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RESUMO 

 

O processo  de conteinerização no transporte de carga,  tem expressivos  reflexos  no 

volume  movimentado nos portos brasileiros para o transporte marítimo de importação e 

exportação, porém  a conteinerização ainda é  incipiente no transporte marítimo de 

cabotagem. Dada a importância da logística de transporte para uma  melhor eficiência na 

cadeia de suprimentos, o uso da  cabotagem como alternativa ao modal rodoviário tornou-se 

ao longo dos últimos anos, uma realidade para empresas de vários setores. Nesse contexto, o 

presente  trabalho  apresenta aspectos relativos à percepção dos clientes da cabotagem do 

Porto de Suape, com o objetivo de identificar quais os fatores de competitividade da mesma. 

Para tanto, utilizou-se a aplicação de questionário eletrônico para a coleta de dados a uma 

amostra não probabilística de clientes do porto de Suape. Foi utilizada a estatística descritiva e 

inferencial, os dados   amostrais foram tratados e analisados para se obter um diagnóstico dos 

clientes sobre o transporte de cabotagem, assim como avaliar aspectos específicos. Os 

resultados encontrados fornecem uma visão desses clientes quanto ao transporte de 

cabotagem, apontando os fatores de competitividade desse modal, assim como os serviços 

acessórios que agregam valor. Esses resultados permitem aos armadores reavaliarem sua 

estratégia de atuação no mercado. Ao contextualizar o tema e as terminologias inerentes ao 

setor, permite-se aos futuros clientes do modal uma visão ampliada que os auxiliará na sua 

tomada de decisão em relação à estratégia de transporte a ser utilizada nas empresas. 

 

Palavras- chave: sistema de transporte, logística,  navegação costeira, cabotagem e sistema 

portuário brasileiro. 
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ABSTRACT 

 

The process of containerization on the transporting goods, has expressive reflexes on 

the volume handled on Brazilian ports for import and export shipping, however  the 

containerization  is still a begginer on the cabotage. According to the importance of the 

logistic transportation for the best efficiency on the supply chain, the use of waterway modal 

as an alternative to the highway modal, has becoming over the years a reality for the 

companies from several sectors. In this context, this work presents relative aspects to the 

clients’ perception of the cabotage service, identifying the factors of this modal’s 

competitiveness. The data gathering was carried through by means of the application of 

electronic questionnaire within non-probabilistic sample of customers of the port of Suape. 

The sample  was analyzed using a descriptive and inferential statistic approach to identify the 

client’s view about cabotage transport and assess specific aspects.  The findings provide some 

insight into how the customers visualizecabotage transport and which are the accessories 

service that add value. These results allow shipowners to reassess its strategy of market 

performance. Contextualizing the topic and the relatives terminologies of the sector, allow the 

future costumers of the modal an expanded view of the cabotage, helping them in their 

decision making on transport strategy to be used in business. 

 

 

Keys-words: transport system, logistics, waterway, coastal shipping, cabotage, brazilian port 

system 
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1 INTRODUÇÃO 

O transporte tem fundamental importância na logística, desde o abastecimento da 

matéria-prima até o produto acabado. Ele pode ser determinante para a inserção de um 

produto e/ou aumento de sua participação em determinados mercados. Sem o transporte, 

produtos não chegariam ao consumidor final, o que certamente tornaria inviável  o sistema 

produtivo e a comercialização nos mercados  nacional e  internacional, o que levaria  a 

economia do país à estagnação e ao total subdesenvolvimento.  

A preocupação com a logística de transporte não é algo novo no Brasil. De acordo com  

Galvão (1996), desde o Brasil colonial, a preocupação com a integração do território nacional 

a fim de protegê-lo de invasões europeias levou a vários estudos sobre os meios de transporte 

que pudessem promover a integração nacional, o que também facilitaria  o fluxo de pessoas e 

de mercadorias para as várias  regiões do país.   A manutenção da integridade do território e a 

preservação da unidade nacional eram as grandes preocupações dos governos no Brasil 

colonial, podendo tais preocupações ser minimizadas  a partir de uma logística de transporte 

que pudesse integrar as regiões do país. Já naquela época, pioneiros da promoção dos 

transportes no país explicitavam firmemente a sua crença de que o crescimento era 

enormemente inibido pela ausência de um sistema nacional de comunicações, e de que o 

desenvolvimento dos transportes constituía um fator crucial para o alargamento da base 

econômica do país. Nesse aspecto, o estudo do engenheiro militar Eduardo José de Moraes 

mereceu destaque por apresentar uma  proposta ao governo imperial,conhecida como  “O 

plano Moraes”, na qual enfatizava  o aproveitamento das vias interiores de navegação e 

preconizava, ainda, a integração do sistema fluvial com as ferrovias e com a navegação de 

cabotagem. No entanto, em virtude das condições socioeconômicas em que vivia o país na 

época,em que a  economia brasileirase baseava na escravidão e no latifúndio,  dependente da 

exploração de uns poucos produtos exportáveis, esse e outros planos não tiveram 

prosseguimento. O transporte de pessoas e de produtos entre as regiões se dava pela 

navegação marítima, uma vez que não havia estradas nem ferrovias (GALVÃO, 1996).   

Quando se aborda o tema  transporte, é fundamental o entendimento  da importância 

que têm os modais de transportes. A escolha do melhor modal para cada realidade econômica, 

trajeto e de acordo com a infraestrutura disponível em cada país e suas regiões, poderá 

resultar no melhor desempenho para a empresa. Sob o  aspecto da importância do transporte, 
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Fachinello (2008) afirma que o uso mais eficiente dos modais constitui uma oportunidade 

para as empresas se tornarem mais competitivas, por meio da redução de seus custos.    

De acordo com estudos  realizados pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) 

(2011), os custos logísticos no Brasil, estimados para o ano de 2008, atingiram um valor 

equivalente a 11,6% do Produto Interno Bruto (PIB) daquele ano, ou seja, R$ 349,0 bilhões. 

O item de maior representatividade foi o transporte, com 6,9% do PIB, R$ 207 bilhões. O 

resultado desse estudoreforça  a importância do transporte na gestão logística de qualquer 

organização.  

Sob o ponto de vista de Ching (2010), “o transporte é de grande importância  em virtude 

do peso deste custo em relação ao total do custo de logística”. De acordo com  Ballou (2001), 

para a maioria das empresas, o transporte é geralmente o elemento mais importante nos custos 

logísticos. O mesmo autor afirma também  que a movimentação de fretes absorve entre um e 

dois terços do total dos custos logísticos, e que  as decisões de transporte devem ser vistas 

como uma das mais importantes que enfrenta o profissional de logística (BALLOU, 2001). 

Segundo Chopra (2003) “o sucesso de qualquer cadeia de suprimento está estreitamente 

ligado à boa utilização do transporte”.  

De acordo com a Agência Nacional de Transporte Terrestre(ANTT) (2011), os termos 

modo, modal e modalidade de transporte possuem o mesmo significado. Consideram-se cinco 

os modos básicos de transporte:  rodoviário, ferroviário, dutoviário,  aéreo e aquaviário. 

O modal aquaviário divide-se em: transporte marítimo, fluvial e lacustre.  Conforme 

Mendonça & Keedi (1997), dentro do transporte  marítimo, existe a navegação de longo 

curso, que á a navegação internacional, e a navegação de cabotagem, que é a navegação 

nacional.  Neste trabalho será abordado o modal aquaviário, e dentro do aquaviário será 

tratada a cabotagem. 

Embora o Brasil possua uma extensa costa litorânea propícia ao transporte marítimo de 

cabotagem, esse tipo de modal ainda possui uma baixa participação na matriz de transporte 

brasileira. De acordo com o Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT) do Governo 

Federal, para uma matriz de transporte equilibrada, é recomendável que o modal rodoviário 

responda por 33% e o aquaviário por 29%. Atualmente, esses modais respondem por 58% e 

12%, respectivamente (GUIA MARÍTIMO, 2011). 
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De acordo com  a Log In (2010), ao longo do ano de 2010 foram movimentadas pelas 

rodovias brasileiras cerca de 1,2 bilhão de toneladas de diversos tipos de cargas. Excluindo-se  

desse volume a movimentação de granéis, os fluxos de cargas intraestaduais e entre estados 

não competitivos para o modal marítimo,  as cargas que estão distantes dos portos, as 

pequenas empresas que não têm regularidade em seus embarques e o mercado de cargas 

fracionadas, o mercado potencial para a cabotagem não atendido por esse modal em 2010 

correspondia a 1,2 milhão de TEUsTwenty Equivalent Units(unidades equivalentes a 

contêineres de 20 pés) (LOG IN LOGÍSTICA, 2010). 

Segundo  dados da  Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ) (2010), a 

movimentação de contêineres na cabotagem no ano de 2010 atingiu 554.890  milhões de 

TEUs.  Considerando-se o potencial para o transporte por cabotagem em 2010 apontado pela 

Log In (2010) e o volume transportado nesse modal, verifica-se que há um potencial de 

crescimento para a cabotagem  de pelo menos duas vezes mais o que foi atendido no referido 

ano. 

Dada a necessidade de se entender melhor a escolha do modal rodoviário, no referencial 

teórico serão abordados de forma mais detalhada os fatos que levaram a tal desbalanceamento 

da matriz de transportes, com  predominância do modal rodoviário.  Vale ressaltar que, desde 

a década de 1920 os sucessivos governos vêm incentivando o modal  rodoviário, e na década 

de 1950 esse  incentivo foi incrementado com a entrada da indústria automobilística no Brasil.  

A partir de então, estava consolidado o foco dos investimentos no modal rodoviário.  

A partir da década de 1990, o transporte marítimo encontra o momento econômico 

favorável para sua retomada. Segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada  

(IPEA) (2005), competitividade,  redução da inflação, queda da taxa de câmbio e falta de 

recursos para a recuperação da malha viária são  fatores macroeconômicos que, na média, 

ajudaram a  cabotagem  nas últimas décadas. 

Com a abertura do mercado instituída a partir do Governo Collor, produtos brasileiros 

tiveram de competir com os importados. O Plano Real, com a moeda estável, permitia que as 

empresas não se preocupassem com a deterioração dos preços de venda dos produtos devido 

ao aumento do tempo de viagem, podendo as mercadorias ser transportadas com um tempo de 

viagem maior que o rodoviário, uma vez que a inflação estava controlada. Aliado a esse  

cenário favorável para a cabotagem, houve a  promulgação da Lei 8.630 de 1993(BRASIL,  
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1993), também conhecida como de Lei de Modernização dos Portos, que dentre outras 

novidades instituiu o Conselho de Autoridade Portuária (CAP),  o Órgão Gestor de Mão de 

Obra (OGMO) e o Operador Portuário. 

1.1 Justificativa e relevância 

Na literatura há consenso no que tange a favorável condição do Brasil para a exploração 

de sua costa litorânea e fluvial,  ou seja, o transporte aquaviário. O Brasil é um país que 

dispõe de uma ampla faixa litorânea, com 7.500 km de extensão, e 43 mil quilômetros de vias 

navegáveis devido à quantidade de bacias  hidrográficas, o que demonstra sua vocação natural 

para o transporte aquaviário: hidroviário e marítimo (CRUZ, 2007).  

Segundo Carvalho(2010), o transporte marítimo de cabotagem no Brasil é uma 

alternativa viável para integrar cadeias de suprimentos em diversos setores, o que pode 

reduzir custos e ao mesmo tempo  contribuir para o meio ambiente com a redução de CO2, ao 

substituir o transporte terrestre de cargas pelo modal marítimo.  

Nos últimos anos, a cabotagem vem ganhando espaço na logística de transporte e possui 

grande potencial de crescimento. Ela já é uma realidade e certamente um caminho sem volta. 

Segundo Guia Marítimo (2011) a navegação de cabotagem deve continuar crescendo, tanto de 

carga geral e contêineres, como de granéis sólidos e líquidos e, isso se deve ao resultado de 

integração multimodal e da formulação de uma nova matriz de transportes estabelecida pelo 

PNLT, da implantação de novos fluxos logísticos vinculados a novos projetos ferroviários e 

portuários focados no escoamento de minérios e produtos agrícolas, bem como de petróleo, 

derivados e produtos químicos e de uma maior conscientização ambiental.  

 A cabotagem apresentou um aumento de quase 60% no total de cargas transportadas 

no período entre 1997 e 2007. Além disso, executivos do setor estimam que a cabotagem deve 

crescer cerca de 8% ao ano no próximo biênio (O Estado de São Paulo, 2011). 

Por outro lado, há uma crescente tendência do processo de conteinerização de cargas, 

em que a padronização no acondicionamento de produtos se traduz em menores custos 

envolvidos na sua movimentação, havendo um potencial para o  transporte nesse modal de 

cerca de três vezes o atual, o qual ainda não foi desenvolvido, mas que apresenta 

possibilidades de captura de participação de mercado sobre o modal rodoviário (LOG IN, 

2010).  
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Outro aspecto importante que merece destaque é a retomada da indústria naval 

brasileira, que pode ser  percebida no aumento das encomendas para os  estaleiros brasileiros. 

Alguns incentivos e iniciativas  como o Programa de Mobilização da Indústria de Óleo e Gás 

(Prominp), o Programa de Modernização e Expansão da Frota (Promef), lançado em 2004, e 

as recentes descobertas na camada do pré-sal vem impulsionando o setor (PORTAL NAVAL, 

2010).  Embora a maior parte das encomendas nos estaleiros seja de plataforma, navios de 

apoio, sondas e embarcações off shore,existem também encomendas para construção de 

navios porta-contêiner  para atuar na cabotagem. Dentro do plano de investimento do armador 

Log In Logística, contempla a construção de 5 embarcações porta contêineres e 2 navios 

graneleiros, o primeiro navio, Log In Jacarandá (porta-contêiner), foi lançado em 2011(LOG 

IN, 2011). Segundo Carvalho (2009) a Aliança tem planos de expansão e renovação da frota 

até 2012, estando previstos a construção de 4 navios. Isso ratifica a tendência de crescimento 

do setor naval, o que auxilia na consolidação da  navegação de cabotagem.  

Por essas razões,o presente estudo tem seu  foco no transporte de cargas geral  em 

contêiner via cabotagem, não sendo consideradasas cargas a granel (sólido ou líquido) ou com 

dimensões que não possam ser manuseadas em contêiner devido às suas medidas.  

Diante de tal cenário, o presente trabalho tem como objetivo identificar os fatores de 

competitividade do transporte marítimo de cabotagem,  mediante a pesquisa em  empresas 

que utilizam o serviço. A partir desse levantamento, serão analisados os fatores que interferem 

na tomada de decisão dos usuários (clientes) da cabotagem quanto à escolha do modal; 

identificados quais os serviços complementares que agregam valor à cabotagem, 

possibilitando  aos potenciais clientes desse serviço uma base confiável de informação acerca 

do assunto, o que poderá auxiliá-los na  tomada de decisão quanto ao modal de transporte  a 

utilizar. Por fim, serão possibilitadas aos armadores informações pertinentes aos aspectos 

considerados, a fim de ajudá-los na sua estratégia de comunicação com o mercado. 

Apenas por meio do conhecimento do tema é que as empresas (embarcadores e 

recebedores de carga), bem como os armadores brasileiros (empresas que oferecem os 

serviços de transporte marítimo ao longo da costa brasileira), poderão, respectivamente, atuar 

no sentido de aumentar a participação do modal e a melhoria dos serviços prestados. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo geral: 

Realizar um diagnóstico do transporte de cabotagem com os clientes do porto de 

Suape. 

Objetivos específicos:  

Para o alcance do objetivo proposto, pode-se dividir os objetivos específicos em: 

- Identificar quais as vantagens e desvantagens do modal de cabotagem em relação ao 

rodoviário, tendo como foco a visão das empresas que utilizam esse serviço; 

- Apontar, a partir da percepção do cliente, quais os serviços complementares que 

agregam valor ao transporte marítimo de cabotagem, e 

- Identificar quais os armadores (transportadores marítimos) que são mais utilizados e 

inferir os aspectos que os tornam mais competitivos. 

1.3 Estruturação da dissertação 

O presente trabalho está estruturado em5capítulos,  cujos assuntos abordados são 

descritos a seguir. 

A Introdução, que é o capítulo inicial, apresenta uma breve visão sobre o sistema de 

transporte brasileiro e o sistema  portuário, e a partir dessa contextualização realiza a 

justificativa sobre a importância do tema a ser estudado, bem como  o objetivo geral e  os 

objetivos específicos da pesquisa. 

No segundo capítulo, que é a fundamentação teórica e revisão da literatura,faz-se um 

embasamento  conceitual sobre logística, cadeia de suprimentos, modais de transportes, 

sistema portuário brasileiro, cabotagem, assim  como  uma revisão dos trabalhos escritos 

acerca do assunto, o que permite  um melhor entendimento do tema a ser abordado. 

Em seguida, na metodologia, são descritos os tipos de pesquisas utilizados, o método de 

coleta, população e amostra, o tratamento dos dados, assim como a delimitação do estudo. 

No quarto capítulo, trata-se da análise dos dados, dos resultados obtidos e discussões, 

com base nos objetivos geral e específicos. Nas discussões,são apresentados os principais 

resultados,  com as hipóteses levantadas a partir da análise estatística descritiva e das 

respectivas correlações existentes entre as variáveis testadas.  

Por último, são apresentadas as considerações finais e  sugestões para trabalhos futuros.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo, serão abordados alguns conceitos, bem como trabalhos que foram 

desenvolvidos nos últimos 10 anos, e que têm interação com o presente estudo. Esse 

conhecimento serve de base para melhor se entender o  temade pesquisa. 

2.1 Logística e Cadeia de Suprimentos 

A evolução do conceito de logística está intrinsecamente relacionada com as 

mudanças econômicas ocorridas na sociedade e no meio empresarial. De acordo com 

Bowersox (2001), no decorrer dos anos, vários títulos têm sido utilizados para descrever 

todos ou parte dos assuntos relativos à logística, tais como: administração de materiais, 

suprimento físico, logística empresarial, distribuição física, administração da logística 

de materiais,logística de distribuição, logística de marketing, logística interna, 

distribuição total.   

Outro aspecto que trouxe considerável evolução para a Logística foi a introdução 

da Tecnologia da Informação. Segundo Porter (1992),“a tecnologia de processamento 

de informações permitiu o  estabelecimento de sistemas de informações gerenciais em 

áreas como logística, gerência de estoque, programação da produção e programação da 

força de vendas.”  

De acordo com Ching (2010), até cerca de 1950 a logística permaneceu em estado 

latente. As empresas dividiam as atividades-chave da logística sob a responsabilidade de 

diferentes áreas. Geralmente, o transporte estava sob o comando da gerência de 

produção, os estoques sob a responsabilidade do marketing, as finanças ou a produção e 

o processamento de pedidos sob a responsabilidade das finanças ou da produção. Essa 

pulverização das atividades logísticas em vários departamentos da empresa causava 

conflitos de objetivos e responsabilidades. Já entre 1950 e 1970, devido a um ambiente 

de novidade nas atividades administrativas e a fatores econômicos e tecnológicos, houve 

a decolagem da teoria e da prática da logística. Professores de marketing alertavam a 

respeito da importância da distribuição física,  enquanto os professores de administração 

chamavam a distribuição de áreas de negócios que, mesmo sendo mais desprezadas, 

eram as mais promissoras na América. Em relação aos fatores econômicos e 

tecnológicos, ele destaca: alterações nos padrões e nas atitudes da demanda dos 

consumidores; pressão por custos nas indústrias; avanços na tecnologia de 
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computadores e a experiência militar.  De 1970 a 1990, a logística passou para o estado 

de semimaturidade, pois princípios básicos amplamente definidos estavam 

proporcionando benefícios às empresas, muito embora ainda fosse  lenta a aceitação do 

mercado, pois as empresas se preocupavam mais com a geração de lucros pelas vendas 

do que com a redução do custo total da logística. Todavia, a competição mundial, a falta 

de matérias-primas, a súbita elevação de preços do petróleo e o aumento da inflação 

mundial, levaram a uma mudança de filosofia  sobre a logística,com o estímulo da 

demanda para uma melhor gestão dos suprimentos. Apenas após 1990 é que a logística 

passou a ser entendida como a junção da administração de materiais com a distribuição 

física. No futuro, a produção e a logística se aproximarão cada vez mais, não em 

conceito mas também em prática (CHING, 2010). 

De acordo com Webster’s New Encyclopedic Dictionaryapud Ballou (2001),a 

logística é “o ramo da ciência militar que lida com a obtenção, a manutenção e o 

transporte de materiais, pessoal e instalações”. Já  o Council of Logistics Management 

apud Ballou (2001) definiu a logística como “o  processo de planejamento, 

implementação e controle   do  fluxo eficiente e economicamente eficaz de matérias-

primas, estoque em processo, produtos acabados e informações relativas desde o ponto 

de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos 

clientes”. 

 A partir de 1991, o próprio Council of Logistics Management apud Bowersox & 

Closs (2001) faz  uma alteração na  definição da logística, passando a considerá-la  

como:  

(...) a parte do gerenciamento da cadeia de suprimento responsável 

pelo planejamento, implementação e controle, de modo eficiente e 

eficaz, do fluxo e armazenagem de produtos (bens e serviços) e 

informações relacionadas, do ponto de origem até o ponto de 

consumo, com vistas ao atendimento das necessidades dos clientes.  

Segundo Bowerson &Closs (2001), “a logística envolve a integração de 

informações, transporte, estoque, armazenamento, manuseio de materiais e 

embalagem”.  

A partir das definições expostas, nota-se que em função da amplitude de atuação e 

da importância que a logística  vem assumindo ao longo do tempo, a cada definição é 

adicionado algum elemento que evidencia a importância que ela possui para as 

organizações. Inicialmente, no contexto militar, a definição não captura a essência da 
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gestão da logística empresarial. Em seguida, a definição do Council of Logistics 

Management (CLM) abre o leque de atuação da logística, mas aponta a preocupação 

apenas para a movimentação física de mercadorias, sem considerar o contexto dos 

serviços. Depois, o próprio CLM refez sua definição com a adição de alguns aspectos 

relevantes da logística como parte do gerenciamento da cadeia de suprimentos, e incluiu 

o  serviço no contexto de sua definição. Em suma,  a cada definição, os autores vêm 

fazendo evoluir  o conceito e apresentam a logística como um diferencial competitivo 

na agregação de valor ao   produto e ao serviço,  de forma integrada e como parte da 

cadeia de suprimento,   o que traz ganhos para a empresa e maior satisfação para  seus 

clientes. 

De acordo com Ching (2010),  a logística exerce a função de responder por toda a 

movimentação de materiais, tanto no ambiente interno quanto externo da empresa, 

desde a chegada da matéria-prima até a entrega do produto final ao cliente. Ele ainda 

classifica essas atividades como:  

- Atividades Primárias, as que são essenciais e que contribuem para um maior 

montante do custo total da logística, tais como: transporte; gestão de estoque e 

processamento de pedido.  

- Atividades Secundárias, as que exercem a função de apoio às atividades 

primárias, tanto na obtenção de bens quanto  nos níveis de serviço exigidos pelos 

clientes, como, por exemplo: armazenagem, manuseio de materiais, embalagem de 

proteção, programação de produtos e manutenção de informação.  

Conforme foi visto nos conceitos ora apresentados, a logística é parte da cadeia de 

suprimentos. Assim, faz-se necessário compreender a abrangência da cadeia de 

suprimentos para o sucesso empresarial. 

De acordo com Chopra (2003), “uma cadeia de suprimento engloba todos os 

estágios envolvidos, direta ou indiretamente no atendimento de um pedido de um 

cliente, ela não inclui apenas fabricantes e fornecedores, mas também transportadoras, 

depósitos, varejistas e os próprios clientes”. 

Supply Chainou cadeia de suprimentos é um conceito mais amplo e 

estrategicamente mais importante, pois  procura  administrar as relações de  cooperação, 

desde os fornecedores até o cliente final, uma vez que é  estendida para fora da fronteira 

da empresa,  com o objetivo de aumentar a satisfação e a retenção dos clientes atuais,  
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assim como a  obtenção de novos clientes. Utilizao gerenciamento eficaz de toda a 

cadeia logística e busca  o benefício de todos os envolvidos (CHUNG, 2010). 

Segundo Ching (2010),  “Supply Chain é todo esforço envolvido nos diferentes 

processos e atividades empresariais que criam valor na forma de produtos e serviços 

para o consumidor final”.   

A partir dos conceitos  e definições expostos, pode-se resumir que a logística é 

parte da cadeia de suprimento e, por sua vez, o transporte faz parte da logística,  no 

abastecimento, na movimentação interna,  na distribuição física e na entrega ao destino 

final. 

Dentro do contexto da logística, que faz parte da cadeia de suprimentos, há  um 

importante elemento que é o transporte. A evolução do transporte está intrinsecamente 

ligada ao desenvolvimento da humanidade.  

De acordo com Seraceni (1996),  as primeiras cargas foram transportadas pelas 

mãos do homem, sendo a capacidade de transporte  definida pela força  humana e a 

distância que o homem conseguia andar suportando sozinho o peso transportado. Para 

facilitar seu trabalho, o homem desenvolveu  artefatos artesanais, tais como: os cestos e 

os estrados. Os estrados podem ser  considerados como uma das  formas primitivas de 

unitização de carga. Unidos em pares ou quadrilhas, os homens carregavam nos ombros 

os estrados capazes de transportar mais carga do que quando transportavam 

individualmente em cestos. Quando o homem passou a domesticar os animais, tais 

como cavalos, camelos, burros ou elefantes, deu  início ao transporte com  tração 

animal. A partir da invenção da roda, surgiu a carroça, o que permitiu  um aumento da 

capacidade transportada, seja por tração animal, seja humana. Para superar os 

obstáculos geográficos, novos meios de transporte foram criados, ultrapassando-se de 

rios, lagos e até mesmo mares. O homem começou por utilizar troncos que amarrados, 

deram origem às balsas. Com o desenvolvimento tecnológico, construiu-se a canoa e 

outras embarcações rudimentares, utilizando-se a força nos remos, a tração humana, ou 

o vento nas velas, a tração eólica. A partir da revolução industrial, no século XVIII, um 

novo panorama foi dado aos transportes, pois a máquina a vapor revolucionou a 

propulsão (tração) e, dentre outros benefícios, o surgimento do modal ferroviário. No 

final do século XIX, a substituição da madeira pelo ferro possibilitou a construção de 

embarcações maiores e, consequentemente, redução do custo dos fretes.  Já no final do  

século XIX, a humanidade se beneficiou com o surgimento da indústria automobilística. 
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No final do século XX,  a Era do petróleo permitiu uma maior velocidade às 

embarcações, que deixaram de queimar carvão para  utilizar o óleo. Nessa mesma 

época, surge o transporte aéreo, que traz um novo conceito para o transporte de cargas, a 

rapidez (SARACENI, 2006).  

Na atualidade, o reflexo do processo evolutivo no transporte de cargas é a 

possibilidade de as empresas escolherem os  modais que melhor se adaptem às suas 

necessidades.  

Segundo Saraceni (2006), os modais de transporte podem ser divididos em: 

Transporte por vias terrestres, Transporte por vias aquaviárias e o Transporte aéreo. De 

acordo com o mesmo autor, o transporte por vias terrestres são:  o transporte rodoviário 

(por rodovias nacionais ou internacionais, em caminhões, carretas, treminhões,dentre 

outros equipamentos de transporte), o transporte ferroviário (pelas ferrovias em diversos 

tipos de vagões tracionados por locomotiva) e o transporte dutoviário (realizado por 

meio  de dutos, pela  ação da gravidade ou de bombeio quando se trata de transporte de 

carga em granel sólido, líquido ou gasoso – liquefeito). Já o transporte por vias 

aquaviárias inclui o transporte  fluvial (realizado pelos rios, geralmente em embarcações  

do tipo barcaças, podendo ser nacional ou internacional), o transporte lacustre (a carga é 

transportada em embarcações através dos lagos e/ou lagoas), o transporte marítimo 

(feito em embarcações pelos mares e oceanos) e o dutoviário submarino (a carga é 

transportada por meio de dutos instalados no fundo do mar, de lagos ou de lagoas, ou no 

leito de rios), e por fim o transporte aéreo (em que a carga é transportada em aeronaves, 

através do espaço aéreo) (SERACENI, 2006). 

De acordo com Ballou (2003),para auxiliar na escolha do serviço de transporte, o 

mesmo poderá ser visto em termos de características básicas, tais como: preço, tempo 

médio em trânsito, variabilidade de tempo em trânsito e perdas e danos. Já segundo com 

Saraceni (2006),a escolha do modal de transporte deve ter como  base o trinômio: 

qualidade, custo e tempo. 

Conforme Ballou (2001), “o transporte é um componente do custo, juntamente 

com produção, vendas e outros custos de distribuição, que constitui o custo agregado do 

produto”.   

Para Chopra (2003), “a escolha de um  meio de transporte é uma decisão de 

projeto e de operação em uma cadeia de suprimento”. Portanto, faz-se necessário o 

conhecimento dos fatores de desempenho de  cada modal para um melhor entendimento 
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do assunto.De acordo com  Bowerson&Closs  (2001) ,  os fatores de desempenho de um 

modal podem ser classificados conforme está ilustrado na figura 2.1. Os modais que 

estiverem mais à direita da seta são os que demonstram maior desempenho no referido 

fator. São eles: 

 

Figura 2.1 - Comparação das características entre os modais de transporte 

Fonte: Adaptado de Bowersox & Closs (2001) 

 

- Velocidade - É o tempo necessário para completar uma movimentação 

específica (transit time), sendo o modal aéreo o mais rápido de todos. 

- Consistência - Representa a capacidade de cumprir os tempos  previstos. A 

consistência é um reflexo da confiabilidade do transporte, por isso merece destaque o 

modal  dutoviário. 

- Capacitação – Está relacionada à possibilidade de um determinado modal 

trabalhar com diferentes volumes e variedades de produtos. Nessa dimensão, destaca-se   

o modal aquaviário, que praticamente não tem limites sobre o tipo de produto que pode 

transportar, assim como do volumeque pode atingir centenas de milhares de toneladas.  

- Disponibilidade - Refere-se ao número de localidades onde o modal se 

encontra presente. Nessa dimensão, a vantagem ampla e incontestável  é para o  modal 

rodoviário. 

- Frequência  - Refere-se ao número de vezes em que o modal pode  ser utilizado 

em dado horizonte de tempo. Novamente o dutoviário merece destaque. 

Além dos modais ora apresentados, ressalta-se  o transporte multimodal de cargas 

que de acordo com a Lei 9.611 (BRASIL, 1998) é aquele que, regido por um único 

contrato, utiliza duas ou mais modalidades de transporte, desde a origem até o destino, 
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eé executado sob a responsabilidade única de um Operador de Transporte Multimodal 

(OTM), podendo ser realizado tanto no âmbito nacional quanto internacional. 

De acordo com a Antaq (2011) o conceito de Transporte Multimodal definido pela 

referida lei está em consonância com o estabelecido no acordo firmado entre o Brasil e 

os países da América Latina, em 1994. Todavia, não há uma aceitação por todos os 

países de uma única terminologia. 

Segundo Nazario (2000) há uma diferença entre o transporte multimodal e o 

transporte intermodal. Este último significa que há a emissão de documentos de 

transportes independentes, um de cada transportador, cada um assumindo a 

responsabilidade pelo seu transporte, enquanto no primeiro, o OTM assume a 

responsabilidade da operação desde a origem até o destino. Para uma empresa brasileira 

ser credenciada como OTM, deve entrar com solicitação junto ao Ministério dos 

Transportes (NAZARIO, 2000). 

De acordo com Antaq (2011) o transporte multimodal pode compreender os 

serviços de coleta, unitização, desunitização, movimentação, armazenagem e entrega da 

carga ao destinatário, bem como a realização dos serviços correlatos que forem 

contratados entre a origem e o destino, inclusive os de consolidação e desconsolidação 

documental de cargas. Do ponto de vista legal, o termo Transporte Intermodal não 

possui mais base jurídica, pois a legislação que o definiu, a Lei 6.288/75, foi revogada. 

Vale ressaltar que o conceito de Transporte Intermodal não foi substituído pelo de 

Transporte Multimodal, pois há diferenças conceituais entre os dois termos(ANTAQ, 

2011). 

O principal aspecto da intermodalidade é a livre troca de equipamentos entre os 

modais (BALLOU, 2001). No caso do uso do contêiner  a intermodalidadeé facilitada, 

face da facilidade de manuseio deste equipamento na troca de veículos transportadores. 

(DEMARIA, 2004). 

Outro aspecto relevante quanto às operações multimodais diz respeito aos 

tributos. Segundo Lima e Pasin (1999)  a transferência entre quaisquer modais exige a 

emissão de um novo documento fiscal contendo a nova origem/destino. Com isso há 

incidência dos tributos, em especial o ICMS para o consignatário ou dono da 

mercadoria e que mesmo havendo a compensação do ICMS com outras transações há 

custos efetivos de impostos às empresas.   
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2.2 Sistema Portuário Brasileiro 

É de suma  importância  a compreensão  do sistema portuário brasileiro, uma vez 

que o  desenvolvimento  da cabotagem,  dentre outros fatores, depende  da situação dos 

portos.  Por essa razão, serão abordados alguns  aspectos do sistema portuário brasileiro, 

um pouco da sua história e as políticas de investimentos governamentais. 

Segundo Barat (1978), o grande número de portos existentes no litoral brasileiro 

sempre indicou a importância que teve o sistema de cabotagem no passado.  Em 1955, o 

número de portos era de 142. Atualmente, segundo SEP (2011), existem apenas 37 

portos públicos marítimos e fluviais, dos quais, 18 são delegados, concedidos, ou têm 

sua operação autorizada à  administração por parte dos governos estaduais e municipais. 

Há ainda 42 terminais de uso privado e três complexos portuários que operam sob 

concessão à iniciativa privada (SEP, 2011). 

Vale ressaltar  que as bases do sistema portuário brasileiro  remontam a  1808, 

com a abertura dos portos promovida pelo rei D. João VI, a qual inseriu o Brasil no 

cenário internacional, tendo sido incentivada a partir da lei de Concessões em 1869, lei 

que tinha como objetivo o financiamento privado de obras de expansão dos portos 

nacionais da época (CURCINO, 2007). Ainda segundo o mesmo autor, o referido 

modelo privado de investimentos nos portos durou até 1930, quando o Estado resolveu 

assumir a função de financiador e operador desses ativos.  

A  nova gestão do Estado sobre o sistema portuário foi consolidada com a criação 

da Portobrás, empresa Portos do Brasil S/A, por meio  da Lei nº 6.222 de 1975 

(BRASIL, 1975) que, dentre outras finalidades, estabelecia,em harmonia com os planos 

e programas do Governo Federal, a realização de atividades relacionadas com a 

construção, administração e exploração dos portos e das vias navegáveis interiores, 

exercendo a supervisão, orientação, coordenação, controle e fiscalização de tais 

atividades. 

Nota-se que,de 1930 a 1975, o sistema portuário brasileiro contava com uma 

incipiente  participação do  setor público e quase nenhum investimento do setor privado, 

o que agravou ainda mais a sua  situação.  Paralelo ao  cenário de desregulamentação e 

falta de investimentos nos portos brasileiros, ainda na  década de 1930, mais 

especialmente durante o governo de Luis Washington, que adotara  o slogn: “governar é 

construir estradas”,  tiveram início os investimentos na construção de rodovias.  
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De acordo com Barat (1978), no início da II Guerra Mundial (1939), o sistema de 

cabotagem começou a perder substância devido à impossibilidade de importação de 

equipamentos e de peças de reposição, bem como à própria insegurança nas condições 

de navegação durante o conflito. Com isso, no pós- guerra (1945), a frota mercante 

brasileira estava bastante reduzida e com navios obsoletos.  Valente (1970) também 

afirma que, no período da II Guerra Mundial,  alemãs e italianos, a fim de cortarem 

aslinhas de suprimentos das potências aliadas, começaram a operar no Atlântico. A  

guerra submarina interrompeu o tráfego de cabotagem, além de ter dificultado o tráfego 

de longo curso. 

As décadas de 1950 e 1960 foram   marcadas pela  entrada da indústria 

automobilística no Brasil, e os demais modais ficaram relegados ao segundo plano pelas 

sucessivas políticas governamentais. De acordo com  Barot (1978),  a raiz da tendência 

declinante do tráfego marítimo de cabotagem, dentre outras causas, pode está 

relacionada com o  Plano Rodoviário Nacional, cujo foco estava nos investimentos nas 

ligações longitudinais paralelas ao mar, bem como nas péssimas condições dos navios 

mercantes e dos portos.  

A Portobrás foi extinta em 1990 e, mais uma vez, o sistema portuário brasileiro 

passou por uma grave crise  de desregulamentação. Em 1993, foi promulgada a Lei nº 

8.630 (BRASIL, 1993), Lei de Modernização dos Portos (IPEA, 2010). 

Vale ressaltar que o sistema portuário brasileiro teve relevante impacto no sucesso 

ou insucesso da cabotagem.  A partir da década de 1990, portanto, com a 

regulamentação da Lei de Modernização dos Portos, iniciou-se o processo de melhoria 

dos portos brasileiros, sendo esse  um dos fatores de retomada da cabotagem.  Segundo 

o IPEA (2010), com a Lei nº 8.630, de 1993 (BRASIL, 1993), houve a redefinição dos 

papéis da autoridade portuária, do operador portuário e do próprio Estado na gestão e 

regulação do sistema portuário. Além da lei, decretos e resoluções posteriores 

aperfeiçoaram o marco institucional e o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, 

na busca por eficiência e competitividade. 

A Lei de Modernização dos portos instituiu novos atores, que merecem destaque: 

a criação do Conselho de Autoridade Portuária (CAP), do Órgão Gestor de Mão de 

Obra (OGMO) e do Operador Portuário. 

De acordo com a Associação Brasileira de Terminais Portuários (ABTP) (2009), o 

CAP é um poderoso instrumento de desenvolvimento econômico regional, gerido pelos 
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próprios cidadãos e longe das influências políticas e burocráticas que caracterizam o 

modelo centralista. Composto por 4 blocos, totaliza 16 representantes. Possui a seguinte 

representatividade da sociedade: Bloco I Poder Público (1representante do Governo 

Federal, 1 do Governo do Estado e 1 do Governo Municipal); Bloco II Operadores 

Portuários (1representante da Administração do Porto, 1 do armador nomeado pelo  

Sindicato Nacional de Empresas de Navegação Marítima {Syndarma}, 1 das Instalações 

Portuárias Privadas  nomeado pela Associação Brasileira de Terminais 

Portuários{ABTP} e 1 dos demais Operadores Portuários, nomeado pelo Sindicato dos 

Operadores Portuários {Sindop}); Bloco III Classe dos Trabalhadores (2 representantes 

dos Trabalhadores Portuários Avulsos, 2 Demais Trabalhadores Portuários, e o Bloco 

IV, Usuários (2 nomeados pela   Associação de Empresas Exportadoras {AEB}, 2 

nomeados pela  Associação Comercial e 1  pela  Associação Brasileira de Terminais e 

Recintos Alfandegados {ABTRA}). 

A criação do  OGMO  foi outra conquista da referida Lei, pois  tirou   a 

supremacia dos sindicatos, com seus altos custos de mão de obra. Também foi criada a 

figura  do Operador Portuário, já que os investimentos passariam a ser realizados  não 

apenas pelo setor público mas também pela iniciativa privada. O quadro resumido, a 

seguir, mostrao  cenário do sistema portuário  antes da Lei nº 8.630 e após a referida lei: 

Quadro 2- Resumo do antes e depois da “Lei dos Portos” 

 Antes da Lei 8.630 Após a Lei 8.630 

Portos públicos Criação do CAP 

Custo portuário elevado Criação do OGMO 

Barreiras alfandegárias Investimentos privados 

Sindicalismo forte Privatização dos serviços 

Falta de investimentos em infraestrutura Nova relação  capital x trabalho 

  Maior competitividade e agilidade 

  

Fonte: Esta pesquisa 

Após esse  breve histórico  do sistema portuário brasileiro, a partir de agora será 

apresentada uma visão geral do transporte aquaviário e dos aspectos inerentes ao tema 

em estudo. 
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2.3 Cabotagem 

De acordo com Oliveira (2000), o termo cabotagem tem sua origem no francês 

Caboter, que significa “navegação entre cabos e portos do mesmo país”. 

O termo cabotagem também é empregado no transporte aéreo doméstico ou 

nacional,  para designar as cargas que são transportadas dentro do país (KEEDI, 2006). 

Conforme a Lei  nº 9.432, de 1997(BRASIL, 1997), Navegação de Cabotagem é 

aquela realizada entre os portos brasileiros, utilizando exclusivamente a via marítima ou 

a via marítima e as interiores.  

Segundo Keedi (2006), quando  a navegação ocorre envolvendo mar e rio ou mar 

e lago, continua sendo considerada uma navegação de cabotagem e, para melhor ilustrar 

essa afirmação, cita o exemplo do trecho Vitória a Manaus em que se utiliza o rio 

Amazonas, ou Santos a Porto Alegre, que envolve a lagoa dos Patos. 

Ressalte-se que as vias interiores são constituídas  pelos rios e lagos navegáveis, 

também chamadas de hidrovias interiores (KEEDI, 2006). O sistema hidroviário 

brasileiro necessita de investimentos para a construção de eclusas e de canais de 

navegação, o que permitirá  assim um melhor aproveitamento das bacias hidrográficas  

que chegam a aproximadamente 42 mil quilômetros navegáveis, quandoapenas 10 mil 

quilômetros são  explorados economicamente (RODRIGUES, 2009).   

Dentro da cabotagem existem diferentes tipos de cargas que são movimentadas 

entre os portos ou pontos brasileiros. As cargas movimentadas nos portos brasileiros 

possuem naturezas distintas, classificadas como carga geral e granéis (sólidos e 

líquidos) e, a depender  do tipo de navegação, podem apresentar variações em relação à 

sua movimentação (CRUZ, 2007). 

O foco deste trabalho é a carga geral.  Carga Geral,é a  carga embarcada e 

acondicionada para o embarque, o transporte e a descarga, podendo ser unitizada (em 

pallets, em contêiner, etc.) ou carga solta (sacas, caixas, tambores dentre outros), 

devidamente contada e identificada (SARACENI, 2006).  Cargas unitizadas são aquelas  

agrupadas  de vários itens em unidades de transporte (MDIC, 2003).    

Além da carga geral, é objeto deste estudo a carga transportada exclusivamente 

em contêiner.  Carga contêinerizada é aquela acondicionada (unitizada) em contêiner 

(CRUZ, 2007). 

No final da década de 1950, por volta de 1957, surgiu o primeiro navio 

especializado para o transporte de contêineres, o “Gateway City”, pertencente à Pan-
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Atlantic Stemship Corporation, depois denominada Sealand Service. No Brasil, o porto 

de Santos foi o primeiro da América do Sul a receber contêineres (SANTANA, 2004). 

 O contêiner  é um equipamento do veículo transportador,  embora tenha uma 

função em termos práticos de “embalagem”, pois facilita o transporte de 

mercadorias(MENDONÇA&KEEDI, 1997).  Esse tipo de equipamento  passou por 

várias alterações em seu tamanho até chegar ao padrão de medida que permitisse seu  

uso em vários modais. Os tamanhos mais comuns são de 20’ (vinte pés) e 40’ (quarenta 

pés), ou 6 metros e 12 metros de comprimento, respectivamente. 

De acordo com Santana (2004), o uso do contêiner é o mais significativo 

experimento na indústria dos transportes, pois é inegável sua eficiência no manuseio, 

diminuindo muito a estadia dos navios nos portos e aumentando a economia nas 

movimentações dos navios, dos terminais, das transportadoras e dos operadores 

portuários, além do considerável aumento na segurança e na proteção da carga contra 

avarias e roubos.Logo, pode-se  dizer que o surgimento do  contêiner causou uma  

revolução para a logística do transporte. Os contêineres  são identificados com marcas, 

números, definição de espaço e peso que podem comportar, bem como proprietário, 

tamanho, etc. Apresenta vantagens em relação a outros equipamentos de unitização, tais 

como: inviolabilidade, rapidez, segurança e redução de custos nos transportes 

(MENDONÇA& KEEDI, 1997). 

Dentre outros benefícios, o uso do contêiner possibilitou o transbordo de um 

modal para outro sem a necessidade de movimentar a carga, como, por exemplo: do 

modal  marítimo para o  rodoviário ou ferroviário e vice-versa, a redução do custo total 

do frete,o aumento da produtividade nas operações de carga e descarga, redução de 

avarias e o aumento  da  segurança no transporte, com a redução, em alguns casos, do 

custo do seguro da mercadoria. 

Quanto ao aspecto de seguro da mercadoria, de acordo com Rocha (2011) o 

transporte de cabotagem desperta muito interesse do mercado segurador, pois permite o 

equilíbrio das contas do seguro no ramo de transportes.  Ao classificar um seguro de 

transporte, as seguradoras consideram um conjunto de fatores, tais como o tipo de 

mercadoria, a viagem, medidas de segurança, valores transportados, percurso e meio de 

transporte. A taxa do seguro para os riscos de transporte de cabotagem é inferior 

aorodoviário, uma vez que os riscos são menores e praticamente concentrados nos 

percursos rodoviários iniciais e complementares à viagem por água. 
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Nos últimos anos, algumas pesquisas e estudos têm sido desenvolvidos sobre a 

cabotagem no Brasil,  e  a maioria  aponta para a sua viabilidade econômica  (menor 

custo de frete).  Segundo pesquisa da CNT (2006), a cabotagem é considerada mais 

vantajosa do que outros meios de transporte, de acordo com as característicasde 

contratação, em relação ao custo do frete (41,3%), àsegurança da carga (25,9%), 

àconfiabilidade dos prazos (12,2%) e  aonível de avarias (11,1%).  

Segundo Nakumura (2010), existem potenciais ganhos econômicos para rotas que 

utilizarem a cabotagem como alternativa de transporte. O mesmo autor  analisou a 

viabilidade da utilização do transporte por cabotagem para a movimentação de 

automóveis novos no Brasil. Utilizou as técnicas de programação linear, em que  obteve 

como resultado a viabilidade econômica para os trechos mais longos (maior distância 

entre a fábrica e as concessionárias), e  uma proximidade dos portos de destino das 

concessionárias. No entanto, o estudo utilizou comparativo de custo para embarcações 

do tipo LO-LO (lift on, lift off),e não do tipo RO-RO (roll-on, roll off), mais adequado 

para o transporte de veículos. Também não analisou as embarcações especializadas em 

transporte de contêineres. 

Vale esclarecer que as embarcações do tipo  RO-RO possuem rampas construídas 

no casco, na proa, na popa ou na lateral, as quais  descem sobre o cais, o que permite 

aos veículos serem dirigidos  para a entrada e para a saída da embarcação, não havendo 

necessidade de uso de guindastes. (KEEDI, 2006). As do tipo LO-LO são navios para o 

transporte de carga indivisível (CASTELO BRANCO, 2005). 

Carvalho (2009),em seu estudo, analisouo transporte de cabotagem com carga 

contêinerizada. Abordou a oferta pelo armador do serviço de cabotagem na modalidade 

“porta a porta”, e considerou essa nova modalidade de serviço um dos fatores 

associados ao crescimento de tonelagem movimentada de carga geral no período de 

2003 a 2008, o que representou um aumento de 181,7%.  Foi utilizada a pesquisa 

qualitativa exploratória e o estudo multicaso. A aplicação do questionário foi  com  os 

armadores de cabotagem (Mercosul Line, Aliança e Log In Logística), com os terminais 

Fassina em Jundiaí –SP, Tecon Santos e Rodrimar,  ambos em Santos-SP, com o  fim de  

obter a caracterização e a identificação desse serviço ampliado (modalidade “porta a 

porta”). Como sugestão de novas pesquisas, indicou a aplicação da pesquisa  aos 

embarcadores (clientes) da cabotagem, a fim de que haja uma percepção do serviço 

“porta a porta” do ponto de vista do cliente. 
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É importante esclarecer o significado das modalidades  “porta” e “porto”. 

Segundo Keedi (2006),  esses termos servem para designar os locais de ova (colocação 

da carga dentro do contêiner) e desova (retirada da carga de dentro do contêiner), os 

quais são definidos entre as partes envolvidas: o embarcador ou consignatário e  o 

armador.  A modalidade “porta” é representada pela letra h,que quer dizerhouse (casa) 

ou  door (porta). Significa  que o contêiner seguirá até o domicílio do cliente onde será 

ovado ou desovado. Outra modalidade existente é a de “porto”,  representada pela letra 

p, significa píer. Nesse caso, o contêiner é ovado ou desovado em algum terminal no 

porto. De acordo com o mesmo autor, há quatro  combinações possíveis: house to house 

(casa a casa), house to píer (casa a porto), pier to pier (porto a porto) e píer to house 

(porto a casa).   

Em seu estudo, Campos (2007)também trata sobre o transporte de cabotagem de 

carga contêinerizada.  Com um estudo de caso, aponta  a percepção dos clientesa 

respeito dos serviços ofertados por um determinado armador de cabotagem e apresenta 

os gaps, entre a expectativa e  a percepção do cliente.No quadro  2.1, são reproduzidos 

os  atributos de qualidade em serviços de logística mais apontados no levantamento 

bibliográfico do referido estudo. 

Quadro 2.2- Atributos de qualidade em serviços de logística – bibliografia 

 

Fonte: Campos, 2007 

 

No seu levantamento de dados, Campos (2007)utilizou aqueles atributos de 

qualidade que foram mencionados com maior frequência  na literatura. Utilizoua 

ferramenta SERVQUAL, que se mostrou  possível de aplicação. No final do estudo, 

sugeriu a aplicação da mesma metodologia em outros modais, bem como em outros 

armadores de cabotagem, tendo ainda como sugestão a realização da pesquisa  
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segmentada, com o intuito de  identificar o resultado das medições para cada tipo de 

indústria. 

Cruz (2007) buscou identificar as principais causas e consequências da limitação 

da cabotagem no transporte de carga no trecho Manaus/Santos e utilizou o método 

multicritério AHP – Analitic Hierarchy Process. O questionário foi aplicado com 

armadores de cabotagem de carga contêinerizada, donos da carga, agência,  

representantes portuários e  ANTAQ.Utilizou questionamentos acerca da legislação,  

dos portos,  da logística e  da área operacional para cada um dos atores envolvidos, e 

propôs a aplicação da referida metodologia em outros trechos e /ou no Brasil como um 

todo, a fim de se compararem os resultados obtidos. 

Fachinello & Nascimento (2003),  por sua vez, realizaram  um estudo de caso cujo 

objetivo era  verificar a viabilidade econômica da cabotagem como  alternativa para o 

transporte de carnes da região Sul para o Norte/Nordeste brasileiro. Como 

resultado,identificou que o custo do transporte de cabotagem é  mais barato no trecho 

estudado.Ainda que haja  um aumento do mesmo da ordem de 30%,  continuará sendo 

mais competitivo que o rodoviário. Sinalizou a existência de outros fatores –  custos 

extras  que podem impossibilitar o uso desse modal, além da: disponibilidade, agilidade 

e flexibilidade. 

 Segundo Fadda (2007), uma das  principais características da cabotagem é que 

ela é  a forma mais econômica de movimentar grandes volumes e toneladas de carga por 

longas distâncias e de uma única vez,além de ser  utilizada por todos os tipos de carga. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, do ponto de vista da cadeia de suprimentos, 

os estudos mostram que a cabotagem também possui atratividade em relação ao 

transporte rodoviário:contribui para a otimização do transporte global, bem comopara o 

funcionamento de complexas cadeias logísticas.  

No entanto, poucos trabalhos abordam aspectos inerentes a algumas terminologias 

específicas do transporte de cabotagem, as quais  são apresentadas a seguir.  

Com o objetivo de promover a renovação e aumento  da frota mercante brasileira 

o Governo Federal instituiu  uma taxa, a qual é paga pelo importador e/ou consignatário 

da mercadoria. Após cumprir exigências previstas em lei, o armador brasileiro poderá 

receber o crédito originário do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante 

(AFRMM).  
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O AFRMMde acordo com a Leinº 10.893, de  2004 (BRASIL, 2004), incide  

sobre o frete, que é  a remuneração pelo transporte, sendo o fato gerador o início efetivo 

da operação de descarregamento da embarcação em portos brasileiros . Ainda conforme 

a mesma lei, o AFRMM é destinado a atender aos encargos da intervenção da União no 

apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria da construção e reparação 

naval brasileiras, e constitui a fonte básica do Fundo da Marinha Mercante (FMM). 

Salvo exceções previstas  na legislação vigente,  o AFRMM é calculado sobre a 

remuneração do transporte aquaviário,  sendo aplicado sobre o valor do frete declarado 

no conhecimento de transporte. O conhecimento de embarque  é o documento hábil que 

comprovado valor da remuneração do transporte aquaviário (BRASIL, 2004). 

De acordo com a Portaria nº 72, de 2008 (BRASIL, 2008),no transporte 

interestadual e intermunicipal de cargas nacionais em caráter comercial, o 

Conhecimento de Transporte Aquaviário de Carga (CTAC) substituirá o Conhecimento 

de Embarque.  

Para controlar os recursos oriundos do AFRMM, segundo Goularti Filho (2010), 

no início do governo Itamar Franco foi feita uma nova reforma no Ministério dos 

Transportes, a qual criou o Departamento da Marinha Mercante (DMM). De acordo 

com a Lei  nº 1.642, de 1995 (BRASIL, 1995),  dentre outras atribuições, compete ao 

DMM  promover e controlar a arrecadação do AFRMM. 

O sistema utilizado pelo DMM para fornecer suporte informatizado no controle da 

arrecadação do AFRMM, desde o registro do Conhecimento de Embarque(CE), até o 

efetivo crédito nas contas vinculadas do Fundo de Marinha Mercante (FMM) é o 

Sistema  Mercante. (Ministério dos Transportes, 2011). A partir de 2008,houve a 

integração do Sistema Mercante com o módulo de controle de carga aquaviário do 

Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), denominado Siscomex-

Carga,também conhecido como Siscarga.  Com a integração, o  Sistema Mercante 

passou a receber todas as informações necessárias à Receita Federal do Brasil (RFB) 

para o controle aduaneiro de embarcações, cargas e unidades de carga no transporte 

aquaviário (Ministério dos Transportes, 2011).A  figura 2.2 apresenta o fluxograma do 

Siscomex  cabotagem. Para cada interveniente no processo, transportador, operador 

portuário, depositário e consignatário, há um perfil de acesso e responsabilidades 

exigidos pela RFB em consonância com o DMM. 
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Figura 2.2 - Fluxograma Siscomex cabotagem 

Fonte: RFB/Corep/Disec (2007)apud Balau (2009) 

 

Ainda dentro das terminologias  utilizadas no modal aquaviário, o  termo  

utilizado pelos armadores para representar a confirmação da reserva de espaço 

solicitada pelo cliente  para o transporte de suas  mercadorias no navio é  o  booking. De 

acordo com Castello Branco (2005),booking significa arranjo, reserva, registro.  Um 

outro termo bastante utilizado pelos armadores quando precisam justificar um eventual 

aumento de frete causado pelo aumento de custo do combustível é o bunker . Segundo o 

mesmo autor, bunkerrepresenta a quantidade de combustível a bordo do navio, 

compartimento ou tanque de navio para armazenagem de combustível.  

Outros termos usuais na área são: Dangerous Cargo Manifest, Gate, Schedule  e 

Deadline. De acordo  com Castello Branco (2005), Dangerous Cargo 

Manifest(DCM)significa  manifesto de carga perigosa. Gatequer dizer portão, podendo 

significar também agulha de aparelho de mudança de via férrea e cancela. Schedule quer 

dizer programação, grade de trem, tempo de percurso, horário e tarifário e  termo 

Deadline significa prazo de entrega,  ou ainda prazo final para o pagamento de  uma 

obrigação (CASTELLO BRANCO, 2005). 

O conhecimento dos termos ora citados é de fundamental importância para os 

profissionais que atuam na área. O entendimento equivocado de algum deles, pode de 

certo modo comprometer  a operação e/ou gerar despesas extras, que  não haviam sido 

previstas na contração do serviço de cabotagem. O entendimento do significado de 

detation e demurrage auxiliam ao contratante (cliente – embarcador ou recebedor) a 

melhor se posicionar na negociação das condições gerais junto ao prestador de 
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serviço(armador).Conforme Keedi (2006),  por ser normalmente um equipamento do 

armador e estar temporariamente em posse do cliente (embarcador ou  recebedor), o 

contêiner deve ser devolvido dentro do prazo estabelecido entre as partes (armador e 

cliente). Após vencido esse  prazo, aplica-se uma multa. Quando a retenção é feita pelo 

embarcador,  em virtude de esse não realizar a devolução do contêiner cheio para a 

realização do embarque, chamada Detation. Quando a retenção se dá pelo recebedor, 

por não devolver dentro do prazo estabelecido chama-se Demurrage (KEEDI, 2006). 

Por fim, Campos (2007) define o termo leadtime como o tempo gasto pela 

empresa para entrega do produto (tempo médio de entrega), desde a realização do 

pedido. 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo será abordada a metodologia adotada para a obtenção dos dados da 

pesquisa. A pesquisa tem caráter local. Foram  contemplados clientes da cabotagem que 

utilizam o porto de Suape, localizado no estado de Pernambuco,  tanto no recebimento 

de produtos quanto no embarque.  

3.1 Caracterização da pesquisa 

De acordo com Vergara (1997), um tipo de pesquisa pode ser classificado 

segundo dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios. 

Quanto aos fins, a pesquisa utilizada nesta dissertação édo tipo  

exploratória.Segundo Campello de Souza et al (2002), as principais características da 

pesquisa exploratória  é que ela  produz essencialmente descrições dos eventos 

investigado; sugere explicações causais, mas sem confirmá-las, e é relativamente fácil 

de planejar e executar, dado não requerer muita teorização a priori.     

Ainda segundo Vergara (2009), a investigação exploratória não deve ser 

confundida com a leitura exploratória, pois ela é realizada em área onde há pouco 

conhecimento sistematizado e acumulado. Pela sua natureza de sondagem, ela não 

comporta hipóteses. As hipóteses poderão surgir durante  a  pesquisa ou no final dela. 

A pesquisa exploratória desenvolve estudos que dão uma visão global do fato ou 

fenômeno estudado. De modo geral, um estudo exploratório é realizado quando o tema 

escolhido é pouco trabalhado, sendo difícil a formulação e a operacionalização de 

hipóteses (OLIVEIRA, 2005). 

Quanto aos meios, o presente estudo utilizou a  pesquisa bibliográfica e pesquisa 

de campo:  

- Pesquisa bibliográfica - por utilizar materiais como: livros, artigos e 

informações disponíveis em órgãos públicos e privados,  institutos de pesquisa, 

associações de classe, federações de indústria, com o intuito de levantar os estudos já 

efetuados  sobre o tema, e 

- Pesquisa de campo, uma vez que é pela aplicação do questionário que foi 

realizada uma investigação nas empresas que utilizam o porto de Suape, em 

Pernambuco. 
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O tema “cabotagem” não é novo, porém ainda existe pouca literatura sobre o 

assunto no Brasil; logo, trata-se de um assunto relativamente desconhecido, assim, o  

resultado deste trabalho contribuirá para um melhor conhecimento do tema, o que 

justifica a aplicação da metodologia  escolhida. 

3.2 Coleta dos dados 

Para a coleta de dados foi escolhida a aplicação de questionários auto-

administrados. De acordo com Hair et al (2005), o questionário é um instrumento 

cientificamente desenvolvido para medir características importantes de indivíduos, 

empresas, eventos e outros fenômenos, sendo os questionários autoadministrados 

aqueles  respondidos pelo respondente sem a presença de um pesquisador.  

Segundo os mesmos autores,em termos gerais, dois tipos de perguntas são usadas 

em questionários: as  perguntas abertas e as perguntas fechadas. Asprimeiras não 

restringem o respondente, pois ele é livre para usar suas próprias palavras, e nas 

segundas, o respondente pode escolher entre um número determinado de respostas 

(HAIR et al,2005). O questionário foi elaborado  com base na  revisão da literatura e 

nos conhecimentos primários sobre cabotagem. A maior parte do questionário continha 

perguntas  fechadas e algumas perguntas abertas(verApêndice I). 

Na fase de  elaboração do questionário  a fim de mensurar os resultados, foram 

selecionados os  tipos de escalas a serem aplicadas. Ainda segundo os mesmos autores, 

há diferentes tipos de escalas: nominal, ordinal, intervalar e de razão.  

Na elaboração das alternativas de respostas para as perguntas do tipo fechadas, 

foram usadas escalas do tipo  nominal e ordinal.  De acordo com   Hairet al (2005), 

numa escala nominal usam-se números como rótulos para identificar e classificar 

objetos, indivíduos ou eventos, sendo uma exigência  de tal  escala que  as categorias 

sejam mutuamente excludentes e exaustivas de todas as possibilidades, já a escala 

ordinal é uma escala de ranqueamento, pois ela coloca o objeto em uma categoria 

predeterminada que é ordenada de acordo com algum critério, como preferência, idade, 

faixa de renda, importância, o que permiteum nível mais alto de análise do que na escala 

nominal,  podendo, inclusive, calcular a mediana e a porcentagem, bem como usar 

estatística de correlação de ordem de ranqueamento de Spearman. 

Para a elaboração do questionário, percebeu-se a necessidade de apresentar o 

processo de cabotagem e suas respectivas  terminologias não encontradas na literatura. 
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3.2.1 O processo de cabotagem na modalidade “porta a porta” e algumas 

terminologias 

Algumas modalidades,bem como alguns termos utilizados no dia a dia dos 

profissionais que atuam direta ou indiretamente com o transporte marítimo de 

cabotagem, não foram encontrados na literatura, mas com base no conhecimento de 

especialista e de documentos, as modalidades e os termos foram  incorporadosao 

questionário utilizado para o levantamento de dados do presente estudo. 

Para um melhor entendimento do processo da cabotagem, a figura 3.1 apresenta as 

etapas no embarque  na modalidade “porta a porta” . 

 

 

Figura 3.1- Fluxograma na modalidade “porta a porta” processo de embarque 

Fonte: Esta pesquisa 

 

Já a figura 3.2 apresenta o processo na modalidade “porta a porta” a partir da 

chegada da mercadoria no porto de destino. 
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Figura 3.2 - Fluxograma na modalidade “porta a porta” processo de descarga 

Fonte: Esta pesquisa 

 

A modalidade “porta a porta” é a que compreende um maior grau de 

responsabilidade assumida pelo armador, pois após o cliente ter efetuado o pedido de 

reserva, caberá ao armador tomar todas as providências necessárias para o efetivo 

transporte, cumprimento dos prazos de coleta e entrega,  controle do tempo livre de 

detation e de demurrage, bem como informação ao cliente em todas as fases do 

processo. Para realizar o serviço de cabotagem em qualquer modalidade é importante o 

conhecimento de alguns termos   inerentes ao processo os quais são  detalhados a 

seguir.  

O termo F.U.E., quer dizer Formulário Único de Entrega, trata-se de um 

documento que faz parte do procedimento administrativo utilizado pelo  Tecon Suape 

para realizar o controle de entrega dos contêineres no terminal (anexo I).  Para outros 

terminais e em  outros portos poderá haver um procedimento administrativo específico 

para controle de entrada e saída de contêiner. O termo DCM, cujo seu significado em 

português já foi dado no capítulo anterior, trata de  um  documento solicitado pelo 

armador aos clientes que transportam carga perigosa. Sempre  antes da confirmação do 

booking,  o armador solicita que o cliente forneça por meio  do DCM  as  informações 

pertinentes à carga perigosa,  no que tange à classificação de risco, à contaminação, se é 
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inflamável, procedimentos em caso de acidente, contato com o  responsável técnico, 

dentre  outros dados. O booking, cujo  significado em português também foi 

apresentado no capítulo anterior, tem duas etapas: uma, quando o cliente solicita o 

booking, ou seja, solicita o pedido de embarque, ou reserva de praça, e outra, quando o 

armador confirma esse pedido (confirmação de booking).   

No pedido de booking, o cliente informa ao armador dados como: embarcador, 

destinatário, local de origem e local de destino da carga, mercadoria a ser transportada, 

quantidade e tipo de contêiner, forma de pagamento do frete (se na origem e/ou no 

destino),   a  modalidade e qual o navio e viagem a serem  utilizados.  A informação 

quanto ao navio e à viagem com a respectiva data prevista de chegada e saída em cada 

porto é obtida pelo cliente mediante o schedule, que é a programação de navios. 

Na confirmação de booking,o armador envia o número do booking que será a base 

para todo o procedimento operacional (do cliente, do armador e dos terminais portuários 

envolvidos). Também fornece instruções sobre a data prevista de atracação do navio no 

porto de origem, prazo-limite para o cliente dispor a  carga no porto, pronta parao 

embarque,e prazo para o envio da documentação relativa à carga, também chamado de 

deadline da carga e deadline de documentação,  respectivamente,  previsão de saída do 

navio e  previsão de chegada do navio ao porto de destino,  informações sobre a 

quantidade e o tipo de contêiner,  sua origem e destino, bem como outros   dados,  de 

acordo com o pedido do cliente. Para cada origem/destino, tipo de contêiner ou 

modalidade,  é definido pelo armador um número diferente de booking.  

Sobre as modalidades utilizadas no levantamento de dados do presente trabalho, 

vale esclarecer que os armadores de  cabotagem  utilizam a base das modalidades 

aplicadas  no transporte marítimo de longo curso, já apresentadas no capítulo 

anterior.No entanto, no transporte de cabotagem,essas modalidades sofreram algumas 

adaptações a fim de possibilitarem um melhor entendimento quanto à responsabilidade 

na realização do transporte da “casa” do cliente ao porto e do porto à “casa” do cliente, 

assim como a  responsabilidade de “ovar” e “desovar”o contêiner.  

Dentro da modalidade, para representar a  ova  do contêiner usa-se a letra “S”, de 

stuffing,e a desova a letra “U”,de unstuffing. Quando o transporte é realizado pelo 

armador, mas a ova e a desova não são de sua responsabilidade, convencionou-se usar a 

letra “I”, de intermodal. Já quando a ova e/ou desova são realizadas no domicílio do 

cliente e o  transporte é de sua  responsabilidade, definiu-se a letra “C” de client para 
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essa representação.  A partir do exposto, as  possíveis combinações com as respectivas 

letras que as representam, existem as seguintes modalidades possíveis no transporte 

marítimo de cabotagem:  

- Porta a porta, com ova e com desova (HS/HU)–  o que significa que o armador 

realiza o transporte do contêiner vazio do porto de embarque até a porta do cliente na 

origem, realiza a ova e devolve o contêiner cheio no porto para embarque na cabotagem. 

Quando a carga chega ao porto de destino, providencia o transporte até a casa do 

cliente,  bem como  realiza a desova da carga do contêiner e,  em seguida,  devolve o 

contêiner vazio ao terminal designado. 

- Porta a porta, sem ova e sem desova (HI/HI) –  o transporte do contêiner vazio 

do porto de embarque até a porta do cliente, na origem, é de responsabilidade do 

armador. Após realizada a ova da carga no contêiner, o armador  devolve o contêiner 

cheio no porto para embarque na cabotagem. Quando a carga chega ao porto de destino, 

o armador providencia o transporte do contêiner até a casa do cliente;  após desovado, o 

armador providencia a devolução do mesmo contêiner para o terminal. Nessa 

modalidade, a ova e a desova estão sob a  responsabilidade do cliente. 

- Porta a porta, com ova e sem desova (HS/HI)-  o armador é responsável pelo  

transporte do contêiner vazio do porto de embarque até a porta do cliente,  providencia a 

ova da carga no contêiner e  devolve o contêiner cheio no porto, para embarque na 

cabotagem. Quando a carga chega ao porto de destino, o armador providencia o 

transporte até a casa do cliente, mas a desova não é por sua conta. O armador 

providencia a devolução do contêiner vazio para o terminal. 

- Porta a porta, sem ova e com desova (HI/HU)- o armador realiza o transporte do 

contêiner vazio do porto de embarque até a porta do cliente. Após ovada a carga no  

contêiner,  o mesmo é entregue no porto  para embarque, para ser transportado via  

cabotagem. Nessa modalidade, a  ova é por conta do cliente. Quando a carga chega ao 

porto de destino, o armador providencia o transporte até a casa do cliente, bem como  a 

desova. Em seguida, o armador providencia a devolução do contêiner vazio para o 

terminal. 

- Porto a porto, sem ova e sem desova (HC/HC)– nessa modalidade, o transporte 

do contêiner vazio do terminal para o cliente está sob a  responsabilidade do mesmo, 

assim como a ova e a desova. 
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- Porto a porta, sem ova e sem desova – (HC/HI) - nessa modalidade, o transporte 

do contêiner vazio do terminal para o cliente é de responsabilidade do mesmo, assim 

como a ova da carga no contêiner. Já o transporte da carga do porto de destino ao cliente 

é realizado pelo armador, mas a desova é por conta do cliente. O armador também é 

responsável pela devolução do contêiner após desovado. 

- Porta a porto, sem ova e sem desova (HI/HC) -  o transporte do contêiner vazio 

do terminal para o cliente é de responsabilidade do armador, mas a ova  da carga no 

contêiner é por conta do cliente. Já o transporte da carga do porto de destino ao cliente, 

bem como a desova são de responsabilidade do mesmo.  O cliente também é 

responsável pela devolução do contêiner após desovado. 

- Porta a porto, com ova e sem desova (HS/HC) - o transporte do contêiner vazio 

do terminal para o cliente esta sob a  responsabilidade do armador, assim como  ova  da 

carga no contêiner. Já o transporte da carga do porto de destino ao cliente, bem como a 

desova, são de responsabilidade do mesmo.  O cliente também é responsável pela 

devolução do contêiner após desovado. 

- Píer a píer, com ova e desova no porto (Pier/píer) – nessa modalidade, o 

contêiner não pode sair do terminal para ser ovado e/ou desovado no cliente. Após o 

prévio agendamento no terminal, o cliente providencia o transporte da mercadoria até o 

terminal designado pelo armador, bem como paga ao terminal a ova do contêiner e as 

demais despesas de movimentação (posicionamento)  para o carregamento. 

- Píer a porta, com ova no porto e sem desova (Pier/HI) - o contêiner não pode sair 

do terminal para ser ovado no cliente. Após prévio agendamento no terminal, o cliente 

providencia o transporte da mercadoria até o terminal designado pelo armador, bem 

como paga ao terminal  a ova do contêiner e as demais despesas de movimentação 

(posicionamento)  para o carregamento. Quando a carga chega ao porto de destino, o 

armador providencia o transporte do contêiner até a porta do cliente, mas não realiza a 

desova. O armador também é responsável pela devolução do contêiner após desovado. 

- Porta a píer, com ova no cliente e com desova no porto (HS/Pier) -  o transporte 

do contêiner vazio do terminal para o cliente está sob a  responsabilidade do armador, 

assim como a ova  da carga no contêiner. Quando a carga chega ao porto de destino, não 

é permitido ao contêiner sair do porto. Após prévio agendamento no terminal, o cliente 

providencia o envio do veículo para onde será realizado o transbordo da carga do 
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contêiner para o veículo transportador do cliente. Todas as despesas envolvidas nessa 

operação são de responsabilidade do cliente. 

Dentre outras informações, no CTAC é mencionada a modalidade utilizada no 

respectivo embarque, sendo ela  de fundamental importância para os vários setores das 

empresas envolvidas (embarcador, destinatário, armador, terminal portuário da origem e 

do destino). 

Após o esclarecimento dos termos e das modalidades não encontradas na 

literatura, mas usuais entre os que trabalham com cabotagem, partiu-se para a 

estruturação do questionário.  

3.2.2 Elaboração do Instrumento de coleta de dados e definição da amostra 

As questões foram elaboradas de modo a facilitar o entendimento. O questionário 

foi dividido em  quatro partes,  conforme o quadro 3.1: 
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Quadro 3.1 - Agrupamento das questões de acordo com o questionário sobre Cabotagem 

Grupo de 

questões Descrição 

Sobre o 

respondente  

Caracterizar os respondentes por sexo, faixa etária, nível de instrução, 

cargo ocupado, tempo de trabalho na empresa, experiência na área de 

logística, conhecimento dos “jargões” comuns utilizados na 

navegação.  

Sobre a 

empresa 

Caracterizar  o tamanho das empresas entrevistadas de acordo com 

informações do  número de empregados, segmento de atuação, bem 

como  o impacto financeiro do custo de transporte nas mercadorias 

produzidas. 

Uso da 

cabotagem 

na empresa 

Identificar as demandas por nível de serviço requeridas pelas 

empresas entrevistadas   a partir de informações relativas ao tempo em 

que utiliza o modal de cabotagem, se durante esse tempo houve 

descontinuidade na utilização do modal, a adequação operacional da 

empresa para esse modal, rotas  e modalidades utilizadas, se há 

obtenção de desconto no seguro das mercadorias, comparativo 

financeiro da cabotagem & rodoviário, percentual de participação da 

cabotagem em relação a outros modais, condições gerais que 

possibilitariam o aumento do modal:  prazo de entrega; frequência de 

navios, informação sobre a carga, flexibilidade,  atendimento, 

preço,seguro,dentre outros aspectos. 

Percepção 

dos 

prestadores 

de serviço 

de 

cabotagem  

Percepção e avaliação dos clientes sobre os armadores, em relação aos 

ativos disponibilizados:  quantidade de navios, frota de contêiner, 

equipe de atendimento (comercial, documental e  intermodal).  

 

 

Após elaborado o questionário, para a avaliação da qualidade e da clareza das 

perguntas, bem como  da exatidão e coerência das respostas, foi necessária a realização 

de pré-teste. “Nenhum questionário deve ser administrado antes que o pesquisador 
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avalie a provável exatidão e coerência das respostas. Essa avaliação pode ser feita por 

meio de “pré-teste” (HAIRet al, 2005).   

Três empresas, previamente selecionadas pelas características semelhantes às da 

população-alvo, foram convidadas a responder ao pré-teste . Nesse momento, também 

foi solicitadoque o respondente medisse o tempo de resposta do questionário, a fim de 

servir de base de informação aos demais participantes da pesquisa. A partir das 

respostas dadas ao pré-teste e do grau de dificuldade para o entendimento de algumas 

questões,  os ajustes necessários foram realizados e  um novo  pré-teste foi aplicado. 

Assim, conseguiu-se garantir a facilidade da resposta e estimar o tempo necessário para 

responder a  cada questionário. 

Em seguida, partiu-se para a definição da amostra. A população amostral  é a 

parte do universo (população) escolhida segundo algum critério de representatividade 

(VEGARA, 2009).  Segundo o mesmo autor, existem dois tipos de amostra: 

probabilística (aleatória simples, estratificada e por conglomerados) e não probabilística 

(por acessibilidade e por tipicidade). Para a definição da amostra, o presente estudo 

lançou mão da amostra não probabilística por acessibilidade. 

O universo apresentado pelo Tecon Suape e  por alguns armadores de cabotagem  

que colaboraram com esta pesquisa totalizou 60 empresas. Dessas,  30 empresas foram  

selecionadas, por conveniência, para responder à pesquisa. Logo, esse é o  universo  

amostral do presente estudo compreendido porclientes (embarcadores e recebedores)  

que movimentaram carga em  contêineres via cabotagem nos últimos  12 meses  (2010), 

por meio  do Tecon Suape, único terminal especializado em contêiner em operação no 

Porto de Suape, pertencente ao grupo ICTSI International Container Terminal Service 

Inc. 

Após a seleção das empresas a serem entrevistadas, foi realizado o trabalho de 

identificação dos respondentes, do profissional responsável pela contratação, gestão e 

ou usuário do serviço de cabotagem. Essa identificação se deu mediante de contatos via 

e-mail e/ou ligações telefônicas.  

Foram enviados 50 e-mails e realizadas inúmeras ligações para se garantir o 

retorno dos questionários. Ao longo da coleta dos dados, a mesma empresa foi 

contatada diversas vezes, seja por telefone, seja por e-mail.  À medida que  não se 

obtinha retorno, imediatamente outra empresa era acionada.  
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Para a aplicação do questionário,  utilizou-se a ferramenta do Google. Foi enviada 

uma carta de apresentação  via e-mail esclarecendo sobre a pesquisa  e contendo  o link 

para o respondente acessar e responder ao questionário, bem como informações a 

respeito do  tempo de resposta  do mesmo. 

 Com o objetivo de assegurar a confidencialidade das informações, no 

questionário não havia campo para a identificação do  respondente  e/ou da empresa. 

Logo, o respondente era instruído a informar que havia concluído a pesquisa para que 

fosse possível o controle e o acompanhamento das empresas participantes. 

Do total de questionários enviados, 67% foram respondidos, o que totalizou  30 

empresas.O levantamento de campo foi realizado  de julho a outubro do corrente ano 

(2011).  

3.3 Análise dos dados 

Após finalizada  a coleta dos dados, foi realizada a codificação das variáveis. 

Utilizou-se o software Minitab, versão 16.0, para o tratamento estatístico dos dados 

levantados. 

 A análise dos dados foi realizada tendo como base a análise estatística descritiva: 

distribuição de frequência – histogramas, gráficos de pizza e análise estatística 

inferencial: teste t Student  e correlação de Spearman.   

De acordo com Hair et al(2005), o teste T é adequado a situações em que o 

tamanho da amostra é pequeno (n=30 ou menos), e o desviopadrão da população é 

desconhecido.  Ainda segundo o mesmo autor,“ se o coeficiente de correlação é forte e 

estatisticamente significativo, pode-se concluir que existe uma relação entre as 

variáveis”. 

Lançou-se mão do coeficiente de correlação de Spearman (ρ), que é uma medida 

de correlação entre duas variáveis aleatórias constantes e não paramétricas. O cálculo 

desse coeficiente baseia-se no rank dos valores de x e y, de acordo com a fórmula 

(TRIOLA,2005). 

        (1) 

em que: 

ρ = coeficiente de correlação de Spearman; 

di =diferença entre cada valor de X e cada valor de Y correspondente; 

n = número de pares de dados. 
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O coeficiente de Spearman varia entre -1 e +1, o que indica associações negativas 

ou positivas, respectivamente. O zero indica que não há correlação. Quanto mais 

próximo o coeficiente de correlação de Spearman estiver dos extremos (-1 ou +1), mais 

forte é a correlação(TRIOLA, 2005). 

Para facilitar a interpretação desse parâmetro, Finney (1980) publicou a seguinte 

tabela (3.1)de coeficientes de módulos de Spearman: 

Tabela 3.1- Coeficiente de módulos de Spearman 

[R] ou [ρ] Correlação 

[0,9;1] muito forte 

[0,75;0,9] Forte 

[0,5;0,75] Moderada 

[0,25;0,5] Fraca 

[0,0:0,25] muito fraca 

Fonte: FINNEY (1980) 

Para confirmar a existência de correlação, foi realizado o teste t com base em duas 

hipóteses: 

Ho = ρ =0 –> não há correlação 

H = ρ≠0 –>há correlação 

Para validar essas hipóteses, foi necessário fazer o teste tStudent com o nível  

significância desejado. O nível de significância mais utilizado é o de 95%. Esse teste 

consiste em determinar um valor de t para o ρ de Spearmanencontrado e compará-lo 

com o t crítico encontrado (TRIOLA, 2005). De acordo com a fórmula (2) 

 

        (2) 

  

Segundo Hair et al(2005), a correlação de ordem de ranqueamento de Spearman, 

ou rho de Spearman, é a correção adequada para o cálculo em que  os dados são 

ordinais (ranqueamento), o que justifica a aplicação desse método no presente estudo. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo serão apresentados os resultados alcançados a partir da utilização 

dasanálisesestatísticas: Descritiva e Inferencial, assim como as hipóteses levantadas a 

partir da análise exploratória. Em seguida são apresentadas as discussões. 

4.1 Análise Estatística Descritiva 

Os resultados obtidos a partir da análise estatística dos dados   estão organizados  

da seguinte forma: perfil da amostra, perfil das empresas,demandas por nível de serviço 

epercepção/avaliação dos armadores.  

- Perfil da Amostra:  

Os dados coletados na primeira seção do questionário –informações gerais sobre 

o respondente - fornecem uma visãodo perfil dos responsáveis pela contratação e/ ou 

dos usuários dos serviços de  cabotagem nas empresas entrevistadas, bem como seu 

grau de conhecimento  de alguns termos utilizados nesse modal.   

No que se refere ao perfil dos contratantes e ou usuários do serviço, observa-se 

que 78% dos entrevistados são do sexo masculino, com idades entre 30 e 39 anos (34%) 

e  40 e 49 anos (31%)possuem algum tipo de  especialização, experiência profissional 

na área de logística superior a 9 anos,e ocupam  cargos  gerenciais e ou de 

supervisão/coordenação. A figura4.1  apresenta a distribuição de sexo. 

Distribuição de sexo 

 

Figura 4.1-Diagramareferente à identificação do sexo 

Já a figura 4.2 representa o grau de instrução dos entrevistados: 

  

78% 

22% 

Masculino 

Feminino 
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Figura 4.2 - Histograma referente ao grau de instrução 

 

A fim de avaliar o grau de conhecimento do respondente sobre a empresa em que 

trabalha, foi solicitada a informação de quanto tempo está trabalhando na empresa. 

Cerca de 50%trabalham na empresa entrevistadahá mais de 9 anos. Esses dados 

demonstram um grau de maturidade profissional, tanto no aspecto de experiência 

profissional na área de logística,  quanto em tempo de serviço na empresa pesquisada. 

No que tange ao conhecimento dos termos utilizados na área de navegação, 

observam-se  na tabela 4.1 a média,  a mediana e a moda para cada um dos referidos 

termos. 

Tabela 4.1 - Medidas de tendência central para os termos logísticos 

 

 

A médiaé o valor que aponta para onde mais se concentram os dados de uma 

distribuição. Nesse caso, como os valores atribuídos são binários, ou seja, possuem o 

valor 0 para não e o valor 1 para sim, a média pode ser interpretada como a 

porcentagem de pessoas que conhecem o termo logístico em questão.  Já a medianaé 
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uma medida de localização do centro da distribuição dos dados ordenados,  e a moda  é 

o valor que surge com mais frequência. 

Nota-se que para os termos Deadline, Demurrage, Booking,Gate, Leadtime,, 

Schedule, CTAC, Siscarga,AFRMM,  DCM e Bunker são os que têm seus significados 

mais difundidos e conhecidos pelos profissionais.  Essa informação ajuda a 

compreender que os contratantes estão bem familiarizados  com a maioria dos  termos 

utilizados no modal, o que certamente pode ser explicado pelo tempo de atuação na área 

de logística e o tempo em que as empresas em que trabalham utilizam o modal (maioria 

superior a 9 anos). 

Na tabela 4.1 também é possível verificar que os termos logísticos menos 

conhecidos/difundidos entre os entrevistados são: o F.U.E, Detation e DMM. Na média, 

apenas 50%, 47% e 41%,  respectivamente, conhecem os referidos termos. Esses 

resultados são confirmados pela mediana e pela moda, que representam 0 (zero) para os 

termos DMM e Detation e  para o termo F.U.E 0,5 (o que caracteriza  que metade 

conhece e metade não conhece) e  a moda, que pode variar entre  1 e/ou 0.  Identificou-

se que a modalidade mais utilizada (84%) é a “porta a porta”, conforme a figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3 - Histograma  referente às modalidades mais utilizadas 

 

- Perfil das empresas 

Na segunda seção do questionário – Informações sobre a empresa -, a partir do 

número de empregados, pode-se verificar o porte da empresa entrevistada. Foi utilizado 

o mesmo critério de classificação do porte das indústrias,  adotado pelo Serviço de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) (2011):microempresas (até 19 

funcionários), pequena empresa (de 20 a 99 empregados), média (de 100 a 499 
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empregados) e grande empresa (mais de 500 empregados). Dentre as empresas 

analisadas, cerca de  53%, são classificadas como grandes empresas, por possuírem 

mais de 500 empregados,  conforme a figura 4.4: 

  

 

Figura 4.4- Histograma referente ao porte da empresa pesquisada 

 

Também foi questionado o setor de atuação da empresa, a saber: serviço, 

agricultura, confecção, indústria, construção, petroquímico e outros (especificar). Essa 

pergunta  poderia ter sido mais bem  elaborada se tivesse havido  um desdobramento da  

opção indústria com alternativas de escolha para especificar o segmento, tais como: 

agrícola, petroquímica, embalagem, higiene e limpeza, construção, alimentos e outras, o 

que garantiria  uma melhor adequação da empresa entrevistada ao seu setor de atuação. 

Por essa razão,  os dados levantados foram reorganizados em apenas três setores: 

comércio, serviço  e indústria. Aproximadamente 84% das empresas se enquadraram 

como indústrias 

Outra classificação que poderia ter sido aplicada é do porte da empresa por 

faturamento, haja vista que a quantidade de empregado pode está associada à  mão de 

obra intensiva  da empresa e não necessariamente ao seu tamanho (geração de riqueza). 

A fim de se entender a importância da logística de transporte para a empresa, foi 

verificado o impacto financeiro do transporte sobre o valor dos produtos, sejam eles 

comprados ou vendidos. A maior frequência de impacto financeiro nos produtos 

comprados ou vendidos (47%) foi enquadrada  entre as faixas de 10 a 20%,  e  de 20% a 

30%,  conforme pode ser observado na figura 4.5. 
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A partir desse dado, e com base na literatura, observa-se  que a  decisão sobre o 

modal de  transporte  reflete diretamente o custo dos produtos movimentados pela 

empresa.  

 

Figura 4.5 - Histograma referente ao impacto financeiro do transporte no custo do produto 

 

- Demandas por nível de serviço 

Na terceira parte do questionário – informações sobre o uso da cabotagem -, pode-

se identificar aspectos relativos à adequação operacional, bem como  à demanda por 

nível de serviço.Aproximadamente 42% das empresas entrevistadas utilizam a 

cabotagem há mais de  9 anos, de acordo com figura 4.6. 

 

Figura 4.6-  Histograma referente ao tempo de utilização da cabotagem 

 

Das empresas pesquisadas,81% nunca pararam, desde quando começaram a 

utilizar  a cabotagem.Isso demonstra uma forte consolidação do modal de cabotagem 

dentro da logística de transporte das empresas entrevistadas.  
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Das empresas que informaram ter parado por algum tempo e depois retornado, o 

principal motivo informado foi a baixa frequência de navios (representando 29,4%), 

seguida de baixa confiabilidade nos prazos e nos preços do frete próximo ao do 

rodoviário (juntos representam 35,2%), conforme a figura 4.7. 

 

Figura 4.7- Histograma referente aos motivos da parada  de utilização da Cabotagem 

 

Quanto à adequação operacional (figura 4.8),  aproximadamente 47% possuem 

um período de adaptação  menor que 6 meses. Caso fossem considerados os dois 

períodos de adaptação com maior distribuição de frequência, observa-se que 78% das 

empresas possuem períodos de adaptação inferiores ou iguais a 1 ano.Entenda-se como 

adequação operacional os ajustes necessários à expedição/recebimento e à produção, 

para poder atender aos prazos e condições inerentes ao modal marítimo.  Isso demonstra 

que não demora muito tempo para a empresa ajustar seus procedimentos e processos e 

assim conseguir utilizar o modal marítimo.  

 

Figura 4.8-  Histograma referente ao tempo de adequação à Cabotagem 

 



Capítulo 4                                                                                                   Análise dos Dados e Discussões  

43 

 

Quanto às rotas mais utilizadas pelas empresas na cabotagem, 54% estão 

compreendidas entre os trechos: origem Pernambuco com destino ao Amazonas (25%);  

origem São Paulo para Pernambuco (19%), e origem Santa Catarina com destino a 

Pernambuco (10%), conforme pode ser observado na figura 4.9.  

 

Principais rotas utilizadas na cabotagem 

 

Figura 4.9- Diagrama referente às  principais rotas utilizadas na Cabotagem 

 

Os demais trechos classificados no diagrama como outros (totalizando 46%) estão 

distribuídos na tabela 4.2. 

Tabela 4.2- Outras rotas principais utilizadas no transporte de Cabotagem 

 

Foi questionado qual o trecho em que não há serviço de cabotagem e em que há 

demanda por parte das  empresas entrevistadas. A rota com maior frequência foi a que 

tem origem  em Pernambuco com destino Pará (18%), seguida de Pernambuco com 

25% 

19% 

10% 

46% 

Origem (UF) 
PE/Destino (UF) 
AM 

Origem (UF) 
SP/Destino (UF) 
PE 

Origem (UF) 
SC/Destino (UF) 
PE 

Outras 

Outras categorias %

Origem (UF): PE / Destino (UF): SC 6,8

Origem (UF): PE / Destino (UF): SP 6,8

Origem (UF): PE / Destino (UF): BA 5,1

Origem (UF): RS / Destino (UF): PE 5,1

Origem (UF): PE / Destino (UF): RJ 3,4

Origem (UF): ES / Destino (UF): PE 1,7

Origem (UF): PE / Destino (UF): BA 1,7

Origem (UF): AM / Destino (UF): SP 1,7

Origem (UF): BA / Destino (UF): PE 1,7

Origem (UF): ES / Destino (UF): PE 1,7

Origem (UF): PB / Destino (UF): AM 1,7

Origem (UF): PE / Destino (UF): CE 1,7

Origem (UF): PE / Destino (UF): ES 1,7

Origem (UF): PE / Destino (UF): RS 1,7

Origem (UF): RJ / Destino (UF): PE 1,7

Origem (UF): SP / Destino (UF): CE 1,7
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destino Maranhão (11%) e  Pernambuco para Espírito Santo (7%),conforme a  figura 

4.10. 

Rotas a serem oferecidas pelos armadores  

 

Figura 4.10 - Diagrama referente às rotas a serem oferecidas pelos armadores 

Tendo como referência o frete rodoviário, conforme pode ser observado na figura 

4.11, o percentual de ganho financeiro para 34% das empresas entrevistadas está entre 

10%e 20% ao utilizarem a cabotagem. Mesmo assim, identificou-se que 32% das 

empresas transportam menos de 5% de suas mercadorias por esse modal, o que  

demonstra uma ampla oportunidade de crescimento com a  participação da cabotagem 

na logística de transporte das empresas pesquisadas. 

 

 

Figura 4.11- Histograma referente ao percentual de ganho financeiro Cabotagem x Rodoviário 

 

Procurou-se compreendero que seria necessário para haver um aumento de 

participação dessas empresas no transporte de cabotagem, e  apareceu com maior 

freqüência o menor  custo do frete (29%), seguido de maior confiabilidade nos prazos, 

de acordo com o detalhamento na figura 4.12. 

18% 

11% 

10% 
61% 

Origem (UF) 
PE/Destino (UF) 
PA 

Origem (UF) 
PE/Destino (UF) 
MA 

Origem (UF) 
PE/Destino (UF) 
ES 

Outras 
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Figura 4.12- Histograma referente às condições para o aumento do uso da Cabotagem 

 

- Percepção/avaliação dos armadores 

Com relação  à escolha do armador,  os principais critérios apresentados pelos  

clientes podem ser observados  nas figuras 4.13 e 4.14.  O menor custo de frete total, 

associado a uma  confiabilidade no cumprimento dos prazos e a uma boa estrutura  

logística, tais como: transporte rodoviário para a coleta e a entrega  e  a disponibilidade 

de contêineres são os diferenciais apontados pelos clientes para a escolha do armador. 

 

Critérios referente à escolha do armador – com maior importância  

 

Figura 4.13–Histograma referente à escolha do armador – critérios de seleção 

 

Na figura 4.14, podem ser observados  os serviços que agregam valor à 

contratação do transporte de cabotagem, segundo a consideração dos clientes. 
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Figura 4.14- Histograma referente à escolha do armador –serviços com maior importância 

 

Verificou-se que, para 35% das empresas pesquisadas, os preços, nos últimos três 

anos, das empresas de navegação estão se mantendo elevados. Trata-se de um 

importante indicativo para os armadores de cabotagem revisarem sua composição de 

custos, pois tanto para o aumento do uso do modal quanto para a seleção de 

fornecedores de cabotagem, o  preço do frete apareceu como um fator determinante.   

Por outro lado, 94% das empresas que utilizam a cabotagem não obtêm  nenhum 

tipo de desconto na contração de seguro. Pelo fato de apenas 6% obterem descontos 

entre 0,1% e 0,5% , respectivamente, pode-se afirmar que há possibilidade de desconto 

no seguro. Talvez o desconhecimento dessa possibilidade leve as empresas contratantes 

a não buscarem esse tipo de benefício. Certamente, cabe um estudo voltado para esse 

assunto, com o intuito  de melhor se entender sua efetiva aplicabilidade. 

Em relação aos armadores de cabotagem mais utilizados, verifica-se  que as 

empresas entrevistadas utilizam a combinação do serviço de três armadores: Log In 

Logística, Aliança e Mercosul Line, o que mostra uma tendência das empresas em terem 

mais de um fornecedor de transporte de cabotagem dentro da sua cadeia logística, além 

de caracterizar que os armadores de cabotagem têm seus serviços muito equiparados.   

Os armadores mais utilizados  individualmente são: Log In e  Aliança, seguidos  

da Mercosul Line. O fato de Maestra ter entrado no mercado de cabotagem este ano,  

certamente justifica sua  baixa citação entre os armadores de cabotagem mais utilizados. 

Tanto a Log In quanto a Aliança possuem uma frota maior de navios, o que 

naturalmente as  coloca em posição de vantagem frente aos demais armadores. A 

Aliança  utiliza 8 navios na cabotagem e tem previsão de mais 2 para este ano;  a Log 

In,  7 navios, e está investindo na renovação da frota (R$ 1,3 bilhão);  a Mercosul Line  
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com  3 navios e a Maestra  com  2 navios, tendo informado a previsão de mais 2 ainda 

este ano. 

Na seção seguinte, serão apresentados os resultados dos testes de estatística 

inferencial,  a fim de verificar se há ou não correlação entre as variáveis selecionadas. 

4.2 Análise Estatística Inferencial 

A fim de verificar a correlação entre algumas variáveis, a análise inferencial foi  

realizada. Serão apresentadas as correlações de significância entre as variáveis, de 

acordo com o método de Spearman e o teste t de Student, ambos detalhados na 

metodologia. Utilizou-se o  coeficiente de correção de Sperman para as seguintes 

variáveis: 

- Termos logísticos x cada  modalidade; 

-Porte da empresa x impacto financeiro do transporte no produto; 

- Percentual financeiro com cabotagem x percentual de produtos transportados; 

- Armador de cabotagem x critérios de qualidade do armador; 

- Nível de instrução x cargo ou posição que ocupa na área de logística x tempo de 

experiência na área; 

- Tarifa de transporte cobrada x percentual de produtos transportados por 

cabotagem; 

- Tempo de trabalho na área de logística x  conhecimento de cada um dos  termos 

logísticos. 

Todas as correlações foram confirmadas como sendo “muito fortes”, pois estavam 

dentro dos intervalos de ρ  mencionados  na metodologia. 

A primeira correlação investigada foi entre cada um dos termose a modalidade 

mais utilizada, “porta a porta”. Para os termos DMM, F.U.E e Detention, observa-seum 

tipo de correção muito forte, como pode ser visto na tabela 4.3.  

Tabela 4.3– Correlações entre termos logísticos x modalidade mais utilizada 
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Como o valor absoluto do teste de estatística excede o valor crítico, pode-se 

concluir, com 95 e 99%, que há correlação entre os dados. 

A segunda correlação aponta um tipo  muito forte. Indica que, quanto maior a 

empresa, maior o impacto financeiro do custo do transporte no produto, conforme pode 

ser  observado na tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4– Correlações entre porte da empresa x impacto financeiro do transporte no produto 

 

 

Já na terceira correlação,as variáveis do percentual de ganho financeiro com 

cabotagem x percentual de produtos transportados por cabotagem aponta o resultado 

que pode ser observado na tabela 4.5,  o qual indica que há um tipo de correção muito 

forte. Significa que,  quanto mais a empresa usar a cabotagem,  maior será seu ganho 

financeiro (redução de custo do transporte) e,  consequentemente, a  redução do custo 

do produto comprado e /ou vendido.  

 

Tabela 4.5 -  Correlações entre percentual de ganho financeiro com cabotagem x percentual de 

produtos transportados por cabotagem 

 

 

Para a quarta correlação, observa-se  (tabela 4.6) uma  plena correlação entre as 

variáveis  escolha do armador e  critérios  selecionados, a saber: preço do frete, pré-

reserva de espaço e envio da confirmação de reserva no mesmo dia. 
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Tabela 4.6– Correlações entre armador de cabotagem x critérios de seleção do armador 

 

Na quinta correlação (tabela 4.7), verifica-se que o valor absoluto do teste 

estatístico excede o valor crítico. Pode-seconcluir, com 95 e 99%, que há correlação 

entre os dados. 

 

Tabela 4.7– Correlações entre nível de instrução x cargo x tempo de experiência:

 

Existe uma  correlação muito forte entre o nível de instrução e o cargo ou posição 

que ocupa na área de logística, bem como  da posição ou cargo que ocupa com o tempo 

de experiência na área de logística. Significa que,  quanto maior o grau de instrução e a 

experiência na área, melhor é o cargo ocupado. 

Na sexta correlação entre as variáveistarifa de transporte cobrada e  percentual de 

produto transportado por cabotagem, observa-se uma plena correlação entre as variáveis 

analisadas, conforme pode ser observado na tabela 4.8. 

Tabela 4.8– Correlações entre tarifa de transporte cobrada x percentual de produtos 

transportados  por cabotagem: 

 

Na  última  correlação analisada,  foramverificadas se existiam correlações entre 

as variáveis  tempo de trabalho na área logística x conhecimento de cada um dos  termos 

utilizados na cabotagem. Identificou-se que há correlações muito fortes entre essas 

variáveis.  A  plena correlação se dá em virtude do maior contato do profissional com a 
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atividade, consequentemente sua familiaridade com os termos mais utilizados na área,  

fruto da própria experiência profissional, conforme pode ser visto na tabela 4.9. 

 

Tabela 4.9 -  Correlações entre tempo de trabalho na área de logística x termos logísticos da navegação

 

 

4.3 Identificação de Hipóteses 

Com base na análise exploratória realizada neste estudo, algumas hipóteses  

foram identificadas: 
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- H1 - o  baixo conhecimento de alguns termos logísticos de navegação está 

atrelado ao maior uso da modalidade “porta a porta”. 

- H2 -  quanto maior a empresa, maior é o impacto dos custos de transporte. 

-H3 -  as empresas que mais utilizam a cabotagem possuem menor custo de 

transporte na sua cadeia logística. 

- H4 - os armadores de cabotagem são escolhidos pelos clientes de acordo com os 

critérios de qualidade mais freqüentes. 

- H5 - quanto menor a tarifa de transporte maior o percentual de produto 

transportado por cabotagem. 

4.4 Discussões 

Conforme a análise dos dados, a maioria das empresas entrevistadas  foi 

enquadrada  como indústrias de grande porte.  O  uso do modal marítimo  de carga 

conteinerizada  via cabotagem  nestas empresas é de apenas 5%  do  total transportado. 

Esse dado ratifica o enorme potencial de crescimento do referido modal  no transporte 

dos produtos das empresas.  Procurou-se entender os fatores que aumentariam essa 

participação e o destaque  foi dado ao menor custo total do frete, associado a uma  

maior confiabilidade nos prazos. 

Foi identificado que  o transporte nas empresas entrevistadas  representa  entre 

10% a 30% no custo dos produtos comprados e ou vendidos. A maioria das empresas 

obtém  entre 10% a 20% de redução no frete quando utiliza a cabotagem.Com base 

nesse resultado,  levantou-se a seguinte hipótese: quanto maior a empresa, maior é o 

impacto dos custos de transporte, o que mostrou forte presença  no teste realizado. 

De acordo com os estudos demonstrados, fundamentados teoricamente e na  

revisão da literatura, ratifica-se com o presente trabalho que o transporte por  cabotagem 

é mais barato do que o rodoviário.  

Embora sendo mais barato, a maioria das empresas entrevistadas percebe que o 

frete  de cabotagem vem aumentando nos últimos três anos. Talvez essa percepção seja 

fruto da estratégia de preço  dos armadores de cabotagem que, dentre outros recursos, 

utilizam a pesquisa  de frete praticada pelo transporte rodoviário,  que é seu principal 

concorrente, para balizar  o preço ofertado ao mercado. 

Outro aspecto que pode ser inferido dessa percepção dos clientes é os  armadores 

estarem melhorando suas estruturas logísticas, seja com investimento na renovação da 
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frota, seja adquirindo CDs (centrais de distribuição), ou ainda, com  a aquisição de frota 

própria  para realizar o transporte  na modalidade “porta a porta”,e/ou terceirizando com 

operadores mais qualificados, além de outras atividades que agregam valor para o 

modal de cabotagem e que, em consequência,  aumentam seus custos e  precisam ser 

repassados nos preços dos fretes.  

Por outro lado, não se pode negar o aumento de custo nos portos brasileiros e no 

combustível, bunker, o que ocasiona a necessidade de repasse desses custos para os  

preços dos fretes.  Acredita-se, inclusive, que o conhecimento do termo bunker por parte 

dos entrevistados seja justificado pelo fato de os armadores precisarem explicar  aos 

seus clientes determinados aumentos de frete ocasionados pelo valor do referido custo. 

Mesmo com a percepção dos clientes  de que os preços dos fretes de cabotagem 

estão aumentando nos últimos anos, uma maior utilização do modal implicaria  a 

redução nos custos de transporte de no mínimo 10%, impactando diretamente nos 

resultados das empresas. A hipótese levantada a partir  desses resultados é que as 

empresas que mais utilizam a cabotagem possuem menor custo de transporte na sua 

cadeia logística. 

Os resultados encontrados também mostram que os profissionais  que estão à 

frente da contratação do transporte possuem nível superior ou especialização e 

experiência na área de logística superior a 9 anos, e cargos de comando (gerência e/ou 

supervisão). Esse nível de qualificação e experiência profissional certamente contribui 

de modo positivo para um  melhor conhecimento da terminologia e das  modalidades 

empregadas na área, assim como melhores condições  técnicas para a  tomada de 

decisão quanto ao uso da cabotagem.  Constatou-se que mesmo os termos e as 

modalidades não encontrados na literatura  são conhecidos pelos profissionais 

entrevistados.   

Para os termos que apareceram com menor frequência entre os entrevistados, 

levantou-se a seguinte hipótese: o baixo conhecimento de alguns termos logísticos de 

navegação está atrelado ao maior uso da modalidade “porta a porta”, que  foi 

confirmada por meio dos testes estatísticos apresentados na análise inferencial dos 

dados.  

Constatou-se  que os temos DMM, F.U.E. e detation  são pouco conhecidos pelos 

entrevistados pelo  fato de as empresas utilizarem mais a modalidade “porta a porta” . 

Vale ressaltar que, nessa modalidade,  o armador é quem realiza toda a gestão do 
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processo logístico. Providencia  o trâmite de transporte e contato com o DMM de 

destino. No terminal de  contêiner na origem, ele é quem preenche o F.U.E.  e no 

terminal de destino faz toda a gestão para o cliente, assim como o controle do tempo 

livre de uso do contêiner na origem,   o que evita  a cobrança de detation, e no destino 

evita a cobrança dedemurrage.  

Conforme já mencionado em capítulo anterior,  o meio de transporte é um dos 

itens analisados pelas seguradoras e  a taxa do seguro para o transporte de cabotagem 

deve ser  menor que o rodoviário, haja vista uma menor exposição à sinistralidade ao 

longo do percurso. No entanto, o presente estudo mostra que  há um pequeno percentual 

de empresas que usufruem do desconto de seguro quando utilizam a cabotagem. Uma 

possibilidade quanto a esse baixo resultado é o desconhecimento por parte dos 

contratantes de seguro dos benefícios advindos com o uso da cabotagem, que muitas 

vezes pode não está informando para a sua seguradora as  viagens estão sendo 

realizadas usando a cabotagem. Ou ainda, a  falta de  uma base histórica de dados 

confiáveis sobre a  efetiva redução de sinistros, o  que serviria como argumento para 

negociação com as empresas seguradoras. 

Relativamenteà demanda por rotas na cabotagem, verificou-se que a rota mais 

utilizada é a que tem origem no estado de Pernambuco e  destino é o estado do 

Amazonas. Outras duas rotas mais mencionadastêm a sua origem em São Paulo e em 

Santa Catarina,  com destino a Pernambuco.  

A maior demanda para a rota cuja origem  é  Pernambuco e o   destino o 

Amazonas se  deve  ao menor leadtime da cabotagem em relação ao  rodoviário, bem 

como ao menor custo do frete. Enquanto nessa rota o modal marítimo leva em média 8 

dias, pois as embarcações navegam em oceanos e  rios,  no modal rodoviário, os 

caminhões precisam ser colocados em barcaças para realizar a travessia do rio, o que 

eleva o tempo de trânsito da mercadoria para 14 dias, em média.  Associado ao menor 

tempo de transporte, o preço do frete marítimo é  inferior na referida  rota. 

As  outras duas rotas de cabotagem mais utilizadas, cuja   origem  é São Paulo 

com destino a Pernambuco,  foi  citada por 19% das empresas entrevistadas, e  a rota  de 

Santa Catarina para Pernambuco por 10%. A maior demanda nesses trechos pode ser  

justificada  pelo menor custo do frete no modal marítimo em relação ao  transporte 

rodoviário.  
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O frete rodoviário cobrado nos trajetos  do Sul-Sudeste  para o Nordeste  (também 

chamado de trajeto de “subida”) é mais caro que o marítimo. O  maior custo do frete 

rodoviário  nesse percurso se deve a uma  maior demanda para o transporte de produtos 

das regiões produtoras para o Nordeste do país.  Por outro lado, como é menor o  

volume de cargas no trajeto do Nordeste para o Sul e Sudeste, o custo do frete nesse 

trecho é mais barato. O  valor  do frete cobrado  pelo modal rodoviário no trajeto de 

“subida” acaba subsidiando o retorno dos veículos para as regiões produtoras. 

Além da demanda atual, buscou-se compreender a rota que aparece com maior 

frequência  para ser adicionada ao serviço de cabotagem. Mereceu destaque  entre os 

entrevistados a rota cuja   origem é o estado de Pernambuco, e destino  o Pará. Observa-

se que há carência de transporte neste trajeto, dificuldades de acesso logístico  e, 

consequentemente,  os preços dos fretes rodoviários  são bastante elevados. 

Além de outros fatores, a inclusão de uma nova rota de cabotagem requer 

demanda de carga para embarque e desembarque nos portos que serão introduzidos, de 

modo a garantir um melhor balanceamento de  contêineres, com garantia nos  fluxos de 

produtos na ida e na volta. Essa demanda para o incremento de uma nova rota  

possibilita aos  armadores um indicativo a ser  mais bem  analisado sob outros aspectos,  

como: viabilidade comercial, operacional e estratégica.  

A partir da análise dos dados, foi verificado que a modalidade mais utilizada pelas 

empresas é “porta a porta”.  Essa modalidade se caracteriza pela utilização de mais de 

um meio de transporte,   já detalhado  em capítulo anterior. Carvalho (2009) em seu 

estudo  se utilizou da simulação com dados reais e concluiu que a intermodalidade era 

mais viável tanto do ponto de vista de menor custo como de menor tempo de viagem 

para o trecho estudado. Vale ressaltar que alguns armadores de cabotagem, embora não 

sendo OTM, realizam a multimodalidade nos serviços “porta a porta”,  o que do ponto 

de vista prático também pode causar certa confusão conceitual entre multimodalidade e  

intermodalidade. Através da emissão do CTAC  o armador cobra  do cliente todo o 

serviço prestado, desde a origem até o destino, incluindo eventuais  despesas de ova, de 

desova, de transporte para coleta do produto e para entrega no destino final. Com a  

prestação do  serviço “porta a porta”  o armador é o  ponto  único de contato do cliente 

durante toda a operação, da origem ao destino final.  É comum o armador realizar a 

subcontratação de prestadores de serviços para atuarem na ova e desova, no transporte  

rodoviário e/ou ferroviário,  além de operadores logísticos para armazenagem e outros 
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serviços. Há  armadores que dispõem de estruturas próprias para alguns desses 

serviços.Os prestadores de  serviços  subcontratados pelos armadores, emitem seus 

próprios documentos fiscais cobrando a operação de transporte a cada início de 

operação,  e nos casos de transporte para coleta e entrega pode haver  a incidência de 

ICMS, conforme legislação vigente em cada  estado. Para ilustrar esta situação, uma 

carga cuja origem seja o estado da Paraíba para embarque no porto de Suape e seu 

destino final seja  o estado de Santa Catarina, há  a cobrança do ICMS no trecho Paraíba 

até Pernambuco, sendo o início do fato gerador o embarque rodoviário e/ou ferroviário 

na Paraíba. No embarque da mercadoria no porto de Suape,  há um novo fato gerador.  

Logo,  na emissão do CTAC o trecho  total Paraíba até Santa Catarina é emitido de 

acordo  com a nota fiscal emitida pelo embarcador, e todas as  despesas, inclusive 

seguro são incluídas no referido conhecimento. O ICMS irá incidir sobre o valor total da 

prestação. 

Carvalho (2009) no seu estudo, abordou a confusão conceitual existente na 

literatura entre o conceito de intermodalidade e multimodalidade e preferiu utilizar o 

conceito de intermodalidade para as operações “porta a porta” da cabotagem. 

A partir do exposto, pode notar que do ponto de vista prático, nos serviços de 

cabotagem na modalidade “porta a porta” esses conceitos acabam se confundindo. 

No presente estudo,  foi importante se identificar, quais os serviços que são 

considerados relevantes para os clientes. Verificou-se que nos serviços agregados ao 

transporte de cabotagem, as  empresas valorizam o  cumprimento do horário de coleta 

e/ou entrega, a disponibilidade de contêiner e de veículo.Levantou-se a hipótese de que 

os armadores de cabotagem são escolhidos pelos clientes de acordo com os critérios de 

qualidade mais frequentes. 

Por outro lado, ao mesmo tempo que o modal rodoviário é concorrente direto da 

cabotagem na longa distância, é evidente que existe uma complementaridade deste 

modal à cabotagem, haja vista  que sempre haverá a necessidade do transporte das 

mercadorias da planta e/ou CD do cliente para o porto e vice-versa. Neste aspecto, a 

lógica éque trechos curtos (até 600km) e médio (de 600km a 1.600km) sejam realizados 

pelo modal rodoviário e ferroviário respectivamente, e que trechos longos (acima de 

1.600km)sejam realizados pela cabotagem com os demais modais complementando os 

trechos de coleta e entrega, o que permite uma maior otimização na logística de 

transporte. 
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Além dos serviços agregados já citados, o cumprimento dos prazos mereceu 

destaque entre as empresas pesquisadas. O menor custo do frete também foi citado pelas 

empresas como um fator determinante para o aumento da participação da cabotagem no 

transporte das cargas. 

Já no que tange aos  armadores de cabotagem mais utilizados, constatou-se que há 

um uso combinado dos  armadores, ou seja, a empresa contratante utiliza mais de um 

armador para realizar o transporte de suas cargas pela cabotagem.  

O fato de a empresa contratante  dispor de mais opções de navios ao longo do mês 

(maior frequência do serviço)  possibilita uma maior facilidade na distribuição dos 

embarques de seus produtos.  

Por outro lado, os clientes entrevistados apontam como critérios para a escolha do 

armador o menor preço do frete,  juntamente com uma maior confiabilidade nos prazos, 

diferenciais que devem ser perseguidos pelos armadores para poderem atrair um maior 

número de clientes.   

O diagnóstico apresentado neste estudo permite às empresas transportadoras de 

cabotagem (armadores) um melhor entendimento sobre a percepção dos clientes acerca 

do modal, assim como lhes trazem elementos que poderão ser úteis para as tomadas de 

decisão quanto aos serviços e aos fretes oferecidos. Por outro lado, permite aos gestores 

e contratantes de frete  um melhor conhecimento da terminologia utilizada na 

cabotagem, das modalidades  e  dos armadores atuantes no mercado. 
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5 CONCLUSÃO 

Neste capítulo são apresentadas as considerações finais, em que são mencionadas 

as principais contribuições deste estudo, bem como as limitações e dificuldades 

encontradas. A seguir são apresentadas algumas sugestões para trabalhos futuros. 

5.1 Considerações finais 

 O principal objetivo deste trabalho foi realizar um diagnóstico sobre a  percepção 

dos clientes do porto de Suape sobre a cabotagem e,  a partir daí , identificar os fatores 

de competitividade desse modal em relação ao transporte rodoviário, bem como os 

serviços acessórios oferecidos pelos armadores e  que,  na visão do cliente,  agregam 

valor.  

Os resultados encontrados fazem um diagnóstico dos fatores de competitividade 

apontados pelos clientes dos serviços de cabotagem. Esses resultados servem de base 

para as tomadas de decisão dos potenciais clientes do serviço, bem como de base para 

os armadores de cabotagem em sua estratégia no mercado.  

O estudo aponta que a cabotagem é economicamente viável, sendo mais barato 

que o transporte rodoviário, entre 10% e20%,  e que a maior demanda  no serviço é para 

a modalidade “porta a porta”.  Constatou-se  que os clientes do serviço possuem um 

bom conhecimento das  terminologias utilizadas no setor.  Verificou-se que há um uso 

combinado de armadores de cabotagem, ou seja, as empresas não utilizam apenas um 

prestador de serviço. Dentre os critérios de qualidade classificados como de enorme 

importância, o menor custo do frete,  a pré-reserva de espaço e o envio da confirmação 

no mesmo dia são os mais valorizados pelos entrevistados.  Para a escolha do armador, 

fatores como o menor preço no frete e a confiabilidade nos prazos são de fundamental 

importância.  Nos serviços complementares, os clientes valorizam mais o cumprimento 

do horário de coleta e/ou de entrega, a disponibilidade do contêiner e a disponibilidade 

de veículo.  

Devido a uma maior facilidade e acesso, o levantamento de  dados  limitou-se às 

empresas que utilizam o porto de Suape-PE, seja no embarque, seja na descarga de 

mercadorias.  Foi considerado apenas o transporte de cargas em contêiner.   

Pode-se dizer que a generalização dos resultados éa principal  limitação do 

presente estudo, pois,ao utilizar a  amostra não probabilística, os resultados só são 
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válidos para a universo amostral  estudado, que é  coerente com o estudo exploratório, 

do qual se quer ter  um conhecimento inicial. 

A taxa de retorno da pesquisa foi de 67%. Esse sucesso no retornopode ser 

atribuído ao insistente contato com as empresas para que respondessem ao questionário, 

assim como a imediata substituição da empresa quando não se obtinha a resposta.  

Em contrapartida, a maior dificuldade encontrada nesta pesquisa foi o tempo de 

coleta dos dados que se estendeu de por  três  meses e dezoito dias.   A pesquisa contou 

com a participação de 30 empresas. 

Outro cuidado na coleta dos dados foi não solicitar a identificação do respondente, 

nem o nome, nem a empresa, a fim de assegurar a garantia de confidencialidade dos 

dados respondidos, pois  não havia como associar  as respostas à empresa e/ou ao 

respondente.  

De todas as empresas contatadas para responder ao questionário, apenas  uma  se 

recusou, e usou como  argumento o fato de que   continha perguntas cujas respostas 

eram sigilosas  que não poderiam ser respondidas.Algumas empresas, apesar do 

insistente contato, simplesmente não responderam.Nesses casos, foram imediatamente 

substituídas por outras.  

Finalizada a etapa de coleta de dados, as análises e os testes estatísticos foram 

realizados com o auxílio das ferramentas do MINETAB 16.0.  Foram realizadas 

correlações entre algumas variáveis, as quais foram identificadas como forte ou muito 

forte.   

Após a análise dos dados, foram levantadas 7 (sete) hipóteses, para as quais se 

sugere futuros estudos, aplicando-se a amostra probabilística para serem testadas e 

confirmar se existe relação de causa-efeito.  Apenascom base em um estudo cuja  

amostra seja probabilística,  é que se poderá validar ou refutar as hipóteses levantadas 

neste trabalho e outras hipóteses que venham a ser levantadas em  um novo estudo. 

Logo, com base nos resultados obtidos no presente trabalho, não se pode generalizar  a 

percepção dos clientes de cabotagem. 

Vale ressaltar que no presente trabalho não foi realizada a análise por segmento de 

empresa, o que permitiria um melhor entendimento das peculiaridades de cada setor.  

É possível que, a partir deste trabalho e dos estudos propostos a seguir, se tenha 

cada vez mais um panorama do modal, o que possibilitará um melhor incremento na 
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logística de transporte brasileira, com efetivos ganhos financeiros para as empresas e  

para o país, com uma matriz de transporte mais equilibrada. 

5.2 Sugestões para futuros trabalhos 

Conforme já foi comentado, ainda há pouco conhecimento sobre a área de 

cabotagem. A  geração de conhecimento pode proporcionar um desenvolvimento tanto 

na melhoria dos serviços ofertados pelos armadores, no interesse das empresas que 

ainda não utilizam o modal, no aumento do uso por empresas que são clientes da 

cabotagem, quanto  na melhor adequação das estratégias políticas de investimentos no 

setor.  Desse modo, com o intuito de dar continuidade ao presente estudo e 

considerando as suas limitaçõesjá apontadas, seguem algumas sugestões para futuros 

trabalhos: 

- Aplicação do questionário desenvolvido no presente trabalho aos clientes dos  

demais  portos brasileiros, com a utilização de uma amostra probabilística e a 

comparação dos resultados obtidos no presente estudo com os encontrados no novo 

trabalho, a fim de se confirmarem  ou refutarem  as hipóteses ora  levantadas, bem como 

com outras que venham a surgir. 

- Aplicação do questionário desenvolvido no presente trabalho, a clientes de um 

determinado setor, fazendo uso de uma  base nacional do setor escolhido e de uma  

amostra probabilística. O estudo sugerido permitirá  um diagnostico da  percepção do 

cliente da cabotagem por segmento da economia, sendo possível analisar  as 

peculiaridades/demandas  de cada segmento. 

- Realizarestudos  relativos ao impacto do transporte no custo  dos produtos 

movimentados, sendo consideradasas fases distintas desse transporte ao longo da cadeia 

de suprimentos, ou seja,  tratarseparadamente os custos de transporte de insumo e  

matéria-prima e de  produto acabado. Neste mesmo estudo, recomenda-se a amostra 

probabilística e o estudo da  indústria por segmento, a fim de  melhor caracterizar as 

demandas e a realidade  de cada setor.  

- Desenvolver um estudo sobre o percentual de sinistros ocorridos no transporte 

realizado via cabotagem e analisar esse percentual em relação ao transporte rodoviário. 

Verificar com as principais seguradoras  a viabilidade de obtenção de  desconto do valor 

do seguro da carga  transportada por cabotagem.  Avaliar o impacto das avarias e dos 

roubos de carga no custo do transporte pode ser bastante relevante para uma melhor 
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compreensão de outros fatores de competitividade da cabotagem que não foram tratados 

no presente estudo. 
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Apêndice I - Questionário 

Pesquisa sobre Cabotagem 2011 

Este questionário deverá ser preenchido apenas por empresas que utilizam ou utilizaram o 

transporte de cabotagem (carga contêinerizada) nos últimos 12 meses, através do porto de Suape-PE, 

tanto na chegada quanto no embarque de mercadorias. Após responder todas as questões, peço enviar 

um e-mail para simone.lucena@idelog.com.br, confirmando que já respondeu a pesquisa. Caso tenha 

alguma dificuldade peço entrar em contato, fone: 81 9744-8300. Mais uma vez, muito obrigada! 

mailto:simone.lucena@idelog.com.br
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* Required 

PARTE I: Informações gerais sobre o respondente 

 

Q1) Sexo: * 

 Feminino 

 Masculino 

 

Q2) Idade: * 

 Entre 20 – 29 anos 

 Entre 30 – 39 anos 

 Entre 40 – 49 anos 

 Entre 50 – 59 anos 

 Mais de 60 anos 

 

Q3) Há quanto tempo você trabalha na empresa? * 

 Menos de 1 ano 

 De 1 a 3 anos 

 De 3 a 6 anos 

 De 6 a 9 anos 

 Mais de 9 anos 
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Q4) Último nível de instrução concluído: *
Curso superior

 

 

 

Q5) Que tipo de posição ou cargo você ocupa atualmente? * 

 Diretor de logística 

 Gerente de logística 

 Supervisor ou Coordenador de logística 

 Analista de logística 

 Assistente ou auxiliar de logística 

 Expedição ou recebimento 

 Compras/Suprimentos 

 Diretoria (presidência/direção/superintendência) 

 Gerente (geral ou de departamento/setor) 

 Almoxarifado 

 Vendas 

 Other:  

 

Q6) Há quanto tempo trabalha na área de Logística? (tempo total que atua na área): * 

 Menos de 1 ano 

 De 1 a 3 anos 

 De 3 a 6 anos 

 De 6 a 9 anos 

 Mais de 9 anos 
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Q7) Informe se conhece os termos abaixo. * 

  

Si

m 

Nã

o  

AFRMM 
    

Booking 
    

Bunker 
    

CTAC 
    

Dangerous Cargo 

Manifest     

Deadline 
    

Demurrage 
    

Detation 
    

DMM 
    

FUE 
    

Gate 
    

Leadtime 
    

Schedule 
    

Siscarga 
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Parte inferior do formulário 

PARTE II: Informações gerais sobre a empresa 

 

Q8) Número de empregados: * 

 Até 19 empregados 

 De 20 a 99 empregados 

 De 100 a 499 empregados 

 Mais de 500 empregados 

 

Q9) Qual o setor no qual a sua empresa atua? * 

 Comércio 

 Serviço 

 Agricultura 

 Confecção 

 Indústria 

 Construção 

 Petroquímico 

 Other:  

 

Q10) Qual o impacto financeiro do custo do transporte no produto (comprado ou vendido) pela 

empresa onde trabalha? * 

 menos de 5% 

 de 5% a 10% 

 de 10% a 20% 

 de 20% a 30% 

 acima de 30% 

 

PARTE III: Informações sobre o uso da Cabotagem na empresa 

 

Q11) Há quanto tempo a empresa utiliza cabotagem? * 

 Menos de 1 ano 

 De 1 a 3 anos 

 De 3 a 6 anos 

 De 6 a 9 anos 
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 Mais de 9 anos 

Q12) Desde quando iniciou a utilização da cabotagem, houve algum período em que a empresa 

parou de utilizar este modal? * 

 Sim 

 Não 

Assinale o(s) motivo(s) porque parou de utilizar o modal Cabotagem. * Admite-se até 3 respostas.  

 Baixa frequência dos navios 

 Baixa opção de rotas (linhas) 

 Baixa confiabilidade nos prazos 

 Preço do frete próximo ao rodoviário 

 Entrega superior a uma semana 

 Baixo nível de informação sobre a carga 

 Outro:  

 

Q13) Em relação ao transporte rodoviário, a adequação operacional da sua empresa para o 

transporte de cabotagem se mostrou competitiva em quanto tempo, aproximadamente? * Nota: Entenda-se 

como adequação operacional os ajustes necessários na expedição/recebimento e na produção para poder 

atender aos prazos e condições inerentes ao modal marítimo.  

 Menos de 6 meses 

 De 6 meses a 1 ano 

 De 1 ano a 1 ano e meio 

 De 1 ano e meio a 2 anos 

 Ainda não está totalmente adaptada 
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Q14) Quais as principais rotas (atuais) utilizadas pela empresa no transporte de cabotagem? * 

Admite-se até 3 rotas.  

 Origem (UF): SP / Destino (UF): PE 

 Origem (UF): PE / Destino (UF): SP 

 Origem (UF): AM / Destino (UF): PE 

 Origem (UF): PE / Destino (UF): AM 

 Origem (UF): SC / Destino (UF): PE 

 Origem (UF): PE / Destino (UF): SC 

 Origem (UF): RJ / Destino (UF): PE 

 Origem (UF): PE / Destino (UF): RJ 

 Origem (UF): ES / Destino (UF): PE 

 Origem (UF): PE / Destino (UF): ES 

 Origem (UF): BA / Destino (UF): PE 

 Origem (UF): PE / Destino (UF): BA 

 Other:  
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Q15) Da(s) rota(s) acima citada(s) qual(is) a(s) modalidade(s) que a sua empresa utiliza com mais 

freqüência no transporte de cabotagem? * 

  

Não 

utiliza 
Pouco 

Freqüen

temente 
Sempre 

 

a) Porta a porta com ova e 

com desova       

b) Porta a porta sem ova e 

sem desova       

c) Porta a porta com ova e 

sem desova       

d) Porta a porta sem ova e 

com desova       

e) Porto a porto sem ova e 

sem desova       

f) Porto a porta sem ova e 

sem desova       

g) Porto a porta sem ova e 

com desova       

h) Porta a porto sem ova e 

sem desova       

i) Porta a porto com ova e 

sem desova       

j) Pier a Pier com ova e 

desova no porto       

k) Pier a porta com ova no 

porto e sem desova       

l) Porta a Pier com ova no 

cliente e com desova no porto       
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Caso queira mencionar outra modalidade no transporte de Cabotagem utilizada pela sua empresa, 

use o espaço abaixo 

 

 

Q16) Ao utilizar o transporte de cabotagem, você obtem algum desconto junto a seguradora para 

renovação ou contratação do seguro da mercadoria? Caso receba, informe de quanto é o desconto (%). * 

 Não recebo desconto 

 Inferior a 0,1% 

 De 0,1% a 0,3% 

 De 0,3% a 0,5% 

 Superior a 0,5% 

Q17) Em comparação ao transporte rodoviário qual o percentual de ganho financeiro que a sua 

empresa obtém utilizando a cabotagem? * 

 Nenhuma redução 

 Menos de 5% 

 De 5% a 10% 

 De 10% a 20% 

 De 20% a 30% 

 Acima de 30% 

 

 

Q18) Quais rotas (Origem - UF e Destino - UF) sua empresa gostaria que fossem oferecidas pelos 

armadores de Cabotagem? Nota: Citar rotas que sua empresa utiliza através do modal rodoviário ou 

ferroviário (terrestre) e que atualmente NÃO SÃO OFERECIDAS pelos armadores de Cabotagem. 
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Q19) Do total de produtos (mercadorias) transportadas pela sua empresa, qual o percentual é 

transportado pela cabotagem? * 

 Menos de 5% 

 De 5% a 10% 

 De 10% a 20% 

 De 20% a 30% 

 Acima de 30% 

Q20) Em quais condições este percentual poderia ser aumentado? * Admite-se até 3 respostas.  

 a) Menor custo de frete 

 b) Maior confiabilidade nos prazos 

 c) Maior nível de segurança da carga 

 d) Maior disponibilidade de navios 

 e) Maior acessibilidade 

 f) Melhor comunicação/informação sobre a carga 

 g) Exatidão no atendimento do pedido 

 h) Menor tempo médio de entrega (leadtime) 

 i) Maior oferta de rotas (portos atualmente não atendidos) 

 j) Nível de avaria baixos 

 k) Mais agilidade na resolução de queixas 

 Other:  
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PARTE IV: Informações sobre a percepção dos prestadores do serviço de cabotagem 

 

Q21) Na escolha (seleção) do armador para realizar o transporte de cabotagem como avalia os 

seguintes serviços complementares: * 

  

Sem 

importância 
Neutro 

Com 

importância  

a) Equipe de ova e desova 
     

b) Aparência do veículo para 

realizar a coleta e entrega      

c) Aparência do contêiner 
     

d) Cordialidade do motorista 
     

e) Cumprimento do horário de 

coleta e ou entraga      

f) Disponibilidade de veículo 
     

g) Disponibilidade de contêiner 
     

 

Q22) Que importância atribui aos seguintes critérios de  um armador? * 

  

Nenh

uma 

Peque

na  

Razoá

vel 

Grand

e 

Enor

me  

a) Envio da confirmação 

de reserva no mesmo dia do 

pedido 
       

b) Preço do frete total 
       

c) Utilização de navio 

próprio        

d) Utilização de 

contêiner próprio        

e) Pré-reserva de 

espaço no navio        

 

Q23) Na sua opinião, nos últimos três anos as tarifas de transporte cobradas pelas empresas de 

navegação... * 
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 a) Estão se mantendo elevadas 

 b) Estão se mantendo baixas 

 c) Estão adequadas considerando o nível de serviço oferecido 

 d) Estão adequadas considerando os custos dos modais concorrentes 

 e) Estão sendo reduzidas gradualmente 

 f) Estão aumentando gradualmente 

 

Q24) Qual combinação abaixo de armador(es) de Cabotagem que a empresa vem utilizando nos 

últimos 6 (seis) meses? * 

 Apenas Aliança 

 Apenas Mercosul Line 

 Apenas Log In Logística 

 Apenas Maestra Logística 

 Aliança e Mercosul Line 

 Aliança e Log In Logística 

 Aliança e Maestra Logística 

 Mercosul Line e Log In Logística 

 Mercosul Line e Maestra Logística 

 Log In Logística e Maestra Logística 

 Aliança, Mercosul Line e Log In Logística 

 Aliança, Mercosul Line e Maestra Logística 

 Mercosul Line, Log In Logística e Maestra Logística 

 Todos 
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Anexo I – F.U.E 

 

 
 

       

     
Nº:     

        
FORMULÁRIO UNICO DE ENTREGA 

Nome do Navio       Viagem Nº.:     

Numero de Booking       20' 
 

40' 

Numero do Container Código ISO   
 

 

 

      Peso em Kg Carga     

FCL 
 

LCL     Container     

 

  
 

 

 

    Total     

  Temperatura       Classe     

Reefer % Ventilação   Carga Perigosa 
IMDG 
pagina 

    

  
Vol. 
Ventilação 

      UNN     

  
  

Sobre Altura 
   

cm 

Fora de Norma 
Sobre 

Largura 
  cm   cm 

  
  

Sobre 
Comp. 

  cm   cm 

Descriminação da Mercadoria           

                

Porto de Descarga     Destino Final     

L A C R E S 

Receita Federal Armador 

                

Armador             

Exportador               

Dados da Empresa ou Pessoa a quem deverá ser emitido a Fatura 

R. Social         CNPJ 
 

  

Endereço         INSC. EST.     

Documentos Aduaneiros de Embarque (Tipo e numero) 
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Despachante  Aduaneiro / Representante Legal 

Nome         Telefone     

    
 

    
 

    

Assinatura   Poder Nro.   CNPJ 

Uso exclusivo do Terminal 

Observação               

Data da Recepção     Hora da Recepção     

ESTE DOCUMENTO TEM CARÁTER DE DECLARAÇÃO JURADA 

 


