadden et al.  (2013) ampliaram o conhecimento do comprador-fornecedor, 

ao investigarem o desempenho da cultura organizacional entre o comprador e a cadeia de 

suprimentos.  

Ganga et al. (2011) apresentaram uma proposta baseada na teoria dos conjuntos fuzzy 

para predizer o desempenho de uma cadeia de suprimentos, de acordo com os 

relacionamentos causais entre as medidas de desempenho  para lidar com situações de 

incerteza e subjetividade do decisor. Outras abordagens de modelagem multicritério na 

logística incluem o uso da técnica Analytic Hierarchy Process (AHP), desenvolvida por Chan 

(2003); Agarwal et al. (2006).  

Com referência à efetividade é importante observar a qualidade da operação logística 

para o estabelecimento de prioridade no funcionamento do sistema logístico. É preciso 
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considerar os fatores que envolvem uma decisão de escolha de modal. Já que existem tipos de 

produtos que apenas admite a movimentação pela via terrestre, tendo em vista as 

características do produto, o seu volume, prazo de entrega e tipo de movimentação de 

embarque e desembarque, relação custo x volume, situação em que o gestor ou decisor 

escolherá o modal rodoviário ou ferroviário.  

Desta forma, a análise das aplicações multicritério permite avaliar quando o modal 

logístico pode oferecer vantagem competitiva, ou a melhor escolha que compense o custo de 

utilizar um determinado modal com o custo indireto de estoque associado ao desempenho do 

modal selecionado, em termos de velocidade, de confiabilidade, do melhor trajeto, da 

capacidade, da disponibilidade, do custo operacional de cada modal.  

 

2.4. Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo foram abordados os principais elementos da decisão multicritério e em 

especial os métodos SMARTER e SMARTS.  

Escolher o modal de transporte mais adequado para os serviços logísticos requer a 

avaliação entre diversos fatores de uma cadeia de suprimentos, tais como: tamanho dos lotes, 

tempo de entrega, custo total, frequência de chegada da mercadoria, tempo de entrega, 

capacidade de cada veículo. Porém, a maioria das empresas apenas avalia os custos e os 

consideram, como o critério mais importante para a determinação do nível de serviço de 

transporte.  

Entretanto, dentro de uma empresa, o maior obstáculo logístico é o de coordenar a 

competência funcional em uma operação integrada de acordo com as exigências do 

consumidor. Desta forma, é essencial interligar as operações internas e externas com os 

fornecedores de materiais e de serviços (BALLOU, 2001).  
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3. A LOGÍSTICA DE TRANSPORTE  

Os desafios da gestão da logística tornaram-se mais freqüentes e menos previsíveis de 

acordo com o requerimento das mudanças gerenciais mais complexas. Neste capítulo, serão 

abordados alguns conceitos, aspectos teóricos e trabalhos realizados ao longo dos últimos 

anos e que servirão como base para melhor se entender o presente estudo.  

3.1 Logística 

A logística é responsável por todas as atividades que envolvem a movimentação e a 

armazenagem de produtos que facilitam todo o fluxo da cadeia, desde o início, na aquisição 

da matéria-prima, até o ponto de consumo final, não esquecendo de todo o fluxo de 

informação que faz os produtos estarem em movimento, objetivando servir aos clientes com 

níveis de serviço adequado e custos competitivos. Esse é um conceito mais amplo apresentado 

por Pozo (2007).  

Segundo Ballou (2011), a logística tem como objetivo atender aos clientes com um 

nível de serviço desejado e como meta, providenciar no lugar certo, no tempo exato e na 

condição desejada, ao menor custo possível, os bens e/ou serviços desejados pelos clientes. 

Faria e Gameiro (2010) afirmam que a logística tinha uma importância secundária dentro das 

empresas, como uma atividade de menor grau de importância, sendo considerada uma função 

de apoio à função estratégica da organização. Para Cruz (2011), pode-se entender que a 

logística faz parte de toda a cadeia de suprimentos e que o transporte está subentendido na 

logística, nos quesitos de abastecimento, movimentação interna, distribuição física e entrega 

ao destino final. Nenhuma empresa consegue operar sem haver movimentações de entradas 

(matérias-primas) e saídas (produtos acabados) (POZO, 2007). 

No entanto, segundo Dalmas (2008), até por volta de 1950 a gestão de transportes 

estava sob a responsabilidade gerencial da produção. Apesar de a atividade ser considerada de 

extrema importância, havia conflitos entre os objetivos e as responsabilidades. Segundo o 

autor, naquela época era tolerada a ineficiência na distribuição, pois havia escassez na 

capacidade industrial e existia uma capacidade de venda reprimida. A partir dos anos 1980, no 

entanto, houve uma mudança significativa da forma de conduzir as empresas, com a rápida 

evolução tecnológica e a troca de conhecimento entre os países, o fenômeno da 

“Globalização” (BARAT, 2007).  
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As organizações que buscaram aprimorar a sua eficiência e eficácia global, 

necessitavam estar envolvidas diretamente nas constantes mudanças que acontecem no 

ambiente externo, desde os avanços na tecnologia, legislação e, sobretudo na economia, para 

enfrentar a disputa por parcelas do mercado (POZO, 2007). Houve significativas 

transformações políticas e tecnológicas: mudanças na regulamentação do transporte, 

comercialização do microcomputador, revolução da informação, adoção dos movimentos da 

qualidade e desenvolvimento de parcerias e alianças estratégicas (BOWERSOX e CLOSS, 

2001). Especificamente em 1982 se verifica o uso da expressão “gestão da cadeia de 

suprimentos” pela primeira vez. Seus criadores, os consultores Oliver e Weber, introduziram-

na com um foco eminentemente intraorganizacional, associada à discussão dos benefícios da 

integração das funções internas de compra, produção, vendas e distribuição (BOWERSOX e 

CLOSS, 2006). 

Segundo Pozo (2007), essa visão moderna de atuação deve estar integrada a uma 

mesma gerência de atuação, que contenha os campos vitais da empresa: pedidos de vendas, 

sistema de suprimentos, controle de estoques de matéria-prima e produtos acabados, sistema 

de planejamento e controle da produção, e por último, o sistema de movimentação e 

distribuição de produtos e serviços.  

Entretanto, a maior pressão na gestão está baseada no controle dos custos nas 

indústrias (BALLOU, 2010). Segundo Faria e Gameiro (2010), algumas empresas já estavam 

criando cargos específicos com objetivo de dar um foco total ao gerenciamento dos custos em 

suas operações logísticas, referentes a transportes, processamento de pedidos, movimentação 

e armazenagem dos seus materiais. Ballou (2011) amplia as atividades para: manuseio de 

materiais, embalagem de proteção, obtenção, programação de produtos, manutenção de 

informação, que denominadas atividades de apoio dão suporte às atividades principais, para a 

obtenção de resultados de nível de serviço desejado. Nesse sentido, é importante entender que 

a logística, em seu conceito ampliado, envolve uma gama de atividades que estão elencadas a 

seguir: 

1. Padrões de serviço ao Cliente: cooperar com o Marketing para: 

• Determinar as necessidades e os desejos de clientes por serviços logísticos; 

• Determinar a reação dos clientes aos serviços; 

• Estabelecer o nível de serviços aos clientes. 

2. Transportes 

• Seleção do modal e do serviço de transportes; 

• Consolidação de fretes; 
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• Roteiro do transporte; 

• Programação de veículos; 

• Seleção de equipamentos; 

• Processamento de reclamações; 

• Auditoria de tarifas. 

3. Administração de estoques 

• Políticas de estocagem de matérias-primas e produtos acabados; 

• Previsão de vendas a curto prazo; 

• Combinação de produtos em pontos de estocagem; 

• Número, tamanho e local dos pontos de estocagem; 

• Estratégias Just-in-Time, de empurrar e de puxar. 

4. Fluxo de informações e processamento de pedidos 

• Procedimentos de interface dos estoques com pedidos de venda; 

• Métodos de transmissão de informações de pedido; 

• Regras de pedidos. 

 

Segundo Ballou (2010), raras são as empresas que detêm um conhecimento exato dos 

custos logísticos totais envolvidos em cada uma de suas operações, e em cada produto 

ofertado. As empresas perceberam que os custos estavam integrados, da estocagem da 

matéria-prima ao transporte das mercadorias até o cliente final (FARIA e GAMEIRO, 2010). 

Segundo Faria e Gameiro (2010), a opção de gerar vantagem competitiva por meio da 

logística se daria pela possibilidade de a empresa aprimorar o nível de serviço ao cliente e, 

consequentemente, a melhoria de sua rentabilidade pelo controle de seus custos. Quando 

havia escassez das vendas ou mesmo períodos recessivos, os administradores buscavam 

ganhos em produtividade (BALLOU, 2011). Com as possibilidades de aumento da 

produtividade bem trabalhadas, as empresas então verificavam, dentro do âmbito da logística, 

a oportunidade de redução de custos (BALLOU, 2011). 

De acordo com Demaria (2004), anteriormente, as relações entre os fornecedores e os 

clientes eram mais do tipo adversário do que cooperativo. Atualmente, ainda existem 

empresas que buscam reduzir despesas à custa dos seus parceiros. No entanto, segundo esse 

autor, as empresas que atuam dessa forma, ainda não entendem que as transferências de 

custos não as fazem mais competitivas. Para Pozo (2007), uma determinada empresa pode 

alcançar uma posição de liderança no mercado e se tornar respeitável, admirada e ter a 

preferência dos clientes, com o uso da Logística. O autor afirma que o sucesso de uma 
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empresa está muito além da sua boa estrutura organizacional. A base da vantagem 

competitiva está no fato de o cliente perceber o benefício de pagar pelo produto e/ou serviço e 

pela capacidade de a empresa operar a um custo mais baixo em relação aos praticados pelos 

concorrentes, oferecendo uma maior satisfação aos clientes e um melhor retorno ao negócio 

(POZO, 2007). 

3.2. Sistema de transportes  
Bowersox et al. (2006) afirmam que o transporte é uma atividade bastante clara dentro 

da logística, sendo a economia de um país dependente de uma infraestrutura de transportes de 

qualidade e de agentes de mercado que prestem serviços confiáveis. De acordo com Vianna 

(2002, apud Cavalho, 2009), as civilizações têm progredido por conta do desenvolvimento 

intrínseco nos seus modos de transportes e por meio do aprimoramento e evolução da sua 

tecnologia. Desse modo, surge a importância do sistema de transporte para uma civilização.  

Segundo Santos (2006, apud Cavalho, 2009), para um país obter um crescimento 

sustentável e um efetivo desenvolvimento, a disponibilidade de uma infraestrutura de 

transportes é condição essencial. Quando os serviços de transportes são disponibilizados mais 

baratos, as nações que ainda estão em desenvolvimento começam a ter uma estrutura 

semelhante à de uma economia desenvolvida. De acordo com Ballou (2011), a comparação 

entre as vantagens estratégicas de cada país destaca mais uma vez o papel dos transportes na 

geração das riquezas desse país.  

Conforme Pozo (2007), a produção e o consumo nas nações menos desenvolvidas 

tende a ocorrer no mesmo lugar, não dando oportunidade aos transportes para participarem do 

desenvolvimento. Quando o transporte tem um preço bom, os produtos são disponibilizados 

para outros locais o que faz com que ocorra desenvolvimento significativo e um aumento da 

competição no mercado, gera-se uma economia de escala, e consequentemente, uma redução 

no preço das mercadorias (POZO, 2007).  Ainda esse autor, na ausência de um bom sistema 

de transportes, o mercado fica restrito à produção local; mas, com bons serviços de 

transportes, o custo de outros mercados pode ser bastante competitivo.  

Segundo Ballou (2011), a desvinculação dos locais de produção e de consumo, 

ocasionada por uma rede de transporte mais eficiente, dinâmica e barata, gera uma ampla 

liberdade de escolha de localização industrial para qualquer empresa usufruir de vantagens 

geográficas. Nesse sentido, Carvalho (2009) afirma que como medida para a modernização da 

sociedade, são necessários mais transportes, pois com isso são geradas mais demandas de 

trocas e intercâmbios em um processo de abertura de mercado que se retroalimenta 
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constantemente. Isto quer dizer, segundo Fleury et al. (2010), que o transporte passa a ter um 

papel fundamental em várias estratégias na rede logística, tornando necessária a geração de 

soluções que possibilitem a flexibilidade e a velocidade para a resposta ao cliente, ao menor 

custo possível, o que gera maior competitividade para a empresa. Com o transporte barato na 

sociedade, cada Estado poderá especializar-se em bens específicos, ou seja, bens que são 

produzidos com menores custos, e então haverá competitividade entre eles (BALLOU, 2011). 

Grande parte da movimentação das cargas é realizada por intermédio de cinco 

modalidades de transporte - ferrovia, rodovia, hidrovia, dutos e aerovias - e pelas agências de 

transporte, que facilitam e coordenam esses movimentos (agentes de transporte, 

transportadoras e associações de exportadores). Segundo Chopra e Mendi (2003, apud 

Cavalho, 2009), antes apenas enviados por meio físicos, existe o mais novo modal que 

transporta produtos como informação, imagem e música, eletronicamente pela internet, o 

chamado transporte eletrônico.  

No Brasil, tudo o que se refere a construção, manutenção e operação de infraestrutura 

nos modais rodoviário, ferroviário e aquaviário, é desempenhado pelo Departamento Nacional 

de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que é o órgão executor da política de transporte, 

determinada pelo Governo Federal brasileiro, autarquia vinculada ao Ministério dos 

Transportes, implantada em fevereiro de 2002 (DALMAS, 2008). 

De acordo com Fleury et al.(2010), o impacto sentido pelos clientes no que diz 

respeito aos transportes é dos mais significativos, e as principais exigências do mercado em 

sua grande maioria estão ligadas à pontualidade dos serviços, à capacidade de prover um 

serviço porta a porta, à flexibilidade no que tange ao manuseio de grande variedade de 

produtos, ao gerenciamento de riscos associados a roubos, danos e avarias e à capacidade de o 

transportador oferecer mais que um serviço básico de transporte, tornando-se capaz de 

executar outras funções logísticas. 

A importância de cada modelo de transporte varia em função do tempo e é explicada 

de acordo com as suas cargas (POZO, 2007), determinada pelo momento da utilização e pela 

necessidade dos clientes. O usuário pode escolher ou selecionar o modal de acordo com um 

melhor balanço entre nível de serviço e custo. Para auxiliar na decisão, critérios como custos, 

tempo médio de entrega, tempo de trânsito e sua variação e perdas e danos, devem ser levados 

em consideração. Cada um deles possui uma estrutura de custos e características operacionais 

que satisfazem determinados tipos de produtos e de operações (DALMAS, 2008). 

Em geral, o custo para o transportador é o somatório dos custos dos transportes mais 

as taxas de acessórios ou de terminais para a execução de serviços (BALLOU, 2011). No caso 
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de contratação de terceiros o custo torna-se o resultado do frete cobrado pela empresa de 

transportes, o que envolve o custo de transporte, com o acréscimo de taxas de acessórios ou a 

utilização de operações que envolvam terminais, somado às taxas adicionais, tais como a 

necessidade de carregar produtos na origem e entregar no destino final, seguros ou preparação 

e acondicionamento das mercadorias, que compõem o custo total do serviço a ser realizado 

(DALMAS, 2008). Exemplificado por Ballou (2011), quanto à utilização de caminhões, o 

custo é quatro vezes mais caro do que utilização do modal ferroviário, que, por sua vez, custa 

três vezes mais que as operações que envolvem dutos ou hidrovia. Certamente, a via aérea 

será mais cara que a hidrovia (POZO, 2007). A Tabela 3.1 resume a estrutura dos custos fixos 

e variáveis de cada modal.  

Tabela 3.1 – Estrutura de custo para cada modal 

Tipo do modal Estrutura de custo 
Ferroviário • Altos custos em equipamento, terminais, vias 

férreas, etc.; 
• Custo variável baixo 

Rodoviário • Custos fixos baixos (rodovias estabelecidas e 
construídas com fundos públicos); 
• Custo variável médio (combustível, manutenção, 
etc.) 

Aquaviário • Custo fixo médio (navios e equipamentos); 
• Custo variável baixo (capacidade para 
transportar grande quantidade de tonelagem). 

Dutoviário • Custo fixo elevado (direitos de acesso, 
construção, requisitos para controle de estações e 
capacidade de bombeamento); 
• Custo variável baixo (nenhum custo com mão de 
obra de grande importância). 

Aeroviário • Custo fixo alto (aeronaves, manuseio e sistemas 
de carga); 
• Alto custo variável (combustível, mão de obra, 
etc.). 

Fonte: Fleury et al. (2010) 

 

Na Tabela 3.2 estão descritas as características operacionais de cada modal quanto a 

velocidade, disponibilidade, confiabilidade, capacidade e frequência (5 refere-se à 

característica com menor importância, e 1 à de maior importância). 
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Tabela 3.2 – Características operacionais relativas por modal de transporte 

Características operacionais Ferroviário Rodoviário Aquaviário Dutoviário Aéreo 
Velocidade 3 2 4 5 1 

Disponibilidade 2 1 4 5 3 
Confiabilidade 3 2 4 1 5 

Capacidade 2 3 1 5 4 
Frequência 4 2 5 1 3 
Resultado 14 10 18 17 16 

Fonte: Fleury et al. (2010) 

 

Percebe-se que: 

- Velocidade: Também conhecido como transit time, é o tempo utilizado em uma 

movimentação em determinada rota. O modal aéreo é o mais rápido dentre os cinco modais 

mencionado; 

- Disponibilidade: Oportunidade que um modal tem de atender em determinadas 

localidades. Nessa característica, o modal rodoviário apresenta a maior disponibilidade, pois 

consegue dirigir-se a diversos pontos de carga e descarga, caracterizando um serviço porta a 

porta; 

- Confiabilidade: Capacidade de não haver variações em suas programações de 

entregas esperadas ou divulgadas. O modal dutoviário merece destaque, pois há uma 

possibilidade restrita de haver interferências em função das condições de tempo e de 

congestionamento; 

- Capacidade: Possibilidade de um modal trabalhar com diferentes volumes/tamanhos 

e tipo de cargas. Nesse item, destaca-se o modal marítimo, pois praticamente não há restrições 

quanto ao tipo de produto a ser transportado, bem como o volume, que pode atingir milhares 

de toneladas; 

- Frequência: Quantidade de vezes que um modal pode ser utilizado em um 

determinado intervalo de tempo. Novamente o dutoviário merece destaque, devido a seu 

serviço contínuo realizado entre dois pontos. 

Por ter uma classificação de destaque nas cinco características operacionais, explica-se 

em parte a preferência pelo transporte rodoviário. Transportadoras ditas de classe mundial 

ocupam posições de destaque em todas as categorias, exceto no item capacidade. Diversas 

pesquisas, segundo Ballou (2011), mostram que o tempo médio para a entrega e sua variação 

são fatores dos mais importantes. Considera-se o tempo médio de entrega como o tempo 

necessário para transportar uma determinada carga de um local ao outro, origem e destino. 

De acordo com Pozo (2007), o tempo de entrega também depende da seleção do 

transporte. Se o produto for perecível, requer um transporte rápido em relação à distância, que 
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para esse tipo de mercadorias, normalmente, é porta a porta, mesmo que outro modal seja 

envolvido. Terá mais chances de ser escolhido, quanto a perdas e danos ocorridos na origem 

até o destino, o transportador que apresentar melhor habilidade em proteger a carga de 

avarias.  

É extremamente importante que haja uma proteção total da carga, pois, 

independentemente do produto ou do transporte, o cliente deseja receber a mercadoria em 

bom estado de conservação. Em alguns países, como os Estados Unidos, as empresas estão 

sujeitas a penalidades caso não trabalhem com verdadeiro cuidado em suas movimentações, 

visando à proteção das cargas (BALLOU, 2011). No Brasil, por falta de investimentos em 

infraestrutura, conservação, ampliação e integração dos sistemas de transportes, há uma série 

de barreiras que impedem a utilização de todas as alternativas modais, multimodais e 

intermodais. 

Segundo Fleury et al. (2010), apesar de iniciativas passadas, como o plano Brasil em 

Ação, e o processo de privatização de portos e ferrovias, houve pouca alteração na 

composição da matriz de transporte brasileira, conforme a Tabela 3.3. 

Tabela 3.3 – Participação (%) dos modais na Matriz de Transporte 

Modal 94 95 96 97 98 
Aéreo 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Aquaviário 10,3 11,5 11,5 11,6 12,8 
Dutoviário 4,0 4,0 3,8 4,5 4,4 
Ferroviário 23,3 22,3 20,7 20,7 19,9 
Rodoviário 62,1 61,9 63,7 62,9 62,6 

Fonte: Fleury et al. (2010) 

 

3.3. Logística de transportes  
Calabrezi (2005) afirma que a definição adequada do modal é essencial para a redução 

dos custos logísticos. Conhecimento das características do modal a ser utilizado é necessária 

para se conseguir o objetivo final, que é de aumentar a rentabilidade e ganhar a 

competitividade. 

Segundo o Banco Mundial (2012), o valor adicionado ao setor de transportes no Brasil 

representa 4% do PIB e o dispêndio com o transporte de carga representa de 09% a 10% do 

PIB, que foi cerca de US$680 bilhões em 1996. Porém, o sistema de transportes do Brasil está 

passando por um momento de transição no que diz respeito à utilização de mais de um modal 

na movimentação de cargas (NAZÁRIO, 2000). Ainda de acordo com Nazário, isso tem 
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acontecido em função dos investimentos em infraestrutura, privatização dos portos e ferrovias 

e pela iniciativa de embarcadores e prestadores de serviços logísticos. 

Os tipos de produtos transportados por mais de um modal são predominantemente as 

commodities, como minério de ferro, grãos e cimento, todos caracterizados como produtos de 

baixo valor agregado (NAZÁRIO, 2000). Sem dúvida, é extremamente importante que a 

combinação de um ou mais modais seja a mais competitiva possível, pois o custo de 

transporte é uma variável bem representativa no valor final desses produtos. 

Conforme Nazário (2000), o fluxo de transporte por mais de um modal no Brasil é 

inexpressivo para produtos de maior valor agregado; no entanto, nos EUA, o transporte rodo-

ferroviário apresentou, nos últimos 10 anos, um crescimento acumulado de 50%, com uma 

representatividade, em 1998, de cerca de 9 milhões de contêineres e carretas. Por isso, a 

disponibilidade de vários modais traz a flexibilidade na tomada de decisão quanto ao modal a 

ser utilizado, pois cada um deve ser explorado convenientemente (DALMAS, 2008).  

Dados do Banco Mundial (2012), afirmam ainda que no Brasil, há um grande volume 

transportado por ano e baixos quocientes de valores por fretes das mercadorias, por longas 

distâncias transportadas. Fatores que favorecem arranjos logísticos envolvem o transporte 

hidroviário (incluindo a cabotagem) e o ferroviário, em detrimento do transporte rodoviário 

(Tabela 3.4).  

Tabela 3.4 – Participação dos transportes hidroviário e ferroviário nos fluxos interestaduais (%) 

Destino Origem 
 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-

Oeste 
Total Inter-

regional 
 Ferrovias 

Norte 0 0 0 0 0 0 0 
Nordeste 0 9 3 0 0 5 2 
Sudeste 0 1 30 2 9 17 2 

Sul 0 0 5 11 12 7 5 
Centro-oeste 0 0 11 0 0 8 9 

Total 0 4 19 5 8 12 3 
Inter-regional 0 1 5 1 9   

 Hidrovias 
Norte 87 65 32 54 0 55 42 

Nordeste 0 40 23 69 0 33 28 
Sudeste 8 62 26 26 0 29 33 

Sul 0 8 24 9 0 16 20 
Centro-Oeste 0 0 0 0 0 0 0 

Total 32 51 24 22 0 27 27 
Inter-regional 6 60 21 29 0   

Fonte: Banco Mundial (2012) 
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A Tabela 3.5 mostra que a infraestrutura de transportes no Brasil ainda está muito 

aquém quando comparada à de outros países. Embora casos práticos existam em função da 

utilização de vários modais, várias iniciativas ainda esbarram em questões de infraestrutura e 

de regulamentação, tais como: eficiência dos portos, terminais utilizados na integração dos 

modais e regulamentação da operação de transporte de mais de um modal (NAZÁRIO, 2000).  

Tabela 3.5 – Comparação entre os sistemas rodoviário e ferroviário de vários países 

Países Área do Território 
(km2) 

(A) 

Rede Rodoviária 
Total (km) 

(B) 

Rede Ferroviária 
Principal (km) 

(C) 

B/A C/A 

EUA 9.363.398 6.303.770 177.712 0,673 0,019 
França 551.000 1.502.964 32.579 2,728 0,059 

Japão 377.682 1.113.387 20.251 2,948 0,054 

Índia 3.285.000 1.604.110 62.486 0,488 0,019 

México 1.969.269 213.192 26.445 0,108 0,013 

Itália 301.262 293.799 15.942 0,975 0,053 
Espanha 504.750 237.904 12.601 0,471 0,025 

Brasil 8.511.965 1.495.087 30.277 0,176 0,004 
Argentina 2.792.000 207.630 34.059 0,074 0,012 

Fonte: Nazário (2000) 

 

A seguir, serão detalhadas algumas características dos modais rodoviário, ferroviário e 

hidroviário, utilizados para o transporte de cargas no Brasil. 

 

3.3.1. Modal rodoviário  

A partir do fim da Segunda Guerra Mundial, o transporte rodoviário expandiu-se 

rapidamente nos Estados Unidos (BOWERSOX e CLOSS, 2010). Segundo esses autores, a 

flexibilidade operacional alcançada com o serviço porta a porta e a velocidade de 

movimentação intermunicipal fizeram com que o setor crescesse rapidamente. 

De acordo com Leite (2009), a partir do século XIX, o desenvolvimento da 

infraestrutura logística se expandiu mais significantemente, entre os anos de 1850 a 1940, 

momento em que foram construídas diversas rodovias. Grande parte desse desenvolvimento 

devido, à prioridade dada pelo governo à construção de estradas (no século XX), na década de 

1960, houve incentivos à indústria automobilística e subsídios aos preços dos combustíveis 

(LEITE, 2009). 

Segundo a CNT (2011), a malha rodoviária brasileira tem atualmente uma extensão de 

1.580.809 km, com apenas 212.618 km de pistas pavimentadas, ou seja 13,4% da extensão 

total. Essas, por sua vez, estão distribuídas conforme a jurisdição da seguinte forma: 61.961 



Capítulo 3                                                                                                      A Logística de Transporte Multimodal 
 

 26 

km de rodovias federais, 123.830 km de rodovias estaduais e 26.827 km de rodovias 

municipais. 

De acordo com Leite (2009), o Brasil encontra-se na última colocação de malhas 

rodoviárias pavimentadas se comparado a países com dimensões territoriais semelhantes, atrás 

do Canadá (516 mil km), Rússia (655 mil km), China (1,5 milhão de km) e Estados Unidos 

(4,2 milhões de km). 

Cabe destacar que a responsabilidade pela manutenção, conservação e ampliação da 

malha compete aos Governos Federal, Estadual e Municipal (CNT, 2011). Contudo, esses, por 

meio de licitações, podem conceder alguns trechos à iniciativa privada, transferindo a 

responsabilidade pelas atividades mencionadas. 

Conforme a CNT (2011), 15.816 km das rodovias pavimentadas são gerenciadas por 

operadores estaduais e pela iniciativa privada, cujas tarifas de pedágio são revertidas para 

atendimento ao usuário, ampliação e manutenção de toda a malha rodoviária. 

 Conforme a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT, 2012), o transporte 

de cargas brasileiro não tem exigências de entrada e saída do mercado, operando sob o regime 

de mercado livre. Com tudo isso, o transporte rodoviário representa 61,1% na matriz de 

transportes do Brasil, o que correspondeu em 2009, a 420,6 bilhões de toneladas-quilômetro – 

TKM, com a movimentação de 1,1 bilhão de toneladas de cargas por rodovia (CNT, 2011). 

Segundo Dalmas (2008), não existe no Brasil uma legislação específica que conceda 

autorizações, permissões e concessão de serviços de transportes para o exercício das 

atividades. A falta de regulamentação provoca uma concorrência desse modal com os demais 

de forma predatória e insustentável no longo prazo. 

Os transportadores rodoviários, consoante com Caixeta-Filho (2001, apud Dalmas 

2008), mal conseguem cobrir as despesas operacionais com as remunerações obtidas com os 

fretes, o que torna inviável construir reservas para o ressarcimento dos custos fixos 

envolvidos na atividade, enquanto nos Estados Unidos existem aproximadamente cinco mil 

empresas em busca de um mercado de cerca de US$ 100 bilhões.  No Brasil, existe um 

mercado de US$ 14 bilhões, aproximadamente, com mais de setenta mil empresas disputando 

espaço para a prestação de serviços (BARAT, 2007). 

Atualmente, a facilidade no mercado financeiro que os autônomos possuem para 

conseguir crédito e adquirir veículos e equipamentos, permite que se explore o mercado sem 

planejamento e controle do capital investido, o que acarreta negociações de tarifas menores 

que o mercado suporta. Tal comportamento prejudica a composição de fretes do modal 

rodoviário e afeta a rentabilidade dos outros modais concorrentes. 
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Rodrigues (2004) destaca que a exigência básica do modal rodoviário é a existência de 

rodovias; no entanto, esse é um modal em que há um enorme consumo de combustível, sendo 

então mais indicado para distâncias mais curtas (por exemplo, até 500 km).  

Esse tipo modalidade é interessante para ser utilizado por embarcadores cujas cargas 

sejam fracionadas e consideradas pequenas ou médias, com referenciais de distâncias curtos e 

médios e com a realização das coletas de um ponto a outro específico (FARIA e GAMEIRO, 

2010). 

As tarifas dos fretes estão sob responsabilidade individual de cada transportadora. A 

estrutura tarifária básica leva em consideração a natureza da mercadoria, o custo do 

transporte, o peso ou o volume e a distância da origem até o destino da carga. O frete também 

pode ser calculado por volume, por peso e/ou por lotação do veículo, com a possibilidade de 

ser adicionada uma taxa ad valorem para mercadorias de alto valor e o custo do seguro 

rodoviário obrigatório (DEMARIA, 2004). De acordo com Caixeta-Filho e Martins (2011), é 

possível identificar algumas variáveis que podem influenciar no estabelecimento do preço do 

frete, das quais se destacam: distância percorrida, custos operacionais, possibilidade de carga 

de retorno, carga e descarga, sazonalidade da demanda por transporte, especificidade da carga 

transportada e do veículo utilizado, perdas e avarias, vias utilizadas, pedágios e fiscalização, 

prazo de entrega e aspectos geográficos. 

Segundo Ballou (2011), as vantagens inerentes ao uso do transporte rodoviário, são: 

conveniência do serviço porta a porta, assim não há necessidade de carga e descarga entre a 

origem e o destino da carga, disponibilidade dos serviços e velocidade. BOWERSOX e 

CLOSS (2010) afirmam que as transportadoras também são flexíveis, pois são capazes de 

operar em todos os tipos de estradas. 

Em contrapartida, Rodrigues (2004), apresenta algumas desvantagens como: menor 

capacidade de carga, maior custo operacional, congestionamentos nas épocas de safra e 

degradação das rodovias.  Um ponto crítico é o baixo valor de remuneração do negócio 

(NAZÁRIO, 2000). Dados da COPPEAD (2000), apresentados na Figura 3.1, confirmam o 

baixo valor médio pago pelos fretes rodoviários quando comparado aos custos envolvidos em 

toda a operação. Com uma carteira de habilitação específica e um caminhão, qualquer pessoa 

pode tornar-se um transportador autônomo no Brasil; no entanto, segundo Nazário (2000), o 

transportador autônomo não faz o balanceamento correto dos custos envolvidos em cada 

transporte e, como consequência, cobra um frete menor do que deveria. 
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Figura 3.1 – Valor do frete rodoviário (R$/Ton*Km)  

Fonte: COPPEAD (2000) 
 

   As principais alternativas encontradas pelo transportador para reduzir a lacuna entre 

o preço médio e o custo são: redução da manutenção do veículo, jornada excessiva de 

trabalho para os motoristas, carregamento acima da tolerância, inadimplência fiscal, dentre 

outras (COPPEAD, 2000). 

Afirmam Ribeiro e Ferreira (2002) que o modal rodoviário normalmente apresenta uma 

composição de fretes com valores mais altos, se comparado aos modais ferroviário e 

hidroviário, recomendando a utilização para mercadorias com alto valor agregado e produtos 

perecíveis. Pois, quando são comparados com o sistema ferroviário, necessitam de baixo 

investimento em terminais e operam em sua grande maioria em rodovias com manutenção 

pública. Muito embora o custo com impostos e pedágios seja alto, as despesas estão 

diretamente relacionadas com a quantidade de quilômetros e de veículos operados 

(BOWERSOX e CLOSS, 2006), ou seja, o custo variável por quilômetro é alto, e existe a 

necessidade de mão de obra especializada e treinada para situações de emergência e de 

segurança. 

Rodrigues (2004) descreve os veículos mais utilizados no transporte rodoviário de 

cargas e classifica-os seguindo sua capacidade, distância entre os eixos e finalidades a que se 

destinam: 

• Caminhão plataforma: contêineres e cargas de grande volume ou peso unitário; 

• Caminhão baú: sua carroceria possui uma estrutura semelhante à dos contêineres, que 

protege das intempéries toda a carga transportada; 

• Caminhão tremonha ou caçamba: transporte de cargas a granel, descarregado por 

gravidade, pela basculação da caçamba; 
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• Caminhão aberto: mercadorias não perecíveis e pequenos volumes. Em casos de chuva, são 

cobertos por encerados; 

• Caminhão refrigerado: gêneros perecíveis. Possui mecanismos próprios para a refrigeração 

e a manutenção da temperatura no compartimento de cargas. 

 

As indústrias de implementos rodoviários, com o objetivo de aumentar a rentabilidade 

do setor, criaram novas carretas, denominadas bitrens e rodotrens, como está apresentado na 

Figura 3.2. 

 

 
Figura 3.2 – Carretas bitrem e rodotrem  

Fonte: Guerra (2005, apud Calabrezi 2005) 

 
De acordo com Calabrezi (2005), o custo de aquisição dessas carretas é 15% maior do 

que a das carretas convencionais, com uma utilização de combustível aproximadamente 10% 

maior e um aumento dos desgastes dos pneus em 12%, no entanto, a rentabilidade do 

transportador aumenta devido ao aumento de aproximadamente 40% da carga transportada na 

carreta. 

Ao definir o tipo de equipamento a ser utilizado no transporte rodoviário, deve-se 

adquiri-lo conforme a necessidade, capacidade de carga, distância correta que o veículo irá 

percorrer e exatamente a finalidade para que se destinará. Essa análise deve ser bem rigorosa, 

pois depois de ter investido ou solicitado qualquer equipamento inadequado para a operação, 

poderá comprometer os custos da empresa. 

Barat (2007) considera que o mercado de transporte rodoviário está passando por um 

processo de saturação, sendo que a estimativa de 85% de sua utilização é por serviços 

terceirizados. Mesmo com a não restrição legal para a entrada de novos players no mercado, 

afirma Barat (2007) que a relativamente baixa capacidade de absorção de serviços dos outros 

modais contribui para a dominância do transporte rodoviário no mercado brasileiro. Segundo 
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Calabrezi (2005), a legislação brasileira estabelece que a cobrança de pedágios seja realizada 

por eixos, e o custo quilômetro do pedágio cobrado nas rodovias para veículos de carga chega 

a superar os gastos com combustível, manutenção e custos de capital.  

Castro (2001, p.56 apud Calabrezi 2005) cita que “o multiplicador adotado pelo DNER 

foi baseado em critérios que refletem, dentre outros fatores, o impacto do tamanho e do peso 

de cada tipo de veículo no uso e desgaste da rodovia”. 

 

3.3.2. Modal Ferroviário  

Segundo Caixeta-Filho e Martins (2011), as ferrovias foram responsáveis pelo 

desenvolvimento econômico de boa parte das nações no século XIX. Os autores retratam que 

as ferrovias atingiram o seu sucesso devido à lacuna deixada pelo transporte hidroviário, tanto 

em transpor barreiras naturais, como montanhas, quanto na capacidade de movimentação de 

cargas pesadas para grandes distâncias.  

O aumento do número de passageiros, a mobilidade da população, a alavancagem de 

viagens de negócios e a influência no próprio crescimento das cidades, de acordo com 

Caixeta-Filho e Martins (2011), foram estimulados pelas ferrovias. Por outro lado, afirmam 

esses autores, houve uma significativa expansão da movimentação de cargas, por oferecerem 

um transporte mais rápido e de menor custo. 

Nos Estados Unidos, as primeiras ferrovias surgiram como complementares ao 

transporte hidroviário, que na época era predominante, servindo também a alguns centros que 

já haviam desenvolvido relações comerciais (CAIXETA-FILHO e MARTINS, 2011).  

Para os padrões existentes na época, as ferrovias demandavam um capital altíssimo de 

investimento, aliado às incertezas que havia quanto a problemas técnicos, operacionais e 

comerciais. As grandes corporações eram as responsáveis pelos investimentos, e algumas 

vezes, estimuladas por algum tipo de subsídio estatal (CAIXETA-FILHO e MARTINS, 

2011). Tais corporações detinham o monopólio do comércio das linhas e forneciam os seus 

próprios veículos e força motriz, organizando todo o tráfego, com o objetivo de garantir a 

segurança e a regularidade das operações. 

De acordo com Bowersox e Closs (2010), até uma época posterior à Segunda Guerra 

Mundial, as ferrovias dominaram a tonelagem de transporte intermunicipal, em decorrência 

do surgimento antecipado de uma extensa rede ferroviária conectava todas as cidades e 

municípios. 

A capacidade de oferecer serviços e de transportar grandes cargas tornou a ferrovia 

superior aos demais modais existentes e com direito a monopólio (BOWERSOX e CLOSS, 
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2010). Entretanto, afirmam os autores, as receitas brutas e as toneladas quilômetros das 

ferrovias começaram a declinar, após a Segunda Guerra Mundial, com o surgimento de uma 

competição acirrada com as transportadoras rodoviárias. 

Nos primórdios das ferrovias, além dos altos custos com equipamentos, muitos 

problemas técnicos foram enfrentados, o que fez com que levasse algum tempo até a definição 

de um padrão ideal de construção, bem como estruturas (CAIXETA-FILHO e MARTINS, 

2011). Segundo os autores, também houve dificuldades nas próprias construções, em virtude 

das condições naturais do relevo, clima, solo e rios. Em 1982, havia 265.000 km de linhas 

férreas nos EUA e em 1989 a quilometragem de vias diminuiu para 237.000 km, em 

decorrência de medidas de abandono e grande desenvolvimento das estradas e rodovias 

expressas para suportar o crescimento exponencial de automóveis e caminhões (BOWERSOX 

e CLOSS, 2010). 

Conforme Ribeiro e Ferreira (2002), na Europa as malhas ferroviárias são bem 

extensas e cobrem regiões com possibilidades mais amplas de desenvolvimento de fluxos 

(RIBEIRO e FERREIRA, 2002).  No caso do Brasil, de acordo com Caixeta-Filho e 

Martins (2011), a implantação das ferrovias ocorreu no período de 1840-1889. Consoante 

Duncan (1932 apud Caixeta-Filho e Martins 2011), o governo utilizou o método de subsídio 

ao capital privado com o objetivo de promover o desenvolvimento das ferrovias no país, na 

forma de garantia de retorno sobre o capital aplicado. Contudo, afirma esse autor, nos 

primeiros anos, o volume das chuvas, o clima tropical, a escassez de carvão, a instabilidade 

econômica e o acesso da costa para o interior afugentaram o interesse do capital estrangeiro. 

A primeira ferrovia somente entrou em operação no ano de 1854. Estava localizada na baía do 

Rio de Janeiro, com cerca de 14 km de extensão (CAIXETA-FILHO e MARTINS, 2011). 

Atualmente, a malha ferroviária brasileira em operação apresenta 29.817 km de 

extensão, sendo a quase totalidade (28.066 km) operada por empresas privadas, por meio de 

onze concessões (CNT, 2011). Dos pontos de vista histórico, econômico e geográfico, sua 

principal característica é a interligação de áreas de produção agrícola e de exploração mineral 

no interior do país com os pontos de exportação de mercadorias: os portos. 

A inclusão da Rede Ferroviária Federal S.A no Programa Nacional de Desestatização, 

por intermédio do Decreto nº 473/92, determinou que as suas malhas fossem privatizadas por 

um período de 30 anos, prorrogáveis por mais 30 anos (ANTT, 2011). 

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) foi criada por força de Lei 

nº10.233 e tem a responsabilidade de atuar na regulação e fiscalização de transportes 

rodoviários, ferroviários e dutoviários no Brasil. No que tange ao sistema ferroviário, a 
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agência atua diretamente nas questões ligadas à infraestrutura, à prestação de serviço público 

de transporte ferroviário de cargas e de passageiros, e fiscaliza doze concessões ferroviárias – 

conforme a Tabela 3.6, e suas respectivas extensões da malhas, conforme Tabela 3.7 - dentre 

as quais sete são oriundas da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA).  

Tabela 3.6 – Reformulação das concessionárias ferroviárias 

Iniciais Atuais 
NOVOESTE – Ferrovia Nordeste S.A. ALLMO – América Latina Logística Malha Oeste S.A. 

FCA – Ferrovia Centro Atlântica S.A. FCA – Ferrovia Centro Atlântica S.A. 
MRS Logística S.A. MRS Logística S.A. 
FTC – Ferrovia Tereza Cristina S.A. FTC – Ferrovia Tereza Cristina S.A. 
ALL – América Logística do Brasil S.A. ALLMS – América Latina Logística Malha Sul S.A. 
FERROESTE – Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. FERROESTE – Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. 
EFVM – Estrada de Ferros Vitória Minas EFVM - Estrada de Ferros Vitória Minas 
EFC – Estrada de Ferro Carajás EFC - Estrada de Ferro Carajás 
CFN – Companhia Ferroviária do Nordeste S.A. TLSA – Transnordestina Logística S.A. 
FERROBAN- Ferrovia Bandeirantes S.A. ALLMP – América Latina Logística Malha Paulista S.A. 
FERRONORTE – Ferrovias Norte Brasil S.A. ALLMN - América Latina Logística Malha Norte S.A. 
VALE/ S.A. Ferrovia Norte Sul - FNS VALE/ S.A. Ferrovia Norte Sul - FNS 

Fonte: ANTT (2011) 

Tabela 3.7 – Extensão da malha ferroviária (Km), até Agosto 2012 

Bitola Operadoras reguladas pela 
ANTT 

Origem 
1,60 1,00 Mista Total 

ALLMO – América Latina 
Logística Malha Oeste S.A. 

RFFSA - 1.945 -  

FCA – Ferrovia Centro 
Atlântica S.A. 

RFFSA - 7.910 156 1.945 

MRS Logística S.A. RFFSA 1.632 - 42 8.066 
FTC – Ferrovia Tereza Cristina 
S.A. 

RFFSA - 164 - 1.674 

ALLMS – América Latina 
Logística Malha Sul S.A. 

RFFSA - 7.254 11 164 

FERROESTE – Estrada de 
Ferro Paraná Oeste S.A. 

- - 248 - 7.265 

EFVM - Estrada de Ferro 
Vitória Minas 

- - 905 - 905 

EFC - Estrada de Ferro Carajás - 892 - - 892 
TLSA – Transnordestina 
Logística S.A. 

RFFSA - 4.189 18 4.207 

ALLMP – América Latina 
Logística Malha Paulista S.A. 

RFFSA 1.463 243 283 1.989 

ALLMN - América Latina 
Logística Malha Norte S.A. 

- 617 - - 617 

VALE/ S.A. Ferrovia Norte Sul 
- FNS 

- 720 - - 720 

Total - 5.324 22.858 510 28.692 
Fonte: ANTT (2011) 
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De acordo com o Banco Mundial (2012), no sentido de aumentar o custo-efetivo 

Brasil, a desestatização da RFFSA representou um passo muito importante. Os investimentos 

e expansões realizados pelo setor privado estão atrelados às necessidades e aos interesses 

públicos, um dos principais resultados da estratégia de privatização. O mapa das ferrovias de 

carga no país está ilustrado na Figura 3.3. 

 

 
Figura 3.3 – Mapa das ferrovias de carga no Brasil 

Fonte: ANTT (2011) 
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Um dos fatores explicados por Barros e Lobo (2009 apud Carvalho 2009) que podem 

estar contribuindo ou inibindo os investimentos em extensão ou a correção das linhas é a 

forma como foi determinado o modelo de concessões da ferrovia. As regras que estão em 

vigor, segundo esses autores, estabelecem que os investimentos realizados pelas 

concessionárias retornem ao poder da União assim que os períodos dos contratos de 

concessões se encerrarem. Assim sendo, os investimentos que devem ser realizados em novas 

linhas terminam sendo concebidos pelo próprio Governo. 

A elevada eficiência energética e a capacidade de transportar com uma grande 

tonelagem por longas distâncias são as principais razões para que as ferrovias continuem a 

ocupar um lugar de destaque na receita bruta e na tonelagem intermunicipal (BOWERSOX e 

CLOSS, 2010). De acordo com os autores citados, apesar de o sistema ferroviário contar com 

custos operacionais relativamente baixos, as operações ferroviárias, em virtude do 

equipamento caro, do acesso (as ferrovias devem manter a sua própria via), dos pátios de 

manobra e dos terminais, têm altos custos fixos. Segundo Ballou (2003), as variáveis 

determinantes na ferrovia para a análise dos custos são: custos fixos e variáveis, distância 

percorrida, carga transportada e tempo de viagem. Para Bowersox e Closs (2010), o custo 

variável por tonelada-quilômetro reduziu-se na substituição da energia de vapor por óleo 

diesel e com a eletrificação o que possibilita ainda maiores reduções. 

Faria e Gameiro (2010) afirmam que o transporte ferroviário é o mais adequado para 

grandes volumes, tornando-se dispendioso e de baixa eficiência para o transporte de pequenas 

quantias de produtos. De acordo com Caixeta-Filho e Martins (2011), o mercado que 

apresenta maior rentabilidade para a ferrovia é o de transporte de longa distância – acima de 

1.000 km, no qual a composição dos custos ferroviários soma menos do que a metade dos 

custos rodoviários, propiciando margens comerciais compatíveis com os altos custos fixos de 

exploração do segmento. 

No Brasil, o transporte de cargas por rodovias, nos trajetos de longas distâncias, tem 

um custo de longo prazo da ordem de R$38 – R$48 por 1.000 toneladas/quilômetro, enquanto 

as ferrovias apresentam custos na ordem de R$25 por 1.000 toneladas/quilômetro para fluxos 

semelhantes. Mesmo com essa vantagem, a participação ferroviária é bastante reduzida para 

percursos com distância média superior a 800 quilômetros (CAIXETA-FILHO e MARTINS, 

2011). Para efeito de comparação, reforçam os autores que nos EUA o market share 

ferroviário é de 40% na faixa dos 500 km, e de 60% nas distâncias superiores a 1.000 km. 

Um fato importante, de acordo com Carvalho (2009), é que, em comparação com o  

modal rodoviário, o ferroviário apresenta maior segurança, com menor índice de acidentes e 
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menor incidência de roubo e furtos. Na Tabela 3.8 está apresentada a contabilização do índice 

de acidentes por milhão de trens por quilômetro. 

Tabela 3.8 – Índice de acidentes (por milhão de trens x Km), até Junho 2012 

Anos Operadoras reguladas pela ANTT 
2009 2010 2011 2012 

ALLMO – América Latina Logística Malha Oeste S.A. 21,56 10,62 5,81 5,22 

FCA – Ferrovia Centro Atlântica S.A. 27,20 26,42 236,69 30,19 
MRS Logística S.A. 27,51 23,58 20,51 28,09 
FTC – Ferrovia Tereza Cristina S.A. 16,96 17,40 15,70 17,07 
ALLMS – América Latina Logística Malha Sul S.A. 5,50 4,98 4,20 2,91 
FERROESTE – Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. 3,82 3,56 2,82 1,86 
EFVM - Estrada de Ferros Vitória Minas 4,02 4,47 4,95 8,68 
EFC - Estrada de Ferro Carajás 22,76 23,86 24,13 22,20 
TLSA – Transnordestina Logística S.A. 2,71 8,13 15,38 0 
ALLMP – América Latina Logística Malha Paulista S.A. 11,51 9,66 13,78 0 
ALLMN - América Latina Logística Malha Norte S.A. 4,60 5,41 7,58 10,55 
VALE/ S.A. Ferrovia Norte Sul - FNS 167,82 196,65 196,43 104,04 
Total 15,00 15,00 14,00 12,00 

Fonte: ANTT (2011) 

 

Segundo Bowersox e Closs (2010), o tráfego ferroviário deixou de transportar grande 

variedade de commodities para se concentrar em produtos específicos. São cargas típicas do 

modal ferroviário: produtos siderúrgicos, grãos, minério de ferro, cimento e cal, derivados de 

petróleo, calcário, carvão mineral e clinquer. Na Tabela 3.9 estão as características das 

mercadorias transportadas no transporte ferroviário das concessionárias no ano de 2011. 

Tabela 3.9 – Mercadorias transportadas por ferrovias 

Operadoras reguladas pela ANTT Principais produtos transportados 
ALLMO – América Latina Logística Malha 
Oeste S.A. 

Minério de ferro, celulose, soja e farelo, açúcar, 
manganês, derivados de petróleo e álcool e areia. 

FCA – Ferrovia Centro Atlântica S.A. Soja e farelo, calcário siderúrgico, minério de ferro, 
fosfato, açúcar e milho. 

MRS Logística S.A. Minério de ferro, carvão mineral, produtos 
siderúrgicos, ferro gusa, cimento, soja e bauxita. 

FTC – Ferrovia Tereza Cristina S.A. Carvão mineral, contêiner. 
ALLMS – América Latina Logística Malha Sul 
S.A. 

Soja e farelo, açúcar, derivados do petróleo e álcool, 
milho e cimento. 

FERROESTE – Estrada de Ferro Paraná Oeste 
S.A. 

Soja, contêiner, trigo e óleo vegetal. 

EFVM - Estrada de Ferros Vitória Minas Minério de ferro, carvão mineral, coque, produtos 
siderúrgicos, celulose. 

EFC - Estrada de Ferro Carajás Minério, ferro gusa, manganês, cobre, combustíveis, 
derivados de petróleo e álcool. 

TLSA – Transnordestina Logística S.A. Cimento, derivados de petróleo, alumínio, calcário, 
coque. 

ALLMP – América Latina Logística Malha 
Paulista S.A. 

Açúcar, cloreto de potássio, adubo, calcário, derivados 
de petróleo e álcool. 

ALLMN - América Latina Logística Malha Soja e farelo, milho, óleo vegetal, combustíveis 
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Norte S.A. derivados do petróleo e álcool. 
VALE/ S.A. Ferrovia Norte Sul - FNS Soja e farelo, minério de ferro e areia. 

Fonte: ANTT (2011) 

 

Na Figura 3.4 está ilustrada a demanda crescente de movimentação de cargas pelo 

sistema ferroviário, com um crescimento de 87,6%, comparando o realizado no ano de 1997 

com do ano de 2011. Segundo dados da CNT (2011), a ferrovia participa com cerca de 21% 

da matriz de transporte de cargas no Brasil e segundo Nazário (2000, apud Calabrezi 2005) o 

modal é extremamente dependente do minério de ferro. Sem esse produto, a sua participação 

caiu para 9% na matriz de transporte. 

 
Figura 3.4 – Movimentação de cargas transportadas pela ferrovia (milhões de TU) 

Fonte: ANTF (2012) 

Um vagão gasta em média 88% do seu tempo carregando e descarregando, 

locomovendo-se de um terminal para o outro, sendo classificado e agregado em composições, 

devido às baixas velocidades e pequenas distâncias diárias percorridas, ou até mesmo ficando 

inativo durante uma queda sazonal da demanda (BALLOU, 2011). Calabrezi (2005), em seu 

estudo, relata que o tempo de viagem depende da velocidade da operação de um comboio 
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ferroviário e tal velocidade varia em função de diversos fatores como: traçados (curvas e 

rampas), condições de manutenção da via e potência das locomotivas.  

As velocidades podem ser classificadas em: baixa (inferior a 60 km/h); média (60 a 

100 km/h) e alta (superior a 100 km/h), de acordo com Vilhena (1974 apud Calabrezi 2005). 

Em consequência da falta de investimentos em infraestrutura no Brasil, a velocidade média é 

de apenas 25 km/h (CALABREZI, 2005). 

O transporte ferroviário pode ser realizado com carga cheia ou parcial. A carga cheia é 

geralmente realizada com um carregamento predeterminado, cuja capacidade é igual ou maior 

que a capacidade média de um vagão para o qual se aplica uma taxa particular; já o frete da 

carga cheia é menor do que o frete para a carga parcelada, refletindo o menor volume de 

manuseio exigido (BALLOU, 2011). 

Segundo Bowersox e Closs (2010), as ferrovias segmentaram o mercado de transporte 

com enfoque no tráfego de contêineres e vagões lotados. Alguns trens carregam apenas um 

único tipo de mercadoria (chamados de composições unitárias), com 100 ou mais vagões por 

composição e uma redução de frete da ordem de 25 a 40%. 

Um dos principais problemas na utilização dos transportes ferroviários, segundo Faria 

e Gameiro (2010), é que esse modal é operado por dias e horários predeterminados pelo 

agente de transporte, o que pode dificultar a agilidade necessária à entrega e prejudicar a 

satisfação do cliente final. Em muitos casos, os vagões não estão disponíveis na hora desejada 

e nos locais mais adequados para o transporte das mercadorias. 

O sistema ferroviário no Brasil, de acordo com o Banco Mundial (2012), é um 

elemento fundamental no desenvolvimento do sistema multimodal. Devido à sua ampla 

atuação geográfica e à sua forte localização no interior tem uma vantagem sobre o transporte 

hidroviário. Sua flexibilidade no que se refere aos volumes transportados em cada trem e ao 

tamanho relativamente reduzido de sua unidade básica (vagão) reforçam ainda mais essa 

vantagem quanto aos volumes encontrados nos mercados brasileiros. 

 

3.3.3. Modal Aquaviário 

As vias marítimas e fluviais são o meio de transporte globalmente mais remoto 

(BOWERSOX e CLOSS, 2010) e de alta interiorização de território, no qual todos os povos 

conseguiram desenvolver diferentes modos, técnicas e equipamentos destinados à navegação 

(FERREIRA e BASSI, 2011). No início de 1800, os veleiros, até então originais, foram 

substituídos por barcos a vapor, e pelo motor a diesel nos anos 1920 (BOWERSOX e CLOSS, 

2010). Apenas após o fim da Primeira Guerra Mundial é que aconteceu o incremento da 
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tecnologia naval, dentre as grandes mudanças, afirmam os autores, estão o aumento da 

capacidade de carga transportada nos navios, e a criação de embarcações específicas, 

especializadas no transporte de um produto específico (FERREIRA e BASSI, 2011). 

O interesse em se transportarem mercadorias nasce no desejo de comercialização entre 

países. A crescente demanda deles torna o transporte marítimo importante para o escoamento 

das carga. Atualmente, cerca de 70% de todas as mercadorias são transportadas por meio de 

transporte marítimo (FERREIRA e BASSI, 2011), devido à capacidade dos navios. Os portos 

de maior movimento possuem uma excelente infraestrutura que envolve desde centros de 

armazenagem a maquinários especializados. Por exemplo, na cidade de Roterdã (Holanda), 

está localizado o maior porto do mundo, onde as mercadorias são circuladas e é por ele que há 

o escoamento das produções dos países que integram a União Europeia, além de servir como 

porta de entrada para produtos oriundos de outros continentes (FERREIRA e BASSI, 2011). 

Outro destaque é o Canal do Panamá construído entre os anos de 1908 e 1914, cuja 

função é de unir os oceanos Pacífico e Atlântico, com o objetivo fazer circular as mercadorias 

e diminuir a distância entre a costa ocidental do continente americano e a Europa, o que evita 

que as embarcações tenham de contornar a América do Sul para atingir outro oceano 

(FERREIRA e BASSI, 2011). 

De acordo com Ferreira (2010), entre os séculos XVI e XVIII houve intenso comércio 

de Portugal e Espanha com a costa da África, as colônias do Atlântico Sul e a Carreira da 

Índia. No entanto, afirma o autor, apenas nos primeiros anos do século XIX foram rompidas 

as travas monopolistas do Antigo Sistema Colonial, e então foi permitida a livre circulação de 

mercadorias por intermédio de navios de todas as bandeiras do mundo. A partir da abertura 

dos portos e da assinatura dos tratados comerciais, a Inglaterra intensificou o seu relaciona 

com o Atlântico Sul e o com o Brasil (FERREIRA, 2010). 

Segundo FERREIRA (2010), a partir do século XIX o Brasil cresce dentro dessa nova 

ordem econômica e social, o que acentua o aparecimento do Atlântico Sul como componente 

importante do sistema e do capitalismo mundial. 

Na logística das operações de comércio exterior, os terminais portuários são 

extremamente importantes. Suas operações devem ser rápidas, ágeis, seguras e com um fluxo 

de informações contínuo para garantir a competitividade do país no comércio internacional 

(CNT, 2006). No Brasil, o transporte marítimo concentra aproximadamente 90% do volume 

de movimentação de cargas devido à facilidade de navegação entre os seus rios e lagos e ao 

seu extenso litoral. Com isso os portos ganharam diversos investimentos oriundos da 

iniciativa privada (CNT, 2006). 
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Em 2011, a tonelagem exportada por via marítima representou 96% do total, enquanto 

que a importada alcançou 89%, o maior índice em cinco anos (ANTAQ, 2011). Foram 

também embarcadas, no mesmo ano, 514.740 mil toneladas de mercadorias com destino ao 

exterior, 5,1% a mais do que no ano anterior, já o desembarque de mercadorias de longo curso 

teve um crescimento de 13% se comparado ao de 2010, totalizando 143.347 mil toneladas, o 

que está apresentado nas Figuras 3.5 e 3.6. 

 

 
Figura 3.5 – Tonelagem embarcada no longo dos anos 2010 e 2011 (milhares de toneladas) 

Fonte: ANTAQ (2011) 

 
Figura 3.6 – Tonelagem desembarcada no longo dos anos 2010 e 2011 (milhares de toneladas) 

Fonte: ANTAQ (2011) 
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De acordo com a CNT (2011), o sistema aquaviário brasileiro é composto de vias 

marítimas interiores, portos e terminais portuários. Dessa forma, há dois sistemas: o fluvial ou 

de navegação interior, que utiliza hidrovias e rios navegáveis, e o marítimo, que abrange a 

circulação na costa atlântica. O primeiro sistema conta com aproximadamente 44.000 km de 

rios, dos quais 29.000 km são naturalmente navegáveis, mas apenas 13.000 km são 

efetivamente utilizados economicamente. O sistema marítimo tem cerca de 7.500 km de vias 

(CNT, 2011). 

O órgão que tem a responsabilidade de fiscalizar e supervisionar as atividades de 

prestação de serviço de transporte aquaviário e de explorar a infraestrutura portuária e 

aquaviária do Brasil, exercida por terceiros, é a ANTAQ (Agência Nacional de Transportes 

Aquaviário de Cargas), criada em 5 de Junho de 2001, pela Lei nº10.233, e vinculada ao 

Ministério dos Transportes (MT). Maiores informações estão descritas no Anexo I. 

De acordo com a ANTAQ (2012), os portos e terminais fluviais, bem como os 

marítimos, totalizam 45 portos organizados, e 131 terminais privativos ainda fazem parte 

desse subsistema, com uma participação de 14% na matriz de transportes de cargas do Brasil.  

Os termos hidrovia, aquavia, via navegável, caminho marítimo e caminho fluvial são 

sinônimos e descrevem uma via aquática utilizada para o transporte de carga e de passageiros, 

segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ, 2012). De acordo com 

Ferreira (2010),  existem vantagens e desvantagens quanto ao transporte marítimo. São elas: 

Vantagens 

• Capacidade de carga elevada; 

• Carregamento independente do tipo de carga; 

• Baixo custo de transporte. 

Desvantagens 

• Exigência de transbordo nos portos; 

• Centros de produção empresarial distante dos portos; 

• Exigência elevada com embalagens; 

• Menor flexibilidade nos serviços aliadas a frequentes congestionamentos nos portos. 

Na visão de Caixeta-Filho (2001 apud Dalmas 2008), o transporte aquaviário pode ser 

caracterizado pela movimentação de cargas volumosas de baixo valor agregado, velocidades 

baixas, sendo indicado para longas distâncias, pois apresenta um menor consumo de 

combustível quando comparado a outros modais de transportes. 

Ballou (2011) afirma que tal tipo de serviço tem sua disponibilidade e confiabilidade 

atreladas às condições meteorológicas (é comum, em períodos de seca, a redução da 
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capacidade de disponibilidade dos espaços dentro dos navios). Também é necessária a 

existência de condições geográficas adequadas para que o transporte das cargas seja realizado 

com êxito (Faria e Gameiro 2010). Uma prova, segundo Righetti (2011), é que a seca ocorrida 

no ano de 2010 na Amazônia, considerada a pior seca dos últimos cem anos que reduziu 

bastante os níveis dos rios, tornando alguns pontos inavegáveis. 

De acordo com Bowersox e Closs (2010), o transporte aquaviário está no limiar entre 

o rodoviário e ferroviário, em termos de custo fixo. O direito de acesso é mantido pelo próprio 

governo, o que resulta em custos fixos moderados se comparados aos da ferrovia e da rodovia, 

muito embora as transportadoras marítimas e fluviais devam desenvolver e manter os seus 

próprios terminais. Transporta principalmente produtos de mineração, commodities básicas a 

granel, como produtos químicos, cimento e alguns tipos de produtos agrícolas (BOWERSOX 

e CLOSS, 2006). Segundo Ballou (2011), existe uma enorme capacidade de transporte 

hidroviário, com comboios de até 40.000 toneladas. Tanto o manuseio quanto a capacidade 

são incrementados com o surgimento de novos navios porta barcaças e aperfeiçoamentos, tais 

como radar, ecobatímetros e controles de navegação automáticos, o que permite, operações 

sem interrupções. 

Os custos devidos a danos e perdas são considerados baixos quando comparados aos 

de outros modais, pois em mercadorias de baixo valor não é dada maior importância aos 

danos físicos, e também não são grandes as perdas devido a atrasos (em função da velocidade, 

disponibilidade). Compradores normalmente mantém a estratégia de lidar com grandes 

estoques (BALLOU, 2011), porém há restrições quanto ao uso desse tipo de modal, pois 

podem surgir problemas operacionais e redução do rendimento quanto às vias navegáveis, tais 

como: os terminais de cargas (secas e a granel), os dispositivos de carga e descarga e a mão de 

obra para carga e descarga nas docas (BOWERSOX e CLOSS, 2006).  

De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior (2004 apud Calabrezi 2005), 

existem seis tipos de navegação no Brasil: 

• Navegação de cabotagem: realizada entre os portos do território brasileiro, utilizando 

exclusivamente a via marítima ou a combinação da via marítima com vias interiores; 

• Navegação de longo curso: realizada entre os portos brasileiros e os portos estrangeiros, ou 

entre esses, utilizando apenas a via marítima ou a via marítima e as vias navegáveis interiores;  

• Navegação fluvial e lacustre: realizada ao longo dos rios e canais e nos lagos e lagoas, entre 

os portos brasileiros, entre esses e portos estrangeiros integrantes das vias navegáveis; 

• Navegação de apoio marítimo: destinada ao atendimento das atividades de apoio para a 

exploração de hidrocarbonetos e outros minerais sob água; 
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• Navegação de apoio portuário: realizada em áreas portuárias marítimas ou fluviais e 

lacustres, nas atividades de navegação mercante, com o objetivo de apoiar as operações dos 

portos e terminais e as embarcações que os frequentam.  

Neste estudo será focado apenas o tipo de navegação por cabotagem, pois a Empresa 

Estudo de Caso utiliza em grande volume o transporte marítimo de cabotagem como função 

multimodal. A título de representatividade neste trabalho, o modal aquaviário será referido 

como cabotagem, pois o transporte aquaviário com atendimento a outros países, conceituado 

como de longo curso, não é utilizado com constância dentro da empresa que será estudada.  

 

3.3.4. Navegação de Cabotagem 

De acordo com Oliveira (2000), a origem do nome cabotagem é francesa (Caboter) e é 

concedida à navegação realizada entre portos dentro do próprio país. A Lei nº 9432/97 define 

a cabotagem como: “a realizada entre portos ou pontos do território brasileiro, utilizando a via 

marítima ou esta e as vias navegáveis interiores”. 

De acordo com Sampaio (2008 apud Carvalho 2009), não é considerada cabotagem 

quando a navegação é realizada entre dois portos fluviais, mas navegação interior. Já, segundo 

Keedi (2006 apud Cruz 2011), se a navegação ocorrer de modo a envolver mar e rio ou mar e 

lago, continua como cabotagem, como no trecho de Vitória a Manaus, em que é utilizado o rio 

Amazonas, ou Santos a Porto Alegre, que envolve a lagoa dos Patos. 

Na década de 1930, quando as malhas rodoviárias não apresentavam condições de 

tráfego, o transporte marítimo de cabotagem foi o principal modal utilizado nos transportes de 

cargas e granel (CARVALHO, 2009). Segundo um relatório do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDS (1997 apud Carvalho 2009), de 1951, no 

Brasil, a navegação de cabotagem tinha 27,5% na produção de transportes. No entanto, a 

política de desenvolvimento adotada entre as décadas de 1950 e 1960 orientava para o modal 

rodoviário, o que reduziu a participação dos outros modais na matriz de transportes brasileira 

(CNT, 2006). 

Assim, a matriz de transportes brasileira desenvolveu-se de forma desbalanceada e 

está sendo explorada de forma inadequada. A costa brasileira possui 7.408 quilômetros de 

extensão, com uma concentração aproximada de 80% do PIB nacional em uma faixa de 400 

quilômetros que parte do mar em sentido oeste (CALABREZI, 2005). Especificamente, a 

cabotagem (navegação em costa brasileira) vem crescendo bastante ao longo dos anos, mas 

ainda apresenta um número tímido na matriz de transportes brasileira (BARAT, 2007). As 
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condições dos portos (estruturas físicas), as condições operacionais e as frotas são 

basicamente os entraves encontrados na consolidação da cabotagem no Brasil. 

Os diversos portos que operam a cabotagem e se dedicam a carga geral, contêineres e 

graneis, são: Santos (São Paulo), Rio Grande (Rio Grande do Sul), Paranaguá (Paraná), 

Sepetiba (Rio de Janeiro), Tubarão (Espírito Santo), Itaqui (Maranhão), Itajaí (Santa Catarina) 

e Recife (Pernambuco). Esses e outros portos que operam em todo o território brasileiro estão 

apresentados na Figura 3.7. 

 

 
Figura 3.7 – Localização dos principais portos do Brasil 

Fonte: ANTAQ (2011) 
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Segundo dados da ANTAQ (2012), a frota brasileira de cabotagem tem disponível 156 

embarcações, operadas por 31 empresas, com números expressivos de tonelagem de porte 

bruto de 2.992.787 TPB e idade média geral da frota de 17,4 anos. A Tabela 3.10 apresenta o 

TPB total e o número de embarcações das empresas operadoras. A Figura 3.8 apresenta a 

participação das principais empresas no TPB. 

Tabela 3.10 – Total e número de embarcações das empresas operadoras 

Empresa operadora TPB Participação 
individual 

Participação 
acumulada 

Número de 
navios 

Total 2.992.787 100% 100% 156 

PETROBRAS 1.383.838 46,24% 46,24% 42 
Companhia de navegação NORSUL 369.153 12,33% 58,57% 26 
Empresa de navegação ELCANO S.A. 325.092 10,86% 69,44% 11 
Aliança Navegação e Logística Ltda. 283.582 9,48% 78,91% 10 
Log-in logística Intermodal S.A. 134.961 4,51% 83,42% 5 
M. Dantas – Comércio, Navegação e Indústrias Ltda. 110.732 3,70% 87,42% 4 
MERCOSUL Line navegação e Logística Ltda. 105.662 3,53% 90,65% 3 
FLUMAR Transportes químicos gases Ltda. 51.188 1,71% 92,36% 1 
PANCOAST Navegação Ltda. 46.930 1,57% 93,93% 1 
Companhia Libra de Navegação 38.186 1,28% 95,21% 1 
Log. Star Navegação S.A. 33.074 1,11% 96,31% 3 
SUPERSA Cia de Transportes intermodais 30.096 1,01% 97,32% 7 
NTL – Navegação e Logística Ltda. 28.325 0,95% 98,26% 1 
VESSEL-LOG Companhia Brasileira de Navegação e 
Logística Ltda. 

16.985 0,57% 98,83% 1 

LOCAR Guindastes e Transportes Intermodais S.A. 14.073 0,47% 99,3% 7 
TRANSHIP Transportes Marítimos Ltda. 9.692 0,32% 99,8% 11 
GRANINTER Transportes Marítimos Granéis S.A. 5.288 0,18% 99,89% 1 
TRANSNAVE Navegação S.A. 2.711 0,09% 99,89% 1 
MARTIN Leme Serviços Ltda. 1.147 0,04% 99,93% 3 
Zemax Log Soluções Marítimas Ltda. 517 0,02% 99,95% 2 
Jaqueline Segundo Empreendimento e Transporte Ltda-
ME. 

285 0,01% 99,96% 3 

AGEMAR Transportes e empreendimentos Ltda. 229 0,01% 99,97% 1 
AGS Fretes Marítimos Ltda Epp 200 0,01% 99,97% 1 
Alfamares Transportes apoio marítimo e portuário Ltda 

Epp  
174 0,01% 99,98% 1 

Sela Gineta Ltda. 172 0,01% 99,98% 1 
Paolo Garabuggio 156 0,01% 99,99% 1 
Chibatão – Navegação e Comércio Ltda. 140 0,00% 99,99% 2 
Burra Leiteira Transporte Marítimo Ltda Epp.  133 0,00% 100% 1 
Atalaia Transporte marítimo Ltda. 59 0,00% 100% 1 
MS Operadora, Receptivo, Turismo e eventos Ltda ME 17 0,00% 100% 1 
Marcia Domingos dos Santos Leandro-ME 10 0,00% 100% 1 

Fonte: ANTAQ (2012) 
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Figura 3.8 – Participação das principais empresas no TPB 

Fonte: ANTAQ (2012) 

Os navios são construídos de acordo com o tipo de carga a ser transportada, tais como: 

granel sólido, granel líquido, embalada e unitizada, embalada fracionada, dentre outros. De 

acordo com a ABRETI (2012), os principais tipos são:  

• Carga geral: navio que se destina ao transporte de vários gêneros, geralmente em pequenos 

lotes, como: sacarias, caixas, veículos encaixotados ou sobre rodas, bobinas de papel de 

imprensa, barris. A carga é içada (suspensa) ou arriada do cais para bordo ou vice-versa pelo 

equipamento do navio (paus de carga e/ou guindastes) ou pelo existente no porto; 

• Gaseiro: navios destinados ao transporte de gases liquefeitos, caracterizados por 

apresentarem acima do convés principal tanques típicos de formato arredondado; 

• Químico: navios parecidos com os gaseiros, que transportam cargas químicas especiais, 

tais como: enxofre líquido, ácido fosfórico, soda cáustica, dentre outros; 

• Tanque: navios para transporte de petróleo bruto e produtos refinados (álcool, gasolina, 

diesel, querosene, dentre outros); 

• Porta-contêineres: navios semelhantes aos navios de carga geral, mas normalmente não 

possuem além de um ou dois mastros simples, sem paus de carga. As escotilhas de carga 

abrangem praticamente toda a área do convés e são providas de guias para encaixar os 

contêineres nos porões. Alguns desses navios apresentam guindastes especiais; 
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• Ro-Ro: navio especializado no transporte de mercadorias a granel ( açúcar, soja e ferro ) e 

subdividem-se em alguns tipos, como: Petroleiro - transporta hidrocarbonetos; OBO (Ore, 

Bulk, Oil)  - transporte alternado de mercadoria seca, hidrocarbonetos ou minério a granel, Ore 

Bulk - transporte de mercadorias pesadas (minério) e o Dry Bulk - transporta mercadoria seca 

a granel; 

• Ore-Oil: navios de carga combinada que transportam minério e petróleo. 

De acordo com essa classificação, cada navio possui características específicas para 

determinada carga. No Anexo II estão apresentadas as imagens dos navios, nas quais é 

possível analisar claramente as informações e descrições elaboradas anteriormente.  

Dentro da cabotagem brasileira, existe a movimentação de diversos tipos de produtos. 

Esse estudo apenas retrata os produtos siderúrgicos, cuja carga nesse modal é transportada 

dentro de contêineres. Em termos mais simples, o contêiner tem a função de embalagem do 

material, pois contribui para facilitar o transporte das mercadorias (MENDONÇA & KEEDI, 

1997).  

Segundo Ferreira (2010), algumas cargas gerais, como, por exemplo, veículos 

montados, não são interessantes para os contêineres, pois embarcam e desembarcam com a 

sua própria propulsa, no sistema ro-ro. Alguns tipos de cargas são possíveis de ser carregadas 

dentro dos contêineres e, devido a essa facilidade de manuseio, a proporção de cargas dentro 

de contêineres vem aumentando. Produtos como soja e arroz, que antes eram embarcados a 

granel, estão sendo armazenados e transportados dentro dos próprios contêineres. 

Conforme Mello (2010), os contêineres surgiram de forma bastante rudimentar no 

período das grandes civilizações egípcias, como unidades de embarque. Entretanto, somente 

na 2ª Guerra Mundial é que seu uso se popularizou. Por meio desses equipamentos, que 

tinham oito pés em cada lado, eram transportados armas, medicamentos e alimentos até os 

locais de batalha, para acelerarem as operações de transportes rodo-ferroviário até os portos e 

navios (MELLO, 2010). Santana (2004, apud Cruz 2011) afirmou que o primeiro navio cuja 

especialidade era o transporte de contêineres surgiu no final da década de 1950, por volta de 

1957, o chamado “Gateway City”, pertencente à Pan-Atlantic Stemship Corporation, depois 

renomeada Sealand Service. O primeiro porto a receber esse tipo de navio na América do Sul 

foi o Porto de Santos. 

Os tipos mais utilizados pela empresa em estudo são os denominados Flat Rack, Open 

Top e Dry, cujos tamanhos são os de 40’ (quarenta pés), com 12 metros de comprimento, e de 

20’ (vinte pés), com 06 metros de comprimento (esses são menos usados).  No Anexo III, 

encontram-se os tipos de contêineres mencionados. 
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Nos contêineres existem algumas identificações, como marca, números, proprietário 

do equipamento, dimensões, peso que podem suportar. De acordo com Mello (2010), os 

contêineres apresentam algumas vantagens e desvantagens, tais como: 

 

Vantagens 

• Redução de perdas, roubos e avarias na carga; 

• Possíveis reduções de custo de embalagem e rotulagem; 

• Possíveis reduções de utilização de mão de obra na movimentação de cargas nos terminais 

e armazéns; 

• Estocagem em áreas descobertas sem representar danos às cargas; 

• Maior rapidez nas operações de carga e descarga de veículos e embarcações (menor tempo 

de transbordo); 

• Cargas e descargas podem ser realizadas com condições climáticas adversas. 

 

Desvantagens 

• Espaços “perdidos” dentro do equipamento; 

• Exigência de equipamentos de alto investimento para a movimentação dos equipamentos; 

• Pagamento de aluguel do contêiner; 

• Pagamento de taxas de sobreestadia (demurrage), caso o equipamento fique armazenado 

por um período além do prazo; 

• Transporte do conteiner vazio para o local onde se faz a estufagem do mesmo; 

• A incorporação da tara do conteiner pode ser incluída na tarifa total de transporte e 

também um acréscimo de valor no frete rodoviário; 

• Possíveis custos extras (reparos, reposição e retorno dos contêineres). 

 

Quanto ao seguro no transporte de mercadorias via marítima, eles costumam ser mais 

baixos se comparados ao rodoviário, pois as seguradoras entendem que os riscos são menores 

e estão concentrados nos percursos rodoviários iniciais e finais. 

Pesquisa com 107 empresas que transportam suas mercadorias por cabotagem, 

realizada pela CNT (2006 apud Carvalho 2009), identificou a cabotagem como sendo um 

transporte mais vantajoso do que outros, em relação ao custo do frete (41,3%), segurança da 

carga (25,9%), confiabilidade dos prazos (12,2%) e nível de avarias (11,1%), como mostra a 

Figura 3.9. 
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Figura 3.9 – Vantagens da cabotagem na visão do embarcador 

Fonte: CNT (2006, p. 80 apud Carvalho, 2009) 

A empresa estudada utiliza a cabotagem com bastante afinco nos seus fluxos 

multimodais, o que é realmente um fator diferencial na redução de custos logísticos. Neste 

sentido, neste capítulo será abordado o subitem da intermodalidade e multimodalidade, a 

seguir. 

3.4. Intermodalidade e Multimodalidade 

Segundo D’Este (1995), em resposta às tendências de negócios, incluindo global 

sourcing, gestão da qualidade, just-in-time de controle de estoques e do crescimento do 

mercado global, logística e intermodalidade tornaram-se frases de efeito para o transporte de 

mercadorias na década de 1990. 

A utilização da multimodalidade ou sistemas de transportes multimodais determinará o 

sucesso no atendimento das empresas globais do Século XXI (RONDINELLI, 2000). Para 

Pedreira (2006), o transporte multimodal de cargas será renovado e terá atenção especial, 

principalmente por ser o século da globalização, e cada modal de transporte (rodoviário, 

ferroviário, hidroviário, etc.) tem evoluído bastante do ponto de vista tecnológico, mas sob 

uma estrutura de regulamentação que não viabilizava a integração entre as operações. 

No entanto, a agressiva competitividade global entre as empresas e a mudança da 

regulamentação estão possibilitando um maior crescimento do transporte multimodal 
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(PEDREIRA, 2006). No qual, as organizações globalizadas dependerão da multimodalidade 

para atendimento aos clientes de forma rápida e eficaz, como afirma Rondinelli (2000). 

De acordo com Bückert et al. (2000), existe agora um crescente reconhecimento de 

que há uma sustentabilidade nos sistemas de inter-ligação do transporte, que tem de oferecer 

um serviço porta-a-porta, ou seja, multimodal. Segundo Cheng et al. (2009), o transporte 

intermodal de mercadorias tornou-se um tema altamente significativo na indústria de 

transportes. Na revisão bibliográfica realizada foi encontrado tanto o termo intermodalidade 

como a multimodalidade para conceituar as operações que utilizam dois ou mais modais para 

o transporte de mercadorias. Esse desenvolvimento reflete-se também no aumento da 

quantidade de pesquisas sobre o tema (MACHARIS, 2004). Pedreira (2006) relata que a 

multimodalidade tem seguido uma direção baseada em quatro premissas: 

• Forte competição das cadeias de suprimentos de um mercado global; 

• Necessidade de confiabilidade e flexibilidade em resposta às constantes mudanças das 

necessidades dos usuários (embarcadores), com uma coordenação entre os equipamentos e a 

frequência dos vários modais; 

• Conhecimento das opções e alternativas atuais e futuras das operações multimodais, tanto 

quanto a potencialidade associada às tecnologias de informação e comunicação e as mudanças 

a elas associadas; 

• Restrição na capacidade de infraestrutura, com a inclusão de regras seja a legislação, seja a 

prática do mercado, tanto quanto a melhor gestão da infraestrutura existente. 

Devido a alguns fatores como congestionamento, ambiental, problemas de ruído no 

tráfego (BÜCKERT et al., 2000), a intermodalidade também desempenha um papel 

importante no desenvolvimento econômico e social dos países. 

Segundo Cheng et al. (2009),  a Conferência Europeia dos Ministros dos Transportes 

definiu, em 1992, o transporte intermodal como: “O movimento de mercadorias que usa 

sucessivamente duas ou mais modalidades de transportes sem manipulação dos produtos em 

si, na mudança de modais”. Outra definição, de acordo com Nazário (2000), foi publicada no 

livro americano Intermodal freight transportation (1995):  

“Transporte realizado por mais de um modal, caracterizando um 

serviço porta a porta com uma série de operações de transbordo 

realizadas de forma eficiente e com a responsabilidade de um 

único prestador de serviços através de documento único. Para o 

transporte intermodal que utiliza contêiner, a carga permanece no 

mesmo contêiner por toda a viagem.” 
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Conforme com Zhang e Peng (2009), o transporte multimodal é a forma de a 

organização unida transportar uma mercadoria numa variedade modos de transportes. Já 

BÜCKERT et al. (2000) definem um sistema de transporte intermodal como qualquer tipo de 

transporte que combina, pelo menos, dois diferentes modos de transportes. Portanto, necessita 

de um processo de transbordo entre os dois. Normalmente, o trecho inicial e o trecho final do 

fluxo são realizados pelo modal rodoviário, ao passo que o transporte principal pode ser feito, 

por outros meios de transporte, ou seja, navio, trem ou avião. 

Para Cheng et al. (2009), o transporte intermodal é um jogo cooperativo entre as 

empresas de logística. Por conseguinte, a totalidade dos custos expressada por cada operação 

deve ser levada em consideração no cálculo do custo intermodal. Transporte multimodal é um 

novo tipo de transporte e sua característica marcante é que o operador de transporte 

multimodal assina um contrato de transporte com o expedidor e organiza toda a maneira de 

transporte e tem como objetivo melhorar a eficiência do transporte reduzindo o custo total 

(ZHANG e PENG, 2009). Durante todo o transporte, pois, o transportador só faz um contrato 

de pagamentos e de seguros. O operador é responsável pelo transporte todo, não importa 

quantos modais exista no fluxo. 

D’Este (1995) comenta que a multimodalide é um serviço que precisa internalizar os 

aspectos geográficos e de transporte para superar os detalhes operacionais e organizacionais 

associados ao uso de vários modais. Argumenta que uma ampla quantidade de serviços e uma 

alta escala de negociação comercial são tão importantes quanto o movimento das mercadorias. 

Nesse cenário Cheng et al. (2009) afirmam que o círculo acadêmico ainda não tem 

uma definição uniforme sobre o transporte intermodal, essa três frentes principais de trabalho: 

recolha na zona de origem a mercadoria e transporte até um terminal intermodal; transbordo 

da carga na origem do terminal intermodal de um modal para o outro (ferroviário, marítimo, 

aéreo), com seu respectivo transporte entre a origem e o destino para outro terminal; 

transbordo no destino em um terminal intermodal e distribuição no local de entrega por 

caminhão. 

Embora a Conferência Europeia contribua com uma interpretação consistente sobre o 

tema, conclui-se que tem algumas características em comuns: o transporte intermodal contém 

dois ou mais modais de transportes, o transporte intermodal reflete a combinação de pelo 

menos duas empresas participantes, que devem assumir parte das operações da cadeia única 

de transporte. 

De acordo com D’Este (1995), para alcançar as eficiências exigidas pelos gestores de 

logística, são requeridas eficazes ligações de transporte e a capacidade de modais de diversas 
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redes de transportes realizarem coordenamente a movimentação de cargas únicas. Segundo 

esse autor, o transporte intermodal de sucesso também requer um ambiente propício 

administrativo e jurídico, e eficiente intercambio de informações. 

Segundo Bückert et al. (2000), o transporte intermodal de mercadorias exige bastante 

planejamento, programação e monitoramento: seleção adequada do modal em cada trecho; 

determinação de uma sequência adequada dos diferentes modais, programada para evitar 

atrasos desnecessários nos locais de transbordo, e planejamento uniforme para todos os 

modais, bem como monitoramento na execução do plano. Segundo esses autores, o processo 

mais importante relacionado com o transporte intermodal é a transição de um modo de 

transporte para o seguinte. O agendamento de entrega ou coleta na hora certa, ou seja, o 

planejamento de chegada dos caminhões, de tal modo que haja uma relação direta no encontro 

entre o caminhão e o comboio, evitará tempos de armazenamento, e assim, será reduzido o 

tempo total de transporte e, portanto, os custos com transportes. Isso pode tornar os 

transportes intermodais competitivos também para o transporte com distâncias médias. 

Para Proffitt (1995), os objetivos para o uso do sistema de distribuição multimodal 

são: custos globais inferiores, melhorias nos tempos de trânsito em viagens de longo curso, 

redução de problemas ambientais, redução do congestionamento rodoviário e qualidade do 

serviço superior. As características que irão conduzir os critérios de decisão para o uso da 

multimodalidade podem ser resumidas abaixo (PROFFITT, 1995): 

• Características do produto; 

• Volumes a serem transportados; 

• Frequência dos embarques; 

• Distância a ser percorrida (elemento-chave na decisão do modal rodoviário ou ferroviário); 

• Requisitos de serviço dos clientes; 

• Custo global. 

Nesse sentido, Beresford et al. (2011) consideram que os fatores que afetam a escolha 

do modal são: volume da carga, peso e valor da carga, distância de transporte, tempo de 

trânsito, custos de transporte e confiabilidade na programação, a depender do produto ou em 

condições de entrega específicas, consistência de tempos de chegada, preço, risco de perda ou 

dano e outros fatores de serviço que podem tornar-se cruciais para determinar o sucesso da 

cadeia. 

Segundo Zhang e Peng (2009), o transportador multimodal pode escolher as rotas mais 

favoráveis e adequar os modais a partir de uma rede de transportes em todo o mundo, com o 

objetivo de reduzir custos, aumentar a velocidade de entrega e atingir um nível de serviço 
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adequado. Para Beresford et al. (2011), a escolha do modal de transporte ou a combinação dos 

modais tem um impacto direto sobre a eficiência do sistema multimodal de transportes. Se um 

determinado segmento é ineficiente, o desempenho global do sistema será prejudicado, e se o 

transporte é gerido de forma independente da cadeia como um todo, aumenta-se o risco de 

falha no sistema (BERESFORD et al, 2011). 

Faria e Gameiro (2010) argumentam sobre a necessidade do ganho na escala e a 

otimização no processo, pois para eles é preciso que sejam conhecidas todas as restrições 

existentes nas origens e nos destinos pelos tomadores de decisão (pessoas que irão definir a 

escolha da multimodalidade). Um grande esforço na tentativa de reduzir os custos em 

transportes, quando é feito sem um conhecimento prévio dos modais e de suas características, 

poderá haver aumentos de outros custos, como, por exemplo: armazenagem de materiais, 

demurrage, estadias, etc. 

A utilização de vários modais agrega vantagens a cada modal caracterizado pelo nível 

de serviço e custo. Se bem alinhados, consegue-se realizar uma entrega door-to-door com 

custos e tempo menores, equilibrando-se o preço e o nível do serviço. Porém, uma das 

barreiras existentes no Brasil quando se refere à intermodalidade é a sua regulamentação. A 

Lei nº 9611, de 19 de fevereiro de 1998, dispõe sobre o Operador de Transporte Multimodal 

(OTM). 

Essa lei define o conceito de transporte multimodal de cargas como um transporte que 

desde a origem até o destino é regido exclusivamente por um único contrato, utilizando duas 

ou mais modalidades e sendo administrado por um único OTM (Nazário, 2000). Desse modo, 

percebe-se que um dos maiores entraves encontrados é a questão fiscal, pois alguns Estados 

afirmam que não teriam as devidas arrecadações fiscais do ICMS. Do ponto de vista legal, a 

Lei nº 9611 foi revogada e não enseja mais base jurídica. 

3.5. Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo foram abordados os principais elementos conceituais da logística de 

transporte. Pode ser observado que as empresas devem utilizar todas as ferramentas que 

estiverem ao seu alcance e a escolha do modal ou dos melhores modais, mais interessantes 

para as suas operações, será fundamental para a obtenção de resultados mais expressivos. O 

número de modais a ser utilizado é irrelevante, sendo importante a composição global de 

forma eficiente e eficaz, com o objetivo de proporcionar o melhor resultado à operação. 

O estudo desses elementos permite a composição do modelo proposto para a empresa 

Estudo de Caso, alvo de reflexão dos próximos capítulos deste trabalho.  
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4. MODELO PROPOSTO DE DECISÃO 

O modelo adequado à realidade da Empresa Estudo de Caso permite estabelecer as 

interações necessárias entre o método multicritério e a realidade organizacional que a mesma 

enfrenta. Assim, este capítulo descreve o modelo que permite a comunicação entre as 

demandas internas e externas da organização.  

Neste capítulo é apresentado o modelo proposto, objeto desta dissertação, que visa 

apoiar o decisor na escolha da modalidade de transporte a ser realizada dentro dos fluxos 

possíveis de escolha entre os possíveis modais. 

4.1 Desenvolvimento do modelo proposto 

Nesta etapa, será definido o modelo proposto da Empresa Estudo de Caso, conforme a 

problemática enfrentada por ela.  

É importante observar que cada vez mais as empresas estão buscando e viabilizando 

alternativas, com objetivo o de reduzir custos, manter a segurança das operações e a qualidade 

intrínseca do produto, de forma a maximizar seus resultados em prol de uma maior 

competitividade num mercado cada vez mais global. 

Após análise realizada, o método SMARTER satisfaz as necessidades da problemática 

da Empresa Estudo de Caso. De acordo com Schramm (2008), esse método permite de forma 

simples determinar tanto as constantes de escala como também estabelecer as escalas de 

valores, oferecendo e simplificando as hipóteses existentes nesse processo de análise. Esse 

autor afirma que com a utilização desse método torna mais simples para os decisores o 

processo de elicitação das importâncias relativas aos critérios. 

O setor em que a empresa deste estudo está inserida faz parte de um mercado 

altamente competitivo, onde a logística de transportes é um fator crítico de sucesso e garante a 

sustentabilidade da organização. Desse modo, é necessário desenvolver um modelo que 

oriente a decisão do modal a ser utilizado, pois ajudará a empresa a tomar decisões mais 

firmes quanto aos critérios que ela deseja aplicar em um determinado momento. 

De acordo com Silva (2006), uma característica importante no método SMARTER 

refere-se à utilização de pesos para os atributos determinados, obtido pela redução de erros, os 

quais são introduzidos por números de referência que totalizem o valor um (1), o que resulta 

nos pesos denominados ROC. Segundo esse autor, tal método facilita e simplifica todo o 

cálculo de pesos quando não se tem o valor numérico e a estimativa de pesos de cada atributo 

relatado. A ordenação dos critérios será realizado pelo método SMARTER, com o objetivo de 
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reduzir a dificuldade de explicitação das preferências do decisor, pela construção com um 

critério único de síntese.  

A seguir é apresentada a delimitação do problema e o modelo multicritério que visa 

apoiar a tomada de decisão do gestor/decisor na escolha do modal(is) a ser(em) utilizado(s) no 

transporte de mercadorias, para transferências entre sites ou para produtos destinados ao 

cliente final da Empresa Estudo de Caso. 

4.2. Delimitação do problema 

Uma atividade muito comum e bastante complexa no cotidiano das empresas é a 

tomada de decisões, principalmente quando envolve uma gama de alternativas complexas, 

diferentes pontos de vista em função do momento, da situação, do mercado, e ainda quando 

há formas específicas de avaliação e leituras distintas dos diferentes tomadores de decisão 

(MORAIS, 2006). 

Entende-se como decisor nesta empresa, todo e qualquer gerente responsável por 

determinar o modal a ser realizado naquele determinado fluxo de transporte. Em diversos 

momentos, o decisor na empresa estudada, depara-se com questões dúbias quanto à escolha 

do modal de transporte a ser realizado em determinado fluxo de transporte. Nesse sentido, 

cabe ao decisor determinar em função das suas crenças, variáveis intrínsecas e imediatas, 

decidir por uma melhor forma de transportar as mercadorias. A falta de um modelo próprio e 

robusto que suporte a decisão faz com que cada decisor opte de acordo com a sua necessidade 

imediata, deixando outras variáveis esquecidas em torno de sua decisão. 

A criação de um modelo parte do pressuposto de que o gestor de logística deveria 

realizar uma análise ampla de todos os critérios na definição e escolha do modal a ser 

utilizado no transporte de produtos aos clientes e/ou no abastecimento das unidades coligadas.  

A estrutura da empresa está segmentada por unidades regionais. Para cada unidade 

regional, há um gerente de logística que é responsável pelo atendimento aos clientes 

localizados dentro dos estados que compõem a sua unidade regional. Por exemplo, o gerente 

de logística da regional Norte e Nordeste, é responsável pelo atendimento aos clientes dos 

estados do Norte e Nordeste do país, e assim sucessivamente para os demais gerentes 

regionais. 

Portanto, os critérios que levaram um gerente de logística regional a decidir sobre a 

realização de uma entrega dentro da sua unidade de atuação podem ser completamente 

diferentes dos critérios e avaliações realizados por outro gerente regional. Isso quer dizer que 

não há uniformidade nos critérios que levaram à escolha do modal a ser utilizado naquele 
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determinado transporte. 

Entretanto, quando os transportes forem realizados intercompany, ou seja, quando 

houver a escolha da transferência de produtos entre as unidades, seja para o abastecimento da 

unidade de destino, seja para a reposição de estoque dessa unidade de destino, o modal a ser 

realizado se dará sob a responsabilidade do decisor ou dos gerentes de planejamento 

organizacional. Há uma dinâmica incrível em função do tamanho da empresa e dos possíveis 

fluxos existentes seja para o atendimento a clientes, seja para o abastecimento de unidades. 

Diante disso, será proposto um modelo cujo objetivo é considerar os critérios que os 

gerentes de logística ou os gerentes de planejamento organizacional possam utilizar e 

ponderar para a escolha do modal a ser utilizado em seus fluxos, com base no método 

multicritério SMARTER. 

O método SMARTER foi escolhido, pois, ele é simples de se trabalhar devido a sua 

fácil compreensão, entendimento e elicitação dos parâmetros com o decisor. A 

própria construção da ordenação entre os critérios, pelo SMARTER, permite solucionar 

problemas organizacionais de forma mais simples. Bem como, é capaz de averiguar quais as 

condições ou cenários em que o problema ocorre e suas características específicas com vários 

pontos de vista ou critérios diferentes. Dessa  

Esta tomada de decisão do modal deve buscar a opção que apresente o melhor 

desempenho entre as expectativas do decisor e sua disponibilidade em adotá-la, considerando 

a comparação entre os critérios. Na resolução de problemas racionais pode-se utilizar diversos 

elementos, tais como: os fatores históricos, as influências culturais, os parâmetros, as 

preferências do decisor e a importância de cada ação gerencial na validação dos resultados 

obtidos com a utilização do método multicritério. A seguir estão apresentados os atributos do 

problema. 

 

4.2.1. Definição dos atributos do problema 

Todas as etapas subsequentes dependem rigorosamente dos atributos que são objeto da 

avaliação, por isso esta etapa é fundamental. Os atributos definidos devem atender às 

condições necessárias impostas pelo método SMARTER. Nesse primeiro momento, porém, 

para a definição dos atributos a serem contemplados, optou-se por não utilizar questionários 

com os atores do processo decisório da empresa, haja vista a base conceitual já analisada 

neste estudo e a similaridade com as possíveis respostas.  

É importante ressaltar que os atributos não devam apresentar ambiguidades quando 

estiverem sendo analisados isoladamente e, quando analisados dois a dois, devem apresentar 
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independência condicional. A característica de cada atributo deve ser de monotonicidade 

quando estiver associada à função utilidade de única dimensão (SILVA, 2006). 

Portanto, a partir das aplicações estudadas no Capítulo que se refere à base conceitual, 

consideram-se as seguintes características que irão conduzir os tomadores de decisão dessa 

empresa aos critérios para o uso da multimodalidade. São eles:  

• Custo global da operação: custo real (R$) da operação, orçado da origem até o destino 

final/entrega. O principal objetivo desse primeiro atributo é saber efetivamente qual será o 

dispêndio da empresa em determinada modalidade. Custos extras ou sobre taxas 

(overcharges) de modais específicos não são consideradas, pois trata-se de caráter 

excepcional em função de as ocorrências não serem comuns. De fato, sabe-se que, em razão 

das suas peculiaridades, alguns modais oferecem melhores condições para mitigar custos 

extras não planejados e desejados. A unidade de medida utilizada é R$/tonelada embarcada. 

Um valor menor nesse atributo é preferível a um maior. 

• Volumes a serem transportados: considera-se o tamanho do lote a ser embarcado para os 

clientes finais ou transferido para abastecimento de outras unidades do grupo. Em alguns 

casos, em função do tamanho do lote, o “esforço” da mudança de modal não é compensado. A 

unidade de medida é toneladas transportadas (num único lote). Um valor maior nesse atributo 

é preferível a um menor. Para fins desse modelo, consideraram-se altos, os volumes maiores 

que 500 toneladas; valor normal para volumes entre 100 toneladas e 500 toneladas, e valor 

regular  para volumes menores que 100 toneladas, a serem transportados também em um 

único lote. 

• Tempo de trânsito total: tempo médio de transporte da origem ao destino, estabelecido em 

função da necessidade do recebedor. A escolha do modal parte do princípio de  que o cliente 

receba o material no tempo hábil e desejado para sua utilização, sem atrapalhar a sua 

produção ou necessidade. Nesse atributo, a unidade de medida utilizada é quantidade de dias / 

pedido. Um valor menor nesse atributo é preferível a um maior. 

• Frequência dos embarques: mensura-se a oferta dos serviços dos modais, como, por 

exemplo, saídas diárias, semanais e/ou quinzenais. A unidade de medida utilizada é 

quantidade de dias / embarques. Um valor menor nesse atributo é preferível a um maior. Para 

fins desse modelo, a escala alta representa embarques diários, a qual normalmente é 

representada por embarques semanais e regular, quando a frequência estiver acima de 07 dias 

para realizar algum embarque. 

• Confiabilidade na programação: assertividade do serviço em relação à sua programação 

(Schedule). A unidade de medida utilizada é % de solicitações atendidas no prazo. Um valor 
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maior nesse atributo é preferível a um menor; 

• Avarias: algum dano ocasionado no material. A unidade de medida é a quantidade de 

avarias ocorridas por embarque. Um valor menor nesse atributo é preferível a um maior.  

• Nível de serviço: está atrelado aos outputs básicos de qualquer fornecedor de serviço de 

transportes X o nível tecnológico e de informação requerido. O objetivo principal desse 

atributo está atrelado à satisfação quanto ao serviço. A unidade de medida é % de solicitações 

atendidas. Um valor maior nesse atributo é preferível a um menor. 

• Disponibilidade de equipamentos: quantidade de equipamentos disponíveis em 

determinado momento ou situação. Para o modal rodoviário, entende-se que os equipamentos 

são os caminhões utilizados para o transporte de cargas; no modal ferroviário, subentendem-

se os vagões e, por último, na cabotagem, os conteineres são os equipamentos necessários 

para a movimentação e consolidação das cargas dentro dos navios. Na Empresa Estudo de 

Caso, esse critério é avaliado em função da quantidade de equipamentos disponibilizados 

pelo(s) fornecedor(es) para o volume total referente ao pedido a ser transportado. Por 

exemplo, se houver necessidade de transportar 3.000 toneladas de determinado produto e a 

concessionária ferroviária não tiver em seu estoque a quantidade de vagões suficientes para 

esse transporte, considera-se para esse pedido que a disponibilidade de equipamentos é baixa, 

caso contrário, a disponibilidade é alta.  

A ordem de importância dos atributos pode ser determinada mediante o detalhamento 

dos condicionantes presentes no método SMARTER de mensuração das preferências 

gerenciais do decisor. A estimativa dos pesos pode ser obtida pelo método SMARTS que 

versa sobre a noção de importância e compensação intercritérios pela amplitude dos valores 

das alternativas nos critérios. Ela é obtida por meio do swing weights, que mensura o grau de 

importância em uma escala variável de zero a cem pelo método SMARTER.  

No SMARTER, após a ordenação dos critérios com o swing weights, utilizam-se os 

valores no ROC (Ranking Order Centroid) para a determinação dos pesos, o que simplifica a 

obtenção das funções de valor. Dessa forma, a aplicação do SMARTER diminui a 

subjetividade do problema pois facilita a elicitação de preferências do decisor com relação aos 

trade-offs presentes na tomada de decisão de escolha do modal logístico.  

 

4.2.2. Definição e descrição das alternativas do problema 

De acordo com Ballou (2011), existem dez combinações de serviço integrado: ferro-

rodoviário, ferro-hidroviário, ferro-aeroviário, ferro-dutoviário, rodo-aéreo, rodo-hidroviário, 

rodo-dutoviário, hidro-dutoviário, hidro-aéreo e aéreo-dutoviário. Para este trabalho, no 
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entanto, os modais dutoviário e aeroviário não serão considerados por não serem meios de 

transporte coerentes para o produtos da empresa Estudo de Caso, fato que reduz os estudos 

das combinações anteriores. 

Assim, as demais possibilidades provavelmente serão utilizadas como alternativas para 

os problemas. Cada alternativa sofrerá modificações em função do fluxo a ser estudado, bem 

como poderá haver a adição de outros modais nas combinações apresentadas. 

Dentro da Empresa Estudo de Caso é inviável a utilização de um único modal que não 

seja exclusivamente o rodoviário. Os demais modais, ferroviário e cabotagem, deverão 

sempre ter a utilização do rodoviário em alguma das pontas do transporte (origem e/ou 

destino). 

4.3. Fluxograma do modelo proposto 

O fluxograma do modelo proposto a ser seguido para a definição do modal está 

apresentado na Figura 4.1. 

 
Figura 4.1 – Fluxograma do modelo proposto para as etapas de decisão do modal  

Fonte: Esta pesquisa (2013) 
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O modelo tem início com a definição do fluxo a ser seguido, com a determinação do 

embarque da origem até o destino das cargas. A definição desse fluxo é importante para que a 

mercadoria chegue ao seu destino final com um nível de qualidade do atendimento. A própria 

carga poderá usar por mais de um tipo de modal de transporte. Após a definição do fluxo 

inicial, começa a segunda etapa, que consiste na elaboração da lista de possíveis modais 

usados no embarque dos produtos. Nesta listagem deverão estar as seguintes informações: 

quantidade de carga, distância a ser percorrida, condições do fluxo do tráfego, necessidade de 

equipamento de apoio para realizar o transporte, programação de rotas, regulamentação do 

transporte. Tais informações serão utilizadas para listar as vantagens e desvantagens de cada 

modal para a logística dos produtos da empresa estudo de caso.  

Em seguida, na terceira etapa, são definidos os critérios que o decisor deverá utilizar 

para selecionar o modal, tendo por base as informações coletadas na etapa anterior. Essa 

definição será importante, pois é nela que o método multicritério vai desenvolver a análise da 

escolha do modal mais adequado. Essa escolha também possibilitará o melhor desempenho da 

Empresa Estudo de Caso quanto à logística de seus produtos. 

 Nas próximas etapas: quarta e quinta, respectivamente, elabora-se a matriz de critérios 

e aplica-se o método multicritério SMATER para a seleção do modal. A construção da matriz 

de critérios tem início com a identificação dos critérios de performance que englobam a 

decisão de escolha  do modal logístico, ou seja, a identificação dos recursos (financeiros, 

humanos e de infraestrutura) adequados. Embora se trate de um procedimento aparentemente 

simples, deve-se atentar que, para  se atribuir uma lista de pesos para os critérios envolvidos 

não é fácil e implica uma avaliação qualitativa de alguns critérios que não são mensuráveis.  

Por fim, seleciona-se o modal que pode ser um único modal (monomodalidade), ou a 

seleção poderá utilizar dois ou mais modais (multimodalidade).  

A validação de desempenho pelo modelo proposto aplicado à escolha do transporte é 

entendida como um conjunto de procedimentos que permite analisar determinados requisitos 

para a melhoria desse serviço. Dessa forma, a Empresa Estudo de Caso deve avaliar seu 

desempenho para lhe trazer vantagem competitiva. É também necessário que ela monitore 

resultados da operação, o que poderá auxiliá-la na tomada de decisões futuramente. 

4.4. Aplicação do Modelo Proposto por simulação num érica 

 
Neste tópico, apresenta-se a aplicação do modelo proposto segundo uma simulação 

numérica para a definição do modal a ser utilizado em um determinado fluxo de transporte da 

Empresa Estudo de Caso.  
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Entende-se por simulação o processo capaz de projetar um modelo computacional de 

um sistema real e conduzir experimentos com o propósito de entender e avaliar a operação 

(PEGDEN, 1990). 

Inicialmente é cabível um esclarecimento a idéia do modelo é favorecer a escolha do 

modal a ser utilizado em algum fluxo que a empresa estiver realizando num dado momento, e 

que os responsáveis por essa decisão são os gestores de Logística e/ou gestores de 

Planejamento Organizacional. 

Além disso, após a definição da prioridade do modal a ser transportado, é possível 

estabelecer políticas estratégicas entre os fornecedores, de modo a aumentar a 

competitividade do setor, na medida em que os parceiros vão saber os reais motivos que lhes 

permitem ganhar ou perder um determinado volume, numa rota específica. 

 

Primeira etapa  
 

A empresa estudada possui um volume bastante alto quando se trata de produção no 

Brasil. São milhões de toneladas transportadas cuja origem está em usinas, unidades de 

prestação de serviço, centros de distribuição, fornecedores de matérias-primas, com destino às 

próprias unidades (transferências) e aos clientes finais. 

A definição da utilização do modelo está presente num fluxo de abastecimento cuja 

origem está em uma unidade no Estado de São Paulo e destina-se à unidade de prestação de 

serviço em Pernambuco, com um volume médio/mês em torno de 2.000 toneladas de matéria-

prima. Para esse fluxo específico, existem três possibilidades de transporte: 

1. Rodoviário direto; 

2. Rodoviário x Cabotagem x Rodoviário; 

3. Rodoviário x Ferroviário x Rodoviário. 

Na escolha da opção 1, o fluxo ocorre por intermédio do fornecedor único de serviços 

de transporte, em que o material é coletado na unidade em São Paulo, sendo entregue 

diretamente pelo mesmo ativo de transporte (caminhão) na unidade de Pernambuco. 

Na escolha da opção 2, existe a necessidade de utilização de contêineres do tipo Flat 

Rack, Dry ou Open Top (explicitados no Anexo III). Caso a escolha seja realizada com a 

opção 3, não haverá necessidade de contêineres, mas em ambos os casos, será necessária a 

utilização de terminais para a realização de operações de transbordo de cargas. Em ambas as 

últimas opções, há fornecedores distintos para a realização dos transportes rodoviários, 

ferroviário e de cabotagem.  
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Vale ressaltar que a operação com terminais são realizadas em locais específicos, por 

exemplo: na operação de cabotagem, a consolidação das cargas dentro dos conteineres é 

realizada por um operador portuário localizado dentro do Porto de Santos (porto mais 

próximo da unidade de origem) e a retirada dos produtos de dentro dos conteineres 

(transbordo) é realizada no Porto de Suape (porto mais próximo da unidade de destino). 

Independentemente da alternativa selecionada, a entrega no destino final será realizada 

pelo modal rodoviário, conforme apresenta a Figura 4.2. 

 

 
Figura 4.2 – Ilustração da transferência de mercadoria entre unidades  

Fonte: Esta pesquisa (2013) 

Depois de definir o fluxo de embarque a ser realizado, bem como os possíveis modais 

de transporte, deve-se tornar explícita a lista de critérios potencialmente relevantes, tomando 

como base o objetivo do modelo proposto. Uma lista de critérios previamente elaborada após 

a literatura apresentada, adequada à realidade da empresa. Vale ressaltar que os critérios 

podem ser utilizados para qualquer um dos fornecedores, independentemente do modal. A 

estrutura básica de critérios, aqui descritos é composta por: nível de serviço, confiabilidade na 

programação, frequência dos embarques, custo global da operação, tempo de trânsito total, 

volumes a serem transportadas, avarias e disponibilidade de equipamentos.  

Definidos os critérios de avaliação, o último passo da 1ª etapa é a elaboração das 

matrizes das alternativas (modais) por critérios direcionados ao fluxo de transporte desejado, 

como se pode verificar na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 – Exemplo de matriz de alternativas por critérios 

Critérios Valores 
 Rodoviário Rodo x Cabotagem x Rodo Rodo x Ferroviário x Rodo 

Custo global da operação (R$) X11 X12 X13 
Tempo de trânsito total (Dias) X21 X22 X23 

Nível de serviço (%) X31 X32 X33 
Confiabilidade na programação 

(%) 
X41 X42 X43 

Freqüência dos embarques (qtde 
dias/embarques) 

X51 X52 X53 

Volumes a serem transportados (t) X61 X62 X63 
Avarias (qtde) X71 X72 X73 

Disponibilidade de equipamentos 
(qtde) 

X81 X82 X83 

Fonte: Esta pesquisa (2013) 

 

Observa-se na Tabela 4.1 que, para cada uma das alternativas de modais apresentadas 

(rodoviário, rodo – cabotagem – rodo e rodo – ferroviário – rodo), em todos os critérios existe 

a possibilidade de se incluírem medidas ou valores físicos (exemplo: tempo de trânsito total, 

medida computada em “dias”) ou medidas qualitativas (volumes a serem transportados, com 

as seguintes referências: “alto”, “normal” e “regular”). De posse dessas informações, deve-se 

proceder à elaboração das matrizes de alternativas por critérios, com os respectivos 

resultados, conforme a Tabela 4.2 a seguir. 

Tabela 4.2 – Exemplo de matriz de alternativas por critérios 

Critérios Valores 
 Rodoviário Rodo x Cabotagem x Rodo Rodo x Ferroviário x Rodo 

Custo global da operação (R$) R$ 278,78 R$ 230,80 R$ 210,00 
Tempo de trânsito total (Dias) 5 17 25 

Nível de serviço (%) 97% 91% 83% 
Confiabilidade na programação 

(%) 
98% 94% 91% 

Freqüência dos embarques (qtde 
dias/embarques) 

Alta Normal Regular 

Volumes a serem transportados 
(t) 

Regular Normal Alto 

Avarias (qtde) 1 3 7 
Disponibilidade de 

equipamentos (qtde) 
Baixa Alta Alta 

Fonte: Esta pesquisa (2013) 
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Os valores elencados no custo global de operação retratam apenas o período do Estudo 

de Caso e são exclusivos para um único fornecedor de cada modal específico. Esses valores 

podem ser modificados, a depender do movimento do próprio mercado. 

O critério avarias foi determinado pelo histórico dessas e de outras operações 

similares, correlacionadas ao volume determinado no estudo e não necessariamente 

corresponde a valores fieis do exemplo citado. 

Na empresa Estudo de Caso há sistematicamente a realização de reuniões com os 

fornecedores de serviço de transporte, nas quais são extraídos todos os resultados dos 

indicadores/critérios com o objetivo de se estabelecerem planos de ação para a correção de 

desvios. 

  

Segunda etapa  
 

Nesta segunda etapa do modelo, utilizou-se o método multicritério SMARTER. Após 

o estabelecimento das matrizes, foi verificada a não existência de alternativas dominadas, e, 

em seguida, foi realizada a elicitação da importância relativa de cada um dos critérios.  

O responsável pela decisão, nesse caso, o gerente de planejamento organizacional, 

deve realizar esse procedimento e responder as seguintes perguntas: “Suponha que ainda 

exista outra alternativa e que ela possua o pior resultado em todos os critérios. Você pode 

melhorar o resultado em um único critério do pior para o melhor valor. Qual deles seria 

escolhido para melhorar o desempenho da alternativa?”. 

Seguindo a etapa da hierarquização dos critérios pelo método multicritério, o decisor 

deve repetir os questionamentos até escolher em definitivo os critérios a serem utilizados e, 

com base na sequência das escolhas, tomar conhecimento da importância relativa de cada um 

dos critérios. Na Tabela 4.3 estão contidas as posições dos atributos por ordem de 

importância. Ressalta-se que a importância relativa dos atributos pode variar em função do 

momento que a empresa esteja vivendo e da percepção do grau de importância para o decisor 

quanto aos critérios em determinados fluxos e sua necessidade. Por exemplo, se estiver 

faltando material em determinado cliente, o decisor poderá optar, como sendo o critério mais 

importante, o “tempo de transito total”, e não se ater ao “custo global da operação”, tendo em 

vista a necessidade do momento que seria abastecimento do cliente. 

Tabela 4.3 – Exemplo de matriz de alternativas por critérios 

Critérios Ordem de Importância 
Custo global da operação 1º 

Nível de serviço 2º 
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Tempo de trânsito total 3º 
Disponibilidade dos equipamentos 4º 

Freqüência dos embarques 5º 
Confiabilidade na programação 6º 
Volumes a serem transportados 7º 

Avarias 8º 
                        Fonte: Esta pesquisa (2013) 

 

De posse das informações contidas na Tabela 4.3, atribuindo-se o grau de importância 

dos atributos e das matrizes apresentadas na Tabela 4.2 após o estabelecimento dos mesmos, 

foram realizados os procedimentos de normalização dos critérios. 

Os pesos dos critérios foram estabelecidos por meio do método multicriério SMATER. 

Essa etapa do método consiste em explorar as ordenações dos critérios e com o objetivo 

definir os pesos de cada critério de acordo com as suas importâncias relativas. 

Em seguida, foram extraídos os valores relacionados aos pesos dos critérios 

(BARRON & BARRETT, 1996 apud SCHRAMM, 2008).  

Portanto, para finalizar a segunda etapa, cabe demonstrar a partir da Tabela 4.4, a 

matriz normalizada, hierarquizada, bem como a apresentação do cálculo de cada uma das 

alternativas correspondentes, utilizando para tal os pesos ROC. 

Tabela 4.4 – Matriz normalizada 

Critérios Valores 
 Rodoviário Rodo x Cabotagem x Rodo Rodo x Ferroviário x Rodo 

Custo global da operação 
W1 = 0,3397 

0 0,698 1 

Nível de serviço 
W2= 0,2147 

1 0,571 0 

Tempo de trânsito Total 
W3= 0,1522 

1 0,4 0 

Disponibilidade dos 
equipamentos 
W4 = 0,1106 

0 1 1 

Confiabilidade na 
programação 
W5= 0,0793 

1 0,429 0 

Frequência dos embarques 
W6= 0,0543 

1 0,5 0 

Volumes a serem 
transportados 
W7= 0,0335 

0 0,5 1 

Avarias 
W8= 0,0156 

1 0,67 0 

Utilidade Multiatributo 0,5161 0,6191 0,4838 
Fonte: Esta pesquisa (2013) 

 

Terceira Etapa  
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A terceira etapa é o último passo para a definição do modal com a utilização do 

modelo proposto. De posse dos dados obtidos com os resultados desse modelo, o decisor pode 

optar pelo modal mais adequado ao transporte do material da Empresa Estudo de Caso. Na 

Tabela 4.5, está definido o ranking dos modais que participaram do processo de seleção do 

modelo. 

Tabela 4.5 – Ranking correspondente aos modais 

Ranking dos Modais Utilidade Multiatributo 
1º Rodo x Cabotagem x Rodo 0,6191 
2º Rodoviário 0,5161 
3º Rodo x Ferroviário x Rodo 0,4838 

                         Fonte: Esta pesquisa (2013) 

 

Diante dos dados apresentandos na Tabela 4.5, observa-se que o modal rodoviário-

cabotagem-rodoviário tem maior preferência, com o valor de 0,6191; em seguida, está o 

multimodal rodoviário (0,5161). No último grau de importância está a opção rodoviário-

ferroviário-rodoviário (0,381). Assim, o decisor pode estrategicamente apresentar os dados da 

Tabela 4.5 aos representantes do 1º fluxo, Figura 4.1 com o objetivo de buscar alternativas 

diferenciadas e inovadoras para a utilização da primeira opção, mais adequada à realidade da 

Empresa Estudo de Caso.  

Diante dos dados expressos na Tabela 4.5, pode-se determinar que os fornecedores dos 

modais Rodoviários e Rodo x Cabotagem x Rodo possuem as maiores utilidades. Já o modal 

Rodo x Ferroviário x Rodo detém a menor utilidade multiatributo (0,4838), ressaltando-se a 

não agregação hierárquica para o método, ou seja, é uma solução dominada pelas alternativas 

anteriores. Diante desse resultado, portanto, a alternativa que o decisor deve de fato escolher é 

o modal Rodo x Cabotagem x Rodo, pois é a que possui a melhor utilidade multiatributo. 

Dessa maneira, o decisor pode utilizar essa análise para demonstrar que uma alteração 

no investimento no modal rodoviário acarreta um aumento de vantagem competitiva para a 

empresa. 

4.5. Análise dos critérios para decisões não estrut uradas  

O processo decisório é complexo e, em certas situações, é preciso analisar os critérios 

para que se possa escolher uma dentre as diferentes alternativas sob consideração, de forma 

adequada à situação vivenciada pela empresa. Para Dillon (1998), a forma como as decisões 

são tomadas variam de acordo com a consequência, o alcance e a diversidade do estudo dos 

critérios. 
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A tomada de decisão pode ser vista de duas formas. A primeira delas salienta que a 

maioria das decisões de negócios é de natureza rotineira, estruturada, que se repete com 

regularidade, e com parâmetros para a tomada de decisão bem entendidos. Assim, o processo 

decisório possui determinado padrão lógico a ser seguido. O segundo tipo de decisões engloba 

aquelas que são tomadas uma única vez e caracterizam-se por sua singularidade, não possui 

histórico no processo de decisão e suas necessidades com relação à informação não são bem 

conhecidas. São conhecidas, pois, como decisões não estruturadas.  

Em função da realidade que a empresa Estudo de Caso esteja vivenciando em 

determinado cenário de mercado, há situações nas quais as preferências do(s) decisor(es) 

podem alterar-se. 

Portanto, para ilustrar mais detalhadamente essa mudança de ordem de importância 

dos critérios, está apresentado abaixo outro caso, com as mesmas características de transporte 

e volume, mesmo fluxo logístico e produto que o comentado acima. 

Situação: Disponibilidade de equipamentos 

 No fluxo de abastecimento com origem em uma unidade no Estado de São Paulo e 

destino à unidade de prestação de serviço em Pernambuco, com um volume a ser 

transportado de 2.000 toneladas de matéria-prima, há um problema no porto de origem e, 

como consequência escassez na disponibilidade de equipamentos/contêineres  

 Apesar de os critérios serem os mesmos, o decisor estabelece como o principal critério 

para este caso específico o tempo de trânsito total, seguido da frequência dos embarques e 

do volume total a ser transportado. Na Tabela 4.6 estão contidas as novas posições dos 

atributos por ordem de importância. 

Tabela 4.6 – Situação: Disponibilidade de equipamentos 

Critérios Ordem de Importância 
Tempo de trânsito total 1º 

Freqüência dos embarques 2º 
Volumes a serem transportados 3º 

Custo global da operação 4º 
Nível de serviço 5º 

Confiabilidade na programação 6º 
Avarias 7º 

Disponibilidade dos equipamentos 8º 
                           Fonte: Esta pesquisa (2013) 
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De posse das informações contidas na Tabela 4.6, atribuindo o grau de importância 

dos atributos e das matrizes apresentadas na Tabela 4.2, após o estabelecimento dos mesmos, 

foram realizados os procedimentos de normalização dos critérios. 

Portanto, cabe demonstrar, a partir da Tabela 4.7, a nova matriz normalizada, 

hierarquizada, bem como a apresentação do respectivo cálculo de utilidade multiatributo de 

cada uma das alternativas correspondentes, utilizando para tal os pesos ROC. 

Tabela 4.7 – Matriz normalizada dada a situação: disponibilidade de equipamentos 

Critérios Valores 
 Rodoviário Rodo x Cabotagem x Rodo Rodo x Ferroviário x Rodo 

Tempo de trânsito total 
W1 = 0,3397 

1 0,4 0 

Freqüência dos embarques 
W2= 0,2147 

1 0,5 0 

Volumes a serem 
transportados 
W3= 0,1522 

0 0,5 1 

Custo global da operação 
W4 = 0,1106 

0 0,698 1 

Nível de serviço 
W5= 0,0793 

1 0,571 0 

Confiabilidade na 
programação 
W6= 0,0543 

1 0,429 0 

Avarias 
W7= 0,0335 

1 0,670 0 

Disponibilidade dos 
equipamentos 
W8= 0,0156 

0 1 1 

Utilidade Multiatributo 0,7215 0,5031 0,2784 
Fonte: Esta pesquisa (2013) 

 

De posse dos dados obtidos com os resultados do modelo proposto, o decisor pode 

optar pelo modal mais adequado ao transporte do material da Empresa Estudo de Caso. Na 

Tabela 4.8 está definido o ranking dos modais que participaram do processo de seleção do 

modelo. 

Tabela 4.8 – Ranking corespondente aos modais 

Ranking dos modais Utilidade multiatributo 
1º Rodoviário 0,7215 
2º Rodo x Cabotagem x Rodo 0,5031 
3º Rodo x Ferroviário x Rodo 0,2784 

                         Fonte: Esta pesquisa (2013) 

 

Com os resultados mensurados e nesse cenário, a primeira opção de escolha do decisor 

passará a ser o modal rodoviário e a segunda opção o modal rodo-cabotagem-rodo. 
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4.6. Síntese do estudo 

A análise multicritério consiste em um conjunto de técnicas com o objetivo de apoiar 

os decisores no processo da tomada de decisão. Esses modelos fazem ainda com que o 

processo possa ser o mais racional e lógico possível. Dessa forma, uma modelagem simples e 

adequada da situação e do problema vivenciado pela empresa, de acordo com as quatro 

problemáticas para a solução de problemas, bem como a definição de critérios e parâmetros 

adequados, precisos, não redundantes e consistentes, podem diminuir o erro de elicitação das 

preferências para o decisor.  

Para a aplicação do modelo proposto e sua utilização futura na Empresa Estudo de 

Caso, é necessário contar com o esforço do gestor e de seus funcionários. Esse esforço visa à 

obtenção de dados para mensurar o desenvolvimento e as alterações do mercado e assim fazer 

com que a empresa estudada tenha melhores resultados financeiros, vantagem competitiva, 

redução de custos e otimização de recursos. 

De forma geral, este trabalho conseguiu responder aos objetivos geral e específicos 

estabelecidos. Desenvolveu e aplicou o modelo multicritério de acordo com o estudo das 

metodologias do processo de tomada de decisão e dos elementos de cada modal logístico, 

assim como a realidade da empresa estudada. 

De forma geral, este trabalho conseguiu responder a todos os objetivos estabelecidos, 

como está apresentado na Tabela 5.1, a seguir.  

 

Tabela 5.1 – Confronto entre os objetivos e os resultados desta pesquisa 

Nível do objetivo 
do trabalho 

Descrição do objetivo 
Base 

conceitual 
Resultado obtido 

Geral 

Propor o modelo de decisão 
multicritério para a tomada de 

decisão na escolha da modalidade 
para o transporte de cargas. 

Capítulo 4 
Elaboração do modelo e das práticas a serem 
adotadas pela aplicação do modelo proposto. 

Específico 1 

Estruturar os critérios de escolha 
da utilização da multimodalidade a 
ser utilizada para o transporte de 
cargas.  

Capítulo 2, 
3 

Pesquisa sobre os métodos multicritério, em 
especifico o SMARTER, para o processo de 
tomada de decisão da escolha do modal 
logístico. 

Específicos 2 e 3 

Aprimorar a utilização da 
capacidade disponível da matriz de 
transportes da Empresa Estudo de 
Caso. Propor o melhor modal ou 

combinação de modais 
energicamente mais eficientes. 

Capítulo 4 
A aplicação numérica realizada na Empresa 
Estudo de Caso 

Fonte: Esta pesquisa (2013) 
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4.7. Conclusões do capítulo  

Neste Capítulo, foi elaborado e desenvolvido o modelo proposto para a Empresa 

Estudo de Caso. Ele apresenta sete critérios para o uso da multimodalidade. São eles: custo 

global da operação, volumes a serem transportados, tempo de trânsito total, frequência dos 

embarques, confiabilidade na programação, avarias e nível de serviço. Como alternativas para 

o embasamento do modelo proposto existem as seguintes combinações de serviço integrado: 

ferro-rodoviário, ferro-hidroviário, ferro-aeroviário, rodo-aéreo, rodo-hidroviário, rodo-

dutoviário e hidro-aéreo.  

O modal rodoviário e o multimodal rodoviário-cabotagem-rodoviário detiveram o 

maior grau de importância relativa, já que são capazes de promover a satisfação do cliente 

com um diferencial competitivo da Empresa Estudo de Caso. Conclui-se com a finalização e o 

propósito do modelo e a respectiva definição do modal mais adequado ao transporte dessas 

mercadorias nesses fluxos específicos. 
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5. CONCLUSÕES 

O estudo apresentado é um problema comum e real de uma empresa multinacional 

brasileira que movimenta grandes volumes de carga anualmente nos fluxos de abastecimento 

das unidades, transferências intercompany e faturamento para clientes industriais. A proposta 

do trabalho foi desenvolver um modelo de apoio à decisão direcionado para a escolha do 

modal a ser utilizado nesses fluxos. Dessa forma, a proposição de um modelo multicritério 

para a definição dos modais na empresa estudada tem um caráter inovador, uma vez que está 

alinhada com os objetivos da organização. 

A proposição do modelo torna claro para a empresa e as demais partes envolvidas nos 

processos de transportes quais são os indicadores de performance considerados mais 

relevantes para os agentes dentro da cadeia logística da Empresa Estudo de Caso. 

A proposição do modelo e as pesquisas realizadas também demonstram que as 

empresas, multinacionais ou não, ainda selecionam os seus modelos de transportes baseando-

se exclusivamente em “preço” e “nível de serviço”. Mesmo considerando apenas esses 

atributos de forma simples, não existe uma metodologia formal para auxiliar estruturalmente 

esse processo na tomada de decisão. Em muitas decisões, essas análises são feitas de maneira 

empírica e desestruturada, com base no feeling e na experiência do decisor. 

Para a Empresa Estudo de Caso, a decisão na escolha do modal vai além do caráter 

tático, mas principalmente estratégico, razão pela qual existe a contemplação de uma 

ferramenta que faça a avaliação de múltiplas alternativas e que contemple diversos objetivos, 

conflituosos entre si ou não, mas principalmente os efeitos no longo prazo que essas decisões 

produzem na organização. Desse modo, o modelo proposto pode ser aplicado em outras 

empresas de ramos diferentes, com fluxos completamente distintos, pois a ferramenta 

multicritério possibilita a atribuição de valores aos diferentes critérios, a partir dos critérios 

particulares de cada organização de forma customizada. 

Nesta dissertação, foram discutidos assuntos julgados relevantes para o 

desenvolvimento de um modelo proposto de solução de escolha do modal para a Empresa 

Estudo de Caso. Os conceitos, definições e características abordadas mostram que a logística 

requer o aperfeiçoamento e o uso de técnicas modernas e arrojadas, o que possibilitará o 

direcionamento correto de suas ações, de suas necessidades de melhorias internas para a 

eficiência e a eficácia, e do uso do trade-off entre custos e benefícios para a prestação de 



Capítulo 5                                                                                                                                                Conclusões  

 71 

serviços logísticos em parâmetros específicos voltados para a satisfação dos clientes, bem 

como proporciona um melhor relacionamento da empresa com o meio exterior.  

O modelo mostrou-se capaz de explicar satisfatoriamente os eventos que nele 

incluídos, tem aplicação prática na medida em que representa a realidade da Empresa Estudo 

de Caso e serve como guia para outras empresas do mesmo setor ou porte para analisar os 

modais dentro dos critérios propostos neste trabalho. Contudo, mesmo se o modelo pode ser 

aplicado em empresas de quaisquer ramos de atividade, sempre será necessário fazer 

adequações específicas às características de cada uma delas. 

5.1. Limitações e recomendações para trabalhos futu ros 

Neste trabalho foi revelada a realidade do ambiente que envolve a Empresa Estudo de 

Caso, nessa perspectiva, as limitações deste trabalho são:  

• Definição clara de todos os critérios de avaliação da multimodalidade; 

• Mensuração adequada por todos fornecedores dos modais;  

• Acompanhamento exato dos critérios por todos os fornecedores;  

• Conhecimento da multimodalidade concentrado em poucas pessoas dentro da Empresa 

Estudo de Caso;  

• Escassa disseminação e conhecimento dos conceitos sobre os métodos multicritério na 

Empresa Estudo de Caso. 

Em razão de a aplicação ser uma simulação numérica, não foi possível mensurar os 

resultados da aplicação real do modelo proposto. É proposta, então, a continuidade do mesmo, 

visando monitorar sua aplicabilidade para posteriormente se proporem alterações que visem 

aperfeiçoá-lo. Assim, as sugestões para trabalhos futuros são: 

• Testar a viabilidade da aplicação do modelo em outros setores da economia, tais como: 

têxtil, alimentação, dentre outros; 

• Desenvolver um sistema computacional, com base neste modelo, capaz de apoiar os 

decisores e os sistemas de informação disponíveis nas organizações; 

• Auxiliar no desenvolvimento de procedimentos voltados para a negociação entre as 

empresas-fornecedores dentro da cadeia de transportes; 
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• Mensurar a redução do risco e dos custos ocasionados a partir da implementação deste tipo 

de modelo; 

• Envolver toda a diretoria da organização para propor a utilização desse modelo em âmbito 

nacional; 

• Realizar a aplicação numérica do modelo proposto com outros métodos multiatributo. 
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ANEXO 1 

Lei Nº 9.432,  de 8 de janeiro de 1997, do Transpor te Aquaviário 
 
 
 

LEI Nº 9.432 - DE 8 DE JANEIRO DE 1997  

Dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário e dá outras providências. 

 

 PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
 Faço  saber  que o Congresso  Nacional decreta e eu sanciono  a  seguinte Lei: 
  

Capítulo I 
Do Âmbito da Aplicação 

  
        Art. 1º Esta Lei se aplica: 
         I - aos armadores, às empresas de navegação e às embarcações brasileiras; 
        II - às embarcações estrangeiras afretadas por armadores brasileiros; 
        III - aos armadores, às empresas de navegação e às embarcações estrangeiras, quando amparados 
por acordos firmados pela União. 
         Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo: 
         I - os navios de guerra e de Estado que não estejam empregados em atividades comerciais; 
        II - as embarcações de esporte e recreio; 
        III - as embarcações de turismo; 
        IV - as embarcações de pesca; 
        V - as embarcações de pesquisa. 
  

Capítulo II  
Das Definições 

  
        Art. 2º Para os efeitos desta Lei, são estabelecidas as seguintes definições: 
  I - afretamento a casco nu: contrato em virtude do qual o afretador tem a posse, o uso e o controle da 
embarcação, por tempo determinado, incluindo o direito de designar o comandante e a tripulação; 
II - afretamento por tempo: contrato em virtude do qual o afretador recebe a embarcação armada e 
tripulada, ou parte dela, para operá-la por tempo determinado; 
III - afretamento por viagem: contrato em virtude do qual o fretador se obriga a colocar o todo ou parte 
de uma embarcação, com tripulação, à disposição do afretador para efetuar transporte em uma ou mais 
viagens; 
IV - armador brasileiro: pessoa física residente e domiciliada no Brasil que, em seu nome ou sob sua 
responsabilidade, apresta a embarcação para sua exploração comercial; 
V - empresa brasileira de navegação: pessoa jurídica constituída segundo as leis brasileiras, com sede no 
País, que tenha por objeto o transporte aquaviário, autorizada a operar pelo órgão competente; 
VI - embarcação brasileira: a que tem o direito de arvorar a bandeira brasileira; 
VII - navegação de apoio portuário: a realizada exclusivamente nos portos e terminais aquaviários, para 
atendimento a embarcações e instalações portuárias; 
VIII - navegação de apoio marítimo: a realizada para o apoio logístico a embarcações e instalações em 
águas territoriais nacionais e na Zona Econômica, que atuem nas atividades de pesquisa e lavra de 
minerais e hidrocarbonetos; 
IX - navegação de cabotagem: a realizada entre portos ou pontos do território brasileiro, utilizando a via 
marítima ou esta e as vias navegáveis interiores; 
X - navegação interior: a realizada em hidrovias interiores, em percurso nacional ou internacional; 
XI - navegação de longo curso: a realizada entre portos brasileiros e estrangeiros; 
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XII - suspensão provisória de bandeira: ato pelo qual o proprietário da embarcação suspende 
temporariamente o uso da bandeira de origem, a fim de que a embarcação seja inscrita em registro de 
outro país; 
XIII - frete aquaviário internacional: mercadoria invisível do intercâmbio comercial internacional, 
produzida por embarcação. 
  

 
Capítulo III  

Da Bandeira das Embarcações 
         Art. 3º Terão o direito de arvorar a bandeira brasileira as embarcações: 
I - inscritas no Registro de Propriedade Marítima, de propriedade de pessoa física residente e domiciliada 
no País ou de empresa brasileira; 
II - sob contrato de afretamento a casco nu, por empresa brasileira de navegação, condicionado à 
suspensão provisória de bandeira no país de origem. 
  

Capítulo IV  
Da Tripulação 

         Art. 4º Nas embarcações de bandeira brasileira serão necessariamente brasileiros o comandante, o 
chefe de máquinas e dois terços da tripulação. 
  

Capítulo V 
Dos Regimes da Navegação 

  
        Art. 5º A operação ou exploração do transporte de mercadorias na navegação de longo curso é 
aberta aos armadores, às empresas de navegação e às embarcações de todos os países, observados os 
acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. 
  
        § 1º As disposições do Decreto-lei nº 666, de 2 de julho de 1969, e suas alterações, só se aplicam às 
cargas de importação brasileira de países que pratiquem, diretamente ou por intermédio de qualquer 
benefício, subsídio, favor governamental ou prescrição de cargas em favor de navio de sua bandeira. 
        § 2º Para os efeitos previstos no parágrafo anterior, o Poder Executivo manterá, em caráter 
permanente, a relação dos países que estabelecem proteção às suas bandeiras. 
        § 3º O Poder Executivo poderá suspender a aplicação das disposições do Decreto-lei nº 666, de 2 de 
julho de 1969, e suas alterações, quando comprovada a inexistência ou indisponibilidade de embarcações 
operadas por empresas brasileiras de navegação, do tipo e porte adequados ao transporte pretendido, ou 
quando estas não oferecerem condições de preço e prazo compatíveis com o mercado internacional. 
  
        Art. 6º A operação ou exploração da navegação interior de percurso internacional é aberta às 
empresas de navegação e embarcações de todos os países, exclusivamente na forma dos acordos firmados 
pela União, atendido o princípio da reciprocidade. 
  
        Art. 7º As embarcações estrangeiras somente poderão participar do transporte de mercadorias na 
navegação de cabotagem e da navegação interior de percurso nacional, bem como da navegação de apoio 
portuário e da navegação de apoio marítimo, quando afretadas por empresas brasileiras de navegação, 
observado o disposto nos arts. 9º e 10. 
  
        Parágrafo único. O governo brasileiro poderá celebrar acordos internacionais que permitam a 
participação de embarcações estrangeiras nas navegações referidas neste artigo, mesmo quando não 
afretadas por empresas brasileiras de navegação, desde que idêntico privilégio seja conferido à bandeira 
brasileira nos outros Estados contratantes. 
Capítulo VI 
Dos Afretamentos de Embarcações 
         Art. 8º A empresa brasileira de navegação poderá afretar embarcações brasileiras e estrangeiras por 
viagem, por tempo e a casco nu. 
  
        Art. 9º O afretamento de embarcação estrangeira por viagem ou por tempo, para operar na 
navegação interior de percurso nacional ou no transporte de mercadorias na navegação de cabotagem ou 
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nas navegações de apoio portuário e marítimo, bem como a casco nu na navegação de apoio portuário, 
depende de autorização do órgão competente e só poderá ocorrer nos seguintes casos: 
  
        I - quando verificada inexistência ou indisponibilidade de embarcação de bandeira brasileira do tipo 
e porte adequados para o transporte ou apoio pretendido; 
        II - quando verificado interesse público, devidamente justificado; 
        III - quando em substituição a embarcações em construção no País, em estaleiro brasileiro, com 
contrato em eficácia, enquanto durar a construção, por período máximo de trinta e seis meses, até o 
limite: 
a) da tonelagem de porte bruto contratada, para embarcações de carga; 
b) da arqueação bruta contratada, para embarcações destinadas ao apoio. 
  
        Parágrafo único. A autorização de que trata este artigo também se aplica ao caso de afretamento de 
embarcação estrangeira para a navegação de longo curso ou interior de percurso internacional, quando o 
mesmo se realizar em virtude da aplicação do art. 5º, § 3º. 
         Art. 10. Independe de autorização o afretamento de embarcação: 
I - de bandeira brasileira para a navegação de longo curso, interior, interior de percurso internacional, 
cabotagem, de apoio portuário e de apoio marítimo; 
II - estrangeira, quando não aplicáveis as disposições do Decreto-lei nº 666, de 2 de julho de 1969, e suas 
alterações, para a navegação de longo curso ou interior de percurso internacional; 
III - estrangeira a casco nu, com suspensão de bandeira, para a navegação de cabotagem, navegação 
interior de percurso nacional e navegação de apoio marítimo, limitado ao dobro da tonelagem de porte 
bruto das embarcações, de tipo semelhante, por ela encomendadas a estaleiro brasileiro instalado no País, 
com contrato de construção em eficácia, adicionado de metade da tonelagem de porte bruto das 
embarcações brasileiras de sua propriedade, ressalvado o direito ao afretamento de pelo menos uma 
embarcação de porte equivalente. 
  

Capítulo VII 
Do Apoio ao Desenvolvimento da Marinha Mercante 

  
        Art. 11. É instituído o Registro Especial Brasileiro - REB, no qual poderão ser registradas 
embarcações brasileiras, operadas por empresas brasileiras de navegação. 
         § 1º O financiamento oficial à empresa brasileira de navegação, para construção, conversão, 
modernização e reparação de embarcação pré-registrada no REB, contará com taxa de juros semelhante à 
da embarcação para exportação, a ser equalizada pelo Fundo da Marinha Mercante. 
        § 2º É assegurada às empresas brasileiras de navegação a contratação, no mercado internacional, da 
cobertura de seguro e resseguro de cascos, máquinas e responsabilidade civil para suas embarcações 
registradas no REB, desde que o mercado interno não ofereça tais coberturas ou preços compatíveis com 
o mercado internacional. (Vide Medida Provisória nº 177, de 2004) 
        § 3º É a receita do frete de mercadorias transportadas entre o País e o exterior pelas embarcações 
registradas no REB isenta das contribuições para o PIS e o COFINS. (vide Medida Provisória nº 2.158-
35, de 24.8.2001) 
        § 4º (VETADO) 
        § 5º Deverão ser celebrados novas convenções e acordos coletivos de trabalho para as tripulações 
das embarcações registradas no REB, os quais terão por objetivo preservar condições de competitividade 
com o mercado internacional. 
        § 6º Nas embarcações registradas no REB serão necessariamente brasileiros apenas o comandante e 
o chefe de máquinas. 
  
        § 8º As embarcações inscritas no REB são isentas do recolhimento de taxa para manutenção do 
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo. 
        § 9º A construção, a conservação, a modernização e o reparo de embarcações pré-registradas ou 
registradas no REB serão, para todos os efeitos legais e fiscais, equiparadas à operação de exportação. 
        § 10. As empresas brasileiras de navegação, com subsidiárias integrais proprietárias de embarcações 
construídas no Brasil, transferidas de sua matriz brasileira, são autorizadas a restabelecer o registro 
brasileiro como de propriedade da mesma empresa nacional, de origem, sem incidência de impostos ou 
taxas. 
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        § 11. A inscrição no REB será feita no Tribunal Marítimo e não suprime, sendo complementar, o 
registro de propriedade marítima, conforme dispõe a Lei nº 7.652, de 3 de fevereiro de 1988. 
        § 12. Caberá ao Poder Executivo regulamentar o REB, estabelecendo as normas complementares 
necessárias ao seu funcionamento e as condições para a inscrição de embarcações e seu cancelamento. 
  
        Art. 12. São extensivos às embarcações que operam na navegação de cabotagem e nas navegações 
de apoio portuário e marítimo os preços de combustível cobrados às embarcações de longo curso. 
  
        Art. 13. O Poder Executivo destinará, por meio de regulamento, um percentual do Adicional de 
Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM, para manutenção do Fundo de Desenvolvimento 
do Ensino Profissional Marítimo, a título de compensação pela perda de receita imposta pelo art. 11, § 8º. 
  
        Art. 14. Será destinado ao Fundo da Marinha Mercante - FMM 100% (cem por cento) do produto da 
arrecadação do AFRMM recolhido por empresa brasileira de navegação, operando embarcação 
estrangeira afretada a casco nu.  
  
        Parágrafo único. O AFRMM terá, por um período máximo de trinta e seis meses, contado da data da 
assinatura do contrato de construção ou reparo, a mesma destinação do produzido por embarcação de 
registro brasileiro, quando gerado por embarcação estrangeira afretada a casco nu em substituição a 
embarcação de tipo e porte semelhante em construção ou reparo em estaleiro brasileiro. 
  

Capítulo VIII  
Das Infrações e Sanções 

  
        Art. 15. A inobservância do disposto nesta Lei sujeita o infrator às seguintes sanções: 
         I - multa, no valor de até R$ 10,00 (dez reais) por tonelada de arqueação bruta da embarcação; 
        II - suspensão da autorização para operar, por prazo de até seis meses. 
  

Capítulo IX  
Das Disposições Transitórias 

  
        Art. 16. Caso o Registro Especial Brasileiro não seja regulamentado no prazo de cento e oitenta dias, 
contado da data de publicação desta Lei, será admitida, até que esteja regulamentado o REB, a 
transferência ou exportação de embarcação inscrita no Registro de Propriedade Marítima, de propriedade 
de empresa brasileira, para a sua subsidiária integral no exterior, atendidas, no caso daquelas ainda não 
quitadas, as seguintes exigências: 
  
I - manutenção, em nome da empresa brasileira, do financiamento vinculado à embarcação, da mesma 
forma que novas solicitações de recursos; 
II - constituição, no país de registro da embarcação, de hipoteca a favor do credor no Brasil; 
III - prestação de fiança adicional, pela subsidiária integral, para o financiamento de que trata o inciso I. 
  
        § 1º As embarcações transferidas ou exportadas para as subsidiárias integrais, domiciliadas no 
exterior, de empresas brasileiras gozarão dos mesmos direitos das embarcações de bandeira brasileira, 
desde que: 
 I - sejam brasileiros o seu comandante e seu chefe de máquinas;  
 II - sejam observados, no relacionamento trabalhista com as respectivas tripulações, requisitos mínimos 
estabelecidos por organismos internacionais devidamente reconhecidos; 
III - tenham sido construídas no Brasil ou, se construídas no exterior, tenham sido registradas no Brasil 
até a data de vigência desta Lei; 
IV - submetam-se a inspeções periódicas pelas autoridades brasileiras, sob as mesmas condições das 
embarcações de bandeira brasileira. 
  
        § 2º Aplica-se o disposto no parágrafo anterior às embarcações que já tenham sido anteriormente 
exportadas ou transferidas para as subsidiárias integrais no exterior de empresas brasileiras. 
        § 3º As embarcações construídas no Brasil e exportadas ou transferidas para as subsidiárias integrais 
de empresa brasileira gozarão dos incentivos legais referentes à exportação de bens. 
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        § 4º O descumprimento de qualquer das exigências estabelecidas neste artigo implica a perda dos 
direitos previstos no § 1º . 
         Art. 17. Por um prazo de dez anos, contado a partir da data da vigência desta Lei, não incidirá o 
Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM sobre as mercadorias cuja origem 
ou cujo destino final seja porto localizado na Região Norte ou Nordeste do País. 
  
        Parágrafo único. Revogada  
  

Capítulo X 
Das Disposições Finais 

  
        Art. 18. A ordenação da direção civil do transporte aquaviário em situação de tensão, emergência ou 
guerra terá sua composição, organização administrativa e âmbito de coordenação nacional definidos pelo 
Poder Executivo. 
         Art. 19. (VETADO) 
         Art. 20. O art. 2º, § 2º, da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
  

"Art. 2º 
.....................................................................................................
................................................................ 
  
§ 2º Independe de concessão, permissão ou autorização o 
transporte de cargas pelos meios rodoviário e aquaviário." 

  
        Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
     Art. 22. Revogam-se o Decreto-lei nº 1.143, de 30 de dezembro de 1970, e o art. 6º da Lei nº 7.652, 
de 3 de fevereiro de 1988. 
  
        Brasília, 8 de janeiro de 1997; 176º da Independência e 109º da República. 
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ANEXO 2 

Tipos de Navios  
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Tipos de Navios 

 
Navio Carga Geral 
 

 
Navio Gaseiro 
 

 
Navio Químico 
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Navio Tanque 
 
 
 

 
Navio Porta Containeres 
 
 

 
Navio Ro-Ro 
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Navio Ore-Oil 
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ANEXO 3 

Tipos de Contêineres 
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Tipos de Contêineres 
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