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1. INTRODUCAO 

Urn dos principais reflexos da globaliza<;ao foi mudar a rotina das organiza<;oes, 

antes focada · para atender seus clientes compatriotas, utilizando uma rede de 

fornecedores fixadas em seu pais. 

Progressivamente e irreversivelmente, afualmente o universo dos neg6cios e 

definido em urn ambiente global, repleto de oportunidades e desafios que devem ser 

encarados com seriedade pelas empresas que pretendem fazer parte desta nova 

configuragao mundial e promover urn ciclo de vida organizacional de Iongo prazo. 

Ambientes de neg6cios mudam constantemente. Desta forma, os 
gerentes de logistica precisam regularmente implementar 
modificac;oes significativas nos sistemas logisticos que gerenciam, 
e precisam faze-lo rapidamente. Quatro forc;as dirigem as 
mudanc;as do ambiente de neg6cio: o mercado, a concorremcia, a 
evoluc;ao tecnol6gica e a regulamentac;ao governamental. 
(DORNIER; ERNEST, FENDER e KOUVELIS, 2000, p.43) 

0 fomento das transagoes internacionais de mercadorias e servi<;os, 

representadas pelas importagoes e exportagoes, abriu novos horizontes de atuagao 

mercadol6gi.ca e da rede de fornecedores e canais de distribui<;ao; promoveu o 

desenvolvimento e absor<;ao de tecnologia industrial e de informa<;ao, ocasionando 

em alguns casos o desemprego; aumentou a produtividade e gerou novos de postos 

de trabalho; gerou a necessidade de adapta<;ao dos produtos aos mercados-alvo e, 

por conseguinte, dos processes e plantas fabris; agugou nos empreendedores uma 

visao estrategica voltada para uma arena muito maior de competitividade e 

concorrencia; desenvolveu os modais e os meios de transporte; destacou a 

importancia das embalagens no custo logistico, dentre outros. 

A complexidade das operagoes internacionais, gera uma grande necessidade 

de capacita<;ao intelectual dos profissionais gestores e de suas equipes, alem da 

aplicagao de incalculaveis recursos logisticos nos empreendimentos. lsto fez com 

que a logistica voltada para opera<;oes globais desenvolvesse, mais do que nunca, 



2 

os niveis de servi<;o. Os servigos terceirizados e os operadores logisticos viabilizam 

as operagoes globais e, de certa forma, homogeneizam a linguagem internacional 

das trocas de mercadorias entre as nagoes. 

Com o estudo focado nas operagoes de exportagao, que beneficia o pais sendo 

a grande responsavel pela obtengao de recursos para o pagamento das importagoes 

necessarias a sua vida economica, trataremos a importancia do planejamento 

logistico internacional de exportagao e os principais fatores logisticos que 

influenciam a logistica de exportagao: distribuigao, transporte, embalagem e 

terceirizagao de servigos. 

1.1. A PESQUISA 

Este trabalho aborda o planejamento da logistica internacional de exportagao 

como fator decisivo entre o sucesso e o fracasso de uma organizagao que se 

adentra pelas operagoes de comercio exterior e logistica globalizada. 

Expondo detalhadamente os principais fatores que compoe o fluxo logistico de 

exportagao, bern como seus beneficios e barreiras, procuramos apresentar os dados 

nem sempre sob o aspecto da forma ideal, mas nos reportando a realidade 

brasileira. 

Porem, foi constatado tambem que, apesar da defasagem em nosso pais das 

praticas de vendas internacionais em relagao a outras nagoes, os exportadores 

brasileiros tern ao seu alcance praticamente todos os recursos disponibilizados aos 

seus concorrentes no mundo inteiro, pelo fato de vivemos em urn mundo sem 

fronteiras e pelas medidas de incentivo as exporta<;oes adotadas pelo Governo 

Federal. Enfatizamos assim, que a diferen<;a no desempenho entre empresas 

exportadoras ou que produzem para exportagao, sera dada pela habilidade de 
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planejar uma logfstica integrada, com foco na evolutiva internacionalizac;ao de suas 

organizac;oes. 

Nos deteremos a explanar sabre o fluxo logfstico do produto final ate ser levado 

as maos de seus clientes finais, ou seja, a logfstica de saida. Esta envolve previa 

planejamento; identificac;ao do canal de distribuic;ao; acondicionamento e unitizac;ao 

das mercadorias; o transporte internacional de cargas e a contratac;ao de servic;os 

terceirizados. 

1.2 0 PROBLEMA 

Uma empresa que pretende se estabelecer no mercado internacional, e por sua 

vez, fazer parte da vasta gama de fornecedores elegfveis em urn mundo globalizado, 

devera estar ciente que somente ter o produto adequado nao significa conquistar o 

mercado-alvo. 

A exportac;ao possui complexidade tamanha que extrapola as diversas taticas 

de negociac;ao, os procedimentos burocraticos determinado pelo Estado e pela 

nac;ao importadora, as ac;oes de marketing integradas a engenharia de produtos, as 

operac;oes financeiras, dentre outros. Por outro lado, a globalizac;ao ampliou e 

aprimorou as ferramentas logisticas, que combinadas de forma adequada, 

minimizam o custo logfstico e garante o sucesso das operac;oes globais. 

0 profissional responsavel pelas praticas de comercio exterior de uma 

organizac;ao, fica entao diante dos desafios de atuar de forma eficiente e eficaz no 

ambiente internacional. 

Esses desafios, que sao tipicos da logistica globalizada, complicam 
o desenvolvimento de sistemas eficientes e eficazes. Nao obstante, 
a globalizagao nao pede ser evitada no mundo atual. Portanto, a 
logistica deve enfrentar e resolver estes desafios de suas 
complexidades (BOWERSOX; CLOSS, 2001, P.122) 
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1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.3.1 Objetivo Geral 

Mostrar a importancia do planejamento em todas as fases de uma exportac;ao e 

esclarecer os principais fatores que compoe a logistica integrada de saida na pratica 

de vendas internacionais. 

1.3.2 Objetivos Especificos 

- ldentificar as func;oes da logistica em uma industria; 

- ldentificar os principais passos para se planejar a estrategia de uma 

exportac;ao; 

- ldentificar o canal de distribuic;ao mais adequado a uma empresa, em 

detrimento de suas ac;oes de marketing e seu grau de internacionalizac;ao. 

- ldentificar a importancia do transporte internacional de cargas no custo 

logfstico de exportac;ao, bern como apresentar os modais, suas 

aplicabilidades, particularidades e criterio de decisao; 

- Expor a importancia da embalagem no transporte internacional de cargas, 

relac;ao de custo/beneficio e a adequac;ao das mesmas aos padroes 

internacionais; 

- Discorrer sobre a func;ao da unitizac;ao, os principais tipos disponiveis e o 

criterio de escolha mediante a natureza da carga; 
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- Discorrer sobre a contratagao de servigos terceirizados e a terceirizagao na 

empresa, das atividades correlatas a exportagao e loglstica internacional . 

1.4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

1.4.1 Caracterizagao da Pesquisa 

De fins explicativos, visa esclarecer como a integragao dos canais de 

distribuigao, transportes, embalagem, unitizagao e os servigos terceirizados 

contribuem para a formagao de um planejamento loglstico de exportagao bern 

sucedido. 

Para tanto, o meio encontrado foi o da pesquisa bibliografica, com a utilizagao 

de materiais, como livros, artigos e sites oficiais da internet. 

1.4.2 Area de abrangencia. 

A area de abrangencia desta pesquisa e a logistica, com enfase na avaliagao e 

integragao dos recursos que possibilitam a chegada de mercadorias as maos de 

cliente internacionais. 
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2. LOGiSTICA ESTRATEGICA E GLOBALIZACAO. 

Logistica - do frances Logistique, parte da arte da guerra, (do verba 
lager: "alojar") que trata do Planejamento e da realizac;ao de projeto e 
desenvolvimento, obtenc;ao, armazenamento, transporte, distribuic;ao, 
reparac;ao, manutenc;ao e evacuac;ao de material ( para fins 
operatives e administrativos ); Recrutamento, incorporac;ao, instruc;ao 
e adestramento, designac;ao, transporte, bern estar, evacuac;ao, 
hospitalizac;ao e desligamento de pessoal; Aquisic;ao ou construc;ao, 
reparac;ao, manutenc;ao e operac;ao de instalac;Oes e acess6rios 
destinados a ajudar o desempenho de qualquer func;ao militar; 
Contrato ou prestac;ao de servic;os. 
(in, Ferreira, Aurelio Buarque de Hollanda, Novo Dicionario da Lingua 
Portuguesa, 2a edic;ao, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1986, p. 
1045). 

Outra defini9ao muito utilizada e ver a logistica como o processo de 

planejar, implementar e controlar o fluxo e armazenagem, eficaz e eficiente em 

termos de custos, de materias-primas, materiais em elabora9ao e produtos 

acabados, bern como as Informa96es correlatas, desde o ponto de origem ate o 

ponto de consumo, com o prop6sito de atender as exigencias dos clientes. 

A Jogistica basicamente gerencia as atividades de movimento e fluxo de 

produtos, incluindo tanto bens como servi9os, como prop6sito de providenciar niveis 

de servi9os adequados aos clientes a urn custo razoavel. 

Encarada como uma formula9ao estrategica cuidadosamente planejada, 

que fara diferen9a entre· o sucesso e o fracasso dos neg6cios, o planejamento das 

opera96es logisticas internacionais e a chave para a redu9ao de custos, tempo e 

probabilidade de avarias. E tambem urn grande diferencial para a forma9ao do pre9o 

de exporta9ao e ganhar competitividade e confian9a no mercado externo. 

A estrategia de opera9oes e logistica e entendida de forma melhor como urn 

conceito multidimensional que engloba todas as atividades criticas de opera96es e 

logistica da empresa, fornecendo-lhe urn sentido de unidade, dire9ao e prop6sito. 

Na visao de DORNIER; ERNST; FENDER e KOUVELIS (2000) a defini9ao 

de logistica expandiu-se e inclui todas as formas de movimentos de produtos e 
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informa9oes, ou seja, a logistica exerce importante papel na gestao de fluxos entre 

fun9oes de neg6cios. 

De acordo com BALLOU (2001), e importante salientarmos que uma estrategia 

logistica bern definida aborda os seguintes objetivos : 

a) Redu~ao de custo: E a estrategia dirigida para minimizar os custos 

variaveis associados a movimenta9ao e estocagem. A maximiza9ao 

do lucro e a primeira meta. 

b) Redu~ao do capital: E a estrategia direcionada para minimiza9ao do 

nivel de investimento no sistema logistico, maximizando o retorno 

sobre o investimento. 

c) Melhorias no servi~o: Sao estrategias que reconhecem a importancia 

do nivel de servi90 fornecido para a gera9ao de receitas. 

Mediante o desafio da globaliza9ao, as empresas que buscam a expansao 

internacional necessitam avaliar o equilibria de for9as que encorajam tal iniciativa e 

as barreiras a serem transpostas. Embora os principios logisticos sejam os mesmos 

dentro do paise internacionalmente, os ambientes operacionais sao mais complexes 

e caros neste ultimo caso. Os custos e a complexidade sao representados pela 

distancia, documenta9ao, diversidade de cultura e demanda de clientes. 

Assim, e preciso identificar, antes de qualquer coisa, se a empresa tern 

capacidade para formular uma estrategia que reduza os custos, o investimento no 

sistema logistico e possa oferecer aos importadores niveis de servi9os satisfat6rios e 

diferenciados. 

Segundo BOWERSOX e CLOSS (2001 ), uma logistica globalizada exige uma 

visao e uma filosofia operacionais em nivel internacional. lsto porque a economia 

mundial for9a as empresas a projetar produtos para urn mercado "unico", cercado 

por todos os lados de uma implacavel concorrencia, uma vasta rede de fornecedores 

e legisla9oes especificas. 
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2.1 PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA EXPORTACAO 

0 desenvolvimento de estrategia de operagoes globais onde se alcanga o exito 

requer consideragoes cuidadosas da natureza dinamica das forgas que modelam o 

ambiente competitive global e alocagao cuidadosa dos recursos da empresa no 

alcance dos objetivos competitivos a Iongo prazo. 

Companhias bem-sucedidas nao vao a todos as lugares de uma s6 vez. 

Selecionam mercados e locais para produgao. Os mercados preferidos sao aqueles 

que crescem rapidamente, definindo novas padroes tecnol6gicos e de qualidade, e 

que se ajustam a estrategia total de neg6cios da empresa. 

Exportar e uma postura empresarial, uma alternativa estrategica de 

desenvolvimento, ganho de experiencia que propicia uma dimensao global a 

empresa. Com isso, a empresa ganha competitividade e estimulo para ser mais 

eficiente. 

A exporta9ao e a atividade que proporciona a abertura do pars para 
o mundo. E uma forma de se confrontar com os demais parceiros 
e, principalmente, frequentar a melhor escola de administra9ao, ja 
que, lidando com diferentes parses, o pars exportador assimila 
tecnicas e conceitos a que nao teria acesso em seu mercado 
interno. (VELASQUEZ, 2004, p.179) 

A formulagao do planejamento estrategico para a atividade de exportagao, 

envolvendo todo o sistema logistico intrinseco as vendas internacionais, evita 

possiveis dificuldades na conquista de novas mercados e possibilita a rapidez na 

conquista da confianga de seus clientes e a expansao de suas atividades de 

comercio exterior. Para tanto, algumas medidas devem ser tomadas: 

1. Fazer da exporta.;ao urn ato consciente e planejado. Vista que a 

exportagao exige continuidade, esta operagao nao pode ser considerada como 

valvula de escape para as crises do mercado interno. Assim, a pratica da exportagao 

deve ser inserida na cultura da empresa exportadora e uma determinada parcela da 

produgao deve ser reservada para o mercado externo. 
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2. Estar disposto a investir na organiza~ao do seu mercado externo. 

E necessaria uma detalhada pesquisa de mercado e suas exigencias, de modo a 

avaliar suas efetivas possibilidades comerciais. Nesta pesquisa, sao primordiais os 

seguintes aspectos: pesquisar o produto adequado para cada mercado e definir o 

consumidor que se pretende atingir, definir os meios de transporte, escolher os 

canais de distribuigao e realizar o planejamento da logistica internacional. 

3. Estudar as taticas comerciais dos paises. 0 exportador deve se 

familiarizar com as praticas comerciais adotadas nos mercados-alvo, a concorrencia 

nacional e internacional incidente no pais importador e os aspectos de marketing; 

4. Conhecer as normas para importa~ao do pais comprador. E muito 

importante conhecer e acompanhar as modificagoes dos regimes alfandegarios, 

cambiais e de impostos e taxas em vigor no pais em questao, bern como o rito 

processual de liquidagoes burocraticas, agao judicial e economia. Outro ponto 

importante e dar atengao especial as disposigoes sobre embalagens, etiquetagem e 

requisites fitossanitarios, vigentes para o produto no mercado-alvo; 

5. Adequa~ao do produto. Atraves de pesquisa e necessaria aferir no 

mercado a distancia entre a concepgao do produto idealizado pelo consumidor e 

aquele que o fabricante deseja efetivamente vender. Avaliam-se detalhes como 

tamanho, desenho e material de fabricagao mais apropriado ao produto. Sao 

levantados aspectos ergonometricos, legais e ate a compatibilidade dos padroes 

humanos - se o tamanho medio das maos femininas Finlandesas, por exemplo, se 

enquadra ao padrao medio da luva de Ia brasileira a ser exportada. A escolha da cor 

da embalagem sera determinante da rejeigao ou nao ao produto; por isso devera ser 

avaliado se o exportador respeitou os costumes do pais comprador. Ao julgar os 

produtos alimenticios, o fator preponderante e o sabor. Deve-se, portanto, atentar 

para o grau de dogura, amadurecimento, acidez, tamanho, grau de inoculagao de 

defensives e de composigao de conservantes. 0 que e agradavel ou correto em 

determinado pais, pode nao ser em outro. 

6. Colocar urn profissional experiente a frente do seu departamento 

de exporta~ao. Ele deve ser capaz de interagir com os demais profissionais da 
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empresa, pois como ja foi dito, as opera96es de exporta9ao se refletem em toda 

cultura organizacional. Ah§m disto, o responsavel par este departamento deve saber 

identificar oportunidades mercadol6gicas, necessidades de adequa9ao e corre9ao 

de processes, selecionar e controlar os servi9os terceirizados, falar as principais 

linguas usuais do comercio internacional, ter sensa de organiza9ao e 

empreendedorismo. 

7. Manter alguma forma de representac;ao no mercado a conquistar. 

Esta opera9ao viabiliza a oferta de servi9os p6s-venda; 

8. Calcular com cuidado os prec;os de exportac;ao. Se tiver duvidas, 

consultar urn tecnico dos 6rgaos oficiais ou nao oficiais do comercio exterior 

(SECEX, Federa9oes, Camaras de Comercio, BB etc). Alem de utilizar com perfeito 

equilibria os incentives concedidos a exporta9ao, as vezes e necessaria apresentar 

o pre9o mais vantajoso possivel, tendo sempre em conta o valor dos paises e 

produtos concorrentes; 

9. Trabalhar bern o material de divulgac;ao do produto. As formas de 

propaganda, publicidade e promo9ao de vend as de urn produto devem estar sempre 

em perfeita harmonia com as peculiaridades de cada mercado, nao esquecendo que 

o consume do mesmo se dara somente se for ofertado ao melhor pre9o, qualidade 

aceitavel, garantia de fornecimento continuo e atendimento eficiente. 

10. Dar a devida importancia na excelencia na prestac;ao de servic;os 

ao importador. A fim de conservar e ampliar rela9oes com a clientela, e necessaria 

estabelecer mais do que uma rela9ao de neg6cios. 0 ideal e que o importador veja 

no exportador a extensao de sua empresa em outro pais, ou seja, o fornecedor deve 

ter a impressao de que seu fornecedor se preocupa tanto quanta ele, com os 

neg6cios de sua organiza9ao. Para tanto, o cumprimento de prazos de embarque 

convencionados, mesmo que isso lhe represente urn custo adicional; informa96es 

sempre atualizadas e peri6dicas; o envio de urn born material grafico e amostras 

correspondentes a realidade da qualidade do produto; a dedica9ao em negociar as 

melhores condi9oes logisticas; estar inteirado com as ultimas tecnologias de 
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fabrica9ao do produto e ter informa9oes sabre o mercado sao urn born come9o para 

esta parceria. 

11. Promover sempre boas relac;oes com os agentes de exportac;ao. 0 

pagamento da comissao dos mesmos devem ser realizadas sempre conforme 

acordado entre as partes, sem atrasos. Alem disto, os materiais de divulga9ao como 

catalogos, amostras e listas de pre9os a eles fornecidos, devem estar sempre 

atualizados, assim como, as pianos de atua9ao e programas da empresa. lsto 

impede que o agente ou representante oferte no mercado algo que exportadora nao 

pode mais fornecer, ou perca oportunidades de neg6cios. 

12. Nao esperar resultados imediatos e grandiosos. A abertura de 

novas mercados necessita de trabalho a media e Iongo prazo. Na realidade, trata-se 

de urn investimento. 

Apesar das inumeras vantagens obtidas atraves da exporta9ao, como descreve 

VELASQUEZ (2004) mencionando as vendas internacionais como uma 

obrigatoriedade das polfticas economicas nacionais, estrategia de continuidade na 

venda de produtos sazonais, defesa de imprevisiveis altera9oes no mercado 

nacional e aumento no intercambio entre na9oes; a abertura de novas mercados 

necessita de trabalho a media e Iongo prazo. Ou seja, na realidade, trata-se de urn 

investimento. 

"Estrategicamente, a logistica ocupa posi9ao intermediaria entre produ9ao e 

marketing" (BALLOU, 1993, p.37). Assim, sera impossivel dissociar o planejamento 

estrategico das exporta9oes da logistica estrategica aplicada as opera9oes de 

comercio exterior. 
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3. DISTRIBUICAO FiSICA E CANAlS DE DISTRIBUICAO 

0 sistema logistico pode ser dividido em dois segmentos: logistica de entrada e 

safda. "A logfstica de entrada engloba o fornecimento de todos os materiais e 

componentes necessarios para a fabrica9ao dos produtos".(DORNIER; ERNST; 

FENDER; KOUVELIS, 2000, p.303). Estes autores explicam que a logfstica de safda 

envolve a forma como os produtos manufaturados movem-se a partir da montagem 

final, por meio da distribui9ao e armazenagem ate as maos dos consumidores. 

Analisando o planejamento da logfstica internacional de exporta9ao de um 

determinado produto, nao podemos deixar de discorrer sobre sua distribui9ao ffsica. 

Focaremos nosso estudo nos meios pelo qual o fluxo de produtos finais chegam ate 

as maos dos clientes finais, enfatizando os transportes, embalagem e operadores 

logistico em capitulos separados, e os canais de distribui9ao no proximo t6pico. 

Segundo KRENN e SHYCON (1983), a distribuiyao quando fornece os niveis 

apropriados de servi9o para satisfazer as necessidades dos cliente, pede levar 

diretamente ao aumento das vendas, da participayao no mercado e, finalmente, ao 

aumento da contribui9ao para o lucro e o crescimento. 

Os estudos de BALLOU (1993) enfatizam que a administra9ao fisica e 

desenvolvida nos nfveis estrategico, tatico e operacional. No nfvel estrategico e 

definido como deve ser o sistema de distribui9ao da empresa. 0 nfvel tatico 

responde como o sistema de distribui9ao pode ser utilizado da melhor forma possfvel 

e, por ultimo, o nfvel operacional e o que aciona o mecanismo de saida das 

mercadorias. 

A rede de distribui9ao engloba os recursos logisticos, que incluem as 

instala96es de armazenagem, diferentes meios de transportee estoque. Estes itens 

estao sofrendo grandes transforma9oes, a medida que mais empresas adotam 

sistemas de gestao logistica e opera96es globais. 



13 

3.1 TERMINAlS 

Segundo HAY (1977) os terminais podem ser considerados a soma total de 

facilidades e sua localizagao onde o transporte pode ser originado, terminado e/ou 

intercambiado antes, durante ou depois do deslocamento, incluindo os servigos de 

facilidades para vefculos e equipamentos utilizados no transporte. 

No transporte, o terminal sera sempre a origem ou destine do trafego, ou, em 

alguns casas, o ponto onde a carga necessite de servigos como 

consolidagao/desconsolidagao para a distribuigao da carga. 

Os terminais podem ser classificados mediante suas fungoes e instalagoes 

como: 

Destinada ao transbordo interface: fungao basica resume-se na 

transferencia da unidade de carga de uma modalidade para outra. 

Para consolida~io/ desconsolida~io (estocagem transit6ria): as 

fungoes essenciais norteiam-se em operagoes transit6rias de 

estocagem, de armazenagem ou ensilagem (carga granel salida). 

Trata-se de cargas indo ou vindo da rede de transportes e entao 

consolidadas (ovadas em unidades, como containers, trailers, etc.) ou 

desconsolidadas (distribuigao). Nao se deve ter esse tipo de terminal 

como urn deposito, pois nele estao apenas mercadorias em transite. 

Para racionalizar o preparo-prolongamento dos fluxos intermodais 

(otimiza~io de modais): tem-se como objetivo o 

descongestionamento dos trafegos urbanos e o agrupamento de lotes 

de cargas locais por transportadoras, usuaries ou industrias locais, 

sendo esse agrupamento complementado por fungoes especfficas tais 

como entrepostos. 0 regime de entreposto aduaneiro e o que permite 

na importagao e na exportagao o deposito de mercadorias em local 

determinado, com suspensao do pagamento de tributes sob controle 

fiscal. 0 regime de entreposto aduaneiro tern como base operacional 
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uma unidade de entreposto de uso publico ou privative onde as 

mercadorias ficarao depositadas. 

No processo de integragao dos modais, procura-se conferir uma determinada 

dinamica operacional para cada tipo de terminal, isto e: 

Dinamica do escoamento intermodal para o terminal de transbordo ou 

interface, com o objetivo de transferir rapidamente a carga ja unitizada sem que seja 

significativamente aumentado o tempo de escoamento das unidades de carga nas 

interfaces rodovia, ferrovia e hidrovia. 

Dinamica do acondicionamento que trata apenas da estocagem 

transit6ria das mercadorias pela qual a carga sera unitizada corretamente com o 

intuito de permitir um escoamento por rotas que utilizem diferentes modais, atraves 

de equipamentos especializados e de alta produtividade. No processo inverse, esse 

terminal permitira a desconsolidagao das cargas recebidas para entao despacha-las 

ao proprietario. 

Dinamica do prosseguimento para o terminal de prepare ou 

prolongamento de fluxes intermodais, no qual se procura otimizar o trafego local, 

evitando os desperdicios causados pelos congestionamentos. Para alcangar essa 

otimizagao e precise racionalizar a demanda e a oferta de transporte. 

Operacionalmente, as instalagoes serao subdivididas entre varias empresas 

privadas, dentro de galpoes comuns ou separados, interessando principalmente aos 

p61os de consumo-produgao. 

3.1.1 Regimes Aduaneiros Especiais e Atfpicos 

Para ROCHA (2001 ), em um mundo globalizado a logistica passa a depender 

cada vez mais de fatores ligados aos despachos pelas aduanas, pois como as 
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probabilidades de solugao passam sempre por alternativas que podem proceder de 

diversos paises, despachos de internagao e adogao de regimes aduaneiros tern urn 

peso grande nas decisoes logisticas. 

No Brasil, para as operagoes de comercio exterior, criou-se os Regimes 

Aduaneiros Especiais e Atipicos, que promovem a suspensao, isengao e restituigao 

de obrigagoes fiscais para: armazenagem, fluxo de importagao e exportagao, 

deposito e transporte de materias-primas e produtos acabados. Estas iniciativas 

significam incentivo para a internacionalizagao das empresas brasileiras,facilitadores 

no processo de distribuigao fisica e, consecutivamente, para a insergao do pais no 

universo das operagoes globais. 

Conforme enumerado por VAZQUEZ (2004), o os Regimes Aduaneiros 

Especiais e Atipicos brasileiros sao: 

Transito Aduaneiro: regime que permite o transporte de mercadorias, 

sob controle aduaneiro, de urn ponto a outro do territ6rio aduaneiro, 

com suspensao de tributos. 

Admissao temporaria: regime que permite a importagao de bens que 

devam permanecer no pais durante prazo fixado, com suspensao total 

do pagamento de tributos, ou com suspensao parcial, no caso de 

utilizagao economica. 

Admissao temporaria para aperfei~oamento ativo: permite o 

ingresso, para permanencia temporaria no pais, com suspensao do 

pagamento de tributos, de mercadorias estrangeira ou 

desnacionalizadas,destinadas a operagoes de aperfeigoamento ativo e 

posterior reexportagao. 

Drawback: considerado como incentivo as exportagoes, podem ser 

praticados nas modalidades de suspensao, isengao e restituigao total 

ou parcial, de mercadorias e materia-primas importadas e exportadas 

novamente ap6s beneficiamento e/ou fabricagao de produtos. 
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Entreposto aduaneiro de importa~ao: permite a armazenagem de 

mercadoria estrangeira em recinto alfandegado de uso publico, com 

suspensao do pagamento dos impastos incidentes na importa<;ao. 

Entreposto aduaneiro de exporta~ao: o regime especial de 

entreposto aduaneiro na exporta<;ao permite a armazenagem de 

mercadoria destinada a exporta<;ao em recinto publico, com a 

suspensao do pagamento de impastos, e recinto privative, com direito 

a utiliza<;ao dos beneficios ficais previstos para incentive a exporta<;ao 

antes do efetivo embarque para o exterior. 

Entreposto aduaneiro sob controle informatizado (RECOF): 

entreposto industrial sob controle aduaneiro informatizado que permite 

a empresa importar, com ou sem cobertura cambial, e com suspensao 

do pagamento de tributes, mercadorias que depois de submetidas a 

opera<;ao de industrializa<;ao, sejam destinadas a exporta<;ao. 

RECOM: regime aduaneiro especial de importa<;ao de insumos 

destinados a industrializa<;ao por encomenda de produtos classificados 

nas posi<;oes 8701 e 8705 da Nomenclatura Comum do Mercosul. 

Permite a importa<;ao, sem cobertura cambial, de chassis, carrocerias, 

pe<;as, partes, componentes e acess6rios, com suspensao do 

pagamento de impastos sabre produtos industrializados. 

Exporta~ao temporaria: regime que permite a saida, do pais, com 

suspensao do pagamento do impasto de exporta<;ao, de mercadorias 

nacional ou nacionalizada, condicionada a reimporta<;ao em prazo 

determinado, no mesmo estado em que foi exportada. 

Exporta~ao temporaria para aperfei~oamento passivo: permite a 

saida, do pais, por tempo determinado, de mercadoria nacional ou 

nacionalizada, para ser submetida a opera<;ao de transforma<;ao, 

elabora<;ao, beneficiamento ou montagem, no exterior, e posterior 

reimporta<;ao, sob forma do produto resultante, com pagamento dos 

tributes sobre o valor agregado. 
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REPETRO: regime aduaneiro especial de exporta~o e de importac;ao 

de bens destinados a atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de 

petr61eo e gas natural; 

REPEX: regime aduaneiro especial para a importac;ao de petr61eo 

bruto e seus derivados para posterior exportac;ao; 

Regime de despacho aduaneiro expresso (linha azul): sem 

comprometer os controles, reduz o tempo das liberac;oes das 

mercadorias de empresas que operem no comercio exterior mediante a 

recionalizac;ao da niovimentac;ao da carga, nas operac;oes de 

importac;ao, exportac;ao e de transito aduaneiro. 

Loja Franca: permite estabelecimento instalado em zona primaria de 

porto ou de aeroporto alfandegado vender mercadorias nacional ou 

estrangeira a passageiro de viagem internacional, contra pagamento 

em cheque de viagem ou em moeda estrangeira conversivel. 

Deposito especial: permite a estocagem de partes, pec;as, 

componentes e materiais de reposic;ao ou manutenc;ao, com 

suspensao do pagamento de impastos, para veiculos, maquinas, 

equipamentos, aparelhos e instrumentos, estrangeiros, nacionalizados 

ou nao, nos casos definidos pelo governo. 

Deposito afian~ado: regime aduaneiro afianc;ado (OAF) permite a 

estocagem, com suspensao do pagamento de impastos, de materiais 

importados sem cobertura cambial, destinados a manutenc;ao e ao 

reparo de embarcac;ao ou de aeronaves, nos casos precedidos em lei. 

Deposito alfandegado certificado (DAC): permite considerar 

exportada, para todos os efeitos fiscais, crediticios e cambiais, a 

mercadoria nacional depositada em recinto alfandegado, vendida a 

pessoa sediada no exterior, mediante contrato de entrega no territ6rio 

nacional e a ordem do adquirente. 
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Deposito Franco: permite em recinto alfandegado, a armazenagem de 

mercadoria estrangeira para atender ao fluxo comercial de paises 

limitrofes com terceiros paises. 

Zona Franca de Manaus: e uma area de livre comercio de importa<;ao 

e de exporta<;ao e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a 

finalidade de criar no interior da Amazonia urn centro industrial, 

comercial e agropecuario dotado de condi<;oes economicas que 

permitam seu desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande 

distancia a que se encontram os centros consumidores de seus 

produtos. 

Zona de processamento de exportac;ao (ZPE): caracteriza-se como 

areas de livre comercio com o exterior, destinadas a instala<;ao de 

empresas voltadas para a produ<;ao de bens a serem comercializados 

exclusivamente com o exterior. 

Areas de livre comercio: sao areas que sob regime especial, sao 

estabelecidas com a finalidade de promover o desenvolvimento de 

areas fronteiri<;as especificas da Regiao Norte do pais e de 

incrementar as rela<;oes bilaterais com os paises vizinhos, segundo a 

politica de integra<;ao latina-americana. 

DORNIER; ERNST; FENDER; KOUVELIS (2000), explicam que a logistica de 

saida tern sido estudada sob diferentes perspectivas funcionais, como uma 

concentra<;ao na fun<;ao de marketing, em virtude de seu impacto na distribui<;ao 

fisica. 

De fato, atraves do estudos de marketing, constata-se uma grande importancia 

de se incluir os canais de distribui<;ao na elabora<;ao das redes de distribui<;ao fisica 

de produtos acabados. A escolha de urn canal afeta todas as variaveis do mix de 

marketing e compromete a empresa por Iongo periodo de tempo 
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3.2 CANAlS DE DISTRIBUI<;AO NA EXPORTACAO 

Segundo Kotler (1998), o canal de distribuigao pode ser entendido como "urn 

conjunto de instituigoes interagentes atraves das quais ocorre o fluxo de produtos 

desde o produtor do pals exportador, ate os consumidores finais, nos mercados 

importadores". 

ldentificados os mercados, os segmentos de interesse e as caracterfsticas do 

produto, urn dos aspectos importantes a considerar na atividade de exportagao e a 

selegao dos canais de distribuigao mais apropriados para que o produto seja 

transferido ao consumidor final. 

De acordo com o grau de estagio de operagoes globalizadas, sendo esta urn 

reflexo da filosofia gerencial da empresa e de sua pratica de comercio internacional, 

percebe-se urn enquadramento praticamente unanime dos canais de distribuigao. 

Segundo BOWEDOX e CLOSS (2001 ), nota-se basicamente cinco estagios de 

internacionalizagao organ izacional: 

1. Primeiro estagio - as empresas se caracterizam par urn 

relacionamento distante entre a empresa e urn distribuidor internacional, geralmente 

par experiencia internacional limitada. Desta forma, os exportadores se isentam de 

todos os tramites logfsticos e operacionais da exportagao e tern o risco das 

operagoes reduzidos. Par outro lado, o relacionamento distante reduz a margem de 

contribuigao da empresa e diminui tanto o controle logfstico quanta o controle sabre 

a comercializagao dos produtos. 

2. Segundo estagio - Existe o desenvolvimento da habilidade para 

coordenar e gerenciar o transporte e a documentagao internacionais, sendo o 

restante delegado ao agente ou distribuidor local. Apesar de urn pequeno aumento 

da margem de contribuigao para o Iuera, a falta de presenga no exterior, de forga 

propria de vendas e de apoio a distribuigao no mercado internacional, mantem a 
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empresa pouco sensivel no discernimento de necessidades particulares de cada 

pais onde opera. 

3. Terceiro estagio - caracterizado pelo desenvolvimento de opera9oes 

locais em pais estrangeiro, aumentando o discernimento e a sensibilidade de 

mercado com atividades que incluem marketing, vendas, produ9ao e distribui9ao. 

Neste estagio, as empresas geralmente operam com a geremcia de funcionarios da 

matriz, o que reflete diretamente nos procedimentos da mesma. 

4. Quarto estagio - nesta etapa, as opera9oes internacionais sao 

realizadas tambem por contrata9ao de executives locais para servi90 de marketing e 

vendas, porem as opera9oes internacionais ainda sao avaliadas com rela9ao as 

expectativas e aos padroes da matriz. 

5. Quinto estagio- neste estagio, a empresa conta com opera9oes nao 

mais dominadas pela matriz e funcionam alicer9adas em organiza9oes locais de 

marketing e vendas. Sao elaborados sistemas e procedimentos para atender as 

necessidades de cada pais. Urn exemplo de empresa desnacionalizada e a 3M. 

Nos primeiros e segundo estagio, vimos a forte presen9a do agente e 

representante nas atividades de comercio exterior das empresas, caracterizando urn 

exporta9ao indireta, onde o canal de distribui9ao e uma pessoa fisica ou juridica que 

ira promover as vendas e a entrega das mercadorias de acordo com sua experiencia 

no mercado-alvo, assumindo riscos e responsabilidades e por outro lado, fazendo 

parte da lucratividade do neg6cio. 

A exporta9ao indireta e tratada por KOTABE; HELSEN (2000) como: aquela 

que ocorre quando a empresa vende seus produtos em mercados estrangeiros por 

meio de intermediaries estabelecidos em seu proprio pais. 

Sob o ponto de vista dos tipos de intermediaries do canal, de maneira geral, a 

exporta9ao indireta pode ser feita atraves de: Representante; Broker; Export 

Management Company (EMC); Trading Companies; Agente de compras e/ou 

vendas; lmportador distribuidor; empresa comercial exclusivamente exportadora; 

empresa comercial de atividade mista (que opera tanto nas atividades de mercado 
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interno como da importac;ao e de exportac;ao) e industria cuja atividade comercial da 

exportac;ao seja desenvolvida com produtos fabricados por terceiros. 

Na perspectiva de ROSSON; FORD (1982), a exportac;ao indireta e uma forma 

importante para a introduc;ao de pequenas empresas e para aquelas que estao 

entrando no comercio externo, tendo em vista que nao possuem escala de 

operac;ao, recursos financeiros, experiencia e confianc;a para operar diretamente no 

mercado internacional . 

Assim, ocorre uma terceirizac;ao dos servic;os de exportac;ao ficando o 

intermediario contratado com a missao de efetuar todas as atividades pertinentes ao 

processo em nome do exportador. 

A partir do terceiro estagio, o exportador assume as operac;oes de venda 

internacional e logfstica internacional, caracterizando em exportac;ao direta. 

Os principais tipos de agente de exportac;ao podem ser classificados como 

aqueles que: 

trabalham para o exportador; 

compram para revender; 

trabalham para compradores; 

especializados em servic;os de exportac;ao. 

Sao descritas, a seguir, as atividades desenvolvidas por estes agentes e sua 

aplicabilidade, a fim de orientar a escolha do mesmo ao representar um produto e/ou 

uma empresa: 

a) agente que trabalha para o exportador: 

Agente comissionado: E o que atua fazendo a ligac;ao entre o 

exportador e o comprador mediante comissao. E ideal quando se tern fluxo regular 

de vendas para grande numero de clientes. Porem, a quantidade de vendas nao 

justifica a manutenc;ao de um escrit6rio de vendas no exterior. A taxa de comissao 
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do agente e proporcional a responsabilidade que assume pelo risco total ou parcial 

do credor. 

Agente-Distribuidor: E o intermediario que atua mediante comissao na 

venda de maquinas e equipamentos. Conforme contrato com o exportador, fica 

encarregado pela venda de pegas e sobressalentes e aufere Iuera nessas vendas. 

b) Agente que compra para revender: 

Agente Exportador: Adquire produtos do fabricante e revende para 

clientes no exterior. Alem de fazer contato com clientes assume toda 

responsabilidade pelos riscos da transagao. Geralmente ha um acordo entre o 

exportador e o agente para que nao haja concorrencia em determinadas areas. 

Distribuidor: Faz aquisigao de produtos do exportador e os revende 

com Iuera. Tern direito exclusive de comercializagao em determinados territ6rios e 

todos os pedidos devem ser feitos por intermedio dele. 0 distribuidor pode ainda 

firmar acordo com o Agente Exportador que compra o produto junto ao fabricante e 

da direito de revenda aos distribuidores. 

c) Agente que trabalha para compradores : 

Escrit6rios de compra: Os escrit6rios de compra sao estabelecidos em 

centros comerciais importantes no Brasil, pelas grandes empresas estrangeiras 

preocupadas em abastecimento tempestivo, em produtos de alta qualidade exigidos 

pelos seus clientes e em busca de novas produtos. Os escrit6rios, alem de 

efetuarem os pedidos, cuidam dos tramites de transportes e do pagamento. 

d) .Agente especializado em servicos de exportacao 

Agente aduaneiro: Encarrega-se do desembarago das mercadorias e 

tambem do tramite e retirada de documentos alfandegarios. 
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A venda de produtos diretamente ao consumidor no exterior possibilita a 

eliminayao de intermediaries e eleva a margem de Iuera do exportador e a evasao 

de divisas. 0 exportador, com o cantata direto e regular com o importador, podera 

obter dados sabre a aceita9ao do produto, sugestoes e, tambem, as necessidades 

do cliente. Esses fatores concorrem para melhorar o marketing. 0 proprio 

fabricante/produtor fatura seu produto em nome do importador, no exterior. 

A exporta9ao direta e a venda realizada diretamente entre o fabricante e urn 

distribuidor ou intermediario no pais importador, ou ainda direto para o consumidor 

final no exterior. 

Desta forma, como define FORNER (1999) 

".( ... )a expartadar fara tada a esfar9a necessaria para a alcance de 
seus abjetivas, a que implica uma pesquisa mercadal6gica previa, 
cantatas e avalia9aa das riscas, fechamenta do neg6cio, 
preparagaa da mercadaria e embarque para citar algumas 
variaveis da estrategia de marketing". (FORNER, 1999, p. 30). 

As alternativas de exporta9ao direta que mais se destacam sao as vendas pelo 

correio ou venda direta ao consumidor; vendas ao distribuidor ou filial de vendas; 

associa9ao de exportadores; vendedor direto; agente ou representante no exterior, 

entre outros. 

As duas formas de comercializagao, exportagao indireta e direta, nao sao 

mutuamente exclusivas podendo ser utilizadas em conjunto de acordo com o 

momenta e necessidade. Como por exemplo, pode-se utilizar o recurso da 

exporta9ao direta para acessar paises pr6ximos e a exporta9ao indireta para o 

acesso a mercados mais complexos. Pode haver a mudan9a da forma de 

exporta9ao de indireta para direta ao Iongo do estagio de internacionaliza9ao, com a 

absor9ao de conhecimento sabre o mercado atendido e conseqOente redu9ao dos 

riscos envolvidos. 
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Na escolha do canal dentre a opc;ao por ac;ao direta ou indireta deve ser 

definida primeiramente pela cultura exportadora da organizac;ao, mas existem outros 

fatores igualmente importantes para serem considerados: nivel de controlesob as 

operac;oes globais desejado; conhecimento necessaria para realizar a atividade 

(similaridade entre os mercados, nfvel de servic;o requerido, tarifas, movimentac;ao 

etc); quantidade de informac;oes acerca do mercado atendido obtidas atraves do 

metoda escolhido; custos associados ao metoda escolhido; eficacia das vendas 

efetuadas; risco financeiro envolvido; natureza do produto; caracteristicas do 

mercado; e a qualificac;ao dos agentes intermediaries. 
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4. ASPECTOS GERAIS DO TRANSPORTE INTERNACIONAL DE 

CARGAS 

Conforme definido por BALLOU (2001 ), a questao do transporte e crucial para 

o comercio exterior. 0 transports tanto pode favorecer como pode liquidar as 

pretensoes de uma empresa em se consolidar em urn determinado mercado. 

0 transporte de carga significa a atividade de circulac;ao de mercadorias, de urn 

ponto ao outro de urn territorio, podendo ser nacional ou internacional, utilizando urn 

ou mais modais. E urn components imprescindfvel no projeto e no gerenciamento de 

sistemas logisticos, podendo ser responsavel por urn terc;o a dois terc;os dos custos 

logfsticos totais. E tambem elo essencial entre a expedic;ao da empresa e o cliente e 

e o responsavel pela finalizac;ao de toda estrutura logfstica para o atendimento das 

exigencias do cliente tanto interno como externo. 

A Administrac;ao de transportes exige especialistas para seu gerenciamento. 0 

administrador de transportes ocupa-se de todas as ac;oes a fim de melhor distribuir 

as mercadorias a seu encargo, optando pelo meio mais eficiente, simples ou misto, 

analisando tambem o tipo de embalagem, pallets ou containeres mais apropriados, 

visando transporte seguro, rapido e economico. 

De acordo com BALLOU (1993}, o transporte internacional e uma area de 

interesse crescente entre os profissionais de logfstica, pois os pafses que participam 

de ac;oes comerciais conjuntas visam desenvolver a economia em escala mundial. 

Desta forma, rede de transportes deve reestruturar-se para sustentar a nova 

dinamica do comercio exterior. 

As iniciativas da boa organizac;ao da distribuic;ao envolvem grandes recursos e 

aglutinam atividades tradicionalmente segmentadas, depositos e expedic;ao, o que 

implica a analise para o estabelecimento de vantagens e desvantagens das varias 

formas de transporte, por meio de frota propria ou nao, objetivando os interesses da 

empresa. 
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0 autor BALLOU (2001) analisa que o transporte de cargas atua diretamente 

no processo de distribuigao das cargas, sendo que as mesmas podem ser 

classificadas como: 

Distribui~ao lnterna: Materias-primas, componentes ou 

sobressalentes para manutengao. Transporte do almoxarifado ao requisitante, para 

continuidade das atividades da empresa. 

Distribui~ao Externa: Entrega dos produtos da empresa a seus 

clientes, envolvendo o fluxo dos produtos I servigos para o consumidor final, sendo 

chamada tambem de distribuigao Ffsica. 

0 transporte internacional e dominado por transportadores maritimos que 

movimentam mais de 50% do volume de comercio em d61ares 99% pelo peso. Os 

transportes aereos movimentam 21% do volume do comercio em d61ares, e o 

remanescente e transportado por rodovia, ferrovia e dutovia entre paises vizinhos. 

Os servigos de transportes sao melhor descritos por suas caracteristicas de 

custo e de desempenho. Elas distinguem um servigo de transporte do outro, e e o 

que o usuario compra do sistema de transporte. As caracteristicas de custo variam 

de urn modal para o outro e dao origem as suas estruturas de taxa. Assim como no 

transporte domestico, a consolidagao de frete e uma ferramenta bastante utilizada 

para a redugao dos custos de transporte. 

0 desempenho dos transportes se da pelo em termos do tempo medio em 

transito, da variabilidade do tempo de transito e das perdas e danos. No transporte 

internacional, as alternativa de rotas tornam-se muito mais restritas que no 

movimento domestico porque as mercadorias devem movimentar-se pelo limitado 

numero de portos e pontos alfandegarios para deixar ou entrar em um pais. 

Outro ponto que devemos considerar no transporte entre nagoes, sao as 

exigencias legais de movimentar mercadorias entre dois ou mais paises e a 

responsabilidade limitada dos transportadores internacionais, comparada com os 

transportadores domesticos, tornando a movimentagao internacional mais complexa. 

Nao podemos esquecer de citar a documentagao detalhada e submetida a entraves 
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burocraticos, o aumento de embalagens protetoras, o valor do seguro e a 

containerizar;ao das cargas. 

Uma caracteristica peculiar do transporte internacional e o numero de 

variedade de intermediaries, ou agentes, que podem fornecer assistemcia ao 

embarcador ou ao comprador engajado no transporte internacional. lncluem-se 

despachantes aduaneiros, transitarios, exportadores, agentes de exportac;:ao, casas 

de comissao de exportac;:ao e importac;:ao, atacadistas, corretores, departamentos de 

bancos internacionais, e outros do genero. No entanto, empresas com atividades 

internacionais significativas podem estabelecer grupos especiais dentro do 

departamento de trafego para encarregar-se dos assuntos de transporte 

internacional. Aconselha-se ate, que em uma empresa que e atuante no comercio 

exterior, exista pelo menos urn profissional especializado nesta area para que ele 

possa proporcionar maier competitividade a organizac;:ao. 

0 profissional de logistica, devera se preocupar em achar uma melhor 

alternativa para o transporte internacional das cargas levando-se em conta tambem 

as Condic;:oes de Compra e Venda lnternacional, ou seja, as modalidades de 

/ncoterms praticadas no comercio internacional. Na perspectiva do meio de 

transporte, os /ncoterms se adequam conforme abaixo: 

Ex Woks _ Refere-se a entrega das mercadorias nas dependencias do 

vendedor: Portanto, a partir daf, qualquer meio de transporte podera 

ser utilizado pelo comprador, de acordo com seu interesse. 

FCA- Pede ser usado com qualquer meio de transporte. 

FAS- 86 pede ser usado para transporte maritima oi aquatico interne. 

FOB- 86 para maritima ou aquaviario interne 

CFR, CIF, DES, DEQ - 86 em transporte maritima ou aquaviario 

interne. 

CPT, OAF, DDU, DDP- Qualquer modalidade de transporte, inclusive 

intermodal. 
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Definidas as condic;oes de transporte com o importador, o exportador deve 

providenciar, com antecedencia, a reserva de prac;a para carga no meio de 

transporte selecionado, devendo ser preservado urn born relacionamento com o 

agente de transporte. 

0 transporte requer controle especifico dentro do planejamento trac;ado, por 

envolver aspectos financeiros, comerciais e operacionais. Deve-se levar em conta o 

volume, a frequencia dos fretes, a area, as opc;oes disponiveis e assessoria 

especializada. 

0 exportador pode designar uma empresa especializada para transporte de 

mercadoria ou por sua conta, procurar o tipo de translado mais adequado para 

atender pedido do importador. 

0 exportador deve escolher o melhor meio de entrega, de acordo com a 

natureza da mercadoria e dos prazos estabelecidos. Aconselha-se a revisao 

peri6dica dos respectivos contratos, pois a dinamica de inovac;oes no segmento 

costuma favorecer o exportador. Na analise, deve-se considerar a rapidez, a 

seguranc;a eo menor custo. 

4.1 OS MODAIS DE TRANSPORTE: ASPECTOS GERAIS E CRITERIOS DE 

ESCOLHA 

A escolha do modo de transporte a ser utilizado deve ser baseada em analise 

ampla, que considere as variaveis que estao ligadas a cada modalidade. Na 

distribuic;ao internacional das mercadorias e extremamente importante o modal, pois 

o mesmo desencadeara todo o processo de custos, embalagem, unitizac;ao, 

movimentac;ao e descarga, enfim, o desenvolvimento de uma logistica adequada. 

Podemos citar alguns fatores a serem analisados na escolha do modal de 

transporte: 
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pontos de embarque e de desembarque; 

custos relacionados com embarque, desembarque, cuidados especiais, 

frete ate o ponto de embarque, frete internacional, manuseio etc; 

urgencia na entrega; 

caracterlsticas da carga: peso, volume, formato, dimensao, 

periculosidade, cuidados especiais, refrigera9ao etc; 

possibilidades de uso do meio de transporte, tais como disponibilidade, 

frequencia, adequa9ao, exigencias legais. 

Segundo MENDONCA e KEEDI (1997), atualmente os tipos de modais 

utilizados sao o rodoviario e o ferroviario, que formam o complexo terrestre; o 

maritima, fluvial e lacustre, que sao o complexo aquaviario, o aereo e o dutoviario. 

Transporte Rodoviario: adequado a cargas que exigem prazos 

relativamente rapidos de entrega e possuem embalagens simples. 

Transporte Ferroviario: adequado para cargas maiores, cujo fator 

tempo para a entrega nao sera preponderante, vista as deficiencias da 

malha ferroviaria no Brasil. 

Transporte Hidroviario e Maritima: adequado a cargas de qualquer 

natureza, cujo o tempo de transito nao seja necessariamente pequeno. 

Transporte lntermodal: o transporte intermodal requer trafego misto, 

envolvendo varias modalidades, com parte do percurso podendo ser 

feita mediante urn metoda e parte mediante outro, motivo pelo qual o 

intermodal constitui a solu9ao ideal para atingirem locais de diflcil 

acesso ou de extrema distancia. 

Nos pr6ximos capltulos, serao estudados os modais e suas aplicabilidades. 
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5. MODAL TERRESTRE NO BRASIL 

A evolugao dos transportes internacionais terrestres se faz atraves de 

negociagoes conjuntas peri6dicas visando atender as crescentes necessidades das 

partes, pela incorporagao dos avangos tecnol6gicos e operacionais, pelo maior grau 

de seguranga e pela maior agilidade dos procedimentos aduaneiros e imigrat6rios. 

Tais acordos, norma juridica que reflete os principios essenciais firmados entre 

governos, e no qual a reciprocidade deve ser entendida como regime mais favoravel 

para otimizar a eficiencia desse servigo, buscam facilitar o incremento do comercio, 

turismo e cultura entre os paises, no transporte de bens e pessoas, permitindo que 

veiculos e condutores de urn pais circulem com seguranga, tramites fronteirigos 

simplificados nos territ6rios dos demais. 

0 Brasil, em virtude de sua situagao geografica, mantem historicamente 

acordos de transporte internacional terrestre, principalmente rodoviario, com quase 

todos os paises da America do Sui. Com a Colombia, Equador, Suriname e Guiana 

Francesa o acordo esta em negociagao. 

0 Transporte Rodoviario lnternacional de Cargas no ambito do Cone Sui e 

regido por urn Acordo sobre Transporte lnternacional Terrestre, firmado pelos 

governos da Republica da Argentina, da Republica da Bolivia, da Republica 

Federativa do Brasil, da Republica do Chile, da Republica do Paraguai, da Republica 

do Peru e da Republica Oriental do Uruguai, em vigencia no Territ6rio Nacional 

conforme Decreta No 99.704/90. 

0 Mercado Comum do Sui - Mercosul, que e urn Tratado de lntegragao, com 

maior amplitude e em estagio mais avangado com a negociagao e adogao de 

normas tecnicas comunitarias entre, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, absorveu 

o Acordo de Transportes do Cone Sui. 
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Complementarmente aos acordos basicos citados, tern sido estabelecidos 

acordos especificos no Mercosul, como o de Transporte de Produtos Perigosos e o 

Acordo sabre Transito. 

5.1 AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT 

lmplantada em fevereiro de 2002, a Agencia Nacional de Transportes 

Terrestres - ANTI, tern como seu ambito de atuac;ao as competencias para 

negociac;ao e aplicac;ao dos acordos e seus desdobramentos . 

Tabela 1 -ANTI- Areas de Atuac;ao e Competencias 

FERROVIARIO 
- explora~ao da infra-estrutura ferroviaria; 
- presta~ao do servi~o publico de transporte 
ferroviario de cargas; 
- presta~ao do servi~o publico de transporte 
ferroviario de passageiros. 

RODOVIARIO 
- explora~ao da infra-estrutura rodoviaria; 
- presta~ao do servi~o publico de transporte 
rodoviario de passageiros; 
- presta~ao do servi~o de transporte rodoviario de 
cargas. 

DUTOVIARIO 
-cadastre de dutovias. 

MULTIMODAL 
- habilita~ao do Operador de Transportes 
Multi modal. 

TERMINAlS E VIAS 
- explora~ao. 

COMPETf;NCIAS 

CONCESSAO: ferrovias, rodovias e transporte 
ferroviario associado a explora~ao da infra
estrutura. 

PERMISSAO: transporte coletivo regular de 
passageiros pelos meios rodoviario e ferroviario 
nao associados a explora~ao da infra-estrutura. 

AUTORIZACAO: transporte de passageiros por 
empresa de turismo e sob regime de fretamento, 
transporte internacional de cargas , transporte 



FIGURA 1. MAPA DE POSTOS DE FRONTEIRAS 

Podemos dizer que os principais portos terrestres Brasileiros sao : 

Acegua- RS 

Barra do Guaira - RS 

Chui- RS 

Corumba- MS 

Foz do lguayu- PR 

ltaqui- RS 

Pacairama - RR 

Porto Xavier - RS 

Santana do Livramento - RS 

Sao Borja - RS 

Uruguaiana- RS 

Dionisio Cerqueira- SC 

32 
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Nos mesmos, a concentra<;ao dos servi<;os numa Aduana lntegrada permite 

que o importador e exportador, encontre no mesmo Iugar e ao mesmo tempo, os 

6rgaos responsaveis pela libera<;ao das cargas 

5.2 TRANSPORTE RODOVIARIO 

0 transporte rodoviario e realizado em estradas de rodagem e pode ter 

caracteristica de transporte nacional e internacional. Ele apresenta a vantagem de 

ligar localidades e paises limitrofes com muita facilidade e pode ser utilizado para a 

remo<;ao de mercadorias entre continentes, como ocorre na Europa e Asia. 

E mais adequado nos transportes de mercadorias, tanto na exporta<;ao quanta 

na importa<;ao, nas viagens de curtas e medias distancias. E tambem mais 

recomendado para mercadorias de alto valor ou pereciveis, pois nao e competitive 

para mercadorias cujo valor e muito baixo, encarecendo sobremaneira o seu custo 

final. 

0 espa<;o no veiculo para o transporte de carga e reservado diretamente com o 

transportador e podera ser transportada isoladamente em veiculo exclusive, ou 

juntamente com outras cargas de outros embarcadores. 

0 transporte rodoviario de cargas opera em regime de mercado livre, sem 

exigencias para entrada e saida do mercado. Nao existe legisla<;ao especifica no 

campo dos transportes para o exercicio dessa atividade, nao estando presentes as 

figuras de autoriza<;ao, permissao e concessao dos servi<;os. 

0 Registro Nacional de Transportadores Rodoviarios de Cargas - RNTRC - em 

desenvolvimento na ANTT vai permitir o conhecimento do conjunto de operadores 

que atuam no mercado, sem a imposi<;ao de exigencias operacionais, facilitando a 

intera<;ao com os demais setores que se relacionam com a atividade de transporte, 

sem, contudo, interferir com a sua fiscaliza<;ao. 
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0 registro das Empresas de Transporte Rodoviario de Carga - ETC e dos 

Transportadores Rodoviarios Auto nomos -TAC vai permitir a caracteriza<;ao das 

pessoas fisicas e juridicas, quantidade, porte e distribuiyao espacial, podendo ainda 

considerar informa<;oes basicas para finalidades estatisticas, evitando duplicidade de 

procedimentos, aumento de burocracia e imposi<;ao de custos adicionais ao setor. 

Os procedimentos, para uma empresa de Transporte Rodoviario de Carga 

(ETC) obter permissao para o trafego internacional estao regulamentados no Brasil 

pela ANTI, por meio da Resolu<;ao n° 363-ANTT, de 26 de novembro de 2003. 

Cabe a ANTI, como atribui<;oes especificas pertinentes ao Transporte 

Rodoviario de Cargas promover estudos e levantamentos relatives a freta de 

caminhoes, empresas constituidas e operadores autonomos, bern como organizar e 

manter urn registro nacional de transportadores rodoviarios de carga. 

Segundo MENDONCA E KEED (1997), como qualquer modal, podemos 

destacar as principais vantagens de se adotar o modal rodoviario para o transporte 

rodoviario, bern como seus pontos negatives: 

a) Vantagens do Transporte Rodoviario 

Flexibilidade e agilidade no acesso as cargas; 

Permite lntegrar regioes afastadas, bern como o interior dos paises; 

Permite a venda na condi<;ao de entrega porta a porta; 

Oferece maier seguran<;a pelo menor manuseio da carga, vista que o 

caminhao e lacrado no local do carregamento e aberto no local de 

entrega; 

Rapidez da carga em curta distancia 

0 transporte vai ate a carga em vez de obrigar, ao inves de obrigar o 

exportador a leva-la ate ele; 
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A carga vai ate o importador em vez de obriga-lo a ir retira-la; 

Possibilidade de utiliza~ao de embalagens mais simples e de menor 

custo; 

Pe~a fundamental da multimodalidade e da intermodalidade. 

b) Desvantagens do transporte rodoviario 

Nesta modalidade de transporte, nao podemos deixar de citar as suas 

desvantagens, para que a empresa colocar todos os fatores em pauta antes de 

escolher a modalidade de transporte mais adequada. Sao elas: 

Frete mais alto do que alguns outros modais que sao ou estao 

apresentando-se como seus concorrentes; 

A menor capacidade de carga entre todos os modais; 

Custo elevado da sua infra-estrutura; 

Obriga a constru~ao continua de estradas; 

Meio de transporte altamente poluidor; 

Pode ter seu percurso e transit time facilmente aumentado devido a 

congestionamentos, problemas nas estradas, alem de ter se tornado 

alvo facil de salteadores. 

5.2.1 Seguros para Transporte Rodoviario lnternacional de Cargas 

(Ap61ice Onica e Danos a Carga) 

No transporte internacional de cargas no Brasil sao praticados dois tipos de 

seguros: 0 Segura de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviario em 

Viagem lnternacional- RCTR VI (Que enfoca os danos a Terceiros) eo Segura de 
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Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviario em Viagem lnternacional - CTR 

VI- OCT (que enfoca os danos a carga). Como estamos tratando de Planejamento 

de Logistica lnternacional no transporte de cargas, daremos preferencia em 

explicitar somente o segundo tipo de seguro. 

5.2.1.1 Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviario em 

Viagem lnternacional (RCTR VI DC) Danos a Carga. 

0 referido seguro tern por objetivo reembolsar ao Segurado, ate o limite da 

importancia segurada fixada na ap61ice, observado, sempre, os valores averbados 

as quantias pelas quais, por disposic;ao das leis comerciais e civis, for ele 

responsavel, por perdas ou danos sofridos pelos bens ou mercadorias pertencentes 

a terceiros e que lhe tenham sido entregues para o transporte, decorrentes de 

acidentes de transito com os veiculos transportadores (colisao, choque, 

capotamento, albaroamento, tombamento, incendio explosao do veiculo). 

Observados os mesmos criterios de aferic;ao da responsabilidade, existe 

ainda, a cobertura de responsabilidade do Segurado pelas perdas ou danos sofridos 

pelos bens ou mercadorias, conseqOentes dos riscos de incendio ou explosao nos 

depositos, armazens ou patios usados pelo Segurado, ainda que ditos bens ou 

mercadorias se encontrem fora dos veiculos transportadores. 

Caso haja interesse do Segurado!Transportador podera ser incluida na ap61ice 

a cobertura adicional de RCF-DC - Responsabilidade Civil Facultativa por 

Desaparecimento de Carga, junto com o veiculo transportador. Todavia ha 

restric;oes para determinadas mercadorias, sugerindo-se consultar Corretora 

especializada. 
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5.2.2 Custos do transporte rodoviario 

A ABTI - Associa<;ao Brasileira de Transportadores lnternacionais 

conjuntamente com NTC - Associa<;ao Nacional do Transporte de Cargas, 

concluiram recentemente Trabalhos Tecnicos do Levantamento de Custos do 

Transporte Rodoviario lnternacional de Cargas. Chegou-se a conclusao que o custo 

media do quilometro rodado de um veiculo que opera no Transporte Rodoviario 

lnternacional de Cargas e de US$ 1,1060. 0 custo desse veiculo por a no chega a 

US$ 110.597,37. Oeste total, US$ 44.119,63 correspondem aos custos variaveis e 

US$ 41.535,02 referem-se aos fixos, ficando o restando para os indiretos. 

0 levantamento foi feito pelo DECOPE/NTC (Departamento de Custos 

Operacionais e Pesquisas Economicas) com varias empresas com atua<;ao no 

segmento, e divulgado em d61ar porque a maioria dos itens de custo sao contratados 

nessa moeda. 

5.2.3 Conhecimento de transporte 

0 conhecimento de embarque, denominado o CRT - Conhecimento de 

Transporte lnternacional por Rodovia- Carta de Porte lnternacional por Carretera, e 

o documento mais importante no sistema, de uso obrigat6rio no transporte entre 

paises do Cone Sui e tern a fun<;ao de contrato de transporte terrestre, recibo de 

entrega de carga e titulo de credito. 

0 conhecimento deve ser datado e assinado pelo transportador ou seu 

representante, pelo remetente ou seu representante, e a mercadoria deve ser 

vistoriada por ocasiao de embarque. 
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Se o conhecimento nao houver qualquer ressalva indica que a mercadoria, 

bern como sua embalagem, foram recebidas em perfeitas condi96es e, portanto, 

este sera urn documento limpo. Qualquer condi9ao defeituosa da mercadoria ou 

embalagem devera constar do conhecimento de embarque para salvaguardar o 

transportador e o destinatario da mercadoria. 

5.2.4 Dicas para o sucesso de opera96es no transporte rodoviario internacional 

de cargas 

0 sucesso de opera9ao no Transporte Rodoviario lnternacional de Cargas 

sempre estara vinculado a efetiva participa9ao de profissionais que possuam 

qualifica9ao tecnica para atuar com eficacia em representa9ao da empresa 

transportadora. 

E com anterioridade ao embarque da mercadoria, inclusive na emissao dos 

documentos de transporte (CRT e MIC/DTA), que costumam ocorrer os maiores 

equivocos em uma opera9ao de transporte internacional. 

Cuidados especiais devem ser tornados desde o inicio das negocia96es 

comerciais que culminarao com a contrata9ao do transporte internacional, visto que 

o contrato de transporte nao se restringe apenas ao CRT - Conhecimento 

lnternacional de Transporte Rodoviario emitido. 

Compoe o contrato de transporte os documentos comerciais trocados entre as 

partes (o tomador do servi9o e a empresa de transporte), que possibilitam o 

fechamento do contrato, embarque de mercadoria e emissao do CRT. 

As condi96es gerais para o transporte internacional devem ser pactuadas 

com antecedencia ao embarque da mercadoria, preferencialmente tambem anotadas 

no verso do CRT, levando em considera9ao as instru96es de embarque emanadas 

pelo exportador e/ou importador, e da carta de credito quando for o caso. 
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A) Pactuar: 

A responsabilidade do importador ou exportador pelos custos dos 

servic;os a cargas em Recintos Aduaneiros publicos ou privados, no 

Brasil e no Exterior 

0 pagamento de estadias por veiculoldia que permanecer retido, por 

periodo superior a 24 horas na exportac;ao e a 48 horas na importac;ao, 

em Recintos Aduaneiros publicos ou privados, no Brasil ou no Exterior, 

por motivos alheios a vontade do transportador. 

A responsabilidade pelo despacho aduaneiro na importac;ao, na 

exportac;ao, ou no transite aduaneiro, no Brasil ou no Exterior. 

B) Programar: 

0 recebimento antecipado de Fatura Comercial, Certificado de Origem, 

Packing-list, e Catalogo em se tratando de equipamentos, maquinas, 

motores, conjuntos industriais, implementos rodoviarios ou agricolas, 

dentre outros. 

0 efetivo embarque da mercadoria, concomitante a emissao do CRT. 

C) lnformar: 

A programac;ao prevista da operac;ao de transporte internacional: 

embarquelinicio viagem I chegada a recinto aduaneiro de interior I 

chegada a fronteira I chegada a recinto aduaneiro de fronteira I 

chegada ao destino. 

A programac;ao deve ser transmitida simultaneamente aos agentes que 

irao interagir para o pronto desembarac;o da mercadoria (importador -
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exportador - despachante aduaneiro - agente de transporte aduaneiro 

- representante do transportador). 

D) E lmportante Enviar: 

Os documentos do embarque que instruirao o despacho aduaneiro 

conclusive no destino, completes e em originais, para que cheguem ao 

seu destino aduaneiro com antecedencia ao veiculo/mercadoria. 

Por transmissao eletronica de dados (e-mail), ou Fac-simile, para o 

profissional em opera«;oes de comercio exterior que efetuara o 

desembara«;o aduaneiro, antecipadamente ou concomitante ao 

embarque da mercadoria, devem sempre ser antecipados todos os 

documentos do embarque realizado, fundamentalmente: Fatura 

Comercial, Certificado de Origem, CRT, MIC/DTA (geralmente emitido 

pre-ingresso em Recinto Aduaneiro), e na exporta«;ao brasileira a Nota 

Fiscal Fatura, com a programa«;ao de chegada do veiculo ao local 

previsto para desembara«;o aduaneiro da mercadoria. 

5.2.5 Tipos de veiculos e suas capacidades 

Os veiculos rodoviarios podem variar bastante no seu tipo e capacidade de 

transporte de carga. Normalmente, os caminhoes tern 2 ou 3 eixos, sendo que as 

carretas podem apresentar-se com uma varia«;ao de 3 a 6 eixos, dependendo da 

finalidade para a qual e utilizada, isto e, a mercadoria a ser transportada. No 

transporte de containers podem ser auto-sustentados, ou seja, ter equipamentos 

pr6prios de em barque ou depender de equipamentos ou mao-de-obra externa. 

Os veiculos utilizados no transporte rodoviario sao: 
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Caminhoes: Apresentam varios modelos, para OS diversos tipos de 

cargas, como os de carroceria aberta, em forma de gaiola, plataforma, 

tanque eou fechado (bau}, podendo ser equipados como maquinarios 

de refrigera9ao. 

Carretas: Sao veiculos articulados e portanto, possuindo unidades de 

tra9ao e carga em m6dulos separados. Tambem apresentam 

capacidades de cargas diversas que, dependendo do numero de eixos 

do cavalo mecanico, e do semi-reboque, variam ate cerca de 30 

toneladas. 

Boogies/Trailers/ Chassis: Sao carretas de plataforma apropriadas 

para o transporte de containers, sendo estes de 20' e 40', podendo ser 

equipados com guindastes, permitindo o desembarque e transferencia 

de containers por seus pr6prios meios. 

Treminhoes: Tambem sao veiculos articulados e compostos de tres 

partes, normalmente apropriados para o transporte de containers, 

podendo transportar duas unidades de 20' simultaneamente. Sua 

principal desvantagem e que nao podem transitar em qualquer estrada, 

em face ao seu peso bruto total (cerca de 70 toneladas), seguindo 

apenas roteiros preestabelecidos e autorizados pelo Ministerio dos 

Transportes. 

5.3 TRANSPORTE FERROVIARIO 

Realizado por trens, ligando normalmente paises limitrofes, minimiza sua 

pouca flexibilidade de percurso, com a utiliza9ao do transporte combinado. 

Segundo MENDONCA e KEEDI (2001 ), considera-ser o trem urn meio 

apropriado para viagens de media e longa distancia e para o transporte de 

mercadorias a granel, como petr61eo e seus derivados, graos, a9ucar, minerios e 
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produtos siderurgicos, caracterizadas por grandes volumes e baixos valores 

agregados 

A participac;ao do transporte ferroviario do Brasil com os paises latino

americanos e ainda pequena, sendo a diferenc;a de bitola urn dos maiores 

problemas, obrigando as cargas transportadas a sofrerem baldeac;ao nos terminais 

ferroviarios nas fronteiras, o que pode trazer problemas as mesmas como roubo, 

avarias, atrasos, etc. lsto nao ocorre apenas no transporte para, e da Bolivia, ja que 

eles tern bitolas coincidentes na fronteira. 

0 acordo sobre Transporte lnternacional Terrestre define, para os paises do 

Cone Sui (Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolivia, Chile e Peru), o formulario 

unico de transporte e transito aduaneiro para o modal ferroviario, denominado 

"Conhecimento-Carta de Porte lnternacional (TIF), Declarac;ao de Transito Aduaneiro 

(DTA)", emitido em quatro vias: a primeira, do remetente, tern carater negociavel; a 

segunda e da estac;ao ferroviaria de destino; a terceira, da estac;ao ferroviaria de 

origem; e a quarta e a DT A. 

0 frete ferroviario tern base em dois fatores: quilometragem percorrida e peso 

da mercadoria. Assim, pode ser calculado pela multiplicac;ao da tarifa por tonelada 

ou metro cubico, sendo utilizado aquele que gerar maior receita. Pode tambem ser 

aplicada uma taxa de estadia do vagao, cobrada por dia. Nao e comum incidirem 

taxas de armazenagem, manuseio ou qualquer outra, sendo admitida a cobranc;a de 

taxa administrativa pelo transbordo. 

Podemos citar as principais vantagens e desvantagens do transporte ferroviario 

como: 

a) Vantagens do transporte ferroviario: 

Menor custo do transporte; 

Frete mais barato; 

Livre de congestionamento 
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Pede ter terminais particulares dente de, ou proximo as unidades 

produtoras; 

Propicia o transporte de grandes quantidades de carga com varies 

vagoes 

Menor custo de infra-estrutura. 

i. Desvantagens do trans porte ferroviario: 

Modal de transporte mais Iento do que o rodoviario; 

Nao tern flexibilidade de trajeto; 

Enfrenta problemas de bitola, tanto dentro do pais quanto nos demais 

paises sul-americano, nao podendo realizar transportes diretos entre 

todos os pontes desejados; 

Exige o transbordo constante de carga para que esta seja levada a seu 

destine final. 

5.3.1 Concessoes ferroviarias 

A inclusao da Rede Ferroviaria Federal S.A. no Programa Nacional de 

Desestatizac;ao atraves do Decreto n.0 473/92, propiciou o inicio da transferemcia de 

suas malhas para a iniciativa privada, durante urn periodo de 30 anos, prorrogaveis 

por mais 30. Esse processo tambem resultou na liquidac;ao da RFFSA, a partir de 

07/12/99. 



TABELA 2. CONCESSOES FERROVIARIAS 
Mal has 

Data do Leilao Concession arias lnfcio Extensao 
Regionais da Operac;ao (Km) 

Oeste 05.03.96 Ferrovia Novoeste S.A. 01.07.96 1.621 

Centro-Leste 14.06.96 Ferrovia Centro-tlantica 01.09.96 7.080 S.A. 

Sudeste 20.09.96 MRS Logfstica S.A. 01.12.96 1.674 

Tereza Cristina 26.11.96 Ferrovia Tereza Cristina 01.02.97 164 
S.A. 

Sui 13.12.96 ALL-America Latina 01.03.97 6.586 Logfstica do Brasil S.A 

Nordeste 18.07.97 Companhia Ferroviaria 01.01.98 4.238 
do Nordeste 

Paulista 10.11.98 Ferrovias Bandeirantes 01.01.99 4.236 
S.A. 

Total 25.599 

Fonte: RFFSA e BNDES. 

Em 28/06/97, o Governo Federal outorgou a Companhia Vale do Rio 

Doce - CVRD, no processo de sua privatizac;ao, a explorac;ao por 30 a nos, 

prorrogaveis por mais 30, das Estrada de Ferro Vit6ria a Minas e Estrada de 

Ferro Carajas, utilizadas basicamente no transporte de minerio dessa 

companhia. 

Alem das malhas da RFFSA e das estradas de ferro da Companhia Vale 

do Rio Doce, a ANTI e responsavel pelas seguintes concessoes: 

Ferrovias Norte Brasil S.A. - FERRONORTE. 

Estrada de Ferro Minerac;ao Rio do Norte; 

Estrada de Ferro Jari; 

Estrada de Ferro Amapa; 

Estrada de Ferro Trombeta; 

Estrada de Ferro Votorantim; 

Estrada de Ferro Parana Oeste S.A. - FERROESTE; 

44 
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5.4 TRANSPORTE DUTOVIARIO 

Utilizando dutos para o transporte de mercadorias, esta modalidade de 

transporte vern se revelando como uma das formas mais economicas de transporte 

para grandes volumes principalmente de 61eo, gas natural e derivados, 

especialmente quando comparados com os modais rodoviario e ferroviario. 

A Agencia Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, tern entre as suas 

atribui<;oes, "Promover levantamentos e organizar cadastre relatives ao sistema de 

dutovias do Brasil e as empresas proprietarias de equipamentos e instala<;oes de 

transporte dutoviario." 

0 transporte Dutoviario pode ser dividido em: 

Oleodutos: cujos produtos transportados sao, em sua grande maioria: 

petr61eo, 61eo combustive!, gasolina, diesel, alcool, GLP, querosene e 

nafta, e outros. 

Minerodutos: cujos produtos transportados sao: Sal-gema, Minerio de 

ferro e concetrado Fosfatico. 

Gasodutos: cujo produto transportado e o gas natural. 0 Gasoduto 

Brasil-Bolivia (3150 km de extensao) e urn dos maiores do mundo. 

A movimenta<;ao por dutos e bastante lenta. Em compensa<;ao, o transporte 

opera 24 horas por dia e sete dias por semana. Com rela<;ao ao tempo de transite, o 

transporte dutoviario e o mais confiavel de todos, pais existem poucas interrup<;oes 

para causar variabilidade no tempo de entrega. 

Danos e perdas de produtos em dutos sao baixos, pais liquidos e gases nao 

estao sujeitos a danos no mesmo grau que produtos manufaturados, e a quantidade 

de perigos que podem ocorrer na opera<;ao dutoviaria e limitada. Ha 

responsabilidade legal por danos ou perdas, uma vez que dutos tern o mesmo status 

que transportadores regulares, mesmo que muitos deles sejam de opera<;ao propria. 
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5.5 TRANSPORTE MUL TIMODAL 

A logistica de transporte deve utilizar todos os instrumentos ao seu alcance, 

pais a escolha do melhor modal ou dos melhores modais e absolutamente 

fundamental para o sucesso do processo logistico. No Brasil, onde a 

multimodalidade ainda esta iniciando, pode ser considerada como a solu9ao para a 

entrada de pequenos exportadores ou importadores no comercio internacional. 

Regido por urn unico contrato, utiliza duas ou mais modalidades de transporte ( 

hidrovias, rodovias, ferrovias etc) desde a origem ate o destine, e e executado sob a 

responsabilidade de urn Operador de Transporte Multimodal - OTM. Alem dos 

transportes, inclui os servi9os de coleta, unitiza9ao, desunitiza9ao, movimentayao, 

armazenagem e entrega de carga ao destinatario. 

A Lei N° 9.611, de 19/2/98, que dispoe sabre o Transporte Multimodal de 

Cargas, define o ambito de atua9ao, se nacional ou internacional, e cria a figura do 

OTM, como pessoa juridica contratada como principal, para a realiza9ao do 

Transporte Multimodal de Cargas da origem ate o destine, por meios pr6prios ou por 

intermedio de terceiros. Tambem determina a emissao do documento de transporte 

multimodal de cargas, o qual evidencia o contrato e rege toda a opera9ao. Nele, sao 

mencionados os locais de recebimento e entrega da mercadoria, sob 

responsabilidade total do OTM. 

0 Operador de Transporte Multimodal, ultrapassa as fun9oes de urn simples 

intermediario, uma vez que assume a responsabilidade sabre toda a operayao, alem 

de poder consolidar e desconsolidar cargas e documentos. 

Atualmente ha 51 OTM's registrados, em conformidade como Decreta n° 1563, 

de 19/07/95, para o exercicio de suas atividades no ambito do Mercosul. A rela9ao 

dos mesmos consta no site da ANTT. 
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5.5.1 Conhecimento de transporte multimodal de cargas (CMTC) 

A adoc;ao de documento fiscal possibilitara agilizar o transporte multimodal de 

cargas. 0 Diario Oficial da Uniao publicou na edic;ao do dia (15/1 0/03) o texto do 

Ajuste SINIEF-06/03, que institui o Conhecimento de Transporte Multimodal de 

Cargas (CTMC) como documento fiscal a ser utilizado pelo Operador de Transporte 

Multimodal (OTM). E a nota fiscal dos OTM's. Com ela, o operador passa a ter, em 

urn mesmo documento, o contrato de prestac;ao de servic;os e o documento fiscal 

exigido pela Secretarias de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal. 

Com a utilizac;ao do Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas, os 

OTM's ganham racionalidade e competitividade no mercado. Assim, urn cliente que 

precisar transportar uma carga por dais ou mais modais podera contar com uma 

(mica empresa que se responsabilizara pela carga da origem ao destine, 

independentemente do numero de modais que vierem a ser usados. Para o 

embarcador, recorrer a urn Operador de Transporte Multimodal significa mais 

agilidade, menos burocracia e menor prec;o na hora contratac;ao do servic;o de 

transporte de carga, o que fatalmente tera impacto no esforc;o de reduc;ao do 

chamado Custo Brasil. 

Operador logistico e o fornecedor de servic;os logisticos, especializado em 

gerenciar todas as atividades logisticas ou parte delas, nas varias fases da cadeia 

de abastecimento de seus clientes, agregando valor ao produto dos mesmos, e que 

tenha competencia para, no minima, prestar simultaneamente servic;os nas tres 

atividades consideradas basicas: controle de estoques, armazenagem e gestao de 

transportes 

Vista que sempre ha a confusao terminol6gica entre a intermodalidade e a 

multomodade, podemos dizer que a principal diferenc;a do transporte multimodal em 

relac;ao ao intermodal e que o intermodal necessita de documentos diferentes para 

cada transporte envolvido. lsso resulta em maior custo e tempo; alem disso, a 

logistica de transporte sofre modificac;oes na ordem de responsabilidades, e a 

divisao fica a termo dos lncoterms utilizados na negociac;ao de cada modal. 
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Na multimodalidade, ao contrario, existe a emissao de apenas urn documento 

de transporte cobrindo o trajeto total da carga, do seu ponto inicial ao seu ponto de 

destino. Na utilizac;ao de tres modais diferentes para o transporte de uma mercadoria 

do exemplo anterior, o documento de transporte sera unico, cobrindo os tres trajetos 

e os tres transportes. Assim, em caso de qualquer problema ou disputa em que se 

envolvam o embarcador e o transportador, a responsabilidade estara restrita a este 

unico transportador total que tiver emitido o documento de transporte que esteja em 

vigor. 0 embarcador devera recorrer apenas contra ele ou contra o segurador 

A tendencia pela busca da integrac;ao de toda a cadeia logistica reforc;a 

significativamente a operac;ao multimodal. Os paises mais avanc;ados contam com o 

acesso aos servic;os de empresas terceirizadas responsaveis por todo o servic;o 

logistico globalizado, incluindo grandes operadores de transporte que operam na 

maioria dos paises do mundo. 

A Multimodalidade ainda nao esta operativa no Brasil, vista que o documento 

de transporte unico ainda nao foi criado e a duplicidade da cobranc;a do ICMS, tanto 

do OTM quanta do transportador subcontratado e a guerra fiscal entre os estados, 

ainda nao foram eliminadas. Tambem ha o problema do seguro que o OTM deve 

possuir. 

Sabre o Conhecimento de Transporte Onico existe a necessidade de serem 

estabelecidas regras claras de responsabilidade. A criac;ao do documento no pais 

vern sendo alvo de inumeros esforc;os pelas agencias reguladoras de transporte, 

pelos organismos de apoio ao comercio exterior e pelas associac;oes nacionais de 

classe que representam os diversos modais envolvidos. 
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6. MODAL AQUAVIARIO 

Este modal e representado pelas modalidades de transporte fluvial, lacustre e 

maritima. 

6.1 TRANSPORTE FLUVIAL 

MENDON<;A E KEEDI (2001), explicam que nacional ou internacional, e o 

transporte hidroviario realizado entre rios, sendo este, subordinado ao controle do 

DHI - Departamento de Hidrovias lnteriores, 6rgao vinculado ao Ministerio dos 

Transportes. 

Para o Brasil, existe grande perspectiva de que futuramente possamos utilizar 

o transporte hidroviario como liga~o entre os paises do Mercosul, atraves da 

denominada hidrovia do Mercosul, composta pelos Rios Tiete, Parana e Paraguay 

com 7000 quilometros. 

A barragem de ltaipu se constitui hoje no maior entrave da hidrovia do 

Mercosul, obrigando os transportadores a fazerem transbordo em Foz do lgua9u 

pelo modal rodoviario por 97 quilometros para ligar o Brasil aos paises do Cone Sui. 

Neste tipo de transporte, os equipamentos utilizados sao as balsas, chatas, 

barca9as, pequenos barcos, bern como navios de media e grande porte, sempre 

dependendo das finalidades a que se destina e a capacidade da hidrovia. E 
freqOente a utiliza9ao de comboios, formados por diversas barca9as, chatas ou 

balsas, cuja tra9ao e dada por urn empurrador. 

0 frete pode ser cobrado por unidade de container ou por tonelada/quilometro, 

sendo o custo deste modal inferior aos demais. 



50 

a) Vantagens do Transporte Fluvial 

Grande capacidade de transporte 

Frete baixo 

Baixo indice de agressao ao meio ambiente 

E considerado mais seguro do que os modais terrestres. 

6.2 TRANSPORTE LACUSTRE 

Com infima utiliza9ao no Brasil e no mundo, e realizado em lagos para o 

transporte de mercadorias nas regioes circunvizinhas ou ligando paises. No Brasil, a 

Lagoa Mirim liga o Brasil ao Uruguai. 

Utilizando basicamente os mesmos equipamentos do transporte fluvial, 

apresenta tambem as mesmas vantagens e sistema de calculo de frete. 

6.3 MARITIMO 

E aquele realizado por navios em oceanos e mares, podendo ser de 

cabotagem e Iongo curso. E um modal que pode ser utilizado para todos os tipos de 

cargas atraves de navios em oceanos e mares, sendo o unico veiculo de transporte 

que possibilita a remessa normal e regular de milhares de toneladas ou de metros 

cubicos de qualquer produto de uma s6 vez. 

A maioria das cargas embaladas, ou unitarias, por exemplo, as gerais secas, 

frigorificas, autom6veis, bern como as unitizadas, sao transportadas normalmente 

em navios de armadores que matem linhas regulares de trafego. Em geral, as 
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commodities como graos, liquidos, minerios e petr61eo nao sao unitizadas em 

containers e sao transportadas em navios afetados para este fim, ou em frota 

propria, como ocorre no caso da Petrobras, com o petr61eo. 

Existem duas categorias de transporte maritime: 

Longo percurso - Transporte de cargas entre portos de paises 

diferentes; 

Cabotagem - Transporte nacional realizado entre dois portos da costa 

de urn mesmo pais, ou navegac;ao nacional. 

6.3.1 6rgaos lntervenientes (lnternacional e Nacional) 

No campo lnternacional no transporte maritime, temo basicamente a IMO

International Maritime Organization (Organizac;ao Maritima lnternacional): Promove a 

seguranc;a no mar, eficiencia da navegac;ao e a criac;ao do C6digo de 

Gerenciamento Ambiental, ou ISM Code - International Safety Management Code, 

cuja finalidade e tornar a navegac;ao mais segura e confiavel, bern como proteger 

mares e oceanos. 

No Brasil, o transporte maritime e regulado pelos seguintes 6rgaos 

governamentais: 

MT - Ministerio dos Transportes: 6rgao maximo no pais, fiscalizando e 

controlando todos os tipos de transporte no pais; 

STA - Secretaria dos Transportes Aquaviarios: Com o dever de 

executar a politica para os transportes aquaviarios no Brasil; 

DMM - Departamento da Marinha Mercante: Responsavel pelo 

controle dos registros de armadores, fretes, acordos bilaterais e outros assuntos 

reguladores do transporte maritime brasileiro; 
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DP - Departamento dos Portos: responsavel pelo controle dos portos, 

e a quem as Companhias Docas estao subordinadas; 

TM - Tribunal Marftimo: responde pela investigac;ao e julgamento dos 

acidentes ocorridos na navegac;ao maritima e pelo registro de navios brasileiros. 

6.3.2 Navios 

Segundo MENDONCA E KEEDI (2003), navio e um vefculo apropriado para a 

navegac;ao em mares, rios e lagos, e a sua construc;ao obedece as especificac;oes 

necessarias. 

Diante da grande diversidade de cargas a serem transportadas, podemos 

dividi-las em tres grandes grupos: 

Graneis Liquidos: Petr61eo, produtos petrolfferos e gases lfquidos. 

Graneis Solidos: Minerio de ferro, carvao, graos, bauxita, ac;ucar, sal, 

fertilizantes, etc. 

Carga Geral: Produtos alimentfcios, bebidas, maquinas, texteis, papel, 

etc. Esta se divide em carga geral solta e conteinerizada. A primeira 

caracteriza-se por aquelas de grandes volumes como maquinas de 

grande porte, equipamentos portuarios, materiais de transporte, 

madeiras, etc. 

Os principais tipos de navios, especializados segundo o tipo de carga sao: 

Convencionais Multiproposito: navios destinados ao transporte de 

carga geral, solta ou conteinerizada, geralmente em poroes e no 

conves respectivamente. 
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Porta-conteineres: sao navios celulares destinados exclusivamente 

ao transporte de conteineres. Sao estes os que proporcionam o menor 

numero de avarias e facilitam o transporte multimodal porta a porta. 

Roll on/roll off ou Ro-ro: Sao embarca9oes utilizadas no transporte 

de cargas que sao embarcadas e desembarcadas atraves de rampas 

por sistema de rolagem. Tern como vantagem a flexibilidade para o 

transporte de cargas heterogenias (principalmente veiculos), a 

facilitayao de transporte porta a porta e a rapidez nas opera9oes 

portuarias. 

Graneleiros: Sao navios especializados no transporte de carga salta e 

granel. Existem navios mistos, os 080 (Ore-bulk-oil) que sao 

graneleiros adaptados para transportes alternatives de minerio de ferro, 

graneis s61idos e liquidos. 

Navio-tanque ou (Tanker): Especialmente construidos para o 

transporte de carga liquida a granel. 

Lash - Ligther Aboard Ship (navios porta barca~as ou chatas): 

Sao navios especiais, com capacidade para o transporte de barcayas 

ou chatas, possibilitando que as operayoes de carga e descarga 

possam ser realizadas ao largo, dispensando a atracayao no porto e a 

utiliza9ao de guindastes portuarios. 

Seabee (Sea Barge): Apresenta as mesmas caracteristicas dos navios 

Lash, sendo portanto, uma embarcayao que pode operar Ionge do 

porto e pode se converter em navio porta-container. 

6.3.3 Conhecimento de Em barque (Bill of lading) 

Segundo MENDONCA E KEEDI (2003) o conhecimento de embarque e o 

documento mais importante da navegayao, e urn dos mais importantes do comercio 

exterior. 
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Emitido pelo armador, e assinado pelo comandante do navio, bern como pela 

agencia maritima representante do armador, em seu nome. Suas finalidades sao: 

Contrato de Transporte: Entre o transportador e o embarcador, sendo 

emitido ap6s o embarque da carga que representa. 

Recibo de entrega da mercadoria: Ao transportador ou a bordo do 

navio, sendo a comprovac;ao documental do armador de recebimento 

da carga para transporte. 

Titulo de credito: E o documento de resgate da mercadoria junto ao 

transportador, no destino final para o qual o transporte foi contratado. 

Pode, tambem, ser transferido a terceiros por meio de endosso. 

Existem dois tipos de conhecimento de embarque: Porto a Porto e Multimodal 

ou Through Bill of Lading. 0 primeiro, cobre a carga apenas no trajeto maritime, 

desde o porto de embarque, ate o porto de destino. 

0 segundo, o documento cobre o transporte da mercadoria por mais de urn 

modal, implicando em maior responsabilidade do armador, que tera a seu cargo, 

mediante urn frete especial combinado, o transporte da mercadoria entre pontos e 

portos combinadas. 

6.3.4 Frete Maritime 

0 frete e a remunerac;ao do transportador de urn determinado porto/ponto a 

outro, conforme combinado na reserva de prac;a ou afretamento. Sua constituic;ao e 

realizada a partir de varios fatores como tipo de mercadoria, embalagem, peso e 

volume, valor da mercadoria, distancia a ser percorrida, condic;oes das operac;oes 

nos portos de embarque e desembarque, facilidade e custos de atracac;ao, custos de 

utilizac;ao portuaria, frequencia de carga, periculosidade da carga, custo de 

operac;oes do navio incluindo a tripulac;ao, provisoes e combustive!. Leva-se em 
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conta tambem as condic;oes de navegac;ao encontradas como risco de guerra, 

tumulto, lockouts, etc. 

6.3:4.1 Condic;oes de frete 

Assim como as vendas internacionais tern seu conjunto de condic;oes de 

entregas de mercadoria, englobadas e uniformizadas nos lncoterms (International 

Commercial Terms), as contratac;oes de frete tambem possuem suas pr6prias 

condic;oes, criadas pelos armadores. 

Tais condic;oes visam estabelecer responsabilidade sobre algumas despesas 

que podem fazer parte do frete cotado. Cada condic;ao define se o armador e 

responsavel ou nao pela despesa de embarque, estiva e desembarque. 

6.3.4.2 Termos basicos de condic;Bo de frete 

FlO - Free in and Out : Livre de despesas de embarque, estiva e 

desembarque.Assim, o armador se responsabiliza apenas pelo 

transporte da mercadoria; 

Fl - Free in: Livre de despesas de embarque e estiva. 0 armador se 

responsabiliza pelo transporte de desembarque da carga; 

FO - Free out: Livre de despesas de desembarque. 0 armador se 

responsabiliza pelo transporte das cargas, embarque e estiva das 

mesmas. 

Liner Terms: Despesas de embarque, estiva e desembarques 

incluidos. E a condic;ao geralmente utilizada nos embarques de navios 

de linha regular, sendo os armadores responsaveis pela carga de 
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costado a costado, sendo todas as despesas incluidas no frete 

mariti mo. 

6.3.4.2.1 Variac;ao dos termos basicos de condic;ao de frete 

A variac;ao dos termos basico de condic;ao de frete tern como objetivo detalhar 

os termos em seu entendimento. Sao eles: 

FIOS - Free iin out and Stowed - indica que alem das despesas de 

embarque e desembarque das cargas, o armador se isenta das despesas com a 

estiva da carga; 

FIS - Free in and stwoed; FILO - free in liner out e FISLO - free in 

stowed liner out: Todas as condic;oes tern mesmo significado que o termo "Free in", 

isentando o armador das despesas de embarque e estiva a bordo do navio. Apenas 

a despesa de desembarque ocorre por conta do armador. 

LIFO- Liner In Free Out- lsenta o armador apenas das despesas de 

desembarque das cargas. 

FIOST - Free in out stowed and trimed : Sendo a traduc;ao do Ingles 

para o portugues da palavra Timed rechego, arrumac;ao, distribuic;ao; esta condic;ao 

e utilizada para embarques de graneis s6Jidos e determina que o armador se isenta 

das despesas de embarque, estiva, arrumac;ao das cargas dentro do porao e 

desembarque das mesmas. 

6.3.5 Empresas lntervenientes na navegac;ao 

a) Armador 

Pessoa juridica ou fisica, estabelecida e registrada com a finalidade de realizar 

transporte maritima, local ou internacional, atraves da operac;ao de navios, 
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explorando rotas e transportando cargas de urn porto ao outro. Nao necessita de ser 

o proprietario de algum ou todos os navio, podendo utilizar navios afretados 

b) Agencia Maritima 

Empresa que representa o armador, fazendo ligagao entre este e o usuario do 

navio. Este agente podera ser uma empresa do proprio armador, ou uma empresa 

independente. 

Entre as importantes atividades de uma Agencia Maritima esta o angariamento 

de carga paras o espago disponivel no navio e controle das operagoes de carga e 

descarga. 0 Conhecimento Maritima, normalmente, e emitido e assinado pelo 

agente, em nome e por conta do armador. 

c) NVOCC - Non-Vessel Operating Common Carrier (Transportador 

comum nao-proprietario de navio). 

Sao empresas que se propoe a realizar transporte maritima em navios de 

armadores tradicionais constituidos, sendo urn forma de ter/manter o controle sobre 

uma parte do navio sem ter que, efetivamente compra-lo ou afreta-lo e nem 

administra-lo ou opera-lo. 

0 NVOCC e responsavel pela unitizagao da carga fracionada que recebe para 

transporte, e pode realizar a logistica de transporte, liberando totalmente o 

embarcador das obrigagoes de unitizagao, contratagao do transporte e 

responsabilidade sobre a carga, a partir do momenta em que esta lhe foi entregue. 

Por estas e outras razoes, comumente e procurado por comerciantes que possuem 

pequenos lotes a serem transportados. 

Na qualidade de armador, embora virtual, ele emite o seu proprio 

Conhecimento de Embarque, representando a carga recebida, e que e entregue ao 

dono da carga. Assim, enquanto o NVOCC e responsavel perante o embarcador 

pelas cargas recebidas para o transporte, o armador o e pela carga recebida do 

NVOCC. 
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d) Despachante Aduaneiro 

Profissional, pessoa fisica, responsavel pela realiza<;ao dos tramites 

necessaries ao desembara<;o aduaneiro de mercadorias importadas ou a 

exportadas, nas areas alfandegadas. Esta fun<;ao e exercida na zona primaria, que 

compreende portos, aeroportos ou pontos de fronteira, bern como na zona 

secundaria com EADis, TRAs, etc. 

e) Comissaria de Despachos 

Empresa prestadora de servi<;os, que atua nos portos, aeroportos e pontos de 

fronteira, apta a auxiliar os comerciantes nos tramites necessaries ao desembara<;o 

aduaneiro de mercadorias importadas ou a exportar. 

f) Trans ita rio de Carga (Freight Forwarder ou Forwarding Agent) 

Prestador de servi<;os que esta habilitado a fazer por seu cliente urn trabalho 

completo, desde a retirada da mercadoria em seu dep6sito/fabrica ate a entrega no 

armazem do importador. 

Realizando todos os tramites necessaries, como reserva de espa<;o em 

veiculos transportadores, embarque, desembarque, emissao de documentos, 

negocia<;ao bancaria de documentos, contrata<;ao de cambio, a<;ao junto a 

reparti<;oes publicas, agencias governamentais, agencias maritimas,etc, bern como 

opera<;oes de libera<;ao e despacho da carga, ou seja, executando tambem fun<;oes 

de comissaria de despachos. 

Normalmente sao empresas multinacionais ou empresas que se associam a 

outros transitarios em diversos paises, para assim poderem oferecer a seus clientes 

urn servi<;o porta a porta, principalmente para aqueles comerciantes que nao tern 

uma estrutura suficiente. 

g) Cargo Broker 

Prestador de servi<;o na area de reserva de pra<;a e afretamento de navios 

para os seus clientes. Funciona normalmente, como o departamento de reserva de 
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pra<;a e/ou logistica da empresa de forma terceirizada, nao realizando trabalhos de 

despacho e nem de transporte ou coleta de cargas. 

h) Terminais de Carga 

1. Armazems: Locais de armazenamento de carga geral, podendo ser 

utilizados para paletiza<;ao de carga para embarque, ou para despaletiza<;ao 

de cargas recebidas no pais. 

2. Terminais de Containers: Trata-se de urn local especializado no 

armazenamento e movimenta<;ao de containers , podendo ser utilizado 

tambem para a unitiza<;ao (estufagem) ou desunitiza<;ao (desova) de cargas 

nestes equipamentos, para embarques e desembarques. 

3. EAD- Esta<;ao Aduaneira Interior: Conhecidas tambem como recinto 

alfandegado de zona secundaria, sao terminais privados alfandegados de uso 

publico que desempenham importante papel devido ao fato de realizarem 

despachos das mercadorias para fins de exporta<;ao e importa<;ao. 

Desembara<;adas, as mercadorias sao transportadas para, ou dos portos, 

aeroportos e pontos de fronteira, mediante a concessao de regime de transite 

aduaneiro. 
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7. TRANSPORTE AEREO 

Segundo BERGMANN e VIEIRA, a principal vantagem do transporte aereo e a 

sua maior rapidez, o que facilita a utilizac;ao de estrategias just in time. 

Na logistica e bastante eficiente para contornar dificeis situac;oes onde existe a 

urgente necessidade de reposic;ao de pec;as/componentes para evitar a estagnac;ao 

de toda uma linha de produc;ao; transportar mercadorias de pedidos atrasados, 

antes programadas para outros modais, mas que a companhia possa cumprir os 

prazos e evitar multas contratuais; alem do transporte de amostras, prot6tipos, 

pereciveis, produtos de curta validade, etc. 

Tendo tambem como vantagem a seguranc;a, reduz o prec;o das embalagens e 

a contratac;ao de urn seguro geralmente mais barato do que o maritimo. Alem disto, 

sendo este urn meio de facil acesso, pode determinar urn menor custo de transporte 

terrestre nas operac;oes de coleta e entrega em comparac;ao com o transporte 

maritimo, ja que muitas vezes os portos estao mais afastados dos grandes centros 

de produc;ao e consumo. 

Todos os tipos de carga podem ser transportados por este modal, porem nao 

devem oferecer risco a aeronave, aos passageiros, aos operadores, a quaisquer 

outros envolvidos e as outras cargas transportadas. 

Assim, podem ser transportados animais vivos, cargas comuns secas, cargas 

congeladas, armamentos, enfim, qualquer carga, porem, as restric;oes as cargas 

perigosas sao muito intensas. 

7.1 ORGAOS INTERVENIENTES 

Podendo ser nacional ou internacional (transporte entre aeroportos de paises 

diferentes), os principios sao os mesmos e estao baseados nas normas da 
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International Air Transport Association (lATA) e em acordos e conven9oes 

internacionais. 

No Brasil, o transporte aereo e regulado pelo Governo Federa, atraves dos 

seguintes 6rgaos : 

Ministerio da Aeronautica: responsavel maximo pela navega9ao 

aerea e aeroportos no pais; 

DAC- Departamento de Avia~ao Civil: controla a avia9ao nacional e 

internacional do pais, regulamentando e instrumentalizando as normas 

internacionais dos acordos da avia9ao civil; 

INFRAERO - Empresa Brasileira de lnfra-Estrutura Aeroportuaria: 

responsavel pela administrayao e constru9ao de aeroportos no Brasil, 

controle dos armazens de carga nos terminais aeroportuarios 

brasileiros, bern como dos terminais de passageiros nos respectivos 

aeroportos. 

7.2 EMPRESAS INTERVENIENTES NO TRANSPORTE AEREO 

7.2.1 Companhias Aereas 

Sao empresas de transporte aereo, pessoa juridica, autorizadas a operar o 

transporte de cargas e passageiros, atraves da opera9ao de aeronaves, explorando 

determinadas rotas, dentro das normas internacionais. 

Responsaveis pelas cargas que transportam, respondem juridicamente por 

todos os problemas ou efeitos sabre a mesma, a partir do momenta em que sao 

colocadas a sua disposi9ao pelos embarcadores, atraves dos agentes de carga. 
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7 .2.2. Agentes de carga lATA 

Sao empresas de ligac;ao entre as companhias aereas e os usuarios do 

transporte aereo, denominados agentes de carga, que podem ser ou nao 

autorizados a operar pel a lATA. 

Estas empresas tern a possibilidade de obter vantagens para os 

embarcadores atraves da reduc;ao de fretes pela consolidac;ao de cargas e emitem 

seus pr6prios conhecimentos de carga aerea e sao autorizados a emiti-los em Iugar 

dos AWB das empresas aereas, nos embarques consolidados, onde a empresa 

aerea emite urn (mico AWB para toda a carga embarcada. 

A consolidac;ao de carga e urn ato abstrato, onde o objetivo da ac;ao de juntar a 

carga e a obtenc;ao de urn volume maior para enquadramento numa faixa de frete 

menor, o que possibilita uma reduc;ao de frete para o comerciante e urn ganho 

adicional para o agente. 

7.3 CONHECIMENTO DE EMBARQUE AEREO (Airway Bill) 

0 conhecimento de carga aerea internacional e o documento mais importante 

emitido pelo transportador, ou seus agentes, tendo a finalidade de ser o contrato de 

transporte entre o transportador e o embarcador, comprovante de que a carga foi 

recebida para embarque, titulo de credito da mercadoria, carater de fatura de frete 

(consta todos os dados da mercadoria, do voo, calculo de frete e tipo de tarifa 

utilizada) e certificado de seguro. 

0 expeditor e responsavel pela veracidade das informac;oes contidas no AWB 

e, portanto, por eventuais danos sofridos pelo transportador em face de 

irregularidades, incorrec;oes ou omissoes no AWB. 
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Ele pode ser urn conhecimento que representa apenas uma carga ou varias, 

neste caso, consolidado. Neste sentido, ele pode ter as seguintes formas: 

AWB - Airway Bill: conhecimento aereo que cobre uma determinada 

mercadoria, embarcada individualmente numa aeronave, sendo emitido diretamente 

pela empresa aerea para o exportador; 

MAWB - Master Airway Bill: conhecimento aereo emitido pela 

companhia aerea, para cargas/expedi9oes consolidadas, para o agente de carga 

representando a totalidade da carga recebida pelo agente e entregue para o 

em barque. 

HAWB - House Airway Bill: e o conhecimento aereo emitido pelo 

agente de carga, relative a uma carga que tenha sido objeto de uma consolida9ao. 

Tambem denominado House, normalmente sao emitidos varios destes 

conhecimentos para cada Master. A soma dos HAWB sera igual ao MAWB. 

7.4 EQUIPAMENTOS DE UNITIZACAO 

A unitiza9ao e o ato concreto da coloca9ao de pequenos volumes numa 

unidade de carga para facilitar a movimentayao, armazenagem e transporte. 

Os equipamentos pr6prios para unitiza9ao de cargas aereas, quais sejam, os 

pallets e containers sao chamados de ULD- Unit Load Devices. A sua variedade e 

muito maior e sao classificados da seguinte maneira com rela9ao as aeronaves: 

- Aircraft ULDs: sao unidades que fazem parte integral da aeronave e 

enquadram-se perfeitamente nelas, sem a utiliza9ao de equipamentos 

suplementares. 

- Non-Aircraft ULDs: sao unidades comuns, que nao fazem parte do 

equipamento da aeronave, e nao se adequam a mesma. 
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Os ULDs nao podem transportar artigos submetidos a restric;oes no manual de 

cargas perigosas, animais vivos, carga valiosa e restos humanos. 

7.5 TIPOS DE AERONAVES 

Sao varios os modelos de avioes utilizados na navegac;ao aerea, no entanto, 

seus tipos sao determinados pela utilizac;ao do deck superior. Sao estes: 

Full Pax: uso exclusive do deck superior de passageiros. 0 deck 

inferior e destinado para bagagens e somente a sabra de espac;o e 

preenchido com cargas; 

All Cargo ou Full Cargo: sao aeronaves configuradas apenas para o 

transporte de cargas em ambos os decks. 

Combi: sao aeronaves mistas, onde a carga e colocada no fundo da 

aeronave no deck superior, devidamente separadas da ala de 

passageiros, bern como ocupam o deck inferior. 

7.6 FRETE AEREO 

As tarifas de fretes aereos sao estabelecidas pelas empresas de transporte, 

controladas pela lATA, que estabelece valores maximos a serem respeitados. 

Para estabelecer os fretes as empresas aereas atentam para a rentabilidade 

da linha nos dois sentidos. Os fretes sao considerados do aeroporto de partida ao 

aeroporto de destine e nao incluem despesas de carreto e de liberac;ao para 

embarque e desembarque. 
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0 frete e cotado e cobrado pelo peso real da carga, calculado por quilo; ou 

pelo peso taxado, que considera a rela9ao peso/volume cuja formula e a 

multiplica9ao do comprimento pela largura e pela altura, divididas por sei mil (que 

representa seis mil centimetres cubicos). 

As empresas aereas permitem o enquadramento da carga numa tarifa de 

peso maior, se o frete resultante do calculo for menor para o embarcador. Neste 

caso, ambos os calculos deverao ser mencionados no conhecimento aereo. 

Os principais tipos de tarifas sao: 

Tarifa minima: aplicada a pequenas encomendas, que nao atingem 

urn determinado valor de frete a partir de seu calculo de peso; 

Tarifa geral: aplicada ao transporte de mercadorias gerais, sendo 

classificadas em normal para volumes de ate 45 Kgs; e classificadas 

para volumes cujo peso varia por faixas estabelecidas. 

Tarifa Classificada: percentual adicional ou deduzido da tarifa geral, 

conforme o cas.o, quando do transporte de mercadorias especificas 

(produtos perigosos, restos mortais e urnas, animais vivos, jornais e 

peri6dicos, entre outros). 

Tarifas Especificas de Carga: tarifas reduzidas, aplicaveis a 

determinadas mercadorias entre dois pontos determinados (transporte 

regular), para urn peso minima por embarque (break point) definido por 

mercadoria. 

Tarifas para Expedi~ao em unidades de Carga: transporte de 

unidade domicilio a domicilio, aplicavel a cargas unitizadas em ULDs, 

em que o carregamento e o descarregamento das unidades ficam por 

conta de remetente e destinatario (prevista a cobran9a de demurrage 

ou taxa de sobreestadia por dia ou fra9ao ate que a prepara9ao ou 

libera9ao da unidade de carga esteja concluida). 
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8. EMBALAGEM 

A qualidade da embalagem e item a ser avaliado tanto quanto o produto que se 

pretende exportar. Ao embalar o produto, o exportador devera observar o tempo de 

viagem, a manipulac;ao nas diversas fases do transporte e protec;ao contra roubo, 

condic;oes ambientais e climaticas, custo de acondicionamento, etc. 

Todos os produtos podem ser divididos em duas categorias quanto a 

necessidade de embalagem, isto e, alguns a necessitam e outros nao. Alguns 

necessitam somente de pequenos detalhes, como maquinas, que nem sempre sao 

embaladas e que podem ter apenas uma base de madeira para sua protec;ao e 

amparo. 

Assim, com excec;ao de urn numero limitado de itens, como materia-prima a 

granel, autom6veis e mobilia, a maioria dos produtos e distribuida em embalagem. 

Segundo BALLOU (2001 ), diversas sao as razoes pelas quais ha despesas de 

embalagem. Entre elas, estao as seguintes: 

Facilitar a estocagem e o manuseio; 

Promover melhor utilizac;ao de equipamentos de transportes; 

Fornecer protec;ao aos produtos; 

Alterar a densidade de produtos; 

Fornecer valor de reutilizac;ao a clientes. 

E importante ter presente que a embalagem usual para as vendas no mercado 

interne pode ser inadequada nas vendas ao mercado externo. A escolha da 

embalagem adequada deve considerar, principalmente, as orientac;oes recebidas do 

importador quanto as condic;oes de desembarque da mercadoria no porto de 

destine. Como e natural, a insatisfac;ao do importador com o tipo de embalagem 

utilizada pode afetar negativamente as vendas futuras. 
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Caso nao receba orienta<;oes especificas do importador, o exportador deve 

estar atento para as normas vigentes em determinados paises quanto ao uso de 

materiais reciclaveis nas embalagens ou quanto a necessidade de sua devolu<;ao ao 

pais do exportador. 

8.1 AS FUNQOES DA EMBALAGEM 

A embalagem representa urn importante componente da logistica e apresenta 

tres fun<;oes, que sao as protetivas, mercadol6gicas e economicas. 

8.1.1 Fun<;ao Protetiva 

A fun<;ao protetiva e aquela que visa proteger o produto e manter a sua 

qualidade, fazendo com que ele chegue ao seu destino nas mesmas condi<;oes de 

sua saida do ponto de produ<;ao. 

A embalagem protetora e uma dimensao do produto particularmente importante 

para o planejamento logistico. Em muitos aspectos, e a embalagem que deve ser o 

foco do planejamento, sendo o produto em si, uma preocupa<;ao secundaria. 

(BALLOU, 2001, p.67) 

A embalagem protetora e uma despesa adicional de embalagem em forma de 

taxas mais baixas de transporte, estocagem, bern como poucas reclama<;oes por 

danos. 

0 profissional de logistica traz estes custos em equilibria, enquanto trabalha 

bern proximo a engenharia e a vendas para alcan<;ar os objetivos globais da 
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embalagem. As considerac;oes logisticas no projeto da embalagem podem ser 

importantes tambem para o setor de marketing alcanc;ar seus objetivos. 

Segundo Bowersox e Closs (p.365, 2001 ), alcanc;ar uma soluc;ao satisfat6ria 

para uma embalagem implica definir o nivel de avarias aceitavel sob condic;oes 

normais, e entao adotar uma combinac;ao de desenho e materiais capaz de atender 

as especificac;oes escolhidas. 

A determinac;ao da embalagem definitiva exige testes intensos, para assegurar 

que suas especificac;oes sejam alcanc;adas com o menor custo possivel. Estes 

testes podem ser realizados atraves equipamentos que registram o impacto e a 

natureza dos choques das mercadorias em transito, e tecnicas de simulac;oes 

computacionais, para reproduzir as condic;oes tipicas de movimentac;ao a que uma 

carga estaria sujeita em determinado sistema logistico. 

8.1.2 Func;ao Mercadol6gica 

A func;ao mercadol6gica visa dar ao produto a condic;ao de venda, sendo 

atraente e segura. 

Para melhor desempenho das vendas, o exportador devera obter informac;oes 

sobre: 

Preferemcia dos consumidores pelo tamanho e formas das 

embalagens; 

Cores, tipos de impressao grafica e nivel de esclarecimentos mais 

agradaveis aos consumidores; 

Escolha adequada de simbolos e nomes; 

Estudo da legislac;ao vigente no pais comprador, para os produtos em 

exportac;ao, quanto a validade, conteudo, qualidade, e outros itens. 
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Todos os produtos devem apresentar design ajustado aos seguintes padroes: 

Fabrica9ao de maneira economica e que permita Iuera; 

Aspecto atrativo ao grupo de consumidores a que se destina; 

Adequa9ao a solidez e durabilidade exigidos pelo consumidor para 

produtos similares; 

Tamanho conveniente para facilitar o manejo pelo usuario; 

Adequa9ao da mercadoria para facilitar o transporte, distribui9ao e 

exposi9ao nas lojas. 

A apresenta9ao do produto favorece sobremaneira a comercializa9ao, sendo 

que uma das principais caracteristicas e a de ser auto-explicativa, ou seja, a 

embalagem, por si s6, e capaz de promover o produto que nela esta contido. 

A falta de criteria ou erro na concep9ao de embalagem pode ocasionar graves 

conseqUencias ao prestigio do exportador e prejudicar a aceita9ao do produto no 

mercado em que tiver sendo lan9ado. 

8.1.3 Fun9ao Economica 

A fun9ao economica implica na necessidade da existencia da embalagem para 

a comercializa9ao do produto, pais muitos produtos teriam inviabilizados a sua 

comercializa9ao e transporte sem a devida embalagem. 
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8.2 CLASSIFICAQAO DA EMBALAGEM 

Comumente, as embalagens sao classificadas em primarias e secundarias. 

A primaria e aquela utilizada para embalar urn produto diretamente, dando-lhe 

forma para sua apresentac;ao. Tern a finalidade de identificar o produto, informar 

suas caracteristicas, demonstrar o modo de usa-lo, dar-lhe uma aparencia atraente 

para venda e urn papel economico. 

Ja a embalagem secundaria e aquela que visa juntar varias embalagens 

primarias, devendo ser apropriada para suportar os varios manuseios, protegendo a 

embalagem primaria contra choques, avarias, umidade, roubo, etc. 

Quando as embalagens secundarias sao agrupadas em unidades maiores, 

para fins de manuseio, essa formac;ao e chamada de unitizac;ao. 

Como nosso estudo e focado no planejamento da logistica internacional, 

trataremos com mais detalhes a embalagem secundaria, sendo esta essencialmente 

uma embalagem de transporte, manipulac;ao e armazenagem da mercadoria; e a 

sua unitizac;ao. 

8.2.1 Embalagem Secundaria 

As embalagens secundarias e as cargas unitizadas sao as unidades basicas 

de manuseio nos canais logisticos. 0 peso, a cubagem e a fragilidade das 

embalagens secundarias utilizadas nas operac;oes de linhas de produc;ao 

determinam as necessidades de manuseio e transporte. Se a embalagem nao e 
projetada para proporcionar urn processamento eficiente, o desempenho de todo o 

sistema logistico sofre as consequencias. 
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De variados tamanhos e formatos, podem ser constituidas de varies tipos de 

materiais como papelao, madeira, metal, etc. Como estudado por BOWERSOX e 

CLOSS (2001 ), suas principais func;oes pod em ser descritas como: 

- Prote~ao contra avarias: A embalagem secundaria deve proteger os 

produtos das avarias durante o manuseio e armazenagem, num sistema logistico. 

Tambem devem servir como protec;ao contra furtos. 

A suscetibilidade de uma embalagem a avaria esta diretamente relacionada 

com o ambiente no qual ela se movimenta e e armazenada. Durante o 

processamento logistico fabril e comercio internacional, o produto pode passar por 

varias situac;oes suscetiveis a avarias como a vibrac;ao, impacto, a perfurac;ao e a 

compressao. Existem tambem os fatores externos que afetam a embalagem como: 

temperaturas extremas, agua e vapor 

A exposic;ao a temperaturas extremas e bastante comum no transporte 

internacional, pois no modal maritima, as temperaturas dentro dos containers podem 

passar dos 60°, ja no modal aereo por exemplo, uma mercadoria embarcada do 

Brasil para a Russia, pode sofrer o impacto do frio excessive. Com relac;ao a 
exposic;ao a agua, geralmente acontece durante as operac;oes de transferencia entre 

empresas transportadoras ou distribuidoras 

- Utilidade e eficiencia no manuseio de materiais: A utilidade de urn 

embalagem esta ligada a forma como ela afeta tanto a produtividade quanta a 

eficiencia logistica. A produtividade logistica e a relac;ao entre o volume de saida de 

uma atividade logistica, como o carregamento de urn caminhao; e os recursos 

despendidos, que pode ser descrito como a mao-de-obra e tempo de empilhamento. 

Quase todos os indicadores de produtividade das atividades logisticas podem se 

expresses como quantidade de volumes, ou embalagens, carregadas por hora num 

deposito ou num centro de distribuic;ao. 

Nas atividades de exportac;ao, o tempo de manuseio influencia diretamente 

nos custos de estiva, embarque, desembarque, ovac;ao, descarregamento, 

transportes complementares, entre outros. 
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Urn dos principais fatores que influenciam na eficiencia do manuseio dos 

materiais e a comunicac;ao e a unitizac;ao. 

- Comunicac;ao: A embalagem secundaria devera ter diversas identificac;oes, 

primordialmente fabricante, importador, marca definida pelo importador, nome do 

distribuidor, identificac;ao do produto, quantidade de embalagens primarias, peso 

liquido total, peso bruto total, quantidade para empilhamento, etc. Ou seja, que 

permita a individualizac;ao das cargas, facilitando o reconhecimento e evitando o 

extravio. 

E de fundamental importancia que tenha tambem, simbolos universais de 

identificac;ao, informando como as cargas devem ser manipuladas, aviso sabre a 

periculosidade do material, perecibilidade, fragilidade, entre outros. 

0 exportador devera se informar com o seu cliente e transportador 

internacionais, se no pais de destino das mercadorias ha alguma exigencia 

especifica quanta a identificac;ao das embalagens secundarias, para evitar qualquer 

entrave na entrada, separac;ao e entrega da mercadoria. 

No caso de cargas perigosas, a embalagem deve ser analisada juntamente 

com o transportador e com o agente de carga do modal escolhido para que nao 

exista erro na interpretac;ao das regras que regulam cada tipo de transporte e 

mercadoria. 

0 rastreamento e outro aspecto importante da embalagem logistica. Urn 

sistema de manuseio de manuseio de materiais com born nivel de controle deve ter 

capacidade de rastrear o produto no recebimento, na armazenagem, na separac;ao e 

na expedic;ao. Na exportac;ao, o controle de toda a movimentac;ao, reduz os niveis 

de perda e furta, alem de ser muito uti I para se interagir com o importador a respeito 

da localizac;ao de suas cargas, programac;ao do dispendimento de recursos como 

pagamento de frete e liberac;ao de mercadorias, alem de identificar os lotes com 

possiveis problemas de qualidades, para negociac;ao de claims. 
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8.3 UNITIZACAO 

As cargas devem ser, sempre que possivel, unitizadas para facilitar o seu 

transporte, manuseio e armazenagem, e para dar maior protegao as mercadorias. 

lsto pode ser feito atraves de varios equipamentos, sendo os mais adequados, para 

o transporte internacional de cargas, os containers, pallets, filmes encolhiveis e 

esticaveis; e o big bag. 

Quaisquer outros equipamentos de unitizagao podem ser utilizados, desde que 

possam servir para este prop6sito, seja de facil manipulagao, viabilidade economica 

e cumpra os objetivos totais da unitizagao de carga. 

Conforme vista por MENDON<;A E KEEDI (2003}, as operagoes de unitizagao 

de carga, bern como a sua movimentagao, embarque e desembarque, qualquer que 

seja o produto, tern que obedecer sempre aos mesmos principios que regem a 

unitizagao, isto e, a agilizagao no escoamento de mercadorias. 

As operagoes portuarias e de distribuigao de mercadorias cada vez mais 

requerem o procedimento de unitizagao, que por sua vez, geram as seguintes 

vantagens: 

Redugao do numero de volumes a manipular e melhor manuseio das 

cargas; 

Menor utilizagao de mao-de-obra e possibilidade do uso de 

mecanizagao; 

Melhoria no tempo e redugao de custos nas operagoes de embarque e 

desembarque; 

Redugao de custo com embalagem e diminuigao das avarias e roubos 

de mercadorias, o que repercute na redugao do custo de seguro; 

Incentive da aplicagao do sistema door-to-door (porta a porta); 

Padronizagao internacional dos recipientes de unitizagao. 
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Sendo os containers, pallets e o big bag os recipientes e equipamentos mais 

utilizados no transporte internacional de cargas, faremos uma descric;ao maos 

detalhada dos mesmos: 

8.3.1 Pallet 

Pallet e uma unidade que, na sua forma, assemelha-se a urn estrado, sendo 

plano. Ele e constituido principalmente de madeira, plastico, ac;o, fibra, polipropileno 

etc, com determinadas caracteristicas para facilitar a unitizac;ao, manuseio, 

armazenagem e transporte de pequenos volumes. 

Pode ser descartavel ou de uso constante para varias viagens. A adoc;ao de 

cada tipo depende da logistica escolhida, que envolve urn estudo sobre custos e seu 

retorno. 

A paletizac;ao de cargas traz muitas vantagens, dentre as quais, melhor 

aproveitamento dos espac;os nos armazens, agilizac;ao no movimento de cargas e 

nas operac;oes de embarque e desembarque, reduc;ao do custo de movimentac;ao, 

diminuic;ao de roubos, simplificac;ao do controle das mercadorias, entre outros. 

Com o crescimento internacional da unitizac;ao, tornou-se necessaria a 

padronizac;ao das dimensoes dos pallets, visando com isto, a possibilidade de sua 

utilizac;ao em todos os modais. 

Assim, a ISO aprovou algumas medidas padrao, que se tornaram apenas 

referencias de fabricac;ao, visto que nem sempre sao respeitadas pelo fato de nao 

haver a obrigatoriedade dos mesmos pelos agentes de carga. 

Os pallets sao constantemente utilizados para o embarque em navios de 

cargas soltas (breakbulk) para melhor acomodac;ao e apeiac;ao das cargas nos 

poroes dos navios. Porem, tern se tornado muito comum a conteinerizac;ao de 
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mercadorias paletizadas, em virtude da rapidez na estufagem e desova dos 

equipamentos. 

8.3.2 Container 

0 container e, primordialmente, uma caixa constituida de ac;o, aluminio ou 

fibra, criada para o transporte unitizado de mercadorias e suficientemente forte para 

resistir ao uso constante. (MENDONCA e KEEDI, 2003, p. 45) 

0 container e urn equipamento fundamental do transporte internacional e 

multimodal, diante da facilidade que oferece para a movimentac;ao, armazenagem e 

transporte da carga. Sem este, o transbordo de carga e muito mais dificil e com 

menos seguranc;a. 

Com a sua universalizac;ao decorrente do aumento do intercambio internacional 

de mercadorias cada vez mais abrangente, exigiu-se a normalizac;ao de suas 

dimensoes, caracteristicas de resistencia, dispositivos de fixac;ao, equipamentos de 

movimentac;ao e empilhamento, marcac;ao e classificac;ao. No Brasil, o INMETRO

lnstituto Nacional de Metrologia, Normalizac;ao e Qualidade Industrial, e o 

responsavel pelas adaptac;oes da normas da ISO, e emite os Certificados de 

Qualidade do Container. 

Os containers sao modulares, e os de 20' (vinte pes) sao considerados como 

urn modulo, seundo denominados TEU - Twenty Feet ou Equivalent Unit - unidade 

de vinte pes ou equivalente, e sao considerados o padrao para a definic;ao de 

tamanho de navio porta-container. Tambem sao utilizados para a definic;ao da 

quantidade de containers movimentados ou em estoque pelos seus proprietarios. 

Os containers de 40' (quarenta pes) costumam ser denominados FEU - Forty 

Feet ou Equivalent Unit (unidade de quarenta pes ou equivalente), porem, nao sao 

utilizados como medida para navios, quantidades ou movimentac;oes. 
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Os poroes dos navies porta-containers sao denominados de Bays, ja as 

colunas com guias para encaixe dos equipamentos sao chamadas de Rows,. As 

camadas do empilhamento dos containers sao as Tiers. Todos estes elementos sao 

numerados e a coordenadas dadas pelo Bays, Rows e Tiers dao a posi9ao exata do 

container no navio, denominada de Slots. 

A escolha dos containers deve se levar em conta os apectos intrinsecos da 

mercadoria transportada (natureza e caracteristicas das cargas, seu volume, e 

peso), bern como a capacidade, dimensoes, caracteristicas do equipamento. 

8.3.2.1 Tipos e finalidades 

Com a crescente unitiza9ao de cargas, o container dry inicial foram adaptadas 

para todos os tipos de mercadorias, como graneis liquidos, graneis s61idos, 

refrigerados, petr61eo, minerios e animais vivos. Apesar de diversificados, todos 

seguem os principios de padroniza96es internacionais. 

Dry Box- e o container original a ser criado, totalmente fechado e 

com portas nos fundos. Adequado para o transporte de maioria das 

cargas gerais secas; 

Bulk Container- apropriado para transporte de graneis so lidos como 

produtos agricolas, e totalmente fechado, mas possui escotilhas para 

carregamento e descarregamento; 

Ventilated - adequando para o transporte de cargas que requerem 

ventila9ao, possui aberturas que permitem o ar natural circule pelas 

mercadorias de forma que o ar quente seja expulso pelas aberturas 

superiores 
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Reefer - apropriado para o embarque de cargas pereciveis e que 

exigem controle de temperatura, regulado por meio de disco ou 

computador, podendo canter seu proprio motor de refrigerac;ao ou ser 

insulado. 

Open Top - sem teto, que e fechado por lona, e apropriado para 

mercadorias que excedam a altura do container, ou que tenham 

dimensoes e pesos maiores do que aqueles naturais para embarque 

por empilhadeira. 

Half Height - adequado para embarque de minerios, cuja carga e 

extremamente densa. E similar ao open top, porem com meia altura 

para melhor aproveitar a ocupac;ao do navio, podendo ser utilizado 

integralmente quanta ao aspecto de volume. 

Open Side - sem urn parede lateral, e apropriado para embarque de 

mercadorias que excedam urn pouco a largura do equipamento ou e 

usado para agilizac;ao da estufagem das mesmas. 

Flat Rack - tambem chamado de container plataforma, apenas com 

duas cabeceiras, dobraveis ou fixas. E apropriado para cargas pesadas 

e grandes, e que excedam as suas dimensoes de altura e largura. 

Platform - tendo apenas o piso, e utilizado para embarques de cargas 

de grandes dimensoes ou pesadas. 

Tank - container tanque, dentro de uma armac;ao, de tamanho 

padronizado, proprio para o transporte de liquidos em geral, perigosos 

ou nao. 

8.3.3 Big Bag (Container Flexivel) 

E uma embalagem feita em polipropileno, portando alc;as e que acondiciona 

praticamente qualquer tipo de carga, sendo interessante para produtos a granel ou 



78 

embalados em sacos, pois os mantem melhor acomodados e protegidos contra 

materiais pontiagudos, que podem fura-los ou rasga-los. 

lmpermeavel e comportando ate duas toneladas de mercadorias, pode ser 

armazenado em patios abertos, empilhado uniformemente e transportado em 

qualquer modal, sem que tenha que sofrer adapta9oes de qualquer especie. E 
reutilizavel e dobravel, sendo assim, adequado para o retorno vazio. 

Apresenta-se, portanto, como uma unidade de facil manipula9ao, tanto no 

ensacamento, armazenamento e movimenta9ao, quanta nos embarques e 

desembarques. 
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9. SERVICOS TERCEIRIZADOS E TERCEIRIZACAO 

Basicamente, sao duas as opinioes acerca da terceiriza9ao: alguns autores, 

empresarios, executivos e dirigentes governamentais enquadram-na urn movimento 

como modismo; outros, consideram-na urn movimento na dire9ao de urn novo 

modelo de gestao. 

Na linha daqueles que discordam do modelo de terceiriza9ao empresarial, se 

encontra MEYER (2000, p. 172), afirmando que em muitos casos, este modelo 

serve apenas como uma arma que a alta administra9ao usa para fon;ar mudan9as 

na organiza9ao. Outro ponto observado por este autor e que muitas das vantagens 

proporcionadas pelos terceirizadores nao se concretizam, tornado-se apenas 

promessas contratuais. 

Assim, nao podemos deixar de considerar alguns dos pontos negativos da 

terceiriza9ao apontados por varios formadores de opiniao a respeito deste tema: 

Risco de desemprego e nao absor9ao da mao-de-obra, alem dos 

custos das demissoes; 

Resistencias e conservadorismo; 

Risco de descoordena9ao de contratos; 

Falta de parametros de custos internos; 

Dificuldade de encontrar a parceria ideal; 

Aumento do risco de administrar terceiros; 

Risco de perda de empregados treinados; 

Perda da identidade cultural da empresa por parte dos funcionarios. 
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Segundo GIOSA (1997) hoje, a terceirizac;ao esta caracterizada como uma 

maneira efetiva e moderna de administrac;ao, que se baseia num processo de 

gestao, que leva mudanc;as estruturais da empresa, mudanc;as culturais, 

procedimentos, sistemas e controles, capilarizando todos os setores da organizac;ao, 

tendo objetivo unico atingir melhores resultados, concentrando esforc;os e energia da 

empresa para a sua atividade principal. 

0 universe de opinioes que envolve o tema, mesmo conformado por 

divergencias e convergencias, deixa a mostra alguns elementos comuns: parceria, 

qualidade e mudanc;a. Alem destes, e sempre citada a vantagem competitiva 

advinda de uma estrategia bern plantada, decorrente de urn saudavel 

relacionamento entre cliente e fornecedor. Essa estrategia compreende uma ac;ao 

solidaria entre as partes, a prevalencia do interesse mutua pela qualidade e a 

adoc;ao da terceirizac;ao em urn momenta adequado, ou seja, na ocasiao da 

realizac;ao de outras mudanc;as. 

Neste contexte, estrategia quer significar a posic;ao que uma empresa adota 

dentro do setor onde atua, a partir da qual ela se arma contra as investidas da 

concorrencia ou procura influencia-la a seu favor. 

Assim, a terceirizac;ao dever ser consistente com a estrategia da organizac;ao e 

as suas forc;as e limitac;oes devem ser compreendidas de modo a assegurar tanto 

quanta possivel, que as expectativas sejam realizadas. 

Para muitos, terceirizar representa a tendencia de comprar fora tudo o que nao 

fizer parte do neg6cio principal. A medida que mais empresas adotam essa 

estrategia, a natureza da terceirizac;ao tern mudando tremendamente. Nao apenas 

aumentaram a frequencia e o volume destas transac;oes, mas tambem seus termos 

e caracteristicas amadureceram. 

De acordo com Davis (1992), terceirizac;ao e a transferencia de atividades e 

tarefas a terceiros. A empresa concentra-se em sua atividade-fim, aquela para qual 

foi criada e que justifica sua presenc;a no mercado, e passa a terceiros atividades

meio. 
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Podemos listar assim, alguns aspectos positivos da terceirizac;ao como sendo: 

Priorizar o neg6cio da empresa e reduzir as atividades-meio; 

Diminuir os desperdicios e aumentar a qualidade; 

Proporcionar uma maior flexibilidade; 

Promover maior especializac;ao no neg6cio principal da empresa; 

Melhorar o sistema de custeio, reduzir custos e gerar maior 

lucratividade; 

Proporcionar treinamento e aprimoramento da mao-obra; 

Possibilitar o crescimento da empresa com poucos investimentos; 

Otimizar os servic;os e promover maior produtividade; 

Reduzir os niveis hierarquicos; 

Gerar menos ociosidade e reduzir o quadro direto de empregados; 

Aumentar a capacidade de competic;ao e gerar maior poder de 

negociac;ao; 

Ampliar o mercado para pequenas e medias empresas; 

Se beneficiar com a tecnologia da informac;ao disponivel aos 

fornecedores. 

9.1 ESTABELECENDO PARCEIRIAS 

Segundo Alvarez (1996), em urn processo de terceirizac;ao, sao necessarios 

alguns passos primordiais para se estabelecer uma parceira: 
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1. Levantamento das necessidades: Em urn primeiro momenta, faz-se 

urn criterioso levantamento de todos os itens essenciais, em fun<;ao de 

seu custo e importancia estrategica; 

2. Escolha dos fornecedores: Definido o grupo de fornecedores 

potenciais existentes no mercado, passa-se a fase de sele<;ao 

daqueles que poderao vir a ser parceiros. Devem-se considerar alguns 

aspectos na avalia<;ao do fornecedor: qualidade do produto, 

capacidade instalada, tecnologia empregada, seu conceito de 

mercado, seu relacionamento com os clientes e concorrentes, a 

situa<;ao economico-financeira, pre<;os praticados e, sobretudo, seu 

interesse na parceria. 

3. Elabora~ao de proposta: Escolhido o fornecedor, passa-se a 
confec<;ao de uma proposta inicial. 

4. Negocia~ao: Estabelece-se uma nova rela<;ao entre comprador e 

fornecedor: reverse marketing. Ja nao e o fornecedor que procura o 

comprador para colocar o seu pedido, mas e o comprador que 

persuade o fornecedor a aceitar uma proposta vantajosa para as 

partes. 

Modernamente, ja nao se pode dissociar a terceiriza<;ao da parceria de 

terceiriza<;ao, mesmo que a contrata<;ao dos servi<;os ocorram em largos intervalos 

de tempo. Pode haver parceria sem terceiriza<;ao, mas nao o inverse. 

A parceria no ambito da terceiriza<;ao requer a existencia de confian<;a nos 

parceiros externo (o terceiro) e interne (empregados), o que, de modo ample, conduz 

a certas dificuldades. Sendo a confian<;a urn fator fundamental, tem-se que incluir 

indubitavelmente a justi<;a, a valoriza<;ao dos individuos, a retidao de principios e a 

concorrencia leal como pressupostos da terceiriza<;ao. Assim, a terceiriza<;ao exige 

uma qualifica<;ao das partes que supera as questoes de natureza tecnica. 

De acordo com LEIRIA (1993), parceria e o estabelecimento de objetivos 

comuns entre prestador e tomador, pautados por lealdade no neg6cio, confian<;a 
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plena, e comprometimento quanto a qualidade e produtividade, ou seja, o prestador 

se torna urn verdadeiro s6cio do tomador. 

9.2 FORMAS DE TERCEIRIZA<;AO 

A terceiriza9ao nao tern limites nem fronteiras, desde que a empresa se 

dedique mais a sua voca9ao, a sua missao, seus esfor9os tendem a se concentrar 

menos na execu9ao e mais na gestao, exigindo qualidade, pre9o, prazo e inova9ao. 

Conforme descreve COGE (1994), a terceiriza9ao se caracteriza das seguintes 

maneiras: 

Fornecimento de materias-primas/servi~os: quando uma empresa 

contrata terceiros para o fornecimento de produtos/servi9os ou 

componentes que anteriormente eram produzidos pela contratante 

para a consecu9ao do produto final. 

Franquias: Uma empresa concede a terceiros o uso de sua marca, em 

condi96es preestabelecidas, comercializando os produtos ou servi9os. 

Consultoria: e a contrata9ao de presta9ao de servi9os altamente 

especializados, cujo fornecedor detem "know-how" proprio. 

Representa~ao: implica na contrata9ao de prepostos para atuar junto 

ao mercado, comercializando produtos em nome das mesmas. 

Concessoes: e urn acordo administrativo, com vantagens e encargos 

reciprocos, no qual se fixam as condi96es de presta9ao de servi9o, 

levando-se em considera9ao o interesse coletivo na sua obten9ao e as 

condi96es pessoais de quem se propoe a executa-lo por delega9ao do 

poder concedente. 
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Autonomos: refere-se a contratac;ao de pessoa fisica para func;oes 

especializadas, tipicas de sua profissao liberal, exercidas com 

completa autonomia e utilizando suas pr6prias instalac;oes. 

Empreitadas: utilizadas para trabalhos executados por unidades de 

obra e objetivam resultados predeterminados. 

Contrata~ao de servi~os gerais ou auxiliares: e quando o terceiro 

exerce atividades auxiliares do tomador, executando o seu trabalho 

onde for determinado, inclusive nas instalac;oes da contratante. Os 

servic;os executados poderao ser de carater permanente (limpeza, 

copa) ou temporaries, neste caso, sendo denominado empreiteiras. 

Na exportac;ao, alem da contratac;ao de operadores logisticos, as formas mais 

comuns de terceirizac;ao e contratac;ao de servic;os terceirizados sao: a consultoria, a 

representac;ao, empreitadas e fornecedores de materia-prima/servic;os. 

A consultoria em comercio exterior e muito importante principalmente na fase 

inicial, quando uma empresa decide se tornar exportadora, ou ao Iongo de sua 

existencia, quando opta por uma variada gama de produtos e mercados externos. 

Tambem pode ser uma importante ferramenta quando se pretende ter urn 

departamento de exportac;ao enxuto. 

A consultoria pode abranger varias atividades e minimiza os riscos que o 

exportador corre por proceder de forma equivocada por falta de mao-de-obra 

especializada. Entre os servic;os prestados pela consultoria em comercio exterior 

podemos citar: confecc;ao documental, reserva de prac;a do transporte internacional 

e acompanhamento de suas operac;oes, fechamento de cambia e regularizac;ao de 

pendencias cambiais, operac;oes financeiras internacionais, acompanhamento do 

despacho aduaneiro, controle das despesas portuarias e dos volumes exportados, 

entre outros. 

A representac;ao e realizada por urn funcionario autonomo ou pessoa juridica 

comissionados por suas vendas, podendo se estabelecer contratos de exclusividade 

com a empresa contratante ou nao. As formas mais comuns de representac;ao sao: 
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os representantes exclusives, os agentes de exporta~ao, as comerciais exportadoras 

e trading companies, cada urn regido por leis especfficas e oferecendo servicos 

diferentes e complementares ao produtor. Estes se constituem em canais de 

distribui~o internacional de mercadorias. 

Genericamente, as fun~oes das formas de representa~ao terceirizadas sao as 

de representar a empresa exportadora no mercado alvo, promovendo seus produtos, 

fornecendo permanente informa~oes sobre o mercado e realizando vendas, ou seja, 

atuando como uma ponta de lan~a da empresa exportadora no mercado que ele 

representa. Alem destas, e comum serem eficientes op~oes de financiamento da 

produ~ao, ja que no caso das comerciais exportadoras e trading companies e 

comum o pagamento da mercadoria antecipado ao embarque. 

Para Root (1994, p. 102 apud PENG; ILINITCH, 1998, tradu~ao nossa), "os 

intermediaries de exporta~o sao especialistas que funcionam como urn 

departamento de exporta~ao de diversos fabricantes em lin has nao competitivas". 

Podem ser organiza~oes compostas por urn numero variavel de empregados ou por 

firmas individuais. 

As empreitadas sao bastante comuns nas atividades de estiva, apea~ao, 

acomoda~o e movimenta~o de cargas. A intensidade da terceiriza~ao destes 

servi~os vai depender do contrato de transporte internacional e da natureza da 

mercadoria. 

Os fornecedores de materia-prima podem ser pe~as fundamentais, 

principalmente quando se trata da adapta~o dos produtos comercializados no 

mercado interno para o mercado externo. Sao tambem bastante uteis quando a 

empresa resolve, por motivos comerciais e estrategicos, aceitar pedidos casados, ou 

seja, compostos tanto por produtos que fazem parte da linha de produ~o da 

empresa, como aqueles que nao fazem parte do mix de produ~ao. 

Ja os fornecedores de servi~os na exporta~o. podem ser classificados como 

contratos opcionais ou obrigat6rios. Os opcionais sao aqueles que a propria 

organiza~ao, se achar economicamente e estrategicamente vantajoso, pode 

executar. Geralmente sao os de transporte rodoviario ate o ponto de embarque, 
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contratayao de agente de carga, freight forwarder ou NVOCC; despachante 

aduaneiro, inspeyao e classificayao de mercadorias, entre outros. 

Os fornecedores obrigat6rios de servi9os sao aqueles que nao constituem uma 

terceiriza9ao na empresa, pois nao podem ser executados pelas mesmas por 

criterios legais e de viabilidade, mas sao os servi9os que uma empresa exportadora 

devera contratar obrigatoriamente para cumprir a sequencia 16gica da exportayao, 

assim como os procedimentos impostos pelo Estado. Sao alguns deles: contratayao 

de transportadora internacional, banco para recebimento dos creditos de exportayao 

e fechamento de cambio, serviyos portuarios, seguradora de carga (caso a carga 

necessite de seguro), alem de 6rgaos e departamentos governamentais. 

Sem barreiras geograficas, os fornecedores de materia-prima e servi9os podem 

ser contratados em qualquer parte do mundo. A importa9ao de insumos para a 

fabricayao de produtos com finalidade de exportayao, ainda se beneficiam de 

incentivos fiscais como o Drawback. 

Outra vantagem da terceiriza9ao de serviyos e da utiliza9ao/contratayao de 

serviyos prestados por terceiros para as empresas e o compartilhamento das 

tecnologias de informayao. Dentre varios exemplos vivenciados pelos exportadores, 

citaremos dois principais: Sistema de rastreamento de cargas, disponfveis 

gratuitamente aos usuarios de transportadoras e o Sistema lntegrado de Comercio 

Exterior, o SISCOMEX, oferecido gratuitamente pela internet pelo Governo Federal 

para as empresas ou pessoas habilitadas para realizarem o servi90 de despacho 

aduaneiro. 

9.3 ASPECTOS IMPORT ANTES NOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAQAO 

Conforme citado por Alvarez (1996), os contratos de terceirizayao devem ser 

firmados juridicamente de acordo com as leis vigentes em cada governo e precisam 

ser tratados de forma consciente, planejada e de comum acordo entre os gestores 
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da organiza9ao e o prestador de servi90s, a fim de minimizar os posslveis problemas 

ao Iongo da parceria. Alguns aspectos deverao ser observados neste contrato: 

Qualidade na presta9ao de servi90s: Neste caso e muito importante 

definir as necessidades do cliente e a capacidade do fornecedor, bern como os 

meios pelos quais os objetivos comuns devem ser atingidos; 

Especifica96es claras: Com rela9ao a prazos, objetivos, custos, meios 

de opera98o, periodicidade da revisao contratual, entre outros. 

Treinamento das pessoas para a transi98o: uma empresa que 

terceiriza uma atividade, urn setor ou departamento deve transmitir aos seus clientes 

internos a nova cultura, no caso a terceiriza98o, bern como esclarecer sua 

implanta98o e capacita-las a produzir de acordo com os novos procedimentos; 

Manuten9ao da produ98o ou oferta de servi9o: nos tempos atuais, nao 

e funcional tratar-se de contratos a Iongo prazo, sem revisao contratual a curto 

prazo. Assim como o ambiente externo muda constantemente, refletindo diretamente 

no ambiente interno da empresa e suas estrategias, os contratos devem ser revistos 

com a mesma intensidade. 

9.4 DECISAO DE TERCEIRIZACAO DA LOGiSTICA INTERNACIONAL 

Como visto nos primeiro capitulo deste estudo, a loglstica e "encarada como 

uma formula98o estrategica cuidadosamente planejada, que fara diferen9a entre o 

sucesso e o fracasso dos neg6cios. 

0 planejamento das opera96es loglsticas internacionais e a chave para a 

redu98o de custos, tempo e probabilidade de avarias. E tambem urn grande 
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diferencial para a forma9ao do pre9o de exporta98o e ganhar competitividade e 

confian9a no mercado externo". 

Assim, encaramos o planejamento da loglstica internacional como o cerne 

das atividades de comercio exterior, visto que exportar pede ser urn born neg6cio 

para a empresa, desde que os dirigentes se conscientizem da importancia de urn 

planejamento e de uma polftica que levem em conta o conhecimento e o domfnio 

das regras e uses do comercio internacional e do sistema loglstico da organiza9ao. 

Lembramos que a logfstica industrial/ empresarial e indissociavel da logfstica 

internacional, visto que a segunda nao existe, sem a reengenharia ou reformula98o 

da primeira. 

Partindo do pnnc1p1o que a terceiriza9ao e urn meio pelo qual a empresa 

trabalha com mais objetividade e lucratividade nas atividades nas quais justifiquem 

sua existencia, julgamos que o planejamento logfstico nao deve ser terceirizado, 

mas sim, as opera96es consequentes ao planejamento, ou seja, a execu9ao do 

projeto logistico de forma segmentada. 

Dizemos de forma segmentada, pois a organiza98o nao pede deixar de ser 

especialista na atividade que delega, pois estaria abrindo mao inclusive se sua 

capacidade de planejamento e coordena9ao da contrata9ao de servi9os 

terceirizados. 

Como foi abordado por DORNIER;ERNST; FENDER E KOUVELI (2000), os 

servi90s fornecidos por empresas de servi90 logfstico e logistica terceirizada (3PL

third party logistics) recaem em urn modelo que combina servi9os ffsicos e 

gerenciais. A medida que a complexidade da logfstica e o numero de empresas 

especfficas que oferecem tambem aumenta. 

0 uso dos provedores de servi9o 3PL pede permitir a uma empresa: 

Penetrar novos mercados 

Reduzir OS riscos de investimento financeiro inerentes associados a 
propriedade dos ativos logisticos, como caminhoes e armazens; 
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Coordenar produtores e distribuidores dentro de uma visao global. 

Ter acesso a novas tecnologias e solu96es inovadoras- por exemplo, 

tecnologias de dados e telecomunicac;oes, operac;oes sofisticadas de 

armazem ou novas op96es de entrega. 

DORNIER (2000) afirma que contudo, o uso de operadores logisticos 

terceirizados, assim como na terceirizac;ao de outros servic;os, ha varios riscos 

intrinsecos: 

Risco estrategico: A empresa de servic;o pode oferecer o mesmo 

servic;o ao concorrente do fabricante, com o objetivo de cobrir os 

custos de investimentos; 

Risco comercial: A imagem do fabricante ira inevitavelmente ser 

ligada a de uma empresa de servic;os; 

Risco gerencial: Os custos eo real nivel de servic;o fornecido devem 

ser visiveis para o produtor e para o provedor logistico. 

Assim, cabe aos profissionais de logistica e comercio exterior ponderar os 

diversos fatores que compoe a terceirizac;ao das atividades de exportac;ao e logistica 

internacional para que a empresa atinja suas metas, sem perder sua cultura e know

how. 
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10. CONCLUSAO 

Analisando as novas conjunturas da economia mundial, percebe-se a 

necessidade cada vez maior do planejamento, mesmo que os neg6cios exijam 

respostas rapidas. 0 que vern acontecendo com muitas empresas que praticam a 

exporta98o e que com a ansiedade de fechar contratos, acabam agindo 

precipitadamente, pagando mais caro por urn sistema logfstica obsoleto. 

Focando nossos estudos na cadeia logfstica de exporta98o, detalhando o fluxo 

de entrega das mercadorias ao importador, destacamos importantes fatores que 

bern trabalhados e combinadas, entre si, podem gerar alta lucratividade, 

competitividade e elevados nfveis de servi~ ao cliente. Estamos falando dos canais 

de distribui98o, dos modais de transporte, da embalagem e unitizac;ao, alem dos 

operadores logfsticos e demais servic;os terceirizados. 

Constatou-se que os conceitos de operac;oes globais e logistica estrategia 

devem estar claros para OS profissionais gestores e inerentes a CUitura 

organizacional,pois do contrario, uma empresa nao podera evoluir seu estagio de 

internacionaliza98o. 

Assim, o Planejamento Estrategico na exportac;ao sera acompanhado da 

integrac;ao das ac;oes de marketing, logfstica e produ98o, da sinergia com os canais 

de distribuic;ao, da excelencia na presta98o de servic;os ao cliente e da consciencia 

de que exportar e urn ato de investimento continuo nos mercados-alvos, bern como 

nas ferramentas logfsticas. 

A distribuic;ao ffsica das mercadorias e a demarcac;ao do trajeto percorrido 

pelas cargas ate serem entregues ao seu destino final. Os recursos logfsticos da 

distribui98o ffsica, isto e: armazenagem, transporte e estocagem deverao ser bern 

articulados de forma a se obter o melhor resultado, com o melhor investimento. 

A utilizac;ao do Regimes aduaneiros especiais e atfpicos sao urn born exemplo 

da administrac;ao dos recursos de armazenagem e estocagem, ja que aliviam a 
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carga tributaria, disponibilizam materia-prima e/ou produto acabado no momento 

exato e miniminizam a necessidade de instalayoes flsicas. 

A escolha dos canais de distribuiyao sao realizadas de acordo com o grau de 

internacionalizayao de cada empresa, ou seja, de acordo com sua experiencia na 

pratica de operayoes de comercio exterior, capacidade de assumir riscos e 

estabelecer uma analise mercadol6gica acurada, na habilidade para coordenar e 

gerenciar o transporte internacional, o mix de marketing, domlnio da legislayao e 

documentayao, o desenvolvimento de operayoes locais em pafs estrangeiro, dentre 

outros aspectos. Outro criterio de escolha eo nlvel de controle desejado, ou seja, a 

necessidade ou nao de terceirizar tal serviyo.Tendo o planejamento estrategico e 

tatico da distribuiyao bern estabelecidos, e hora de operacionaliza-la. E al que o 

transporte figura como peya fundamental para a circulayao dos bens. 

Componente imprescindfvel no projeto e no gerenciamento de sistemas 

logfsticos, sendo este o responsavel por urn a dois teryos dos custos loglsticos 

totais, os modais de transporte internacionais devem ser selecionados de acordo 

com o destino final das mercadorias, a natureza da carga, o prazo de entrega, a 

relayao entre custo e serviyo, da localizac;ao geografica da planta fabril e/ou dos 

centros de distribuiyao, da seguranya oferecida,termos internacionais de comercio ( 

lnconterms ) acordados e, porque nao, dos padroes da embalagem do produto, 

como sera exposto mais a seguir. 

As peculiaridades de cada modal em separado ou a intermodalidade, deverao 

ser dominadas quanto suas vantagens e desvantagens, aplicabilidade, custo de 

frete, conhecimento sobre a documentayao correspondente e estabelecimento das 

relayoes com as transportadoras e intermediaries. 

Os transportes podem influenciar na escolha da embalagem do produto e vice

versa. Tudo vai depender de urn estudo de custos. As vezes, optar por urn modal 

cujo valor de frete e reduzido em comparac;ao aos demais vai gerar a necessidade 

de uma embalagem especffica, que inviabilizara a comercializayao do mesmo. Por 

sua vez, existem produtos que nao demandam de embalagens, ficando mais facil a 

determinayao do modal. 



92 

Oteis para proteger e manter a qualidade do produto, dar ao mesmo condic;oes 

de vendas e viabilidade de comercilalizac;ao, as embalagens devem ser incluidas 

nos custos logfticos e elaboradas atraves de uma ac;ao conjunta dos profissionais 

ligados aos departamentos de engenharia, marketing, logfstica, comercio exterior e 

financeiro. 

As embalagens primarias tern como fungoes principais identificar o produto, 

informar suas caracterfsticas, dar-lhe aparencia atraente para venda e urn papel 

econ6mico. 

Ja as embalagens secundarias, visam agrupar as embalagens primarias 

proporcionado proteyao contra avarias e roubos; utilidade e eficiencia no manuseio, 

influenciando a produtividade logfstica, a comunicac;ao permitindo a individualizayao 

das cargas e informando atraves dos sfmbolos universais, sobre a natureza do 

material e sua forma de manuseio e por fim o rastreamento do lote. 

No entanto, principalmente no transporte internacional de cargas, as 

embalagens secundarias nao sao suficientes. Para atender a esta necessidade, faz

se uso da unitizac;ao. 

As operac;oes portuarias e distribuiyao cada vez mais requerem o procedimento 

de unitizac;ao que oferece inumeras vantagens, tais como; reduc;ao do custo com 

manipulac;ao, mao-de-obra, embalagem, avarias , roubos e seguro. 

Podendo ser de diversas formas e materiais, os recipientes e equipamentos de 

unitizayao mais usados na exportac;ao sao os pallets , containers e big bags . A 

escolha dos mesmos deve se basear nas caracterlsticas do produto e na cadeia de 

distribuic;ao pelo qual o mesmo sera submetido. 

Como se pode perceber, o planejamento da logfstica internacional de 

exportayao e uma tarefa que envolve nao s6 a empresa, mas urn conjunto de 

organizac;oes que fazem parte principalmente dos processos de desembarac;o 

aduaneiro, distribuiyao e transporte. 

A utilizayao obrigat6ria de 6rgaos e Departamentos Governamentais, 

terminais, transportadoras e alguns intervenientes do transporte internacional, pode 
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ser ampliada atraves da opc;ao por contratar operadores logfsticos que prestarao 

uma gama infinita de servic;os ao seu contratante, de acordo com o interesse do 

mesmo. 

Os operadores logfsticos, quando bern selecionados e adaptados a cultura da 

empresa se constituem em uma importante ferramenta de simplificac;So de 

processos, economia e liquidez nas operac;oes internacionais. 
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