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RESUMO 

GABRIEL, Daiane C. 0 Custo Logistico Para Exportayao Graneleira, e sua Atuayao no 
Transporte Maritima 

A pesquisa apresentada, tern por fundamento levantar os problemas da logistica 
do Porto de Paranagua e a medida que foi sendo desenvolvida , foi se tendo amplitude 
da problematica em questao. E passamos a focar a analise para a raiz do problema, 
que foi a falta de investimento em urn processo de conserv~ e renovat;ao continua, 
em que essa falha deu origem a problematica. E ao desenvolver os estudos analisou 
se o desencadeamento do processo, em que vai desde a descarga da soja em grao 
ate a entrada dos graos nos navios, e nos dias de hoje devido a esses problemas pr&
existente, faz observar que todos os processos de melhoria tendem a ser Iento mais 
tern que ser feito para urn retorno a Iongo prazo. A pesquisa nos coloca que 
anteriormente ja se tinha uma lei de modemizayao portuaria em que por objetivo a 
melhoria continua dos portos brasileiros os quais sao responsaveis pelo crescimento 
economico do pais. 0 cenario que nos e apresentado pela natureza faz do Porto de 
Paranagua uns dos mais promissores, principalmente no setor graneleiro em que no 
desenvolvimento da pesquisa fez se notar que este porto apresenta uma capacidade 
evolutiva muito grande, desde que tenha, infra-estrutura, com profissionais treinados 
para melhore realiza~lo dos trabalhos. E a pesquisa ainda nos demonstra que se 
houver investimento a tendencia crescer o numero de investidores, trazendo divisas 
para o Estado e atraindo novos mercados de exporta~o. Para fins de se analisar a 
abrangencia do problema foi realizada uma entrev"ISta que traz a luz alguns fatos 
importante para o desenvolvimento e analise deste setor e ainda ha sugestaes de 
sequencia para novas pesquisas. 

Palavras..chaves: logistica; exportayao; graneleiro; Porto do futuro; armadores. 
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1.1NTRODUCAO 

A pesquisa a ser apresentada neste projeto tera como foco os problemas de 

logistica pelo qual passa o porto de Paranagua, onde ocorrem muitas percas porter 

urn planejamento deficiente. 

Em urn contexto mundial urn porto bern estruturado faz a diferen~a econOmica 

e financeiramente, nao ha evolu~o e emersao de urn pais se este nao estiver apto a 

concorrer com o mundo. 

Segundo (Pinheiro, A. da C. et al.p.285 )" A Logistica tern urn papel 

fundamental na avalia~o do desempenho das exporta~oes brasileiras." 

Esta pesquisa teve sua origem observa~o e constata~ao das dificuldades 

pela qual tramita o porto de Paranagua, e o transporte maritima e o que da vazao a 

maioria dos produtos brasileiros, principalmente o em se tratando de graos devido a 

capacidade de transporte. 

E para se realizar melhorias faz se necessaria equacionar o custo beneficia, e 

projetar de forma clara e objetiva para que o trabalho continue e ao mesmo tempo se 

fa~a as mudan~as do processo que hoje ainda e moroso, com a possibilidade de 

viabilizar urn planejamento venha a sanar esses problemas sem que o Estado tenha 

prejuizos. 

A globaliza~o traz uma abertura de comercializa~ao mais traz tambem suas 

imposi~oes em que para a expansao no mercado exterior, tern que se ter uma 

estrutura adequada para a realiza~o das exporta~oes, com menores custos, prazos 

e a maior qualidade, valorizando desta forma as plataformas logisticas dos 

diferentes centros produtivos. 

A necessidade do mercado mundial ao qual o Brasil faz parte esta 

apresentando se cada vez mais acirrando a concorrencia, obrigando a elabora~ao 
de uma logistica eficiente servi~s de maior qualidade e com custos menores. 

Nunca, na historia da humanidade, as fronteiras entre paises estiveram tao 

abertas. As empresas procuram cada vez mais definir com exatidao, quais as 

regioes ou paises aonde as condi¢es gerais otimizam a conjun~o Custo

Qualidade tanto para a compra de materias primas . 
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A necessidade da diminui9ao dos custos do incremento permanents de 

qualidade se estende ao setor de transportes, como importante fator na cadeia 

produtiva. 

0 Estado do Parana par essas deficiencias na estruturas do Porto de 

Paranagua passou a perder muito com a exporta9ao no setor graneleiro, e tudo se 

baseia na melhor forma de fazer o que ja se faz agregando tecnologia e mao-de

obra especializada, para ser mais competitive, para manter se como lider na 

exporta~o grane leira . A questao a ser trabalhada sera em que pode se melhorar, 

para melhor atender esse mercado em franca expansao? Quando e como fazer? 

1.1 Uma Breve lntroduc;io Sobre o Surgimento da Logistica: 

A logistica teve sua origem na necessidade do homem em se ter 

planejamentos precisos para estrategias de guerra. 

Para (Rodrigues,P. R. A p. 95) "A primeira tentativa de conceituar Logistica foi feita 
pelo Barao Antoine Henri de Jomini (1779/1869), General do exercito frances sob o 
comando de Napoleao Bonaparte, que em seu "Compendia da Arte da Guerra", a ela 
se referiu como a "arte pratica de movimentar exereitos'". Em sua opiniao, o vocabulo 
logistique e derivado de urn posto existente no exercito frances durante o seculo XVII 
- Marechal des Logis, responsavel pelas atividades administrativas relacionadas com 
os deslocamentos, oalojamento e o acampamento das tropas em campanha. 0 Barao 
Jomini chegou ainda a afirmar que: "aLogistica e tudo ou quase tudo no campo das 
atividades militates, exceto o combate". 

De acordo do com relates historicos a logistica, inicialmente, foi utilizada pelas 

For93s Armadas nas opera9()es militares a qual se deu atravez do processo de 

aquisi~o e fomecimento de materiais durante a Guerra, utilizando todos os recursos 

disponfveis para realizar o deslocamento das tropas, bern como disponibilizava 

muni~o suprimentos e alimenta~o para atender a as necessidades do campo de 

batalha com objetivo de obter sucesso nas conquistas e se sobrepor sabre o inimigo 

com homens bern alimentados e munidos para obter melhores resultados em suas 

batalha. 

"Durante o processo, deve-se avaliar detalhadamente a relayao custo

beneflcio, sempre considerando parametres quantitativos e qualitativos." (Banzato. 

P,8) 

Segundo (Ballou, R. H. p.18) "A concep~o de logistica de agrupar 

conjuntamente as atividades relacionadas ao fluxo de produtos e serviyos para a 
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administra-las de forma coletiva e uma evolu<;ao natural do pensamento 

administrativo." 

A logistica se tomou de suma importancia para todos os paises, e para a 

evolu<;ao comercial, em que o fundamental e o tempo para conservar contratos 

comerciais. 

" A logistica e urn assunto vital. E. urn fato economico que tanto os recursos 

quantos seus consumidores estao espalhados numa ampla area geografica." ( 

Ballou, R. H. p. 17) 

0 setor graneleiro precisa ter urn sistema de logistica portuario, com muita 

precisao para evitar percas e quebra na qualidade dos graos e ate mesmo o custo 

com a armazenagem que acarreta urn acrescimo no valor dos grao a serem 

exportados que reflete automaticamente na Iuera do produtor. 

E se faz necessaria uma reestrutura<;ao portuaria para abaixar custos e 

aumentar a produtividade e ao mesmo tempo dar vazao a produ<;ao graneleiro. 

"Na economia mundial, sistemas logisticos eficiente formam bases para o 

comercio e a manuten<;ao de alto padrao nos paises desenvolvidos"{Ballou, R. H. p. 

19) 

De acordo com a globaliza<;ao faz se necessaria organiza<;ao das cadeias de 

transporte obriga a urn deslocamento da competencia portuaria. 0 porto, a 

comunidade portuaria, nao e urn organizador das cadeias de transporte, mas devera 

atuar segundo essa 16gica se nao quiser perder trafegos de mercadorias. Como por 

exemplo : melhorando as telecomunica<;Oes entre os componentes da plataforma 

portuaria com uma comunica<;ao mais rapida e eficaz. 

1.1.2 Custo de Oportunidade 

0 custo de oportunidade eo caso, em que se aplica a problematica do Porto de 

Paranagua, em que suas oportunidades de bons neg6cios estao ficando cada vez 

mais dificil . 

De acordo com a teoria o custo de oportunidade corresponde ao valor de urn 

determinado recurso em que se avalia a sua melhor aplica<;ao para urn retorno mais 
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viavel o que nao ocorre neste caso em que poderfamos dizer que e urn custo de 

oportunidade negativo. 

Segundo a (Revista Log/ m. & Armazenagem. p, 71)" Porem, quando maiores 

os ativos, maior a necessidade de financiamentos, seja o capital proprio ou nao." Se 

passarmos a analisar, a medida que nao se tern uma estrutura, s61ida e bern definida 

e preciso maior gastos o que gera uma acrescimo consideravel nos custos de 

exporta9ao. 

1.1.3 0 Aspecto Historico do Porto de Paranagua : 

De acordo com a APPA: 

Historicamente, a transforma~o do antigo ancoradouro em porto modemo ocorreu 
atraves do decreto n.0 5.053, de 14 de Agosto de 1872, ocasiao em que o Govemo 
Federal concedeu aos particulares Srs. Jose Gonc;alves Pecego Junior, Pedro Aloys 
Sherer e Jose Maria da Silva Lemos, o direito de constru~o e explora~o do porto. 

Posteriormente, em 14 de Setembro de 1889, atraves do decreto n.0 6.053, esta 
concessao foi encerrada, e em 23 de Maio de 1917, atraves do decreto n.0 12.477, 
transferida ao Govemo do Estado do Parana, estando a Administra~o do Porto afeta 
a Autarquia Estadual APPA. 

Esta concessao perdura ate hoje, atraves da revisao e consolida~ da concessao 
para explora~o do Porto dada em 27 de Outubro de 1932, atraves do decreto federal 
n.0 22.021, do decreta estadual n.0 686 de 11 de Julho de 1947, que dispoe da 
organiza~o do Porto, e do decreta federal n.0 26.398 de 23 de Fevereiro de 1949, 
atraves do qual o Govemo Federal formalizou oficialmente a Concessao por 60 anos 
dos Portos de Paranagua e Antonina ao Govemo do Estado do Parana. 

A recem--criada autarquia previa, inicialmente, a abertura de dois canais de acesso, a 
execu~o de 550 metros de cais acostaveis e 2.486 metros de cais de saneamento, 
alem de armazens e depOsitos, de acordo com o projeto elaborado pela lnspetoria 
Federal de Portos, Rios e Canais do Ministeno de V~a~o e Obras Pl.iblicas. 

A constru~o do porto comEl90u em 24 de novembro de 1926, e a sua inaugura~ao 

deu-se em 17 de mar~o de 1935. Em 11 de julho de 1947 foi criado o 6rgao estadual 

Administra~o do Porto de Paranagua, mais tarde modificado, em 10 de novembro de 

1971, para Administra~o dos Portos de Paranagua e Antonina. 0 Contrato de 

concessao iniciado em fevereiro de 1949 e findo em 1992, foi substituido pelo 

Convenio de Delega~o n°. 037/2001, celebrado em 11 de dezembro de 2001, entre 

o Estado do Parana e a Uniao. Por fo~ do supracitado Convenio, a presente 

delega~o se estendera por 25 (vinte cinco) anos, a partir de 1° de janeiro de 2002, 

vigorando ate 1° janeiro de 2027, prorrogavel na forma da Lei 9.277, de 10 de maio 

de 1.996. 

----- -~-------";- ~.~-_c-~,-------~--- ------------------
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E o maior porto do sui do Brasil, atuando principalmente na exportagao de 

graos e sendo tambem utilizado pelo Paraguai para transporte de sua carga 

alfandega da (nos dois sentidos), conforme urn tratado como Brasil. No contexto 

hist6rico do Estado do Parana, o Porto de Paranagua foi a porta de entrada para os 

primeiros povoadores do Parana, e desde a segunda metade do seculo XVI, o Porto 

sempre foi o principal exportador da regiao que mais produz produtos agricolas do 

Brasil. 

Em 1993 ouve a promulgagao da Lei de modemizayao dos Portos 8.630/93 o 

Brasil passou a viver uma nova fase na questao portuaria. 0 Porto de Paranagua e 

do governo Federal concebido ao governo Estadual para esse arrendar. A 

praticamente exclusividade do Estado nas Operagoes Portuarias gerou 

investimentos portuarios com excesso de pessoal e baixo investimento publicos 

com regulamentos trabalhistas rigidos e restritivo, preyos portuarios e custos 

operacionais altos, uma qualidade de servi90 sem qualidade e urn trabalho 

controlado como monop61io, onde se dificultava o trabalho, onde a esperada 

mudanya do setor portuario veio para mudar o cenario desolador que se 

apresentava os portos. E antes desta lei os portos brasileiros eram administrados e 

operados por entidades publicas, sejam estas federais, estaduais ou municipais. 

1. 2 Contexto 

A pesquisa ocorre dentro do Setor portuario, especificamente no embarque 

das cargas a serem exportadas atraves de navios grane leiro. 0 Tema a ser tratado 

nesta pesquisa "foi realizado no" limitado ao ambito do Porto de Paranagua, mais 

especificamente no setor graneleiro, onde se faz o carregamento de soja . 

1.2.1 Movimenta~o da Carga no Terminal 

Movimento basico: 

Os caminhoes chegam nos patios de manobras onde recebem a libera9ao 

para descarregar a soja, onde os caminhao fica sobre a moega (grade de ferro com 

uma passagem por correias ate o silo de onde a soja e aspirada para o navio 
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graneleiro os navies Pana max com capacidade de 60.000,00 a 70.000,00 

toneladas). 

Segundo (Radabaka, A R. p.130 ) " Mercadorias a granel Hquidas ou s61idas 

sao geralmente armazenadas em tanques e silos, e transportadas por tubula(foes e 

correias transportadoras, respectivamente. Ambas sao transferidas por meio de 

bombeamento ou suc(f8o, garras como ca(famba articulada, e outros dispositive 

mecanicos." 

1.2.2 Exporta~ao 

A exporta(fao no Brasil come(fou no seculo XVI, quando os europeus 

come(faram a exportar o pau-brasil como materia-prima para tingir tecidos, depois foi 

a cana-de-a(fucar e a pecuaria extensiva, passando pelos ciclos do ouro, para 

chegar a explora(fao do cafe. E todas as atividades econOmicas do Brasil giram 

basicamente sabre a exporta(fao. 

A exporta(fao consiste no fato de efetuar uma venda, de qualquer coisa para 

outros pais necessariamente, essa pesquisa aborda a exporta(fao de soja mais 

tange somente desde o desembarque da carga no silo ate o embarque no navio. 

1.3 Problema da Pesquisa: 

0 Porto de Paranagua apresenta varies veios problematicos, como infra-estrutura 

precaria, mao- de - obra sem especializa((ao. E faz se observar que nao a 

crescimento nem evolu(f8o em uma economia se a base nao estiver salida, o 

investimento portuario se faz de suma importancia para o Brasil no atual cenario 

mundial em que a competitividade e a busca incessante por novas rotas de 

exporta(f8o de graos, traz a tona a necessidade de se modernizar. 

De acordo com, {Pinheiro, A da C. et al.p.285 r o papel fundamental e estrategico a ser 

desempenhado pelos portos como concentradores de apreciaveis volumes de carga e como 

pontos nodais de todo o processo de exporta~o. tendo em vista que, atualmente, mais de 

95% do volume das exporta~es brasileiras seguem par via maritima. No entanto, nAo se tern 

observado o efetivo engajamento e integra~o dos portos na cadeia de transporte- de modo 
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a contribuir, efetivamente, para o crescimento do comercio intemacional-, alem dos mesmos 

nao terem funcionamento como catalisadores de uma gama de empreendimento. 

Como equacionar os problemas de logistica no Porto de Paranagua? E quais 

inovac;oes devem ser efetuadas atraves de planejamento estrategico para 

reversao deste quadro? 

1. 4 0 Ponto de Vista a Defender 

A logistica que deve ser melhorada no Porto de Paranagua para viabilizar e 

ofertar mais oportunidades de neg6cio para o setor de agronegocios. 

E com isso demonstrar que e possivel minimizar as perdas com urn custo 

mais viavel visando os investimentos Europeus no mercado Brasileiro aumentando a 

capacidade e rapidez na exportac;ao portuaria. 

0 planejamento logistico e de suma importancia, para organizar as 

manutenc;oes nas instalac;oes portuarias evitando assim os problemas e ate mesmo 

os desgastes trsicos, e principalmente a averiguagao constante dos equipamentos 

que levam os graos ate o navio . 

A triagem dos caminhoes devem ser realizadas de forma organizada em que os 

caminhoes permanec;am parados o minimo de tempo possivel para evitar despesas 

e custos desnecessario por tempo parado. 

E para a atracac;ao dos navios e preciso uma manutengao mais efetiva da 

APPA, na questao das dragagem em que se faz presente urn planejamento para 

realizar essa dragagem sem causar transtornos. 

Essas necessidades de manutengao para minimizar os custos se 

fundamentam no mercado de exportac;ao, sua evoluc;ao se da atraves de 

planejamentos estrategicos, que se ampara em demonstrativos de exportac;ao via 

porto de Paranagua. 

Os pontos fracos a serem abordados sera a falta de estrutura portuaria para o 

volume de exportagao, a logistica pouco eficaz da forma que se apresenta a falta de 

investimento, a perca de mercado para outros paises. 
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1.5 Quem Demanda Por Essa Solu~ao 

0 Porto de Paranagua, devido a necessidade de ter uma forma mais eficiente de 

embarque para garantir novas investidores no mercado brasileiro e principalmente 

manter o Brasil como urn des maiores produtor e exportador de soja do mundo. 

De acordo com a lei n° 8.630/93 de modernizac;ao portuaria, os partes, 

componentes do patrimOnio da Uniao, possuem administrac;Oes de nomeayao do 

Governo Federal (no case das Companhias Docas), de nomeac;ao des Governos 

Estaduais (no case de concessao aos Estados), Municipais (no case de concessao 

aos Municipios). 

A Lei de Modernizayao Portuaria concedia a responsabilidade ao setor 

publico pela administrayao dos portos e a realiza<;ao das operac;oes em terra. Os 

servic;os de estiva, de vigias e de bloco eram contratados pelas agencias maritimas 

representantes dos armadores no Brasil. A (OGMO) tern aproximadamente 3600 

trabalhadores filados, onde trabalham por convocayao, e a lei no 8.630/93 determina 

que nao pede haver funcionario interne em terminais o que dificulta obter mao - de

obra especializada com mais eficiencia para o trabalho. 

A administrac;ao portuaria, tern os servic;os de amarrayao e de capatazia 

(servic;os de terra), realizados pelos trabalhadores portuarios pertencentes ao quadro 

de funcionarios publicos e pelos sindicatos de armadores supletivamente. 0 

ambiente existente entao, dispensava a concorrencia entre os portos. 

Em que o Estado era urn mere arrecadador de tributes na forma de tarifas 

portuarias, as quais gerava custo portuario elevado, somadas as taxas pagas pelos 

servic;os de agenciamento maritime, estiva e despacho aduaneiro. 

Segundo os estudos do caderno Geipot 

"Os avan~s mais significativos e os resultados imediatos da implementa~o da Lei 

de Modemiza~o dos Portos sao": 

a)lmplanta~o nos portos dos Conselhos de Autoridade Portuaria (CAPs); 

b)Participa~o de empresas privadas nas operayaes portuarias realizadas nos cais de 

uso publico, mediante a sua qualifica~o como operadores portuarios; 

c)Possibilidade de terminais privativos movimentarem cargas de terceiros, com a 

assinatura de contratos de adesao; 

d)lsen~o de pagamento do Adicional da Tarifa Portuaria (ATP) pelos terminals 

privativos localizados fora da area do porto organizado; 
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e)Redu9ao gradativa da aliquota do ATP que foi extinto em definitive em 1996; 

f)Possibilidade de a Uniao, sempre par meio de Licita~o Publica, descentralizar o 

setor portuario mediante concessao a pessoa juridica para a explora9ao de porto 

publico organizado, bern como mediante contratos de arrendamento entre o 4 

concessionario e o interessado privado, para a explora~o de areas e instala¢es 

portuarias; 

g)Possibilidade da Uniao concentrar os investimentos publicos em obras de infra

estrutura, deixando sob a responsabilidade da iniciativa privada o investimentos 

relatives a superestrutura, aparelhamento portuario, recupera9ao e conserva9ao das 

instala9oes; 

h)Diversifica~o das tarifas e concorrEmcia intra e interportos". 

Pode se observar que embasado nos estudos do caderno de Geipot , que 

em junho de 1999 ja se fazia necessaria um investimento em modemizac;ao e 

valorizac;ao da mao de obra com mais participac;oes de empresas privada junto ao 

projetos do govemo Federal. 

Uma das atitudes a ser tomada nesta data ja era ter trabalhadores avulso 

credenciados ao Orgao Gestor de Mao de Obra (OGMO), essa seria a forma de 

fazer padronizar a mao-de-obra obtendo mais qualidade nos trabalhos realizados. 

E o Decreta n° 1.035 de 30 de dezembro de 1993, onde o Adicional de 

lndenizac;ao do Trabalhador Portuario (AITP) viria a beneficiar o trabalhador avulso 

isso fez com que se tivesse um comprometimento maior com os trabalhadores. 

Mas o que alavancou essas mudanc;as foi a introdu<;ao da iniciativa privada 

nas operac;Qes portuarias em que dos 13 berc;os de atracac;ao somente 3 sao 

publicos que foi onde se surgiu o principia, que desencadeou a necessidade destas 

modemizac;oes para se obter mais lucros. 

E a administrac;ao estatal fundamentada no modelo publico/privado no Brasil 

passou a garantir as condic;Qes para o desenvolvimento e a fiscaliza<;ao das 

atividades. 

Em que mesmo quando o arrendatario e autorizado a investir em instalac;oes 

fixas, em que futuramente e transferida para 0 poder publico. 

0 Brasil em termos de areas portuarias determinou claramente, o prec;o 

minima de arrendamento segundo os padraes imobiliarios locais, ou por decisao da 

Autoridade Portuaria, somado a pagamentos por produ<;ao (toneladas ou TEUs 

movimentadas) e a multas por baixa produtividade. E os terminais privados 
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arrendatarios possuem, em contrapartida, garantias de investimentos estatais na 

melhoria da infra~estrutura fazendo com o se tenha urn entendimento mutuo de 

interesses. 

Os arrendatarios de terminais portuarios de uso publico e demais operadores 

portuarios os investimentos em infra- estrutura sao oriundos de verbas federais, 

estaduais e municipais. 

Com as coloca~6es feitas ate o presente momento , evidencia se a 

importancia, em urn ambiente de concorrencia acirrada entre portos, de 

investimentos em todos os setores. Pode-se dizer que aqueles que tern melhorado 

a sua produtividade sejam por investimentos em infra-estrutura, em capacita~o de 

pessoal, ou em aparelhagem, tern conseguido atrair carregamentos maiores de soja. 

A caracteristica de lentidao dos organismos publicos deixou o espa~o para 

empresas privadas, mais dinamicas, e, portanto, interessadas na lucratividade e o 

incremento do seu mercado de trabalho em que os investimentos em termos de 

qualidade taz garantir bons indices de desempenho, adequados aos compromissos 

impastos pela Cadeia logistica. 

"Para o comercio internacional, os portos sao os maiores e mais importantes pontes 

de interface des modes de transporte, em que estao situados todos os agentes das 

areas publica e privada, quer direta ou indiretamente vinculada ao comercio 

internacional, tais agencia de navega~o. transitarios, bancos, empresas de seguros, 

fabricante de embalagens e funcionarios da Receita Federal, tomado-os importantes 

centres de informa~o." (Pinheiro, A. da C. et al.p.285 )" 

Se faz importante Plano Estrategico para potencializar as bases lan~adas 

pela lei de Modemiza~o. Devem-se destacar os importantes ganhos em termos 

estrategicos que a sua implanta~o efetiva poderia produzir no ambiente portuario 

brasileiro. As conexoes internacionais, o desenvolvimento do comercio global, a 

atra~ao de novos investimentos para o pais, dependem hoje do grau de 

engajamento do poder publico, e da iniciativa privada, na procura do consenso de 

interesses entres os portos brasileiros. 

A lei n° 11.033 de 21 de dezembro de 2004 vern a esclarecer como tera que 

ser efetuada os investimentos portuarios fazendo com que as leis anteriores 

tenham mais for~ e em e a lei n° 11.196 de novembro de 2005 vern alterando a 
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mesma para lhe dar mais amplitude , onde parte dos impostos retidos serao 

utilizados para estrutur~es dos portos. 

"Este novo ambiente vem propiciando excelentes oportunidades as empresas de 
explorar o potencial oferecido pela "Ciincia Logistica", seja para se diferenciar 
oferecendo produtos e seJVi~ personalizados e de maiOr quatidade ou para 
alcan~r maior eficiencia proclutiva, reduzindo os custos pela revisio dos processo 
operacionais e gerenciais na Cadeia Logistica". (Rodrigues, P.R. A p.100) 

1. 6 Objetivo 

Custo de logfstica, que serve para melhorar o atendimento portuario e minimizar 

os prejuizos dando mais oportunidade de neg6cios com mais rapidez ao setor 

graneleiro. 

E se fundamenta no mercado de exporta~o. sua evotuclo se da atraves de 

planejamentos estrategicos, que se ampara em demonstratives de exporta~ao via 

porto de Paranagua. 

Os pontos fracos a serem abordados sera a falta de estrutura portuaria para o 

volume de exporta~o. a logistica pouco eficaz da forma que se apresenta a falta de 

investimento, a perca de mercado para outros paises. 

Pesquisa foi limitada ao Porto de Paranagua, mais especificamente na area 

de atuacao dos custos da exporta~o grane leira e na movimenta~o de navios 

graneleiro. 

A que objetiva essa pesquisa trazer solucaes viaveis para problemas 

existentes e trazer a tona os problemas atuais pelo que se encontra o setor 

graneleiro e ainda evidenciar a importancia da logistica para esse seguimento que e 

de grande importancia para o Brasil considerado lider no ranking de producao de 

soja, e ressaltar a necessidade de parametres claros de qualidade nas opera~oes 

portuarias. Sendo que a qualidade aliada a eficiencia e de grande importancia para 

atrair novos investidores e os seus operadores logisticos mundiais. Uma vez 

implantados, a atra~ao de cargas que sustentem o desenvolvimento portuario, assim 

como urn decorrente e o desenvolvimento economico gerando mais confian~a e 

instabilidade em nossa balan~a comercial. 
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1. 6.1 Objetivo Geral 

Demonstrar como a logistica pode vir a ser o fator determinante, para o 

aumento de exporta9ao via Porto de Paranagua, com urn planejamento 

estrab9gico atrai novas investidores para o Brasil. 

De acordo com ( Mendes,p.22,2003) .,Definir prioridade$ no media e Iongo 

prazos e condi9ao-chave para manter o foco no que e realmente vital para a 

sobrevivencia da organiza9ao." 

0 objetivo em contexte geral dende a trazer novas possiveis rumos para 

problematica real do Porto de Paranagua onde se perde muito devido a pouca infra

estrutura para atender urn mercado em franca expansao como o mercado graneleiro 

onde a soja e o produto mais comercializado. 

Urn dos objetivos principais e trazer ideias novas e para isso se faz 

necessaria reduzir o tempo de carga que hoje para se carregar urn navio leva de 36 

a 48 horas urn tempo estimado para o carregamento em condi9oes adequadas seria 

de 10 a 12 horas, fazendo com que o tempo do navio parade no ber9o de 

exporta9ao reduza dando rapidez ao processo, desta forma os outros navios podem 

aportar com mais agilidade. 

E se as deficiencias forem devidamente resolvidas, o Brasil voltara a 

ocupar o primeiro Iugar novamente de maior exportador de soja. 

1. 7 Objetivo Especifico 

Fazer uma analise da ineficiencia de planejamento logistico, onde as estudos 

serao feitos para saber quais sao os custos logistico de exporta9So. 

E como urn planejamento eficaz pode vir a reduzir asses custos, e 

principalmente demonstrar qual eo impacto desses planejamentos dentro do Porto 

de Paranagua. 

0 Brasil tern urn comercio maritima forte, entre a America do Sui, a Europa, a 

Africa e as Estados Unidos, com globaliza9So os la9os do comercio brasileiro 

ficaram mais forte principalmente com a Europa e China e o que nos facilita essa 

comercializa9So eo transporte fluvial, pais o Brasil possui aproximadamente 8.000 
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km de costa, com uma posi~ao geografica favoravel, principalmente o Porto de 

Paranagua. 

E avaliando esse potencial a analise a ser realizada sera hist6rica para 

saber onde comec;ou o problema e verificar atraves destes estudos como a logistica 

podera ser a saida para os problemas de exportac;ao, trazendo solu~oes viaveis e 

um aumento no fluxo de exporta~o. 

1.8 Quem Escreveu Sobre o Problema de Pesquisa: 

A problematica do Porto de Paranagua vem se arrastando e se agravando 

atraves das decadas. 

Gilda M. Bozza e Robson L Mafioletti publicada em 2004 na pagina em da 

\FAEP - Federa~ao da Agricultura do Estado do Parana na internet que Porto de 

Paranagua faz agricultura do Parana perder R$ 1,6 bilhao, por nao saber 

equacionar seus problemas logisticos ao Iongo da cadeia produtiva. 

Segundo {Bozza.G. M. et, al. Boletim 808 FAEP.2004 ) • Os fretes 
intemacionais para o Porto de Paranagua duplicaram, consequencia da inseguran~ que 
ele represents, alem da grande demanda por navios da China. 0 frete Paranagua- China 
passou de US$ 30,00/t para US$ 70,00/tonelada e para a Europa passou de US$ 15.00/t 
para US$ 30,00/tonelada. 
0 tempo de espera dos navios para atracar triplicou nas Ultimas semanas, chegando a 30 
dias de espera. No dia cinco de mar~ a fila era de 47 navios, sendo 39 graneleiros. A 
titulo de compara~o: 1 navio = 1.850 carretas = 46 km de filas." 

Net obras 2005, fonte, Gazeta Mercantil lnfra-estrutura deficiente causa perda 

de US$ 2,5 bilhaes Segundo Adealgiso Telles, diretor corporativo da Bunge a falta 

de estrutura e planejamento aumentou os custos com estocagem devido a demora 

que ftcou em 15 dias em media. 

1.9 Revisio Literaria 

1.9.1 Metodologia: 

A coleta de dados sera realizada por comparatives de evolu~o ou regressao 

de exporta<;ao embasada em dados hist6ricos e atuais para se obter de forma clara 

e objetiva o que afetou as exportac;Qes e o que se pode fazer para minimizar as 

percas. 
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E as pesquisas serao realizadas atraves de livros, revistas especializadas, 

internet , 6rgaos competentes e entrevista com pessoas ligadas a area de 

exporta~o. 

1.9.2 Organiza~ao do Trabalho 

Esta pesquisa foi organizada com a "lntroducao " em que expoem uma fase 

a qual passa o Porto de Paranagua e em sua seqUencia consta urn breve hist6rico 

da logfstica, e a historia do Porto de Paranagua uma pequena explanacao de como 

surgiu a exportacao no Brasil. 

1.9.3 Limites da Pesquisa 

0 limite do presente trabalho esta centrado na logfstica de exportacao de 

soja via Porto Paranagua, e consiste desde de o descarregamento nas moegas 

para o silo e do silo para o navio. E buscar experiencias desenvolvidas em outros 

portos com o objetivo do estudo esta voltado para melhorias nos procedimentos do 

setor graneleiro. 
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2. A PROBLEMATICA PORTUARIA 

0 Porto de Paranagua e considerado o maior porto da America latina, diante 

desta constatacao faz se observar que esse espaco precisa de uma logfstica efetiva, 

Onde e reduzir as filas de caminhoes paradas ? E o tempo de armazenagem dos 

graos, assim reduzir os custos e dar uma vazao maior a soja. 

E a administrayao coerente da rede logfstica pode ser urn fator decisivo para 

o desenvolvimento destes aspectos. 

Para a evolucao deste processo de logfstica o Governo possui urn papel 

fundamental onde deve criar condicoes para investimento do setor privado. 

A dificuldade nasce do desencontro entre o tempo competitive e o tempo 

politico; o que no caso dos portos parece ter se acentuado pelos peculiares 

interesses vigentes da mao de obra, usuarios e demais integrantes da cadeia 

portuaria. 

Segundo a pagina Net obras 2005, fonte,Gazeta Mercantil, " Sergio Mendes, 
secretario-executivo da Associat;ao Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec), 
disse que o Brasil deixou de exportar 5 milhOes de toneladas de soja devido a quebra. 
Para o presidente da Sociedade Rural Brasileira (SRB), Joao Sampaio, sea proxima 
colheita for maior, havera perdas com a falta de infra-estrutura" 

Em setembro de 2005 ate mesmo as autoridades reconheciam a necessidade 

de planejamentos para o transporte de soja trangenica onde se precisaria de uma 

logfstica de exportayao segregada. 

0 prejufzo acumulado pelas commodities na economia Estadual de acordo 

com o (Boletim, FEP n°911, p. 2) " 0 montante representa tambem 32% das perdas 

nacionais, de R$ 30 bit hoes, e equivale a perda de uma safra de soja de milho". 

Em entrevista concebida pelo Senhor Camargo do Dept» Tecnico Economico 

da FAEP, em que se expaem que se" faz 20 anos que o Porto de Paranagua nao 

recebe grandes investimentos para a melhoria portuaria" . 

Mesmo com a lei de modemizayao dos Portos nao foi possfvel o setor privado 

alcancar seus objetivos de instala¢es e processos ampliados para ofertar uma 

estrutura melhor para a exportayao e o foco deve voltar se para uma visao total do 

neg6cio, atendendo o cliente final, e os seus prestadores de servic;o devido a esses 

problemas de chega se a conclusao que as questoes a serem solucionadas ou ate 

mesmo direcionadas seria. 
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2.1 0 Desenvolvimento dos Portos: 

Os portos no Brasil sao fundamentais pois os transportes maritimes tern, sido 

o mais conveniente e o menos caro dos meios de transporte de graos, o valor e 

reduzido pois 1 navio transporta 1.850 carretas de graos. 

Para (Ballou. R. H. p, 193) "Alguns produtos tern caracterfstica especiais e 

move-se em grandes volumes tornando economicamente viavel que seu transporte 

sejam efetuados sem embalagem de nenhuma especie." 

Esta e a razao pela qual a humanidade desde tempos remotes, tern ampliado 

suas atividades em areas propicias para a implantac;ao portuaria. A hist6ria do 

transporte maritima eo desenvolvimento dos portos remontam a mais de 3.500 anos 

antes da era crista. 

Com o decorrer dos seculos o transporte de mercadorias pelo mar tern 

evoluido de acordo com as necessidades do comercio mundial e da capacidade 

tecnica de construir navies maiores e eficientes estruturas portuarias adequadas a 
manipulac;ao de mercadorias. 

Um porto e as portas de qualquer pais para o mundo, ou seja podemos 

afirmar que a atividade portuaria foi se modificando, com o passar dos tempos em 

termos de quantidade e qualidade, de acordo com as tecnologias maritimas 

existentes e sempre procurando atender a demanda dos usuaries e clientes. 

E se faz necessaria mencionar que desde a epoca da navegac;ao a vela as 

configurac;oes geograficas, favoreciam a construc;ao de obras de abrigo muito 

simples, ate os modernos portos e instalac;Qes portuarias capacitadas para atender 

navies que comportam de 60.000 a 70.000 toneladas, a mudanc;a na configurac;ao 

dos portos, capacidade, estrutura e condic;Qes de operac;ao, principalmente nas 

ultimas decadas, mais mesmo com estas evoluc;oes ha muito para se investir.E se 

faz ressaltar que ja se foi feito muito para melhoria do Porto de Paranagua mais a 

manutenc;ao e investimentos nos ultimos anos, nao e representative para recupera lo 

total mente. 

E aliado a necessidade de melhorias tern meio-ambiente que seria melhor 

conservado se a logfstica fosse mais eficaz no porto. 
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2.2 A Visao da Evolu~ao do Porto de Paranagua 

Ao Iongo do desenvolvimento da pesquisa fez se observar que para se fazer 

mudanc;as em urn porto e precise ponderar todos os fatores como as condic;oes das 

zonas de estrada e abrigo (calado,largura,orientayao) as zonas da manobra e 

fundamento (calado,bacia de evoluc;ao, fundeadouro) e assim para obras maritimas 

interiores, berc;os de atraca~ao, atracadouros, canais todas as modificac;oes a 

serem feitas depende do tipo de navio a ser atendido. 

0 tipo de navio determina ainda as caracteristicas do equipamento a ser 

utilizado para carga e descarga, para que tudo seja feito sem prejuizo se faz 

necessaria ter uma infra-estrutura dar suporte para as inovac;Qes como rebocadores 

equipados para atender as necessidades que possam surgir. 

Por outra parte a evoluyao da economia e dos setores produtivos 

influenciaram historicamente, tanto a configurac;ao portuaria, das suas operac;oes, 

quanta dos navies. 

0 setor do amador faz parte deste processo de melhoria dentro do contexte 

de investimento em planejamento os armadores se beneficiariam em muito pois tudo 

que se faz embasado em planejamento a urn margem conhecida para os eventuais 

equivocos. 

Urn dos pontes importantes a ser conservado ja e o que ocorre a 

especializarao dos navies que oferece melhores rendimentos a custos menores 

como por exemplo (navies graneleiros, full-contineres e mistos) dando origem 

tambem aos terminais portuarios especializados em termos de carga e descarga de 

graneis liquidos, graneis s61idos e carga geral . 

A tendencias na evoluc;ao portuaria e suma importancia para produc;ao 

globalizada e o aquecimento do comercio internacional demandam uma agilidade de 

fluxes fisicos, administrativos e de informac;ao que deve estar presente em toda a 

Logistics Globalizada. Os portos devem estar afinados nestes termos com o restante 

da processo para minimizar a sua condic;ao de gargalos e aumentar a sua 

competitividade. 

Partindo deste principia podemos resumir, que o conceito de porto esta 

ligado diretamente com sua sistematica e influencia desde o produtor ate os 
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transportadores que como os caminhoes que transportam das plantac;oes ate os 

silos portuarios. 

Sem duvidas, devido as mudanc;as na legisla<;ao, e a pressao da opiniao 

publica, os portos estao realizando urn chamamento a consciencia do ponto de vista 

meio ambiental. lsto, nao somente do ponto de vista da gestae dos residues s6lidos 

e liquidos, mas tambem em termos de programas de prevenc;ao e atendimento 

eficiente a emergencias. 

Para que a evoluc;ao se torne mais eficiente e venha apoiar os projetos para 

meio ambiente e precise a incorporac;ao das mais modernas tecnologias de gestae 

de navies, atracac;ao e amarrac;ao, mediante sistemas automatizados com plena 

garantia de seguranc;a e de eficiencia da operac;ao. 

Figura 1-0 Porto de Paranagua 

Fonte; arquivo FAEP 

A Tendencia de desenvolvimento do Porto e de seus Terminais, depende da 

dos projetos e do planejamento logistico para suas realizac;oes. 

Estando o presente Estudo no linear do setor graneleiro se limitando no 

embarque de soja. 

A projetos para modificac;ao e melhoria do porto mais a Iongo prazo, porque 

atualmente o porto recebe para atracac;ao somente navies de 60000 toneladas e o 

intuido e receber navies com maiores. 

No Porto de Rotterdam que e o maior do Mundo localizado na Holanda, este 

oferece todas as condic;oes possiveis para carga e descarga dentro de seus 
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terminais, por isso e considerado o maior porto do mundo com sua atual 

movimentagao e de 322,1 milhoes de toneladas . 

2.3 Uma Visao Ideal do Porto do Futuro 

Os portos, tradicionais enlaces entre o transporte maritima e terrestre estao 

hoje precarios mais com uma visao inovadora podemos dizer que para urn porto 

totalmente funcional. 

0 investimento em todos os setores do porto, como planejamento de toda 

Plataforma Logistica, deve levar em conta este conceito, que somado as tendencias 

em termos de tecnologias da informagao, implementagao de zonas de servigos 

logisticos nos desenham o panorama do futuro dos transportes e mais 

especificamente dos portos. Mas nao basta investir pois de acordo com (Ballou. R. 

H. p, 334) "Ter excelente planejamento para disponibilizar produtos e servigos para 

clientes nao garante que os objetivos logfsticos serao cumprido. Estes pianos devem 

ser colocados em agao e seus desempenhos devem ser continuamente 

monitorados. " 

Pode-se supor que estas tendencias serao uma realidade incontestavel no 

futuro. Os portos deverao assumir estes conceitos de forma coordenada, levando em 

conta os interesses de toda a Comunidade Portuaria. As cargas deverao fluir sem 

tropegos, descaracterizando os antigos gargalos na cadeia logfstica internacional. 

Estas visoes sao fruto, da globalizagao em que a tendencias atualmente 

vigentes; no entanto, deve-se supor que a aparencia, as operagoes, a organizagao 

dos portos do futuro venham a ser diferente da atualidade. As mudangas em termos 

de modo de produgao, as modificag5es tecnol6gicas em termos dos navios e outros 

modais de transporte, as condigaes socio-econOmicas serao diferentes tambem, 

devendo ditar adaptagaes mais diffceis de prever, assim como novas tendencias 

voltadas a atender as futuras situagaes de mercado. 

E o controle podera ser centralizado facilmente atraves dos processes de 

integragao, e automatizagao. 0 trabalhador portuario passara a ser simplesmente 

urn supervisor, com fungoes de controle geral do sistema em que as operagoes 

serao controladas e monitoradas desde a chegada do caminhao na moega ate a 

entrada da carga no navio para limitar ao mfnimo de perca no processo. 
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0 incremento da economia de escala devera obrigar a uma adapta<;ao des 

sistemas de transportes. As tendencias neste sentido par parte des navies deverao 

ser acompanhadas pelos demais modais de transporte. lsto aliado a urn 

desenvolvimento acentuado da informatica, as tecnologias da informagao e as 

comunicagoes, desenha urn panorama para o futuro sem precedentes em termos de 

tamanho e interagao entre modais. 

A importancia de ferramentas como a Internet e os sistemas EDI, na 

atualidade deixam clara o desenvolvimento em termos de e-commerce, telematica e 

as suas consequencias no comercio internacional, assim como os servigos que lhe 

servem. 

0 processo de informatizagao ja comegou mais ainda esta Iento diante da 

demanda, para se apresentar a altura deveria fazer todo o processo desde o 

contrato de venda, contratagao de transporte, conhecimento de embarque, 

acompanhamento da situagao da mercadoria em cada momenta, o despacho 

Aduaneiro. 

A tendencia futura e termos partes equipados para atender o mundo porque 

hoje o diferencial em qualquer setor e a informagao estamos na era da informagao 

onde os dados informados podem fazer a diferenga a uma pais fechar negocio com 

outre. 

Com as informagoes constantes sera minimizado o tempo de estadia do 

navio e des veiculos no porto, e reduziria o tempo de estocagem que eliminaria os 

custos de manipulagao e inventario do porto e ainda os imprevistos, atrasos e riscos, 

incluindo os efeitos de greves, equivocos humanos e similares. 

E dentro desta visao de futuro pede se apresentar uma redugao de custos 

consideraveis para fazer com que os fluxes de negociagao cresga para manter se os 

investidores e atrair novas investidores. 

2.4 0 Porto de Paranagua 

0 Porto esta localizado no literal do Estado do Parana, em urn ponte 

estrategico do ponte de vista regional, per causa das distancias pr6ximas da regiao 

mais produtiva do Brasil, a qual e responsavel hoje par 71% do PIB nacional. 
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A Lei Federal 8.630/93 de Modernizayao Portuaria contempla a Privatizac;ao 

das Operac;oes Portuarias, a concessao ao Estado, o arrendamento de Terminais, a 

implantac;ao das Autoridades Portuarias, a criac;ao dos Conselhos de Autoridade 

Portuaria (CAPs) e a Administrac;ao dos servic;o portuario avulse atraves do Orgao 

Gestor da Mao de Obra (OGMO), entre outros aspectos importantes. 

Figura- 2 area de influencia do Porto de Paranagua 

Fonte: Administrac;ao dos Portos de Paranagua e Antonina - PR 

0 "Corredor de Exportac;ao" e o principal complexo portuario e continua sendo 

operado pela Autoridade Portuaria, sendo responsavel por urn movimento de 

milhoes de toneladas de produtos agricolas a granel. 

E dentro com contexte portuario a onde os caminhoes descarregam os graos, 

sobre urn grade de ferro denominado, (moega) que por correias levam os graos ate 

os silos. 
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Figura -2 Caminhao descarregando sobre a moega 

Fonte ; arquivo FAEP 

2.4.1 Os Armadores: 

Os armadores sao donas de navios que as fretam para empresa importadora 

e o valor de seus fretes depende da demand a no mundo, variagoes de condigoes do 

porto exemplo, dragagem nao efetuadas onde deixa o nlvel do mar baixo podendo 

provocar o encalhamento do casco do navio que gera custo para o amador que 

possivelmente vira a acarretar uma elevagao no valor do frete devido ao seguro que 

seguro que e feito. 

0 valor do frete dende a ser menor par que "o seu transporte e geralmente 

feito par meio de servigos fretados em navios cargueiros sem rota fixa 

(eventual mente)" (Radabaka, p. 8) e alem desta vantagem as outras se pode 

transportar mais pelo mesmo valor desde que se faga observar que no caso 

graneleiro o navio tern que estar com sua carga maxima, se caso contrario pode vir a 

dar prejulzo pais urn navio parado para completar carga custa em media por dia 48 

mil d61ar par dia para o importador que par sua vez refletira diretamente sabre o 

produtor porque sera ele que arcara com essa tempo do navio ancorado . 
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Figura -4 Navio graneleiro 

Fonte ; arquivo FAEP 

2.5 0 Porto na Atualidade 

A APPA elaborou urn novo regulamento especifico para redefinir a sua 

natureza juridica, lhe dando uma maior flexibilidade administrativa e financeira, 

passando a mesma a assumir exclusivamente o papel de Autoridade Portuaria, 

como conferido, de acordo com a Lei 8.630/93. 

A Liberalizagao dos servigos dos Trabalhadores Portuarios Avulsos (TPAs), a 

administragao e escala dos TPAs assumida pelo OGMO/PR, tern em seu quadro de 

prestadores de servigos de acordo com a demanda aproximadamente 3600 

trabalhadores. E a existencia de CAP, foro da comunidade portuaria amparado pelo 

Governo Federal, em que o Sistema Tarifario, com criterios de Tarifas Publicas 

pactuadas e destinadas a investimentos especificos para a melhora das infra

estruturas portuarias, informatizagao e capacitagao de pessoal, e dos 16 bergos 

somente 3 sao publicos. 

0 valor de exportagao de soja e de acordo com a bolsa de Chicago. A tabela 

apresenta esta somente apresenta os dados da soja em grao, a tabela onde 
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encontra estes valores a outros valores de graos mas a extrac;ao foi feita para trazer 

mais clareza a pesquisa 

Tabela-1 de exportac;ao de soja em graos via Porto de Paranagua 

A no Toneladas 
1995 1.342.114 
1996 1.953.015 
1997 4.079.253 
1998 4.176.814 
1999 3.529.812 
2000 4.646.346 
2001 5.019.869 
2002 5.139.898 
2003 5.931.950 
2004 5.084.975 
2005 5.227.856 

Fonte: www.portosdoparana.com.br 

2.6 0 Transporte Maritimo 

2.6. 1 0 Pagamento do Transporte Pode ser Efetuada de Duas 

Formas: 

a) Frete Prepaid - e o frete pago no local do embarque, imediatamente ap6s 

este. 

b) Frete Collect- e o frete a pagar, podendo ser pago em qualquer Iugar do 

mundo, sendo que o transportador sera avisado pelo seu agente sobre o 

recebimento do frete, para entao proceder a liberac;ao da mercadoria. 

E a tarifa de manuseio no porto no porto de Paranagua sao de acordo 

com CIF ou FOB, nesta pesquisa sera trabalhado com o FOB , em que o 

limite ffsico e o porto em que para (Handabaka.1994,p. 269) " A carga e 

transportada por caminhao ou pro vagao de trem diretamente ate o cais, 

quando o navio ja atracou ou quando esta pra chegar : ou entao e levado aos 

armazens do porto, onde fica quardada ate a chegado do navio." 
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2.6.2 Caracteristicas do Transporte Maritime 

0 transporte maritima e o modal mais utilizado no comercio internacional e 

responsavel por mais de 90% do transporte internacional . Em que os portos 

desempenham urn papel importante como elo de liga~o entre os modais terrestres 

e maritimes. 

E algumas das vantagens ja mencionada se faz agregar mais esta, maier 

capacidade de carga,carrega qualquer tipo de carga e oferece um menor custo de 

trans porte. 

Mas dentro deste espac;o de pesquisa cabe salientar que tambem a pontes 

negatives como a necessidade de transbordo nos portos, distancia dos centres de 

produc;ao e menor flexibilidade nos servic;os aliados a freqOentes congestionamentos 

nos portos. 

2.6.3 Categorias de Transporte: 

Cabotagem: navegac;ao realizada entre portos ou pontes do territ6rio brasileiro, 

utilizando a via maritima ou entre esta e as vias navegaveis interiores. 

Navegac;ao interior: realizada em hidrovias interiores ou lagos, em percurso nacional 

ou internacional. Navega~ao de Longo Curso: realizada entre portos brasileiros e 

estrangeiros. 

Os navies graneleiro sao aqueles que fazem o transporte de graos, como a 

soja por exemplo, para minimizar seus custos, de acordo com (Handabaka. R.A. 

p, 111 )" Os modernos terminais de graos apresentam as seguintes caracteristicas 

principais: o ancoradouro, capaz de acomodar navies de tamanho adequado as 

necessidades dos moinhos pr6ximos." 

E em ralac;ao custo beneficia a vantagem oferecida por navios se apresenta 

muito interessante, quanta a capacidade transporta 60 mil toneladas de soja de uma 

vez, sua competitividade devido a sua capacidade oferece tarifas de frete menor em 

relac;ao a outros transportes, e a flexibilidade de carga em que se tern navio para 

diferentes tipos de carga. 

Segundo (Handabaka. R. A p, 223), 
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" Ao tn9s acordos principais para regulamentar o transporte maritima d bens sao: a 
Convenc;ao lnternacional para a unificac;ao de algumas Normas Legais relativa a carta 
de Porte, conhecido como Carta de Haia (25.08.1924), o protocolo que emenda a 
ultima emenda a Convenc;ao (23.01.1968),mais conhecido como regra de Visby e a 
ultima emenda atraves do Protocolo as as Regras de Visby (02.12.1979).A 
Convenc;ao sabre c6digo de Conduta para Conferencias de Linha (06.06.1974) e as 
Regras de Hamburgo (30.03.1978) constituem os dois ultimos instrumentosa legais 
que regulamentam esse modo de transporte. • 

2.6.4 Documentos de Conhecimento de Embarque Maritimo: 

0 conhecimento de Embarque B/l (Bill of lading) e o documento de maior 

importancia na contratac;ao de transporte maritima e que " A assinatura do capitao 

representa a assinatura do importador." (Handabaka,p.234) 

Suas fungoes basicas sao servir como recibo de entrega da carga ao 

transportador, evidenciar urn contrato de transporte entre a companhia maritima e o 

usuario e epresentar urn titulo de propriedade da mercadoria (transferivel e 

negociavel). 

0 Bill of lading pode ser composto de varias vias, sendo o mais comum a 

emissao em 6 vias: 3 nao negociaveis e 3 negociaveis. Estas sao entregues ao 

exportador/ embarcador para que as apresente ao banco e receba o valor estipulado 

no credito documentario. A seguir, os documentos serao remetidos via banco ao 

importador para que este possa retirar mercadorias. As c6pias nao negociaveis 

servem de informac;ao a todos os agentes envolvidos e nao sao validas para retirada 

da mercadoria nem para receber o valor estipulado no credito documentario. 

Para conhecimento de embarque, e precise, ser preenchido o nome do 

exportador; nome e enderego da companhia de navegagao; nome do importador; 

porto de embarque; porto de destine; nome de quem vai ser notificado quando da 

chegada da mercadoria; total de volumes; nome da mercadoria; peso bruto e volume 

cubico; forma de pagamento do frete ("prepaid" ou"collecr); nome do agente da 

companhia transportadora no porto de embarque, com o carimbo e a assinatura do 

responsavel; e carimbo do local de estiva da mercadoria. 

2.6.5 Servi~os Oferecidos Pelas Companhias Maritima Sao: 

a)Conferencias de fretes: e uma associa«;ao de duas ou mais companhias maritimas 
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(armadores ) , visando prestar servic;os regulares, em conjunto, e com condic;oes 

Uniformes de transporte. Proporciona um aumento da eficiencia no transporte com 

uso mais racional e coordenado dos itineraries. Por outre lado, apresenta alguns 

problemas como falta de flexibilidade e fretes nem sempre competitivos. 

b)Joint Services; sao acordos de cooperac;ao entre armadores para a explorac;ao de 

uma rota especifica. Nao e uma entidade formal, diferentemente das conferencias. 

Proporciona ao embarcador a possibilidade de utilizar qualquer navio de uma 

mesma rota e destine independentemente do armador. 

c)Outsiders; sao os armadores que nao tern vinculo com as conferencias e que 

prestam servic;os em linhas fixas. Proporcionam urn prec;o mais competitive, porem 

nem sempre com a mesma freqoencia e nivel de garantias oferecidas pelas 

conferencias. 

d) Linhas lrregulares: sao operadas por armadores que atuam por conta propria. 0 

itinerario nao e fixo e sim determinado pelas oportunidades geradas em cada porto. 

0 navio que opera nesta situac;ao e conhecido como Tramp. Este servic;o e muito 

utilizado para o transporte de graneis. 

A varies tipo de navies como, Cargueiro, Convencional, 4- Full Container Ship 

ou Porta-container, Roll-on/Roll-off ( transporte de veiculos), Lash ou porta-barcac;a, 

g) Sea-bea: e o mais moderno tipo de navio mercante, pois pode acomodar 

barcac;as e converter -se em Graneleiro ou Porta-container mas o navio ao qual faz 

parte desta pesquisa e o Graneleiro: visando o transporte de graneis s61idos 

(geralmente tern baixo custo operacional). 

2. 7 A Que se Deve a Varia~ao do Frete Maritimo 

Os custos do transporte sao influenciados por: caracteristicas da carga, peso 

e volume cubico da carga, fragilidade, embalagem, valor, distancia entre os portos 

de embarque e desembarque, e localiza<;ao dos portos. 

A tarifa e determinada por mercadoria e quando o produto nao esta 

identificado nas tabelas e cobrado o frete NOS (Not Otherwise Specified), que 

representa o maier valor existente no respective item do tarifario. 
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Frete Basico: e o valor cobrado segundo o peso ou volume da mercadoria 

(cubagem), prevalecendo sempre o que propiciar maier receita ao armador. Alguns 

adicionais costumam ser cobrados, sendo os mais comuns: 

a) Ad-Valorem: cobrado sabre o valor em mercadorias de alto valor unitario. Pode 

Substituir o frete basico ou complementar seu valor. 

b) Sobretaxa de Combustive! (Bunker Surcharge): percentual aplicado sabre o frete 

basico, destinado a cobrir custos com aumentos extraordinarios nos combustrveis 

em fun~ao de alguma crise local, regional ou intemacional; 

c) Taxa para Volumes Pesados (Heavy Lift Charge): cobrada sabre volumes que, 

devido ao excesso de peso, demandam condi~oes e equipamentos especiais para 

sua Movimenta~ao; 

c) Taxa para Volumes com Grandes Dimensoes (Extra Length Charge): aplicada a 

Volumes de diffcil movimenta~ao em fun~ao de suas dimensoes fora do padrao 

normal; 

e) Adicional de Porto: taxa cobrada quando a mercadoria tern como origem ou 

destine algum porto secundario ou fora da rota; 

f) Fater de Ajuste Cambial - CAF (Currencv Adjustment Factor): utilizado para 

moedas que desvalorizam sistematicamente em rela~o ao d6lar norte americana; 

g) Sobretaxa de Congestionamento Portuario (Port Congestion Surcharge): incide 

sabre o frete basico, para portos onde existe demora na atraca~o dos navies. 

" Transportador esta responsabilidades e obriga~oes, tendo direitos e imunidades 

em qualquer contrato de transporte de bens por mar, em rela~ao ao carregamento, 

manuseio, estivagem, transferencia, custodia cuidado e descarga desses 

bens."(Handabaka. R. A. p,224) 

Dentro de ambito da logfstica faz se perceber que a confiabilidade se faz 

presente diante dos servi~s ao qual o importador presta a seus clientes que em sua 

maia sao comparativas integradas diretamente com o produtor para exporta~ao da 

soja. 

Para se exportar a soja e precise ter urn (REI) cadastre nacional de 

exportador e importa~ao, e essas informa~oes ficarao nos banco de dados do 

SISCOMEX e o SISBACEM esta credenciado a efetuar, (RE) Registro de 

Exporta~ao (RV) Registro de Vendas, (RC) Registro de Credito,(RES) Registro 
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Simplificado de Exportac;ao e faz se necessaria, comprovar ou atestar a origem do 

bern que neste caso sao graos , se faz necessaria a liberac;ao do Ministerio da 

Agricultura, e preenche a (ODE) Declarac;ao de Exportac;ao,(RE) desde de que ja se 

tenha urn destine estabelecido para descarregar . 

Dentro desta pesquisa sera analisado os valores de acordo com o FOB que e 
o mais usual no Porto de Paranagua, de acordo ((Handabaka. R. A. p,279) 

" para certos produtos o frete depende do valor FOB ou FAS da mercadoria por 
tonelada-frete. Por isso a cota~o segue uma escala progressiva e ascendente(p. ex.: 
se o valor comercial nao ultrapassar os US$ 400 por tonelada-frete, a tarifa de frete 
podera ser de US$ 50 por TM ou m3; se o valor comercial estiver na faixa de US$ 
400 a US$ 600 por tonelada-frete, o frete aumentara para US$ 60 por TM ou m 3, e 
assim por diante). • 

2.7.1 Adicional de Frete Para Renova.;io da Marinha Mercante -

AFRMM 

E urn percentual sabre o frete, de 25% para a navegac;ao de Iongo curso, 

cobrado do consignat6rio da carga pela empresa de navegac;ao, que o recolhe 

posteriormente. 

A base de calculo para o AFRMM e a remunerac;ao do transporte mercante 

porto a porto, incluidas as despesas portuarias e outras despesas, constantes do 

conhecimento de embarque. Serve como instrumento de ac;ao politica 

governamental, obtido de uma contribuic;ao para fiscal, com finalidades especfficas 

de formar e manter uma marinha mercante e uma industria de constru<;ao naval 

brasileiras. Recentemente, urn sistema informatizado - Mercante foi implantado nos 

principais portos brasileiros, o que tern melhorado significativamente a arrecadac;ao 

do AFRMM. A algumas esenc;oes como bagagem, livros e outros. 

2.8 Transporte Obrigatorio: 

Denomina-se prescric;ao de carga a obrigatoriedade de utilizac;ao de verculos 

de bandeira brasileira nas operac;oes de comercio exterior. Esta obrigatoriedade se 

aplica nos seguintes casas: 

a) No comercio com os parses com os quais existem acordos bilaterais ou convemios 

internacionais de divisao de cargas. Ressalte-se que existem produtos excetuados, 
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geralmente minerios a granel e petr61eo, em praticamente todos os casos. 

b) Em cargas, quando importadas por 6rgaos ou empresas governamentais, da 

administra~ao direta ou indireta, ou por empresas que venham a ser beneficiadas 

com redu~oes ou isen~oes de tributos (Decretos-lei n°s 666 e 687, de 02 e 

18.07.69). Esta legisla~ao nao se aplica as importa~oes amparadas pelo regime de 

"drawback"; com aliquota favorecida no ambito da ALADI; objeto de concessao 

tarifaria no GATT; e as doadas, com frete pago pelo doador. 

Nos casos dos acordos ou convemios internacionais relatados, bern como os 

Estados Unidos, com os quais ha acordo de acesso a cargas - prescritas, e 

permitida a utiliza~ao da bandeira do outro pais signatario. 

A libera~ao da carga ( concessao de "waiver") pode ser solicitada, por ocasiao 

do embarque, caso a obrigatoriedade prevista nao possa ser cumprida por falta de 

navio ou espa~o em navio, a delegado do Departamento de Marinha Mercante -

DIVIM ou ao proprio DIVIM, conforme regras definidas por aquele 6rgao, integrante 

do Ministerio dos Transportes. 

Toda documenta~o para exporta~o esta na Portaria n°. 15 de 17 de 
novembro de 2004 e se faz observar da (altera~oes promovidas ate a Portaria Sedex 
n°. 6/2006) 
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3. Pontos Positivos do Contexto Portuario 

3.1 Antecedentes. 

0 modelo portuario do Brasil assim como em outros paises da America do 

sui foi estruturado nos anos 50 , de forma que s6 uma empresa estatal administrava 

e explorava a maioria dos portos comerciais de uso publico. 

A Petrobras mantinha sobre monop61io todos os servi<;os ate mesmo o 

sindicato dos estivadores, era administrado por ela. 0 sistema PORTOBRAS, 

significou para o pals urn avan<;o consideravel na epoca, com importantes 

investimentos em aparelhamento e infra-estrutura portuaria. 

Os ultimos guindastes foram da epoca da extinta PORTOBRAS, constru<;oes 

de infra-estrutura e armazenagem que Paranagua recebeu via Governo Federal. Os 

investimentos posteriores foram na sua esmagadora maioria realizados pelo 

Governo do Estado e principalmente pela iniciativa privada. A PORTOBRAS com 

tempo foi ficando ultrapassada, e devido a uma serie de problemas foi extinta. 

E com o Decreta Lei N° 5 de 1966 ouve uma jun<;ao dos sindicatos avulso de 

capatazia e estiva para juntos realizarem o trabalho o que favoreceu muito para o 

andamento e execu<;ao dos trabalhos. 

Em 1990 o sistema portuario come<;ou a ter crises serias, devido a uma 

burocracia intensa e 49 tarifas desta forma prejudicando o comercio exterior, dentro 

deste cenario desolador foi que o Governo 

as 

Federal decidiu entregar os portos 

Administra<;oes Portuarias Estaduais e Companhias Docas. 

A reforma Portuaria veio ap6s tres longos anos de discussao, onde em 25 de 

fevereiro de 1993 composta de 12 artigos, em que posteriormente, da Iugar a Lei 

Federal 8.630 com toda a sua complexidade. 

A lei 8.630 de 1993 vern a regulamentar a Constitui<;ao de 1988 que define 

claramente que os portos sao propriedade da Uniao e que o Governo Federal pode 

explora-los diretamente ou entrega-los em concessao; porem com a permanencia do 

Governo Federal como o regulamentador competente. E dentro do Ministerio de 

Transportes fica uma Subsecretaria de Portos e Vias Navegaveis, organismo 
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normative em que o mesmo fica responsavel pelos Pianos de Zoneamento e 

Desenvolvimento Portuario. Seus funcionarios representam o Govemo Federal nos 

Portos mantidos sob a tutela do Govemo Federal, mesmo tendo sido entregues ao 

setor privado, uma das premissas desta reforma foi descentralizar a administra9ao, 

dando autonomia gerencial e viabilizando a participa9ao do setor privado nos 

investimentos de infra-estrutura e superestrutura portuarias. Deu-se Iugar ao 

Operador Portuario, com uma efetiva participa9ao do setor privado e com uma 

coordena9ao e centrale das opera96es, assumindo este a responsabilidade total das 

suas a96es. 

E faz se ressaltar a simplifica9ao do complexo sistema tarifario e a abertura 

dos portos a urn ambiente de concorrencia, podendo cada urn deles estabelecer 

suas pr6prias tarifas. 

0 fato e que a lei 8.630 de 1993 nao surtiu o efeito almejado mais favoreceu 

tanto o setor privado quanta as entidades estatais para realiza9So de seus 

trabalhos. 

3.2. Conceito de Qualidade 

A defini9ao para qualidade foi primeiramente associada a defini9ao de 

conformidade as especifica¢es. Posteriormente o conceito evoluiu para a visao de 

Satisfa9So do Cliente. E partindo desta analise fez se necessaria uma adequa9ao 

da atividade portuaria a urn ambiente de concorrencia e a implanta9So de programas 

de Qualidade. 

Para que se chegue a uma qualidade de servi9os prestados e precise ter 

pessoas treinadas, equipamentos e uma infra-estrutura para facilitar o trabalho 

realizado. 

Para (Ballou. H. R. p, 73)" Nivel de logistica e a qualidade com que o fluxo de 

bens e gerenciado ." 

Podemos afirmar que a implanta9ao de qualidade dentro do contexte 

portuario, precisa de satisfa9ao do cliente e eficiencia econOmica, para ser funcional 

e aplicavel . 
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3.3. A Comunidade Portuaria 

A comunidade portuaria e composta por sindicatos de mao de obra, 

armadores, empresas prestadoras de servic;os, servic;os de retaguarda, etc. A 

Comunidade Portuaria nao e uma organizac;ao (mica com uma lideranc;a (mica e com 

politicas e estrategias em comum, mas sim urn conjunto de empresas privadas e 

organizac;oes do setor publico,em que elas tern suas pr6prias politicas e interesses 

muitas vezes opostos. 

0 cliente final para efetuar uma compra analisa todos o pros e contra para 

nao ter sabre saltos. E na maioria das vezes os neg6cios sao analisados para ver 

sua viabilidade esta na qualidade da logistics portuario 

Comunidade Portuaria estabelecem-se politicas de Gestao dos recursos 

comuns (o espac;o portuario, a tecnologia, o conhecimento, etc.). Tambem se 

descrevem as alianc;as desenvolvidas com outras organizac;oes (Zonas de 

Atividades Logisticas -ZAL, portos secas, operadores ferroviarios, etc.). 

3.4. 0 Operador Portuario 

E se produz uma integrac;ao de func;Qes, desde o acesso interne (infra

estruturas portuarias) ate o acesso externo (infra-estruturas de acessos e conexoes 

do porto com as redes terrestres, em alguns casas aereas), a prestac;ao de servic;os 

ao transporte de graos e mercadorias. 

De acordo com que se desenvolve as exportac;oes os servic;os vao se 

especializando, em termos de infra-estruturas, de elementos de carater 

organizacional, de prestac;ao de servic;os de transporte e logisticos. Todos estes 

elementos devem ser organizados encima do principia de servir as necessidades do 

cliente. 

0 armador assume as responsabilidades junto a seus clientes e responde 

pelo carregamento como seu mais isso faz parte de urn contrato previamente 

estabelecido com seu contratante, e os operadores log isticos e, em geral, todos os 

agentes que nao atuam somente como prestadores de servic;os no porto. Como ja foi 

dito, falar em Qualidade em termos de porto obriga a definir em que consistem os 
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servic;os portuarios, qual a area de atuac;ao e quem e o cliente do Operador 

Portuario. 

E observa se que para compreender a atividade portuaria em sua plenitude 

devem-se agregar alguns servic;os que dizem respeito as operac;oes fisicas e as 

tramitac;oes administrativas imprescindiveis para completar a passagem pelo de 

navios . Os servic;os sao tanto de responsabilidade publica como privada, e 

prestados por entidades publicas ou privadas. 

0 processo de logistica depende da coordenac;ao e atuac;ao direta dos 

agentes intervenientes nas atividades descritas, melhor sera o servic;o portuario. 

E se faz de suma importancia dizer que o cliente do porto percebe estes 

servic;os de forma global, e nem sempre identifica quem ou qual eo problema. Por 

esta razao, parece ser mais adequado o esforc;o para a Qualidade do servic;o do 

porto como urn todo, do que simplesmente nos servic;os Portuarios. 

3.5. A lmportancia da Logistica Globalizada 

A logistica se apara em suas bases de planejamento como ja foi comentado 

anteriormente, em que a globaliza<;ao de mercados criou condic;oes para que o 

transporte de graos nao continue Iento como e hoje e o mundo demanda por 

acordos com as vantagens em termos, de prec;o, qualidade e pagamento de tributes. 

Os Operadores Logisticos Mundiais surgiram como uma resposta aos problemas 

levantados por esta nova forma de produ<;ao em que hoje as cooperativas investem 

no produtor dos graos de paises aonde nao existem as pressoes as quais eles sao 

submetidos. 

0 sistema logistico globalizado mostra-se de certa maneira como urn 

complexo sistema de servic;os concatenado igual que os servic;os portuarios . 

A muitas variaveis em que a o valor logistico se eleva, dificultam a 

homogeneizac;ao dos servic;os em termos de qualidade e prec;o. Desta forma pode

se arriscar a falar de uma o seguimento logistico tern varias fases a se considerar 

como o cliente portuario que e exportadores e importados e os prestadores de 

servic;os que compoe esse cenario em que cada urn demanda por urn tipo de 

informac;ao para realizar sua parte no processo. 
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E se observarmos como empresas os Operadores Logrsticos globais 

integram func;oes para a melhoria empresarial e a globalizac;ao das suas atividades, 

objetivos e modes de negociar. E urn elemento fundamental para uma integrac;ao de 

sucesso e o desenvolvimento de sistemas de medida de desempenho que reflitam 

os progresses obtidos e propiciem urn impacto competitive. 

Para (Beluke, R. de ; Berta, D. J. p,22) "Ao custos mercadol6gicos merecem 

hoje o mesmo nrvel de detalhamento dos custos de produc;ao" 

Para fins de analise do empreendimento de logistica os fates apresentados 

pelo mercado tern que ter o mesmo tratamento que na produc;ao . 
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4. Resultados Obtidos da Analise do Problema do Porto de 

Paranagua 

4.1. Metodologia 

A Metodologia utilizada para analise desta problematica teve sua origem em 

entender o porque o Porto de Paranagua que tern recursos natural para ser um dos 

melhores no seguimento de exportacao graneleira passa por tantas percas com 

sequelas graves diante do mercado. 

E a analise de jornais, revistas e livros entrelacado fez se dar amplitude diante 

dos fatos onde a cada novo material analisado se mostrava uma nova fase da 

problematica portuaria que se arrasta pelas decadas. 

Os estudos voltaram se para os problemas Logisticos, que possam 

atrapalhar prazos, qualidade de servico e preco. Conceitos estes que mudam 

de acordo com as necessidades do cliente, portanto que nao podem ser 

representados em numeros absolutos. 

E ainda faz se necessaria salientar em que os olhos do pesquisador pairou 

sobre a soja em grao em que o Brasil se destaca por ser o maior produtor e 

exportador. 

As analises foram efetuadas de forma estratificada em que os anos 

analisados foram de 1996 a 2005 e a de se ressaltar que a analise foi ate 5 de 

junho de 2006 por que este assunto tern continuidade para outras futuras pesquisas. 

Os metodos de investigacao podem incluir entrevistas e analises de material escrito. 

4.2. A Entrevista 

No inicio desta pesquisa dentro das limitacoes ja foi pre-estabelecido que de 

acordo com as limitacoes deste trabalho o ambiente em que se desenvolvem as 

atividades portuarias esta Ionge de ser um ambiente transparente. Por haver 

diversos interesses, muitos deles opostos, fazem com que as informacoes tenham 

um valor muito importante em termos de mudancas. 
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A entrevista foi efetuada de forma aberta ao entrevistado que disponibilizou 

todas as informac;oes a qual lhe foi questionada, essa entrevista foi individual e 

realizada de acordo a data e hora pre-determinada pelo entrevistado dia 17 de 

maio de 2006 as 9:00 da manha . 

Foi solicitado para discorrer sobre o tema de acordo com urn roteiro de 

questoes porem, na verdade, a entrevista se desenrolou conforme se surgiu as 

duvidas diante dos fates apresentado pelo entrevistado que apresentou plene 

dominic no assunto em questao. E a espontaneidade na qual se desenvolveu a 

entrevista fez com que o assunto fluisse com informac;oes pertinentes 

para urn objetivo de pesquisa, e centrada em temas pertinentes a esse objetivo, 

fates, e o entrevistado ainda ofereceu material para analise do pesquisador. 

No contexte as entrevistas podem se classificar em tres tipos diferentes: a 

entrevista estruturada (ou fechada), a semi-estruturada e a entrevista livre (ou 

aberta). No caso desta entrevista realizada foi semi-estruturada e em alguns pontes 

livres em que se abordou mais do que o assunto pre-determinado, pois as duvidas 

foram surgindo a medida que as questoes eram respondidas. 

E de forma espontanea o entrevistado passa a trac;ar uma linha de 

pensamento revelando experiencias, processes e valores dentro do foco principal 

colocado pelo pesquisador, participando na elaborac;ao do conteudo da pesquisa. 

E se faz necessario salientar a importancia da elaborac;ao das perguntas 

fundamentais das quais partem os resultados deste tipo de entrevista, pois as 

mesmas sao resultado nao somente da teoria que alimenta a ac;ao do pesquisador, 

mas tambem, constituem a base de toda a informac;ao a ser pesquisada. 

0 pesquisador deve se ater sempre a seu roteiro pre-estabelecido, 

devendo analisar e interpretar de forma clara as informac;oes obtidas confrontando 

as com as informac;oes objetivas da pesquisa e dados sobre o entrevistado. 

E urn dos objetivos do pesquisador deve expor ao entrevistado da 

problematica levantada se valendo de urn questionario mais nunca se atendo 

somente a ele pois sempre que se faz questionar urn assunto ele abre novos 

horizontes. 
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4.3. 0 Registro da Entrevista 

0 registro desta entrevista foi feito com anotac;ao durante a entrevista, em que 

se anotou todos as informac;oes pertinente, baseada em urn questionario em que a 

medida que o entrevistado respondia anotava se para nao se perder os fatos no 

decorrer da entrevista. 

4.4. A Analise dos Dados 

A analise dos dados fez se de fundamental importancia dentro do objetivo da 

analise e resultado da entrevista realizada de forma que o assunto estudado foi 

visto dentro do ambito portuario e sua problematica . Portanto procurou-se situar os 

dados levantados no contexto da "problematica portuaria" apresentado o foco 

principal a loglstica portuaria que de forma planejada e estruturada possa fluir de 

forma satisfat6ria para os seus clientes. 

E a interpretac;ao de dados deve ser feita sem regras ou formulas e para fim 

de analise, a capacidade intelectual para interpretar os dados e transpor as 

informac;oes que eles revelam de acordo com o prop6sito do estudo faz a diferenc;a 

nos objetivos almejados com a pesquisa. E o fundamental para a conclusao e 

analise desta pesquisa foi realizar a verificac;ao dos dados de forma imparcial e 

objetiva procurando concatenar os fatos . 

4.5. Resultados Obtidos 

Os resultados obtidos com esse estudo,foi uma profunda reflexao de onde se 

tern que melhorar porque hoje no Estado do Parana essa problematica e urn 

problema latente em que ate mesmo o prefeito de Paranagua (Jose Baka Filho. 

Gazeta do Povo. p. 17) " S6 Paranagua nao aumentou os embarques de 

soja.Tambem e preciso atrair investimentos e novos exportadores para o porto" em 

conjunto com a (Aciap) em que segundo o presidente (Chaves.A. p, 17)" Cerca de 

70% da economia da cidade gira em tomo no porto." 

Observando os varios pontos apresentado temos urn horizonte mais claro da 

poHtica praticada dentro do setor portuario, em com uma sistematicas e novas 
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estruturas poderia vir a solucionar os problemas existentes, o metoda ineficiente 

com que se trabalha o porto hoje esta acarretando dificuldade a toda comunidade 

desde aqueles que dependem diretamente ate os que dependem indiretamente. 

Para se exportar a documentacao necessaria, nota fiscal, Registro de 

Exportacao (RE}, Romaneio Embarque (Paking List} e o Conhecimento de 

Embarque Maritima ( Bill OF Lading - B/L}. 

0 valor do frete maritima e basicamente composto, de frete basico ou por 

volume sempre prevalecendo o que ofertar maior receita ao armador e (AD-valorem} 

urn percentual sobre o FOB, aplicado sempre que o valor for maior que US$ 1 000 

por tonelada que pode vir a substituir o frete basico e a possibilidade de se somar 

ao basico este valor e se soma ainda sobretaxa de combustive!, que e para cobrir os 

custos com combustive!, sobretaxa de congestionamento incide sobre o frete basico 

por motivo de demora de atracacao do navio o que no porto de Paranagua este se 

faz sempre presente devido a demora de atracacao nos ancoradouros . 

4.6. Analise da Discussao 

A discussao apresentada tern urn cenario, amplo em que se tern que priorizar 

alguns pontos que e uma politica de melhoria portuaria mais clara e abrangente, 

com investimentos embasado na realidade do porto, mas nao basta uma politica de 

investimento mais de conservacao do que ja se existe para que o trabalho nao para 

gerando prejuizos. 

E a disponibilizarao de informacoes para os clientes e muito importante 

porque desses depende a receita e a melhoria portuaria que e embasada na Lei 

1 0893/2004 essa lei tern como base a renovacao marinha Mercante. 

A visao deficiente de quem e o cliente final impede a realizacao da auditoria 

de servico e das pesquisas entre clientes, as quais sao fundamentais para o tracado 

de uma estrategia eficaz de servico; o que exige urn total entendimento com o cliente 

portuario. 

E dentre a discussao esta os motoristas Autonomos, quando e o caso passa a 

cobrar mais uma estadia (4 horas de estadia}, o que incrementa custos. Da mesma 

forma as informacoes disponiveis para o cliente se vern prejudicadas. 
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Os atrasos em descarregar as soja nos silos fazem acrescer os custos porque 

e muito caminhao parade e cobrando suas diarias e do outro lado os navies parades 

tambem cobram diarias por suas estadias, custos estes que refletem diretamente na 

receita do produtor. 

E porem cabe notar que os estivadores possuem reserva no mercado de 

mao de obra portuaria, o que impede a contratacao de pessoal proprio fora do 

quadro da Estiva. 

A Receita Federal faz urn processo de vistoria se os tramites legais estao 

sendo cumpridos dentro da lei para exportacao de graos. Estes custos sao 

repassados para o cliente como taxa embutida no preco, ou seja: nao e urn custo 

discriminado na fatura. 

E a presenca obrigat6ria dos Trabalhadores do Sindicato de Arrumadores e 

uma disposicao legal e assunto definido na Convencao Coletiva de Trabalho 

juntamente o Sindicato de Operadores portuarios (SINDOP). 

A infra-estrutura disponivel e insuficiente para atender a demanda esse e 

ponto fraco, a falta de uma estrutura de mao de obra especializado constituem os 

pontes fracas do Porto de Paranagua o que deixa o processo Iento isso tende a 

criar demoras uma vez que os caminhoes tern que enfrentar fila de espera para 

poder realizar os seus services. 

Esta problematica faz com que a qualidade no services seja prejudicial para a 

exportacao, por que a medida que esse service e ineficiente tende a acrescer o 

valor do seguro sabre a carga por parte do armador. 

0 Porto de Paranagua tern sua posicao geografica a seu favor porque da 

forma como esta exposto com alguma melhoria sera uma referencia em termos de 

exportacao de soja do Brasil, para isso precisa de investimento, contratacao de 

pessoal qualificado, e precos abaixo da media para atrair novas investidores. 
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5. Conclusoes e Sugestoes Para Futuros Trabalhos 

5.1. Conclusoes 

Durante a presente pesquisa realizada identificou se muitos problemas dentro 

da administragao portuaria que se mostrou urn misto de uma administragao nao 

muito eficaz aliada a falta de investimento em conservagao em que os bergos de 

atracagao devem estar em plena funcionamento para reduzir os riscos de entrada 

dos navios e garantindo que os navios possam sair sem problemas tambem. 

E as instalagoes portuarias dependem para seu born funcionamento de 

manutengao que tern que comegar a ser revista desde o patios de manobras, 

moegas e silos e os equipamentos que conduzem a soja da moega ate os silos tern 

que se ter uma atengao em especial pais a agilidade em descarregar e carregar 

estao ligada ao born funcionamento deste processo. 

Faz se necessaria para reduzir os custos a operagao ininterrupta no porto, 

uma trabalho de duragao de vinte e quatro horas na epoca de safra, desta feita o 

processo tende a ter rapidez diminuindo o tempo de atracagao dos navios no porto. 

E transformando o patio de triagem de estacionamento o que e hoje, em Iugar 

onde os caminhoes venha a ter uma permanencia minima, e tern que ser criado urn 

outro patio para se ter mais flexibilidade para o trabalho de triagem, com uma 

segregagao para definir as filas de caminhoes para os silos publicos e aos terminais 

privados desta forma haveria agilidade melhorando o fluxo de caminhoes no 

corredor de exportagao do Porto de Paranagua. 

Uma logistica planejada e bern definida se faz fundamental para que o 

processo moroso portuario seja eficiente para reduzir os prejuizos e dar mais rapidez 

a exportagao de soja. 

Os objetivos especificos foram colocados que foi uma analise em que se 

observou que em decadas os investimentos foram minimos, sem as melhorias 

devidas a tendencia desta problematica e se estender e agravar ainda mais a 

situagao. 

Pode-se concluir que as transformagoes como a segmentagao da soja 

trangenica ja foi urn grande passo, o fato da populagao portuaria demonstrar suas 

dificuldades pode trazer a luz, solugoes as dificuldades. 
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Em resume deve-se enxergar que a eficiencia da logistica portuaria somente 

e eficiente quando atende as exigencias do mercado importador e exportador 

abrindo leques dentro do mercado acirrado impasto pela globaliza9Bo. 

E da mesma forma a disponibilidade de informa~oes e vital para que o fluxo 

ffsico no setor graneleiro, em que a informa~ao pede fazer com que a precisao seja 

uma arma poderosa no mercado internacional e isso se apresente como uma 

diferencial. 

Resumindo o Porto de Paranagua tern muito a oferecer basta, se fazer o 

ajuste necessaria para melhor proveito de seu espa~o fisico, e em definitive tern uma 

administra~ao eficaz e eficiente. 

5.2. Sugestoes Para Futuros Trabalhos 

A presente pesquisa apresentou muitas informa~oes, mais como esse 

trabalho foi limitado do ano de 1996 a 2005 e adentrou maio de 2006 mesmo 

procurando expor todas as dificuldades. lsto, porem foi insuficiente para o 

estabelecimento des pontes crfticos da logistica no porto, o que se faz necessaria 

maier aprofundamento na pesquisa , trazendo novas indicadores de desempenho 

que possibilitem a compara~ao, desta data para uma data posterior para se fazer 

uma caminho paralelo e comparative. 

Em urn futuro estudo pede se vir abordar com mais prioridade a administra~ao 

portuaria para analisar sua evolu~ao de proposta de realiza~o. 

E podendo a ter vir a fazer uma previsao de chegada de navies ao largo, 

atraca~ao e desatraca~o des mesmos, Indices de produtividade, quantidades 

embarcadas, previsoes meteorol6gicas, atraves de sistemas interligados de maneira 

funcional pede se ter informa~ao em tempo real. 

0 porto poderia se utilizar de urn estudo facade na especializa~ao de mao-de

obra que tende a fazer diferen~a na qualidade de servi~os prestados reduzindo os 

custos e aumentando os investimentos. 
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ANEXOS: 

DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA REALIZAR EXPORTAQAO, E 
COMPOSTA POR UMA NOTA FISCAL, REGISTRO DE EXPORTAQAO-RE, 

ROMANEIO DE EMBARQUE (PACKING LIST) E CONHECIMENTO DE 

EMBARQUE MARITiMO (BILL OF LADING- 8/L) 

.. ---·---------·- ----------··----- --------~--- --------,.------- - ----- --- -------------- ,-.~-::--:_--- ,--:- --·-- ------------::.----:--,----.---: 



MonELO NOTA FISCAL 

NOTA FISCAL • Mod.O 1 Dell! de Emlssl!o: 

Iii SAiOP. D ENTRADA DEST!NII.TAAlOIREMETEifTE Dall! de Selda{ Entrada: 

Dall! Llmi!B pal'l!l emlsi!lo: dcVmnvae HOI'l!l de Selda: 

Nillllreu da ope~ ln=tt;llo Esraduiof do CNPJ: 
r<rer;:edtr"li!l desllnadall CF/OP subsatulllvo trlbolllrla 
Exper!B~o CF/DF: 

DESUNARJO/REMEIENlE 

Nolfll!!!/ Rado SO dill: 

Eftdere~: Balrro: 

Mlinldplo: Fon~ax: UF: lnserl~o Es!Bdual: 

FA lURA 

I Piilgamento medlenll! Cl!r!B de Cn!dlto II vista 

DADOS DO PRODUTO/SERVI'IfO 
COCI. De!lfrlcio O:s.fl!l. Sit Trlbut Unld Quant VI.Urdt VI.Till:i!l Allq. Allq. VI. lPl 

Prod. p~ R$ RS lPI ICMS R$ 

d.LCULO DO IMPOSTO 
81!1!11!1 de Cllrulo ICMS VI. doiCMS 81!12 de Clle~.~lo ICMS !Wb!t VI. !CMS !Wb!t VI.Tolllill'rodua 

vi. do rrell! vl doSegJro outms despesas ~ssarlos VI. TOil!llPI VI. To !ill de Nota 

~NSPORTADOR/VOLUMES1RANSPOR~DOS 

rt:.me f Redo SOdel 

Endere~ 

QUI!Illlldaele E'Sf!U!!de 

DADOSADICJONAIS 

Morci!c!Drlao -- a 
~"!'~ 
II! No. llliOilOO de li .. mn/ ... 

ul!o tru:Jdl!m:lo do x:Ms 
!Illlb""'" lJ!j 12S4/!l6, .. ~. ~Q, 
l!!!m 1. 
NIID tru:tdl!m:lo do 1'1, Clll!bm .. 
.. aiJD 40. lm:f"' 1!11, dea!!ID 
~ii!lll. 

Freteper coftta I'II!!Ci!l do Velculo lJI' CNPJ 

1-Emltente 

2-Dest~na!Brlo 

Munldplo lJI' lnscrlt;f!io Estedui!l 

Man:a N6mi!!FO Peso Brum Peso Llquldo 

C6DJGO DE SD'UAc;lO 1RIBUTARIA 

A)J ebel" 'A' On! em e MorD!di:lrla 
u,. Nodlmll 
1-hlrmgdr"- hlfl<l't"'ii!<> dlr..ra 
2-l!<&noRgl!'lno -Ai!qulrldoo oo 
mere!lfo intern-a 

II) hbola"B'"frl!.ltMS 
I) -lrbllhd2otn!egrloim•r>le 
1- Tributa er:om CJllmw;ado 
lc:MS "'"' ... bsllld""' tlburlirli:O 
2-Can rl!lfla;IID de liMe de oil rub 
Hsontaru niiD ltlbllla emm 
4-!s..WO 00 niiD !rlbldoda 
~-am sus.,.,..,ao ru lfr*rlmeniD 
6-lc:MS c-5Jietorm!OI!efl<l' 
'1-0umsrrm 
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Fonte: . http://www.apredendoexportar.gov.br/sitio/paginas/plaExportacao/inedex.html 
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MoDELO REGISTRO DE EXPORTA<;AO-RE 

Reglstro de Exporta~&o • RE 
SISBACEN IBllM-100:1'0!17GI3413 SISCONEX 221152001 10:54 
lRAN&.9lOPCEX:m REGISTRODE OPE~SDE EXPClRTAQlO MCE<51M 
~-~~-,~~.-PCEXfiDIA •INCUJSi!.ODE REGISTRODE EXPCRTAQI.O.~~--=w-~ 
Nl.IIIERO REGISTRQ DATA REGISTRO 22.05.:mt 

ENrRA •SEGUE PF9211* UMPA PF:J1•hCORRIGE PF:ns •RETCf!NA 
Pl'9"2i .,TRAN&.\';AO PFf.l13 '"80S PFt2124 ~ENCERAA 

SISBACEiiiiBl0$.1131D'Oli7GI3413 SISCOOEX Z!/1&2001 10:54 
lRAN&.9lOPCE<:m REGISTRODE OPERA~SDE EXPCRTA!;)\0 MCEX501il! 
"e•~--·--~-PCEXfilllll·INCWsAODE REGISJRODE EXP~T.t\I';A~~~---·---·-

NliiiERODORE: DATA RE GISTRQ 22.05.:2001 

ENrRA ~SEGUE Pl'll'20'" UMPA PF:1114 •~RIGE PF3t5 ~ RETCf!NA 
PF921 "TIIANSP.\';AO PFtJ13"SOS PF12124,.ENCERRA 

Fonte:. http://www .apredendoexportar.gov. br/sitio/paginas/plaExportacao/inedex. html 
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I MODELO ROMANEIO DE EMBARQUE (PACKING LIS'I) 

Romaneio de Embarque 
E)(ll()ftTAOOR.: IMPDR.TAOOR.: 

FATURA COMERCJAL; DATE: 

OSSER.IJ,o.¢£5: 

ITEM QTD UMIDA£le OESCRI~ DA MERCAOOR.IA .PESO PESO ~ N'll. UQUIOO BRUTO 

TOTAL 

NOT AS: 

Fonte:. http://www.apredendoexportar.gov.br/sitio/paginas/plaExportacao/inedex.html 



MoDELO CONHECIMENTO DE EMBARQUE MARITIMO (BILL OF 
LADING- BIL) 

Conhecimento de Embarque Maritimo ... (8/L) 

CODE NAME: "CONGENBi.I.L" • EDITIOO 1994 
Shipper BILL OF LEADING 

1U BE USED Wlnt Oil\l!TEIH'AATIES 

Consignee 

'lfessel 

fai'Whicb 
ilttif'lll rel!lpl!l'l!iilla !Uf kleaot <1~ ,_.,~) 

freight payable aa per 
CHARTER-PARTY dated: 
J:li!Cl!!M!d !1ft aa:oont fJf ~; 

SHIPPI!D 
at ltv. part laoding in •J:lllaR!II gaad an:llor- mt>di!iah 
00 -1heV1!-ilfot ""ltia!l'< l<>llle fiUil uf d~ 
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Fonte:. http://www.apredendoexportar.gov. br/sitio/paqinas/plaExportacao/inedex. html 


