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RESUMO

Este trabalho propõe uma avaliação do cenário da cabotagem por meio de análises hierárquicas 
dos seus entraves. O estudo aborda o histórico da logística militar, os custos dos transportes e as 
características  dos  diferentes  modais.  O  trabalho  em  questão  destaca  o  comportamento  da 
cabotagem com o objetivo de mostrar os pontos que afetam o seu desenvolvimento ao longo da 
costa brasileira. Além da revisão bibliográfica foi desenvolvida uma metodologia de avaliação dos 
principais entraves da cabotagem. Propõe-se a utilização de um método de auxílio  à tomada de 
decisão por múltiplos critérios, o Macbeth. A avaliação do entraves foi feita a partir dos critérios 
custo, tempo e variação de carga. Por fim foram elaboradas propostas de ações para superação dos 
entraves hierarquizados.
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ABSTRACT

This work proposes an assessment of the coastal landscape through a hierarchical analysis of 
their  barriers.  The  study  discusses  the  history  of  military  logistics,  transport  costs  and  the 
characteristics of different modes. The present report highlights the behavior of cabotage in order to 
show the points that affect their development along the Brazilian coast. In addition to the literature 
was developed a methodology for assessing the main barriers to cabotage. It is proposed to use a 
method to aid decision making by multiple criteria,  Macbeth. The evaluation of the barriers was  
made from the criteria cost, time and increased load. Finally proposals for action were developed to 
solve the hierarchical barriers.
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1  INTRODUÇÃO

O termo cabotagem é derivado do nome de família do navegador veneziano do século XVI, 

Sebastião Caboto, que explorou a costa da América do Norte ao margeá-la, da Flórida à foz do rio 

São Lourenço, no atual Canadá. Na  América do Sul, Caboto, ao serviço da Coroa de  Espanha, 

adentra o rio da Prata, pelo litoral, em 1527 em busca da mítica Serra da Prata, numa expedição que 

prolonga até 1529, sem lograr o seu objetivo. Por causa desses feitos na navegação costeira e em 

sua homenagem a estratégia de navegação costeando o litoral recebeu o nome de cabotagem. (Pauli, 

1987, p. 26-27).

O  transporte  marítimo  de  cabotagem,  segundo  definição  da  CNT  (2007),  é  o  transporte 

realizado entre dois portos da costa de um mesmo país ou entre um porto costeiro e um fluvial.  

Atualmente no Brasil, grande parte das cargas típicas para o transporte de cabotagem foi transferida  

para o modal rodoviário, que possui grande oferta de prestadores de serviços.  

Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (2007), o modal rodoviário responde por 

61% da produção nacional de transporte de cargas. Para Castro, N. (2001), há uma tendência de 

crescimento do comércio interno entre as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e as regiões mais  

industrializadas do País: Sul e Sudeste. Nesta linha de raciocínio, Fleury (2000) argumenta que ter  

uma matriz de transporte de cargas compostas por 61% de um único modal; o rodoviário,  com 

infraestrutura deficiente e problemas de regulamentação, insegurança de cargas,  informalidade e 

fragmentação do setor, é demonstrar incapacidade de atender a uma demanda futura. Desta forma, a 

busca  para  atender  novos  e  concorridos  mercados  tem levado  diversos  agentes  econômicos  a 

viabilizar alternativas de transporte com menor custo. 

Segundo Nazário (2000a), o uso de mais de um modal é uma oportunidade para as empresas 

tornarem-se  mais  competitivas.  A orientação  dos  processos  produtivos,  buscando  atender  aos 

requisitos  dos  mercados  consumidores  quanto  à  qualidade  dos  insumos  e  produtos,  prazos  de 

entrega, assistência técnica e inovações, tem feito com que a eficiência do sistema logístico se torne 

16



uma condição básica para a competitividade de todos os setores da economia. Se os sistemas de 

infraestrutura  não  funcionam adequadamente,  isso  se  reverte  nas  atividades  econômicas  como 

aumento do custo (Caixeta Filho e Martins, 2001). 

A multimodalidade surge então, como forma de diminuir  os custos logísticos.  Para Nazário 

(2006), ela se define como um transporte eficiente realizado por mais de um modo, em uma cadeia 

de  transporte  integrada,  com vários  transbordos,  e  uma  única  fatura  de  prestação  de  serviço,  

caracterizando-se  como  um  serviço  porta-a-porta.  Assim,  um  perfeito  funcionamento  da 

multimodalidade no Brasil será a forma de viabilizar os produtos brasileiros em qualquer mercado a 

preços competitivos e condições favoráveis. E, por sua vez, o transporte de Cabotagem aliado às 

vantagens da multimodalidade é o ponto chave de sucesso para desafogar as rodovias, reduzindo os 

preços dos fretes dos produtos e reduzindo os impactos ambientais das emissões de poluentes na  

atmosfera, as mortes nas estradas, os roubos de cargas e a depreciação das vias. Para isso, deve-se 

eliminar uma série de entraves que faz com que o transporte de cabotagem perca competitividade 

para o modo rodoviário. 

1.2 QUESTÃO DE PESQUISA 

Com base no contexto apresentado, pode-se concluir que a navegação de cabotagem é um tipo 

de transporte, que apesar de econômico e menos poluidor, é subutilizado no Brasil.

 Para um país de dimensões continentais e, segundo Rodrigues (2003), com mais de 7500 km 

de costa, com 80% da população e 75% do PIB concentrados aproximadamente a 200 km da costa, 

uma  navegação  de  cabotagem deficiente,  é  um problema  crítico,  pois  gera  ônus  para  toda  a 

população e perda de competitividade dos produtos tanto na importação quanto na exportação.

Nesse contexto o presente trabalho tem a seguinte questão de pesquisa:

É viável investir na superação dos entraves da cabotagem a fim de aumentar a sua participação 

na matriz de transportes do Brasil? Quais são os entraves que dificultam a utilização desse modal e 

qual seria a ordem para a superação desses entraves?
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Pelo  fato  de  cabotagem se  tratar  de  um modo  com vantagens  econômicas  e  ambientais 

superiores aos demais  modos, faz com que se torne de extrema  importância o aumento de sua 

participação no país. Atualmente o Brasil conta com uma malha rodoviária e ferroviária deficiente, 

logo, investir no modo de cabotagem passa a ser uma questão estratégica para o país. Dessa forma,  

os entraves a esse modo devem ser estudados e hierarquizados.

1.3  OBJETIVO GERAL

Análise e hierarquização de entraves para o incremento da participação da cabotagem no Brasil.

1.3.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Levantar a participação da cabotagem no âmbito do transporte de cargas no Brasil,  a fim de 

mensurar o gargalo logístico deste modo;

 Identificar  os principais  entraves,  que desestimulem ou tornem pouco  viável  a  utilização  do 

modal de cabotagem;

 Propor alternativas para a superação dos entraves da cabotagem no Brasil;

 Hierarquizar  os  entraves através  da utilização  de técnicas  de pesquisa  operacional a  fim de 

priorizar a utilização de recursos para superação dos problemas.

1.4  JUSTIFICATIVA

A grande extensão territorial do Brasil e seus mais de 7500 km de costa geram um contraste 

com a pequena utilização  da  navegação  por  cabotagem.  A geografia  do  país  aponta para  uma 

vocação marítima. Rodrigues (2003) explica que, a uma distância máxima de até 500 km do litoral, 
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encontram-se: a) todas as concentrações urbanas com mais de um milhão de habitantes, à exceção  

de Brasília e Manaus; b) todas as refinarias de petróleo, exceto a de Manaus; c) 97% de toda a  

produção industrial; d) 90% do consumo de energia elétrica; e) 85% de toda a população do país; f)  

83% de todas as receitas da União; e g) 75% das rodovias pavimentadas. Esses fatores deveriam 

contribuir  para a utilização  da cabotagem,  porém não é isso o que acontece.  Segundo Anuário  

ANTAq  (2011),  o  crescimento  do  mercado  da  cabotagem  é  negativo:  o  volume  de  carga 

transportada, entre 2001 e 2011, decresceu 0,03% o total movimentado passou de 137 milhões de 

toneladas movimentada na cabotagem em 2001 para 133 milhões em 2011. 

O estudo  parte  da premissa  de que o transporte marítimo  de Cabotagem no  Brasil  é  uma 

alternativa viável para integrar cadeias de suprimentos em diversos setores, podendo reduzir custos,  

ao mesmo tempo em que contribui para o meio ambiente,  ao substituir o transporte terrestre de 

cargas pelo modal marítimo.

O transporte marítimo de cabotagem, já foi responsável, em 1951, por 27,5% da produção de 

cargas do país. Porém, atualmente, responde com apenas 13%. A Lei de Modernização dos Portos 

(lei nº 8630/93) e a estabilização monetária da economia brasileira, a partir de 1999, permitiram que 

as empresas de navegação investissem novamente no setor. Tais investimentos elevaram em 227% a 

movimentação  das  embarcações  de  cabotagem nos  portos nacionais  de  2003  e  2008,  com um 

crescimento de 181,7% na tonelagem de carga geral (ANTAq, 2009), a carga containerizada quase 

dobrou, com um crescimento de 93,5%. Isso mostra que, com a superação dos entraves e as muitas 

barreiras ainda existentes, o modal de cabotagem poderá ter um grande incremento de utilização no 

Brasil.

O  Plano  Nacional  de  Logísticas  de  Transportes  prevê  um  aumento  na  participação  na 

navegação costeira de 13%, que é praticado atualmente, para 29% até 2025, com investimentos até 

2015  de  mais  de  54  milhões  de  reais,  evidenciando  o  interesse  nacional  para  o  estímulo  da 

utilização desse setor no país (CNT, 2007).

1.5  ABRANGÊNCIA E DELIMITAÇÃO DE TÓPICOS ENVOLVIDOS
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A análise do problema apresentado requer a aplicação de conceitos relacionados à Engenharia 

de Transportes, e à Pesquisa Operacional.

A Engenharia de Transportes engloba a Logística e  Supply Chain, aos modos de transporte e 

suas peculiaridades. 

A Pesquisa Operacional se aplica na construção do método multicritério de apoio à decisão que 

será utilizado para hierarquizar os entraves. 

1.6  METODOLOGIA

O presente trabalho divide-se  em 9 (nove)  Capítulos.  No  Capítulo  1 (um) apresentam-se a 

introdução, objetivos do trabalho, sua justificativa e metodologia.

No Capítulo 2 (dois) são abordados os modos de transportes, suas diferenças e peculiaridades e 

a multimodalidade.

No Capítulo 3 (três) apresentam-se o sistema portuário, comentando o cenário atual, o cenário 

antes e após a lei de modernização dos portos (lei n° 9.432),

No Capítulo 4 (quatro) são discutidos os entraves que dificultam a utilização da cabotagem no 

Brasil com suas respectivas proposta de solução

No Capítulo 5 (cinco) é mostrada a descrição do método multicritério Macbeth, utilizado para 

fazer a hierarquização.

No Capítulo 6 (seis) é feito o levantamento dos critérios custos, tempo, e do aumento da carga 

que ocorre para cada entrave solucionado.

No Capítulo 7 (sete) é aplicado do método multicritério Macbeth e mostrados os resultados e as 

conclusões iniciais.

20



No  Capítulo  8  (oito)  são  feitas  as  conclusões,  recomendações  e  propostas  para  trabalhos 

futuros.

No Capítulo 9 (nove) são apresentadas as Referências Bibliográficas.

2  OS MODOS DE TRANSPORTES

No Brasil os modos de transportes mais comuns são o rodoviário, ferroviário, aquaviário, aéreo 

e dutoviário. A figura 2.1 a participação de cada modal na matriz de transportes brasileira.
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Fonte: Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT 2007

FIG. 2.  Participação dos modais na matriz de transportes

A maioria dos produtos destinados ao consumo é transportada pelo modal rodoviário, feito por 

estradas, rodovias, ruas e outras vias pavimentadas ou não com a intenção de movimentar materiais,  

pessoas ou animais de um determinado ponto a outro. Segundo a ANTT (2009), em 2008, o modal 

representou a maior parte da matriz do transporte no Brasil, responsável por aproximadamente 61% 

do transporte de cargas. Para o atendimento aos canais de distribuição, inclusive para completar a 

operação de um centro de distribuição, com entregas de curta distância. O uso deste modal é de 

extrema  relevância,  principalmente  para  atender  ao  fracionamento  de  entregas  aos  clientes, 

atendendo  praticamente  todo  o  território  nacional.  Em relação  à  disponibilidade  deste serviço, 

existem transportadoras regulares com frota própria e também os transportadores denominados de 

autônomos. Ambos podem atender a demanda da empresa, dependendo da necessidade e volume a 

ser transportado. As principais vantagens deste modal estão na possibilidade do transporte integrado 

“porta a porta” e de adequação aos tempos necessários, assim como freqüência e disponibilidade. 

Como desvantagem ocorre a limitação da capacidade de carga, exigindo um volume muito grande 

de equipamentos nos casos da movimentação de volume maiores.

O Brasil, com 27 estados, 5.560 municípios e 8.514.876.599 km2 de área é o 4º maior país do 

mundo  em terras  contínuas,  possuindo  dimensões  continentais.  Para  seu  tamanho,  sua  malha 

rodoviária ainda precisa ser mais desenvolvida, principalmente no que tange à qualidade (ANTT, 

2009).

De acordo com o Anuário Estatístico dos Transportes Terrestres (AETT - ANTT 2009), de 2004 

a  2008,  a  malha  rodoviária  pavimentada  cresceu  em  torno  de  11,5%  passando  de  196.095 

quilômetros pavimentados em 2004 para somente 218.000 em 2008, sendo 51% destes, de rodovias 

estaduais.

A malha rodoviária precisa de mais investimentos, ampliação e manutenção, porém os outros 

modos de transporte necessitam ainda mais investimentos que o modo rodoviário. O aumento da 

utilização dos modos não rodoviários equilibraria a matriz de transportes, beneficiando todo o país.  

A concorrência se daria não somente dentro de cada modo, mas entre os modais.
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A modalidade ferroviária teve início no Brasil na década de 30, pela iniciativa privada. Quase 

30 anos depois, as ferrovias foram estatizadas e perderam seus investimentos à medida que a matriz 

de transportes migrou para o modo rodoviário.  Com manutenção precária e má conservação das 

vias,  a  partir  de  1996,  as  ferrovias  foram  desestatizadas,  visando  um  maior  crescimento  e 

aproveitamento da infraestrutura.

Segundo o anuário (ANTT 2009), o Brasil possui 12 malhas ferroviárias, todas concessionadas, 

que compõem uma extensão de 28,2 mil quilômetros. Elas estão concentradas principalmente nas 

regiões sul, sudeste e pequena parte do nordeste, chegando aos respectivos portos. 

2.1  O TRANSPORTE MARÍTIMO

Este tópico  é dedicado  à introdução  de alguns  conceitos acerca do transporte marítimo  no 

mundo e no Brasil, compreendendo um pequeno histórico de sua existência. 

2.1.1 O TRANSPORTE MARÍTIMO NO MUNDO 

De acordo com Alice Web (2010). atualmente, o transporte marítimo de cargas representa mais 

de 90 % do volume do comércio  internacional.  Essa modalidade de transporte sempre exerceu 

influência significativa nas economias nacionais e  mundiais,  diretamente ligadas ao intercâmbio 

comercial entre os povos.  A importância econômica, social,  política e  estratégica do transporte 

marítimo demonstram que uma marinha mercante desenvolvida é considerada de grande relevância 

para diversos países. 

Segundo Gomes, T. (2004),  com o advento da máquina a vapor,  o período entre os séculos 

XVII e XIX foi marcado pela soberania inglesa no transporte internacional. O Navigation Act, de 

1660,  determinava  que todo o comércio  da Inglaterra e  de suas colônias  deveria  ser  realizado 

através de navios ingleses. Apesar de sua revogação, em 1850, a influência inglesa continuou até o 

final do século. 
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Ainda de acordo com Gomes, T. (2004), no século XX, novas nações iniciam suas atividades 

no  transporte  marítimo  internacional,  com destaque  para  os Estados  Unidos,  Alemanha,  Itália, 

Japão, China, Taiwan, Cingapura, Hong Kong, Coréia do Sul, Chile, Peru e Brasil. As últimas três 

décadas do século XX apresentaram rápidas e intensas transformações. Até o final da década de 70, 

observou-se  a  adoção  generalizada de  práticas  protecionistas  pelos  países  em desenvolvimento 

(acordos bilaterais, concessão de subsídios e conferências de frete, que correspondem a grupos de 

empresas que se unem para explorar o serviço em determinado tráfego). No entanto, após o início  

dos anos 80, ocorre um enfraquecimento progressivo dessas práticas, que controlavam o segmento 

de carga geral.  Desde então, foram implementadas mudanças tecnológicas nesse segmento, tais 

como a containerização de cargas e o aumento do porte e propulsão dos navios. Dessa forma, foram 

rompidas as barreiras técnicas que impediam o crescimento do tamanho das frotas das empresas de 

navegação. Adicionalmente, desde as últimas décadas do século, diversas fusões e incorporações 

têm  sido  registradas,  visando  ao  aumento  da  competitividade  e  a  ampliação  da  capacidade 

operacional.  A partir  desse momento, registra-se uma queda generalizada nos níveis de frete e o 

mercado torna-se mais integrado, causando o desaparecimento de pequenas empresas com atuação 

regional ou em nichos de mercado. 

A atividade de marinha mercante no transporte de cargas divide-se em dois grandes segmentos,  

de acordo com sua estrutura de mercado e características (Caderno de Infra-estrutura, 1997): 

- linhas regulares (transporte de carga geral) – liner shipping; 

- linhas não regulares (transporte de granéis) – chartered shipping. 

A Tabela 2.1 mostra as principais diferenças entre os dois maiores mercados de transporte de 

carga. 
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TAB. 2. Principais diferenças entre os dois maiores transportes de carga
Linhas regulares (liner shipping) Linhas não regulares (chartered shipping)

Viagens regulares e pré-determinadas Viagens não regulares

Rotas definidas Rotas não definidas

Contrato de transporte individualizado por 
mercadoria

Contrato de transporte normalmente envolve o 
afretamento de toda a embarcação

Mercadorias de alto valor agregado Mercadoria de menor valor agregado

Cargas unitárias ou conteneirizadas Cargas soltas (a granel)

Estrutura cartelizada Estrutura concorrencial

Barreiras à entrada representada por altos 
investimentos iniciais

Facilidade de entrada

Fonte: 

Caderno de Infra-estrutura (1997)

No segmento de linhas regulares, as viagens são com rotas e escalas definidas, havendo grande 

integração com outros modais de transporte, através de redes e sistemas de logística. Esse segmento 

realiza o transporte de mercadorias de alto valor agregado, onde se torna necessário uma rede de 

agentes comerciais para a captação de carga nos principais portos, centros industriais e comerciais 

do  mundo,  além dos terminais  para  a  recepção  e  distribuição  das cargas dos  clientes  e  para  a 

estocagem provisória entre as escalas dos navios. 

2.1.2  O TRANSPORTE MARÍTIMO NO BRASIL 

No Brasil, país que possui aproximadamente 7.500 km de litoral e com algumas das maiores 

bacias hidrográficas do mundo, apenas 13,6% do transporte de cargas é feito pela água (61,1% por 

caminhões,  20,7% por trens e 4,6% por  avião e por  dutos).  Na China,  por exemplo, 54% dos 

volumes são despachados pelo modal aquaviário e apenas 13% por estradas (SALES, 2004).  A 

figura 2.3 mostra a matriz de transporte do Brasil. 

Num país onde as principais cidades, os pólos industriais e os maiores centros consumidores 

concentram-se  no  litoral  ou próximo  a  ele,  o  segmento  de  cabotagem deve  surgir  como  uma 

alternativa  viável  para  compor  a  cadeia  de  suprimentos  de  diversos  setores.  O  segmento  de 
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transporte de cabotagem e a chamada grande cabotagem ou cabotagem internacional, envolvendo os 

portos da Argentina e Uruguai, têm crescido discretamente, nos últimos anos, mas são grandes as  

perspectivas de aumento de demanda. 

Segundo Fadda (1995 apud ONO,  2001),  o  segmento de cabotagem foi muito utilizado no 

transporte de carga a granel, sendo o principal modal de transporte utilizado até a década de 30,  

quando as malhas rodoviárias e ferroviárias apresentavam condições precárias para o transporte. A 

partir desse momento, quando foi eleito o presidente da república Washington Luis, cujo slogan da 

campanha  era  “Governar  é  construir  estradas”,  os  investimentos  foram  direcionados  para  a 

construção de estradas, pavimentação de vias e manutenção da malha rodoviária. Com a chegada 

das indústrias automobilísticas,  nas  décadas de 50 e 60,  a  política de desenvolvimento adotada 

estava praticamente estabelecida para o modal rodoviário. Em contrapartida,  o modal aquaviário  

sofreu as conseqüências desta política pela escassez de recursos e  foi gradativamente perdendo 

espaço nesse cenário. 

Fadda (1995 apud ONO, 2001) aborda que, na tentativa de reverter essa situação, foram criados 

alguns órgãos e comissões, tais como o Fundo da Marinha Mercante e a Superintendência Nacional 

da Marinha Mercante (Sunamam), que tinham como principal objetivo alavancar a construção naval 

no país, estabelecer linhas de navegação a serem cumpridas regularmente pelas empresas, levantar  

recursos para investimento na infraestrutura portuária e adequar a frota de embarcações brasileiras 

para atender a demanda que havia migrado para o modal rodoviário. 

De acordo com Fadda (1995 apud ONO, 2001), porém tais medidas não tiveram os resultados 

esperados devido ao grave processo inflacionário que o país atravessou cujas conseqüências diretas 

foram o encarecimento excessivo da construção naval brasileira e a ineficiência dos portos, tanto no 

que tange aos custos de movimentação e liberação de carga, quanto às baixas produtividades dos 

equipamentos de manuseio. Dessa forma, foi inevitável que grande parte da carga passasse a ser 

transportada pelo  modal  rodoviário.  Restou, para o segmento  de cabotagem,  parte  da carga de 

granéis líquidos e sólidos, que são cargas de grandes volumes e baixo valor agregado. 

Na década de 70, a navegação brasileira de longo curso atingiu o seu auge, quando a construção 

naval  apresentava  recorde  de  construção  de  cinqüenta  navios,  totalizando  1.394.980  toneladas. 

Contudo, esse desenvolvimento desenfreado ocorreu de forma desordenada. Em 1973, ocorreu o 
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primeiro  choque  do  petróleo  em razão  da situação  da  organização  dos  países  exportadores  de 

petróleo no controle das operações. O choque não abalou os planos de investimentos direcionados 

ao modal rodoviário e, apesar do elevado custo do petróleo e seu conseqüente impacto inflacionário 

na economia, o modal rodoviário aumentava a sua parcela na movimentação de carga no país. O 

resultado foi uma predominância do transporte rodoviário em rotas de grande distância, que seriam 

típicas do transporte de cabotagem. 

Em 1979, segundo Fadda (1995 apud ONO, 2001), ocorreu a segunda crise do petróleo, na qual 

os países produtores de petróleo revisaram seus preços,  dando início a  um período de recessão 

mundial,  em contrapartida ao crescimento da economia brasileira,  justamente durante o período 

conhecido como Milagre Brasileiro. Nessa conjuntura, a matriz de transporte brasileira já  estava 

consolidada com o modal rodoviário usufruindo-se do diesel subsidiado e, ainda assim, operando 

em níveis elevados de frete. Ao final da década de 90, a privatização das estradas e o aumento nos  

pedágios contribuíram ainda mais para o aumento do preço do frete rodoviário. 

Em 1990, de acordo com Fadda (1995 apud ONO, 2001) a empresa Aliança Navegação iniciou 

as operações de transporte marítimo de containers via cabotagem com duas embarcações na linha 

Santos-Manaus, na tentativa de viabilizar o modal aquaviário, que correspondia a 18,4% do total 

contra 56% do modal rodoviário.  Diante do contexto de elevados níveis  do frete  rodoviário,  a 

alternativa pela cabotagem se mostrava propícia e oportuna, apesar dos problemas da infraestrutura 

portuária. O fracasso veio imediatamente no início das operações, quando tomou posse o presidente 

Fernando Collor,  que inviabilizou os investimentos programados até então, através de um plano 

econômico que trouxe incertezas e prejudicou investimentos. 

Em 1999,  num contexto  diferente  de  1990,  com uma economia  estabilizada  e  índices  de 

inflação controlados, o país retomou seu crescimento e possibilita uma nova investida no transporte 

marítimo por cabotagem. Nesse novo contexto, a infraestrutura portuária, um dos fortes entraves à 

cabotagem,  passa por uma  época de transição com a implantação da Lei de Modernização dos 

Portos,  cuja  conseqüência,  direta  e  indireta,  conforme  abordado  no  item 3.2.2  se faz  sentir  na 

melhoria  das  condições  de  operação,  melhores  níveis  de  serviços  e  custos  compatíveis  e 

negociáveis. ONO (2001 apud Fadda, 1995).
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Hoje, as empresas têm consciência de que a viabilidade do segmento de cabotagem depende do 

nível de serviço oferecido ao usuário, da qualidade dos serviços, da confiabilidade, da regularidade 

e continuidade, do tempo em trânsito e freqüência compatível com a carga e, principalmente, de 

fretes competitivos (ONO, 2001). 

Cerca  de  30  vezes  mais  eficiente  energeticamente  que  o  modal  rodoviário,  a  cabotagem 

trabalha  atualmente com rotas e  escalas bem definidas,  atracações em dia  e  horários definidos,  

capacidade de planejamento logístico superior ao modal ferroviário e a mínima, ou quase extinta, 

possibilidade  de  acidentes,  roubos,  mau  tempo,  atrasos  e  baixíssimo  custo  com seguros,  item 

encarecedor  na  movimentação  por  rodovias.  Seu  potencial  econômico  já  vem  apresentando 

resultados. A seguir são mostradas as figuras, 2.2 e 2.3,  comparativas da eficiência energética e 

consumo  de  combustível  dos  modais  hidroviário,  ferroviário  e  rodoviário  (Ministério  dos 

Transportes 2007).

Segundo  Balau  (2007),  a  cabotagem  brasileira  também  tem  importância  para  a  balança 

comercial,  visto  que  o Brasil  é  importador  de  diesel  e  exportador  de  óleo  marítimo  (bunker), 

produto este com excedente, ou seja, é produzido mais do que é consumido no mercado interno. 

Assim sendo, na medida em que se tem uma migração do modal rodoviário para o marítimo, o país  

terá menos  necessidade de importar  diesel e  exporta o óleo  marítimo,  contribuindo  para que a 

balança comercial fique positiva. 

Fonte: Ministério dos Transportes 2007

FIG. 2. Comparação da eficiência energética entre os modais

Fonte: Ministério dos Transportes 2007

FIG. 2. Comparação do consumo de combustível entre os modais

Outra importante vantagem da cabotagem é o ganho ambiental. Além de poluir menos e emitir 

seis vezes menos gás carbônico e 18 vezes menos NOx que o modal rodoviário,  contribui para 

melhora  da  qualidade  de vida.  A transferência  de  parte  do  modal  rodoviário  para  o  marítimo 

resultará na redução de caminhões na estrada, ou seja, milhares de geradores de poluição a menos 

trafegando pelas rodovias brasileiras. E, ainda, com a aprovação do Protocolo de Kyoto, que entrou 

28



em vigor em fevereiro de 2005, o Brasil poderá adquirir “créditos de carbono”, pois se deixará de 

fazer esta  emissão de gás em solo brasileiro.  O assunto ainda se encontra em discussão e será  

abordado em novas conferências, como o Rio + 20. As figuras 2.4 e 2.5 mostram um comparativos  

da emissão de gás carbônico e de NOx dos modais hidroviário, ferroviário e rodoviário (Ministério 

dos Transportes 2007).

Fonte: Ministério dos Transportes 2007

FIG. 2. Comparação da emissão de gás carbônico entre os modais

Fonte: Ministério dos Transportes 2007

FIG. 2. Comparação da emissão de NOx carbônico entre os modais

De acordo com o Ministério dos Transportes (2007), há consenso sobre a necessidade de se 

elevar o volume de cargas transportadas por cabotagem no Brasil.  A quebra da exclusividade da 

bandeira  nacional  instituída  pela  Lei  Federal  n°  9.432,  de  08/01/97,  e  a  aprovação  da  Lei  de 

Modernização  dos  Portos,  são  as  reformas  estruturais  iniciais  destinadas  a  recapacitar 

competitivamente a cabotagem brasileira. 

A cabotagem obteve crescimento médio dos últimos cinco anos de 2,83% a.a (ANTAq 2010), o 

que evidencia um pequeno crescimento, que poderia ser estimulado, caso problemas como a falta de 

navios de bandeira nacional, melhora na eficiência e redução dos custos portuários, dentre outros,  

fossem sanados.

2.2  INTERMODALIDADE E A MULTIMODALIDADE

A intermodalidade pode ser entendida como a integração de mais de um modal de transporte 

em um mesmo serviço, com o intuito  de agregar os pontos fortes de cada modal,  minimizando 

custos e maximizando o nível de serviço.  Razzolini (2009, p.  217) conceitua a intermodalidade 

como:  A adoção  de  dois  ou  mais  modos  de  transporte  com o  objetivo  de  utilizar  melhor  as 
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características de cada modo, objetivando reduzir os custos e as resistências do fluxo contínuo de 

cargas desde  a origem até o destino final.  Existe  uma  emissão  individual de Conhecimento  de 

Transporte por parte de cada operador (modal), além de a responsabilidade ser dividida entre cada 

um dos operadores, em cada trecho por eles operado. 

Outro conceito de intermodalidade, seguindo pela mesma linha é: o transporte intermodal de 

carga é definido como o uso de dois ou mais modos de transporte, para movimentar cargas de uma 

origem para um destino. Uma movimentação intermodal de carga envolve vários fatores, tais como: 

infraestrutura  física  de  vias  e  terminais,  movimentos  e  transferências,  fluxo  de  informação  e 

unificação de documentação. (Dewitt & Clinger, 2000).

A multimodalidade  apresenta  grande capacidade  de  desenvolver  soluções  integradas.  Onde 

pode-se observar em sua definição: entende-se por multimodalidade a integração dos serviços de 

transporte, podendo ser, por exemplo, rodoferroviário, rodoaéreo, ferrohidroviário, hidrorodoviário 

etc, o que implica emissão de um único conhecimento de transporte por um único responsável por 

esse serviço, denominado operador de transporte multimodal (OTM). Desde a origem até o destino  

final,  o  OTM deve, pois,  “assumir  total responsabilidade pela operação como um transportador 

principal, e não apenas como agente”. (Razzolini, 2009, p. 218) 

Desta  forma,  podemos  evidenciar  a  diferenciação  entre  os  conceitos  de  intermodalidade  e 

multimodalidade, sendo que a intermodalidade requer a emissão de mais de um conhecimento de 

transporte, para cada trecho de modal diferente, e a multimodalidade utiliza a figura de um OTM 

(Operador de Transporte Multimodal), que realizará a emissão de somente um conhecimento de 

transporte para a viagem inteira, respectivamente. 

Conforme Lieb (1978), por causa das diferentes características entre as alternativas de modais, 

como custo e outros aspectos qualitativos, podem ser economicamente viáveis que, entre a origem e 

o destino de uma determinada mercadoria, seja utilizada mais que uma modalidade de transporte, 

utilizando as vantagens intrínsecas a cada uma delas, o que resulta um serviço de menor custo e/ou 

de melhor qualidade.

No país, a lei nº 9.611 regulamenta a utilização de multimodais, permitindo operações com um 

único  contrato.  Nazário  (2000a)  aborda  que  uma  das  maiores  dificuldades  está  justamente  na 
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questão  fiscal.  Como  a  multimodalidade  passa  a  utilizar  um único  documento,  alguns  estados 

alegam que estão sendo prejudicados pela medida. E para se tornar um Operador de Transporte 

Multimodal (OTM) reconhecido, é necessário entrar com pedido especial junto ao Ministério dos 

Transportes. 

Para  Scandolara  (2010),  um  dos  fatores  de  complexidade  para  a  multimodalidade  está 

relacionado ao transbordo das cargas,  quando da passagem de um modal para outro, sendo que 

diversos  modais  estão  dando  início  à  oferta  de  soluções,  de  transporte  combinado  como  o 

rodoferroviário, onde diversas empresas procuram desenvolver soluções similares às existentes nos 

EUA bem como em outros países. 

Segundo Scandolara (2010), tratando-se de multimodalidade, os terminais logísticos exercem 

papel fundamental quanto à viabilidade.  No entanto,  no Brasil há grande preocupação quanto à 

existência de diversos entraves ao desenvolvimento da integração entre os diferentes modais. 

Scandolara (2010) propõe utilizar embalagens logísticas de fácil movimentação como pallets 

com especificações próprias para cada produto, containers ou caixas móveis, e que precisam ser  

desenvolvidos pelas empresas a fim de oferecer um transporte homogêneo que facilite e permita a 

rápida carga e descarga de um modal para outro. 

Ainda de acordo com Scandolara (2010), o Transporte Multimodal está se demonstrando uma 

ferramenta  logística  ímpar  de  competitividade  e  custo  para  viabilizar  a  implementação  do 

atendimento  ao  canal de  venda  com a distribuição  física  de produtos.  Sendo  a  integração  dos 

serviços de mais de um modo de transporte,  entre os diversos modais.  As combinações modais 

devem unir vantagens de custo e/ou serviço de duas ou mais modalidades em uma movimentação 

única do produto.

Os principais fatores para evolução da multimodalidade no Brasil estão relacionados com a 

infraestrutura,  que  depende  de  investimentos  privados  e  públicos,  regulamentação  do  OTM e 

posicionamento das empresas (armadores)  em avaliar sistematicamente as alternativas que estão 

surgindo. (Scandolara, 2010).
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Com objetivo  de  desenvolver  o  país  através  das  rodovias  o  governo  brasileiro  executou 

diversos investimentos no setor rodoviário, direcionando o país a uma grande dependência desse 

modal. A política de desenvolvimento escolhida pelo país tornou sensível o setor de transporte em 

vários momentos, levando o Brasil a muitas crises, pois a necessidade de se construir estradas e se 

desenvolver  o  sistema  rodoviário  se tornaram muito onerosos,  levando cada vez mais  o  país  a 

recessões financeira.  Era possível que o país se desenvolvesse através de rodovias, desde que esse 

desenvolvimento viesse acompanhado da utilização dos modos aquaviário e ferroviário, ou seja, a 

utilização da multimodalidade, que até hoje não foi colocada em pratica por entraves burocráticos e 

fiscais.   É  complexo  se  ter  um desenvolvimento  econômico  sem  antes  preparar  o  setor  de 

transportes, pois o mesmo apresenta, praticamente, a mesma importância de setores como educação 

e saúde. Desta forma é necessário que se encontrem os pontos que levaram à crise do setor, para que 

esses problemas possam ser sanados e a matriz  de transporte possa ser revertida com a melhor 

utilização do potencial brasileiro através da utilização de modos de transportes como a cabotagem, 

que se beneficie das condições naturais que o Brasil apresenta, além de representar menores custos 

e maiores perspectivas de crescimento.

Nazário  (2000a)  aborda  que  o  transporte  multimodal  no  Brasil,  que  ficou  vários  anos 

subutilizados  por  falta  de  investimentos,  está  passando  por  uma  transição  significativa,  

principalmente por causa de processos de privatização e investimentos em infraestrutura.

A figura 2.6 indica a participação relativa, no transporte de cargas, dos Modais Rodoviários,  

Ferroviário e Aquaviário em diversos países do mundo

Fonte: Plano Nacional de Logística CNT 2007

FIG. 2. Comparação da matriz de transportes do Brasil com outros países em 2007

 Uma primeira constatação é que todos os países de grande extensão territorial, com exceção do 

Brasil, localizam-se à direita e na parte inferior da figura 2.6. Isto significa que estes países utilizam 

muito o Modal Ferroviário e, comparativamente, pouco o Modal Rodoviário.

Outra  constatação é a  de que os países de pequena extensão  territorial estão  localizados  à 

esquerda  e na  parte  superior  da  figura 2.15.  Isto  demonstra uma  opção  prioritária  pelo  Modal 

Rodoviário, em detrimento de outros Modais.
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É surpreendente verificar a posição do Brasil, ao lado de países de baixa extensão territorial, 

indicando uma priorização do Modal Rodoviário, menos eficiente. 

A fim de colaborar na definição dos modais de transporte, Nazário (2000b) aborda na tabela 2.1 

as características relativas por modal.

TAB. 2. – Características operacionais relativas por modal de transporte (a menor pontuação 

indica melhor classificação)

Característica Operacional Ferroviário Rodoviário Aquaviário Dutoviário Aéreo
Velocidade 3 2 4 5 1

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

Fonte: Nazário. 2000b, p.130.

A velocidade refere-se ao tempo decorrido de movimentação em cada rota, também conhecido 

como  transit  time.  Normalmente  a  combinação  com o  modal  aéreo  consegue  obter  o  melhor 

resultado.

A disponibilidade é a capacidade que um modal tem de atender desde a origem até o destino. 

Normalmente as transportadoras rodoviárias apresentam a maior disponibilidade, já que conseguem 

dirigir-se diretamente aos pontos de origem e destino, caracterizando um serviço porta a porta.

A confiabilidade  refere-se  a  programações  de  entrega  esperadas  ou prometidas.  Os  dutos, 

devido a seu serviço contínuo e à possibilidade restrita de interferência pelas condições de tempo e 

de congestionamento, ocupam lugar de destaque no item.

A capacidade  refere-se  à  possibilidade  de  um modal  de  transporte de  lidar  com qualquer 

requisito  de  transporte,  como  tamanho  e  tipo  de  carga.  O  transporte  realizado  pela  via  

marítima/fluvial é o mais indicado para essa tarefa.
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Souza, A. (2007), estudando soluções multimodais para o trecho Bauru x São Paulo x Bauru, 

concluiu que a combinação multimodal rodoferroviário demonstra benefício direto na redução de 

seus custos anuais. Além dos ganhos financeiros, destacam sobremaneira os ganhos ecológicos e 

sociais  que o sistema  rodoferroviário  em análise  proporcionou.  No caso, a  cidade de Bauru já  

possuía infraestrutura ferroviária.

Para Ballou (2009), o transporte multimodal está cada vez mais se tornando uma ferramenta 

logística indispensável, principalmente para as empresas que movimentam grandes volumes. Muitas 

empresas vêm desenvolvendo novos projetos de fábricas e armazéns, privilegiando localização onde 

é possível a prática da multimodalidade, visando reduzir custos nos casos em que o local de entrega  

da  mercadoria  for  de  difícil  acesso,  e  não  puder  ser  atingido  por  meio  de  um único  meio  de 

transporte.

Podemos visualizar o modelo de logística de transporte multimodal para abastecer um centro de 

distribuição  observando  a  figura  2.7,  que  demonstra  o  uso  do  modal  rodoviário,  ferroviário  e 

aquaviário.

Fonte: Scandolara (2010)

FIG. 2. Uso do modal ferroviário, aquaviário e rodoviário
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3  O SISTEMA PORTUÁRIO

Nesse capítulo é feita a contextualização do setor portuário, mostrando os diferentes cenários, 

incluindo  a  lei  de  modernização  dos  portos  com a  extinção  da  PORTOBRÁS,  os  resultados, 

conseqüências e a atual infraestrutura e  a  Lei 9.432 que foram marcantes no sistema portuário 

brasileiro.

3.1  CENÁRIO PORTUÁRIO ATUAL

Atualmente  os  portos  exercem  papel  fundamental  no  transporte  internacional  de  cargas. 

Conforme  pode  ser  observado  nas  figuras  3.1  e  3.2,  o  sistema  marítimo  e  fluvial  chegam a 

transportar  quase  a  totalidade  das  exportações  brasileiras  realizadas  entre  1989-2006;  nas 

importações, o fenômeno praticamente se repete, apesar de ocorrer uma pequena redução percentual 

na participação relativa do modal marítimo.

Fonte: www.aliceweb.desenvolvimento.gov.br
FIG. 3.1 Principais modais utilizados para realização de exportação (kg)

Fonte: www.aliceweb.desenvolvimento.gov.br
FIG. 3.2 Principais modais utilizados para realização de importação (kg) 

A lei  de modernização dos portos (lei 8.630 de 1993),  foi inestimável para a mudança do 

cenário e eficiência portuária.  As modificações oriundas da entrada do setor privado nos portos 

deram contribuição definitiva para a grande melhora da balança comercial brasileira. Neste capítulo, 

pretende-se situar o atual cenário de infraestrutura portuária a partir de um breve diagnóstico do 

cenário atual e do marco da mudança. A dimensão geográfica do Brasil, e a grande ocupação da sua 

costa,  também deveriam tornar o modal marítimo  (através da cabotagem) o principal modal de 

transporte no fluxo doméstico de transporte de cargas a exemplo do que já ocorre no transporte 

internacional.
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De acordo com Souza O. (2011) e Trema (2010), a crise financeira que assolou todo o planeta 

teve seu início a partir da falência do banco Lehman Brothers, nos EUA, em setembro de 2008. A 

percepção de irregularidades a partir de uma cadeia de financiamentos em série, oriunda do setor 

imobiliário  americano,  contaminando os créditos bancários decorrentes de hipotecas,  alastrou-se 

rapidamente  por  todos  os  setores,  causando  forte  retração  no  comércio  internacional,  com 

significativos e imediatos reflexos no âmbito da concessão de crédito e nas variações cambiais.

Considerando o fato de que em torno de 90% dos produtos importados ou exportados pelo país  

passam pelos portos públicos ou pelos terminais  de uso  privativo,  já  era de se esperar que as  

movimentações de cargas nessas instalações sofressem alterações, (ANTAq, 2010).

O  que  se  pode  constatar,  entretanto,  mediante  a  análise  das  estatísticas  de  movimentação 

apresentadas, foi que os efeitos da crise, para as instalações portuárias brasileiras, foram sentidos a 

partir do ano de 2009. Com algumas exceções, os portos brasileiros fecharam o ano de 2008 com 

crescimento na movimentação de cargas se comparados com o ano anterior, apesar de tal avanço ter 

sido bastante modesto. (Anuário ANTAq, 2010).

De acordo com o anuário ANTAq de 2010, a movimentação total de cargas nas instalações 

portuárias do Brasil foi de 833.822.796 toneladas. O ano de 2009 foi marcado pelo decréscimo nas 

operações dos portos e terminais privativos brasileiros,  atingindo queda de 4,61% em relação a 

2008.  Porém,  houve  uma  grande  recuperação  em  2010  com  o  crescimento  de  57%  das 

movimentações  com  relação  a  2009.  Conforme  a  tabela  3.1,  o  maior  crescimento  foi  na 

movimentação das importações: 228% de 2005 a 2010, mais de 26,8% de crescimento médio anual 

sendo  que nos  containers a  redução  foi de 10,72%, atingindo  o total de 65.393.665 toneladas, 

equivalente a 64,10% da carga geral total. A navegação de cabotagem obteve o menor crescimento  

com relação a 2005, 26%, seguida dos granéis líquidos, 27%.
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TAB. 3.1 Movimentação geral de cargas nos portos e terminais Brasileiros 2005-2010 (em 
milhões de toneladas) 

Grupo/Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Dif. 2005-2010
1. Natureza da Carga

Granel Sólido 392,9 415,7 457,4 461 433 505,9 29%
Granel Líquido 163,7 175,5 194,5 195,6 198 208,4 27%

Carga Geral 92,8 101,5 102,6 112,5 102 119,5 29%
Total 649,4 692,7 754,5 769,1 733 833,8 28%

2. Tipo de Navegação
Longo Curso 473 503 559 568,4 531,2 616,4 30%
Cabotagem 150,1 163,5 168,4 172,4 177,3 189,5 26%

Total 623,1 666,5 727,4 740,8 708,5 805,9 29%
3. Instalações

Portos Organizações e TUP´s 541,3 692,8 754,7 768,3 733 883,8 63%
4. Sentido
Embarque 390 412,9 447,8 453,9 430 562 44%

Desembarque 83 90 111,2 114,5 91,5 272 228%
Total 473 502,9 559 568,4 521,5 834 76%

Fonte: Anuário ANTAq 2010

Quanto à participação dos terminais privativos (TUPs) na movimentação total do Brasil, estes 

contribuíram com 545.144.508 toneladas, ou 65,37% do total.  Esta porcentagem relativa cresceu 

nos últimos três anos, visto ao aumento da quantidade de TUPs, aos altos investimentos privados e 

também ao  crescimento  da  produtividade  e  da  eficiência  operacional.  A tabela  3.2  mostra  a 

movimentação de 2005 a 2010, dividindo a participação anual do porto e do TUPs e as respectivas 

variações anuais. 

TAB. 3.2 Participação dos portos e TUPs de 2005 – 2010, em milhões de toneladas

ANO PORTOS (106) t PAR VAR TUPS (106) t PAR VAR TOTAL (106) t

2005 234 36% 2,7% 415 64% 5,8% 649
2006 253 37% 8,1% 439 63% 5,8% 692
2007 278 37% 9,9% 475 63% 8,2% 753
2008 274 36% -1,4% 494 64% 4,0% 768
2009 259 35% -5,5% 473 65% -4,3% 732
2010 288 35% 11,2% 545 65% 15,2% 833

Fonte: Anuário ANTAq 2010

Entre as principais instalações em movimentação de cargas, o TUP Ponta da Madeira-MA foi o 

que mais movimentou, com 87.716.016 toneladas, ultrapassando o TUP Tubarão- ES em relação a 
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2008, quando este operou 19,13% a mais que em 2009 (83.834.676 toneladas).  Em seguida, os 

portos de Santos-SP e Itaguaí-RJ obtiveram movimentações de 75.641.825 e 49.755.062 toneladas,  

respectivamente.  Na  quinta  posição,  o  TUP Almirante  Barroso-SP da  Transpetro  movimentou 

49.515.291 toneladas, toda carga de natureza de granel líquido. A tabela 3.3 mostra a movimentação 

de carga desses portos por tipo de carga e sua variação anual.

TAB. 3.3 Principais instalações de movimentação de carga de 2005 – 2009

PORTO/TUP

GRANEL 
LÍQUIDO 

(10
6
) t

GRANEL 
SÓLIDO 

(106) t

CARGA 
GERAL 
(106) t

TOTAL 
(106) t

VARIAÇÃO 
ANUAL

TUP PORTO DA MADEIRA - MA 87,7 - - 87,7 0,94%
TUP TUBARÃO - ES 82,8 1,0 - 83,8 -16,06%
PORTO DE SANTOS - SP 33,7 13,4 28,5 75,6 1,16%
PORTO DE ITAGUAÍ - RJ 46,4 - 3,4 49,8 5,37%
TUP ALMIRANTE BARROSO - SP - 45,5 - 45,5 4,14%

Fonte: Anuário ANTAq 2010

3.2  A EVOLUÇÃO DO SISTEMA PORTUÁRIO

O transporte  marítimo  é,  de  forma  geral,  o  mais  viável  economicamente  dos  meios  para 

transportar mercadorias em grandes volumes. Esta é a circunstância pela qual a população sempre, 

tem estendido suas atividades em áreas convenientes para a implantação portuária. Ao longo dos 

séculos, o transporte de mercadorias pelo mar tem avançado de acordo com as necessidades do  

comércio internacional e da capacidade técnica de construir navios maiores e eficientes estruturas 

portuárias adequadas à manipulação de mercadorias. (Frankel, 2000).

De acordo com ONO (2001),  o porto não é um destino  de transporte,  ele  faz parte  de um 

sistema que, por sua vez, existe pela necessidade de transbordo comercial entre os povos. Dessa 

forma,  pode-se dizer  que a atividade portuária  foi se remodelando  com o passar dos tempos e 

modificando a quantidade e qualidade, de acordo com as tecnologias marítimas existentes e sempre 

procurando atender a demanda dos usuários e clientes.

Desde  a  navegação  à  vela,  em  que  a  forma  das  dársenas  portuárias  era  imposta  pela 

configuração geográfica foi sendo modificada pela construção de obras de abrigo muito sintéticas 

até os avançados portos e instalações portuárias capacitadas, para atender navios “fullcontainer” de 
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até 11.000 “TEUs” e com 350 metros de comprimento,  os quais  exigem dársenas  profundas e 

totalmente  abrigadas,  houve  um  continuo  processo  de  modificações  na  estrutura  dos  portos, 

tamanho, capacidade e condições de operação, principalmente nos últimos 45 anos”(Frankel, 2000).

Portanto,  conclui-se  que  os  portos,  devido  à  sua  própria  operação,  são  estruturas  que 

apresentam quatro elementos principais com influência relevante (Frankel, 2000):

a) Os usuários do porto (entendidos como a mercadoria,  os meios de transporte marítimo e 

terrestre, o setor produtivo, os serviços logísticos);

b) Os avanços da engenharia, os novos materiais, o desenho e construção das obras portuárias;

  c) Exigências institucionais, de meio-ambiente e similares;

  d) Os avanços das tecnologias da informação e dos processos.

Estes elementos fundamentais  de influência  explicam cada um dos momentos da evolução 

portuária,  exercida  em maior  ou  menor  grau  de  acordo  com  as  condições  sócio-econômicas 

impostas historicamente. 

3.2.1 HISTÓRICO E CENÁRIO BRASILEIRO ANTES DA LEI DE MODERNIZAÇÃO DOS 
PORTOS

“O Brasil, assim como os demais países da América Latina criou o seu modelo portuário nos 

anos  50  como  baseado  na  Doutrina  “Prebisch”,  que  contestava  a  teoria  pura  do  comércio 

internacional. Apontava a necessidade de uma política econômica intervencionista, protecionista e 

industrializante. A partir  disso, foi formada uma única organização estatal,  a PORTOBRÁS, que 

como monopólio geria e explorava  majoritariamente os portos comerciais de uso público do País” 

(Frankel, 2000).

A empresa Portos do Brasil (PORTOBRÁS) tinha o controle do cais comercial como operador 

portuário e era ao mesmo tempo a autoridade portuária nacional, administrando os 35 principais 

portos comerciais do país. O acúmulo de funções e a falta de concorrência geravam altos custos aos  

navios e às mercadorias, assim como o monopólio dos sindicatos de estivadores. (Nascimento 2005)

Ainda  de  acordo  com  Nascimento  (2005),  a  PORTOBRÁS  representou  para  o  país  um 

crescimento  considerável  na  época,  com  importantes  investimentos  em  reaparelhamento  e 

infraestrutura portuária. Os últimos guindastes, construções de infraestrutura e armazenagem que os 
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vários  portos  do  Brasil  receberam  através  do  Governo  Federal foram  através  da  extinta 

PORTOBRÁS. Os investimentos posteriores foram na sua grande maioria realizados pelo Governo 

do Estado e principalmente pela iniciativa privada.

Porém, com o passar do tempo, a PORTOBRÁS foi se tornando um verdadeiro “problema”, 

segundo  retratou  Sepúlveda  aos  conferencistas  da  OEA em  2000:  “...  mas,  este  sistema  foi 

declinando em uma série de fatores e manejos por áreas de poder político e sindical, se tornando  

enorme com dois monopólios claramente definidos,  na qual a influência não só abrangia setores 

governamentais, como também se fazia sentir na política de onde existiam membros dos sindicatos 

portuários que foram eleitos senadores e deputados, e de lá exerceram suas influências”.

O Decreto Lei nº 5 de 1966 aglomerou os sindicatos avulsos de capatazia e estiva em um 

sindicato  único,  para  realizar  uma  tarefa  unificada.  A vontade  dos  representantes  sindicais  na 

política se fez ouvir se opondo a esta modificação, mostrando a resistência contra toda modificação 

na orla portuária.

O GEIPOT (2000) levantou, na época, que a situação em 1990 chegou perto do colapso do 

sistema  portuário,  provavelmente  devido  modelo  estar  voltado  para  o  mercado  interno.  Uma 

burocracia  excessiva  com mais  de 49 tarifas  portuárias  aplicadas,  os custos adicionais  com os 

sindicatos  avulsos,  acomodados  com a  garantia  da  estabilidade  do  trabalho  portuário,  criaram 

gargalos físicos, administrativos e, sobretudo, a inviabilidade econômica em importantes setores, da 

prática do comércio exterior fazendo com que o Governo Federal resolvesse entregar os portos às 

administrações portuárias estaduais e companhias Docas.

Em maio de 1991, o Congresso Nacional recebeu um projeto de Lei para a implantação da 

reforma portuária.  Somente em 25 de fevereiro de 1993, após quase três anos de discussões,  o  

projeto, com somente 12 artigos, cede lugar à Lei Federal nº 8.630 com toda a sua complexidade.  

(Alban 2002). 

3.2.2  LEI DE MODERNIZAÇÃO DOS PORTOS E SUAS CONSEQÜÊNCIAS
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Objetivando criar um ambiente competitivo, entre e intraportuário,  e simultaneamente ter as 

condições para a entrada de recursos privados,  é rompida com o conceito de Sistema Portuário  

Nacional, inserindo um novo modelo institucional, em que os portos públicos são entendidos como 

células  individuais  organizadas,  e  o  Estado,  apesar  de  permanecendo  como  o  detentor  da 

infraestrutura, não mais fornece estes serviços. (Nascimento, 2005).

O novo  modelo  apresenta  um sistema  regulado  individualmente em cada  porto por  novas 

instituições como a ANTAq – Agência Nacional de Transportes Aquaviários, o CAP – Conselho da 

Autoridade Portuária,  o  OGMO – Órgão Gestor  da Mão  de Obra e  os Operadores  Portuários.  

(Nascimento, 2005)

Alban (2002) levou em consideração os principais objetivos da lei 8.630/93:

No  curto  prazo  -  descentralização  e  desregulamentação  do  setor,  inclusive  através  da 

estadualização e municipalização de portos (Lei 9.277, de maio/1996); diminuição da atuação do 

Estado; crescimento da participação da iniciativa privada, permitindo que a exploração da operação 

de movimentação portuária fosse realizada pelo setor privado e redução dos custos operacionais.

No  médio  prazo  -  melhoria  na  qualidade  da  mão-de-obra,  estimulando  a  adequação  da 

quantidade de mão-de-obra na operação portuária, de acordo com os recentes padrões tecnológicos  

e de produção; racionalização do ambiente de trabalho; crescimento da produtividade; estímulo à 

concorrência no segmento, a fim de se levar à diminuição dos preços e tarifas.

No longo prazo – crescimento da eficiência e competitividade dos portos, facilitando o aumento 

de investimentos em estrutura e modernização da operação, com a compra de novos equipamentos, 

mais eficientes, pela iniciativa privada e a diminuição do tempo de espera e de permanência dos 

navios no porto.

Desejava-se a  eliminação dos  entraves  não  tarifários,  que  bloqueavam entrada de  produtos 

internacionais, como também impediam a saída dos produtos nacionais. Retirando as barreiras do 

setor portuário desejava-se facilitar o progresso das exportações, com a extensão do atendimento da 

demanda, fundamentado na redução de custos de movimentação, repasse aos embarcadores e maior 

competitividade sistêmica. Assim, foram inseridas muitas mudanças e participantes no processo de 

reestruturação, administração e operação do sistema portuário brasileiro.
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Segundo Alban (2002) as principais metas da Lei de Modernização dos Portos foram:

 Modernização e simplificação da extensa legislação até então vigente;

 Uma administração portuária moderna;

 Criação do CAP – Conselho de Autoridade Portuária;

 Criação do OGMO – Órgão Gestor de Mão-de-obra;

 Aumentar competitividade nos serviços de movimentação de cargas nos cais públicos, através da 

criação  da  figura  do  operador  portuário,  finalizando  dessa  forma  o  monopólio  das 

Administrações Portuárias;

 Estimular a atuação da iniciativa privada, tanto através do CAP, quanto como operadora direta, 

através de arrendamento e terceirização das áreas e serviços portuários;

 Permitir a livre concorrência entre os portos e também entre os prestadores de serviços privados 

de todos os portos;

 Aderir  a  multifuncionalidade  como  norma  para  o  novo  trabalhador  portuário,  diminuindo  a 

influência dos sindicados de trabalhadores avulsos e os privilégios da categoria;

 Processo  de  descentralização  progressiva  permitindo  a  estadualização  e  municipalização  dos 

Portos e das Companhias Docas.

A tabela 3.4 mostra a situação dos portos antes e depois da privatização.
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TAB. 3.4 – Situação dos portos antes e depois da privatização 

Antes da 
Privatização

Depois das 
Privatizações (2000)

Situação Atual 
(2010)

Longas esperas 
para atracar (24h 

às 96h)
Atracação na chegada

Espera média de 
12 horas

Máximo de 16 h 
de operação

24 h de operações 24 h de operações

Sistema em 
colapso com o 

movimento de 1.3 
milhões de 
Containers

Sistema com risco de 
colapso com movimentação 

de 3.5 milhões de 
containers

Sistema com risco 
de colapso com 

movimentação de 
4.5 milhões de 

containers
Baixa 

produtividade 8 a 
15 cont./hora

Produtividade média 35 a 
40 cont./hora

Produtividade 
média 40 a 45 

cont./hora
Exportação de 
manufaturados: 

usd 26.71 bi

Exportação de 
manufaturados: usd 40 bi

Exportação de 
manufaturados: 

usd 84 bi
Cabotagem de 

container 
inexistente

Cabotagem - expansão e 
desempenho

Cabotagem 
limitada aos 

terminais

Fonte: Aliança navegação (2011)

É notável que antes das privatizações a  cabotagem era inexistente e agora fica limitada aos 

terminais.  Pois conforme a demanda aumenta o investimento  em infraestrutura,  em especial às 

dragagens, aumentam.

É possível  verificar  que  atualmente houve  uma  piora no  tempo  de  atracação  passando  de 

imediato  após  a  privatização  para  uma  média  de  12  horas.  Isso  se  deve  ao  mesmo  motivo 

comentado  anteriormente,  o  aumento  de  demanda  não  estar  aliado  aos  investimentos  em 

infraestrutura portuária. O que acaba prejudicando e reduzindo a competitividade da cabotagem.

Na figura 3.3 é  mostrada a comparação ao terminal T 37 de Santos em 1995 logo  após a 

privatização e em 2010 como forma de ilustrar o assunto.

Fonte: Aliança navegação (2011)

FIG. 3.3 – Situação do terminal T 37 de Santos em 1995 e 2010
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Segundo Araujo (2011),  apesar das melhorias apresentadas após a lei de modernização dos 

portos, incluindo todos os investimentos do setor privado, e com todos os resultados obtidos pelo  

Brasil  os  portos,  atualmente,  se  encontram  ainda  muito  precários,  o  que  exige  no  momento  

investimentos urgente, principalmente para aumentar a participação do transporte de cabotagem.

Segundo  Costa,  M.  (2009)  o  dinheiro  está  assegurado  no  orçamento  do  Programa  de 

Aceleração  do  Crescimento  (PAC),  que  dispunha  de  R$  646,4  bilhões  para  investir  em 

infraestrutura no país em 2010, aproximadamente R$ 3,1 bilhões para o sistema portuário.  Mas 

desde que o programa foi criado, em 2007, apenas 2,5% do orçamento para portos foi executado.  

Isso porque há uma série de exigências que tornam o investimento demorado. 

Segundo a Secretaria Especial de Portos da Presidência da República, os problemas começam 

na divulgação do edital de licitação das obras. O porto tem que ter, previamente, o projeto e as 

licenças ambientais e de instalação para começar a obra. O recente estudo Gargalos e Demandas de 

Infraestrutura  Portuária  e  os  Investimentos  do  PAC:  Mapeamento  Ipea  de  obras  portuárias 

acrescenta outros motivos para o ritmo lento das obras do PAC/Portos: “projetos executivos mal 

elaborados,  falta de mão-de-obra para a condução desses projetos e paralisações no Tribunal de 

Contas da União (TCU) por irregularidades” (Costa, M. 2009)

Após  analisar  todos  os  aspectos  do  setor  portuário,  inclusive  o  marco  regulatório,  o  Ipea 

considerou a deficiência em infraestrutura como um dos principais problemas. O estudo do Ipea traz 

um levantamento de 265 obras de infraestrutura portuária,  de acesso ou de apoio, necessárias à 

melhoria  operacional  e  à  competitividade  dos  portos  brasileiros.  E  aponta  a  necessidade  de 

investimento de 42,8 bilhões de reais para reduzir os problemas do setor. A figura 3.4 mostra os 

gargalos e demanda em bilhões de reais identificados pelo Ipea e o que já foi realizado nas obras do 

PAC. (Costa, M. 2009)
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Fonte: (Costa, M. 2009)
FIG. 3.4 Gargalos de demanda de investimentos em bilhões de reais identificados versus 

investimentos do PAC

Essa é uma das explicações como um país cujo litoral é de mais 7500 km e que possui uma 

rede hidroviária  enorme, ainda não explore adequadamente o transporte marítimo. Mas além do 

problema  de infraestrutura,  tem-se também os entraves  fiscais,  entre outros que são  mais  bem 

abordados no item 4.3.

A partir  da  Lei  de  Modernização  dos  Portos  (Lei  n°  8.630/1993),  emergiu-se  uma  nova 

organização administrativa para o setor portuário brasileiro. Os principais objetivos associados à 

implementação desta são:  conceder  a  operação portuária  e  o  arrendamento  de áreas portuárias,  

gerando recursos para o governo; incentivar a concorrência entre os portos e terminais, de modo a 

reduzir  custos e obter maior eficiência; e acabar com o monopólio dos trabalhadores portuários 

(Curcino, 2007).  Assim,  a nova estrutura do sistema portuário brasileiro,  no que diz respeito  à 

administração, instituiu os seguintes atores:

• Autoridade Portuária (AP): administra o porto organizado, gera seu patrimônio e controla as 

demais entidades públicas e privadas atuantes no porto.

• Conselho da Autoridade Portuária (CAP): é um órgão consultivo formado por quatro blocos 

de  atores  participantes  do  porto,  como  o  Bloco  do  Poder  Público  (BPP),  o  dos  Operadores 

Portuários (BOP), Bloco da Classe dos Trabalhadores Portuários (BCTP) e o Bloco dos Usuários 

dos Serviços Portuários (BUSP). Em relação à operação do serviço portuário, a lei introduziu os 

seguintes atores, subordinados à autoridade portuária:
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• Operador  Portuário  (OP):  é  o  órgão executivo  de gerência,  fiscalização, regulamentação, 

organização  e  promoção  da  atividade  portuária.  Dele  depende  a  gestão  de  recursos  humanos 

efetivos e prestadores de serviços, atividade realizada pelo Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO).

•  Órgão  Gestor  de  Mão  de  Obra:  administra  a  contratação,  a  escala  e  a  alocação  de 

trabalhadores portuários (TP) e de trabalhadores portuários avulsos (TPA). 

•  Grupo  Executivo  para  Modernização  dos  Portos  (GEMPO):  criado  com a  finalidade  de 

coordenar as providências necessárias à modernização do sistema portuário brasileiro, em especial a 

efetivação plena das disposições estabelecidas na lei n° 8.630. 

Há também as Companhias Docas, empresas públicas estaduais que, mediante delegação por 

parte do Ministério dos Transportes, assumem o papel de autoridade portuária nos portos sob sua 

jurisdição.

A tabela 3.5 mostra como ficou a estrutura portuária depois da privatização.

TAB. 3.5 Estrutura Portuária

FÍSICA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL
O porto As Companhias DOCAS O operador portuário

O terminal portuário GEMPO Os Sindicatos dos TPA
O cais ou berço de atracação CAP Os práticos

O pátio ou armazém OGMO Os rebocadores
Os equipamentos portuários Operadores Portuários Operadores Portuários

ESTRUTURA PORTUÁRIA

Fonte: Nascimento (2005) 

Em 2008 veio o Decreto n° 6.620/2008 que ratificou que os terminais privativos devam operar 

principalmente  com as  cargas  próprias  e,  residualmente,  com as  cargas  de  terceiros.  Permitiu 

também que as empresas privadas possam requerer a abertura de processo licitatório para arrendar 

um terminal público em um porto já existente ou para obter a concessão de um novo porto.
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De acordo com Neto et. al. (2009), em 2007, foi instituído pela Lei n° 11.610/2007 o Programa 

Nacional de Dragagem que visa estimular o investimento e o desenvolvimento de obras e serviços 

de engenharia para dragagem dos portos brasileiros. Com isso, espera-se que os canais de acesso  

aos  portos  e  os  respectivos  berços  tenham profundidade  compatível  com as  embarcações  que 

possuem maior calado e capacidade as quais fazem uso desses portos. A tendência de se construir  

navios maiores tem se justificado como forma de reduzir o custo do frete a partir do aumento do 

volume de carga transportada por viagem.

Em setembro de 2009, a Secretaria Especial de Portos homologou o Plano Geral de Outorgas 

Portuárias (PGO). Elaborado pela ANTAq, esse estudo de caráter indicativo cumpre um papel de 

Estado, estabelecendo áreas costeiras com potencial para o estabelecimento de novos portos ou 

mesmo  a  expansão  de  instalações  já  existentes,  além de  projeções  da  demanda  por  serviços 

portuários até 2023. (Neto et. al., 2009).

3.3  A LEI Nº 9.432, DE 8 DE JANEIRO DE 1997

Além de lei de modernização dos portos de 1993, entrou em vigor a lei 9.432 de 1997 que 

regulamenta a participação de embarcações nacionais e estrangeiras na navegação de cabotagem, de 

interior  e de longo  curso, bem como busca promover mecanismos de incentivo para a  marinha 

mercante  nacional. Foi,  portanto,  muito  relevante  dentro  do  contexto  da  navegação  marítima, 

principalmente a da cabotagem.

A lei 9.432/1997 (sobre a ordenação do transporte aquaviário) estabelece que a operação ou 

exploração do transporte de mercadorias em navegação de longo curso é aberta às empresas de 

navegação, armadores e embarcações de todos os países.

A mesma lei determina que o mesmo tipo de transporte, em navegação interior de percurso 

internacional,  observando-se  os  acordos  firmados  pelo  Brasil  e  o  princípio  da  reciprocidade, 
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também está  aberto  às  empresas  de  navegação  e  embarcações  de  todos  os  países  (não  tendo 

mencionado os “armadores”).

Todavia,  essas  regras  se  tornam mais  restritivas  em razão  da  nacionalidade,  nos  casos  de 

navegação  exclusivamente  em território  nacional.  Nesse  sentido,  na  navegação  de  cabotagem, 

interior  de  percurso  nacional,  de  apoio  marítimo  ou  portuário,  os  transportes  de  mercadorias  

somente podem ser realizados por embarcações estrangeiras se essas sendo afretadas por empresas 

brasileiras de navegação. Isso é mais abordado no item 4.1

É criado o Registro Especial Brasileiro para as embarcações de bandeira brasileira, gerando as 

seguintes ações:

 a redução da carga fiscal sobre a atividade;

 redução da taxas de juros que são utilizadas na exportação;

 cobertura de seguro e resseguros de cascos, máquinas e responsabilidades civis no exterior;

 receita dos fretes gerados em navios registrados no Registro de Bandeira Brasileira (REB) fica  

isenta das contribuições do PIS e COFINS;

 isenção  do  Fundo  de  Desenvolvimento  do  Ensino  Profissional  Marítimo;  que  consiste  nas 

contribuições arrecadadas das empresas particulares, estatais, de economia mista e autárquicas, 

quer federais, estaduais ou municipais, de navegação marítima, fluvial ou lacustre; de serviços 

portuários; de dragagem e de administração e exploração de portos.

 equiparação às operações de exportação na construção, modernização, conservação e reparo de 

embarcações.

 equiparação às embarcações que operam na navegação de cabotagem e nas navegações de apoio 

portuário e marítimo os preços de combustível cobrados às embarcações de longo curso.

3.3.1  RESTRIÇÕES SOBRE A NACIONALIDADE DA TRIPULAÇÃO

Por força da Lei 9.432/97, nas embarcações de bandeira brasileira devem ter necessariamente 

brasileiros  o comandante,  o  chefe  de  máquinas  e  dois  terços  da  tripulação.  Todavia,  quando  a 
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embarcação for inscrita no REB, deverão ser obrigatoriamente brasileiros apenas o comandante e o 

chefe de máquinas. 

O REB é facultado às embarcações brasileiras, operadas por empresa brasileira de navegação, 

ou às estrangeiras afretadas a casco nu com suspensão provisória de bandeira,  quando puder ser 

dispensado o registro do afretamento. 

4  ENTRAVES  À  CABOTAGEM  E  AS  SUAS  RESPECTIVAS  PROPOSTAS  PARA 

SUPERAÇÃO

Nesse capítulo são abordados os entraves à ocorrência da cabotagem, mostrando deficiências 

que desmotivam a utilização do modal com suas respectivas propostas de superação. A tabela 4.1 

descreve os seis principais entraves que são hierarquizados com as respectivas fontes. Os entraves 

Modificação da Lei de Modernização dos Portos, Taxa de Utilização do Espelho d´água de 1946 e  

Barreiras à Multimodalidade foram apenas comentados, mas não entraram na hierarquização por se 

tratar de entraves secundários, menos abordados pelos especialistas e autores da área.

TAB. 4.1 Principais entraves com as respectivas fontes
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Entraves Fontes

Baixa Disponibilidade de Navios CNT (2007), Antaq (2010), CENG (2003), Barbosa (2009)

Infraestrutura Portuária Deficiente
Costa, M (2009), Ipea 2009, Mascarenhas (2009), Resende 
(2009), Castro, J. (2009), Junior, M. (2009), Soares (2009)

Altas Tarifas Portuárias Fialho (2011), Ferreira et. al (2011) 

Barreiras Fiscais e Legais
Lanchmann e. al. (2009), Allevato (2010), CNA, Sobreira 

(2011), Carvalho (2010), Paul (2010), Dias (2009)

Escassez de Recursos Humanos
Sobreira (2010), Rocha (2010), O Globo (2010), Syndarma 

(2011), Soares (2011), Costa, M. (2010)

Baixo Preço dos Fretes Rodoviários CNT (2007)

Fonte: O Autor

4.1  BAIXA DISPONIBILIDADE DE NAVIOS

De acordo com o CNT (2007) a baixa disponibilidade de navios na cabotagem de containeres é 

considerada como um obstáculo para o crescimento do setor.  Apesar do recente crescimento no 

número de navios porta-container  que realizam o transporte na costa brasileira,  o número ainda 

baixo de saídas semanais nas principais rotas é apontado por alguns embarcadores como limitante 

ao maior uso deste modal. 

A frota brasileira de cabotagem tem 147 embarcações disponíveis para o transporte, que são 

operadas por 32 empresas, de portes variados. A tonelagem total da frota é de 2.929.073, sendo sua  

idade média de 18,4 anos, considerada elevada. (ANTAq, 2010).

De acordo com o anuário ANTAq (2010) houve um crescimento de 7,3% da frota de cabotagem 

nos últimos quatro anos, devido ao aumento do número de embarcações dos tipos barcaça, porta-

container e cargueiro.

Já a  capacidade total de transporte por tonelagem apresentou um decréscimo  de 10,6% no 

período,  decorrente  da  redução  do  número  de  petroleiros  e  graneleiros,  que  são  as  maiores 

embarcações. (ANTAq, 2010).
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Contudo, de acordo com o estudo, “os Programas de Modernização e Expansão da Frota da 

Transpetro (PROMEF) e do Programa EBN permitem antever a renovação da frota brasileira de 

cabotagem até 2014/2015,  com a  expansão  da  frota  em 51%,  e  o  aumento  da  capacidade  de 

transporte em 151%, além da decorrente redução da idade média geral”. (ANTAq, 2010)

Segundo o levantamento da ANTAq (2010), 82,4% das empresas que atuam na navegação de 

cabotagem operam com embarcações próprias, cabendo às embarcações afretadas uma participação 

de 17,6% em relação ao total da tonelagem de porte bruto (TPB).

A maior  frota brasileira  é  a  da Petrobras,  com 42 embarcações,  todas próprias.  O número 

representa 28,6% do quantitativo total de embarcações e 46,2% do total nacional em tonelagem de 

porte bruto. (ANTAq, 2010).

Em seguida, aparecem a Companhia de Navegação Norsul e a Empresa de Navegação Elcano, 

com respectivamente  13,2%  e  10,9%  de  suas  capacidades  estáticas,  em TPB o  que  pode  ser  

transportado em carga, combustível e equipagem (tripulação). Enquanto a Norsul opera com 24 

embarcações,  a  Elcano  opera com dez embarcações,  gerando  médias  de 31.929  TPB e  16.043 

respectivamente. (ANTAq, 2010).

A idade média da frota da Norsul é de 11 anos, “considerada baixa para os padrões da frota 

brasileira”, e a da Elcano, de 16,2 anos. Ambas operam com afretamento de embarcações, sendo 

que a primeira possui duas embarcações afretadas (8,3%) do total, enquanto que a segunda opera 

com quatro embarcações afretadas (40%). (ANTAq, 2010).

Na quarta  e  quinta posições estão  a Aliança Navegação e Logística,  com dez embarcações 

(299.350 TPB), sendo seis afretadas, e uma participação de 10,2%, e a Mercosul Line, que conta  

com  três  embarcações,  sendo  uma  afretada,  e  detém  3,6%  da  tonelagem  da  frota  brasileira 

(105.662). (ANTAq, 2010).

A capacidade média de transporte da Aliança  é de 29.935 TPB,  e a  idade média  das suas 

embarcações de 18,7 anos, acompanhando a idade média geral da frota brasileira. A Mercosul, por 

sua vez, detém 3,6% da tonelagem da frota brasileira, com 105.662 TPB e possui uma média de  
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35.221 TPB por embarcação, média superior às da Petrobras e da Elcano. A idade média de suas 

embarcações é de apenas 1,7 ano. (ANTAq, 2010).

Em geral a frota de cabotagem envelhece. As figuras 4.1, 4.2 e 4.3  mostram o perfil da idade 

da frota de cabotagem em relação a 2010, a evolução da frota e a idade média.

Fonte: CENG (2003)

FIG. 4.1 Perfil da idade da frota de cabotagem 2010

Fonte: Barbosa (2009)

FIG. 4.2 Evolução da frota de navios brasileiros

Fonte: Anuário ANTAq (2010)

FIG. 4.3 Idade média da frota brasileira

Por tipo de embarcação, os 38 petroleiros da frota nacional têm uma capacidade de transporte 

de 1.284.422 TPB, representando 43,9% da tonelagem da frota brasileira. A idade média dessa frota 

é de 23,8 anos, o que se mostra bastante elevada. (ANTAq, 2010).
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Os graneleiros vêem em segundo lugar, com 18 embarcações e uma capacidade de 709.848 

TPB,  equivalendo  a  24,2%  da  tonelagem total.  A idade  média  dos  graneleiros  é  de  24  anos. 

(ANTAq, 2010).

Na  seqüência,  aparecem  os  porta-container,  com  uma  capacidade  de  323.624  TPB,  que 

representam 11,1% da tonelagem total, distribuídas em 12 embarcações, com idade média de apenas 

12,3 anos; os cargueiros, que totalizam 150.417 TPB, distribuídas em 12 embarcações, com média 

de  20,5  anos,  representando  5,1%  do  total  em TPB;  e  os  tanques  químicos,  cuja  capacidade 

disponível é de 114.466 TPB, que equivalem a 3,9% do total. (ANTAq, 2010).

A legislação é um grande fator para baixa oferta de navios para cabotagem no Brasil. Os dois 

aspectos mais importantes são dados por duas resoluções da ANTAq:

Resolução da ANTAq n° 52 (alterada pela resolução n° 112),  que rege a autorização para a 

empresa operar no transporte de cabotagem, e pela Resolução n° 193, que rege o afretamento de 

embarcação para a prática de cabotagem.  Segundo a legislação, o transporte por cabotagem só  

poderá ser realizado por empresa brasileira de navegação de cabotagem utilizando embarcação de 

bandeira  brasileira.  Ainda,  a  empresa  pode  afretar  embarcações  estrangeiras  sob  restrições, 

conforme o Art. 2° da resolução 193. As restrições ao afretamento procuram fomentar a utilização 

de  bandeira  nacional,  que  está  diretamente  ligada  à  construção  nacional,  mas  não  restringe 

completamente o afretamento já que é dada prioridade a realização efetiva do transporte. O armador 

não precisará de autorização especial da ANTAq para afretamento de embarcações quando:

  A embarcação estiver registrada sob bandeira brasileira;

  A embarcação registrada sob bandeira estrangeira for afretada a casco nu. Esse tipo de 

afretamento  estará  limitado  (em TPB ou dwt)  a  duas  vezes  o  porte  total  de  embarcações  em 

construção no país (do mesmo tipo que se pretende afretar), mais metade do porte total da frota 

própria da empresa.  No porte total próprio da empresa pode ser considerado também o porte de 

embarcações afretadas sob bandeira estrangeira, desde que haja acordo com o armador de quem se 

afretou.

A empresa é capaz de obter autorização para afretar embarcações estrangeiras, segundo Art. 

4° da mesma resolução:
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 Para realizar uma única viagem quando constatada a inexistência ou indisponibilidade de 

embarcação de bandeira brasileira, do tipo e porte adequados, ou quando a oferta de transporte não 

atende o prazo consultado ou as condições de frete não sejam compatíveis com o mercado;

 A casco nu, em substituição à embarcação em construção no País, em estaleiro brasileiro,  

com contrato em eficácia enquanto durar a construção, até o limite da tonelagem de porte bruto 

contratada.

Ou seja, obtém-se a autorização para uma única viagem ou em substituição a embarcação em 

construção  no  Brasil.  Deste  modo,  capacidade  de  afretamento  de  embarcação  estrangeira  é 

diretamente proporcional ao quanto se constrói no país.

De acordo com Favarin et. al. (2009), a construção de navios no Brasil acontece ainda de forma 

tímida  principalmente por  questões de financiamento.  Os  estaleiros  não  conseguem cumprir  as 

exigências  feitas  pelo  BNDES.  Umas  delas  são  as  exigências  por  parte  do  cliente  de  possuir  

patrimônio líquido de 130% do empréstimo solicitado impossibilitando o financiamento. O banco 

ainda  exige  a  participação  do  Armador  no  risco  do  empréstimo  à  construção,  o  que  gera  um 

impasse,  visto que o mesmo tem fortes receios com a saúde financeira dos estaleiros.  Ainda é  

exigido 30% do valor da obra, ao que se refere ao “seguro garantia” e que seria utilizado para fazer 

cumprir a entrega em caso dos seguintes sinistros:

 Erro de orçamento;

 Baixa qualidade de entrega;

 Atrasos.

Outro agravante ao financiamento é que alguns estaleiros possuem dívidas não quitadas com o 

BNDES. Muitas vezes quando todos os processos acontecem é porque o armador assume o risco do 

estaleiro como ocorre no caso da Petrobrás.

Uma alternativa à construção seria a importação de navios,  porém os impostos tornam essa 

opção inviável para os armadores brasileiros A Figura 4.4 mostra os impostos cobrados para o caso 

de importação. Nota-se que o total de impostos ultrapassa os 51%.
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Fonte: CEGN (2003)

FIG. 4.4 Impostos de importação cobrados aos estaleiros brasileiros

Segundo  CNT (2007)  e  Merlin  (2010b),  outra causa  para  a  baixa  oferta  de  navios para  a 

cabotagem é o ainda difícil equilíbrio econômico do negócio cabotagem, que tem de conviver com 

um grande desbalanceamento de cargas nos fluxos sul-norte (maior) e norte-sul (menor). Só como 

referência,  pode-se citar o caso de uma das grandes empresas de navegação da cabotagem, cujo  

fluxo de containers – no sentido Norte/Nordeste para o Sul/Sudeste - representou apenas 14% do  

total movimentado em 2007. A Figura 4.5 mostra a diferença do fluxo de cargas em container no  

ano de 2007.
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FIG. 4.5 Desbalanceamento do fluxo de carga de containers no ano de 2007

Segundo, o  balanço divulgado pela Log-In no segundo trimestre de 2010, a maior parte do 

volume de cargas operado pela empresa foi movimentada no sentido Norte, com cargas originadas 

nas regiões Sul e Sudeste. Não há, contudo, produção suficiente que possibilite a lotação dos navios 

para o percurso de volta.

Merlin  (2010a)  comenta  que  esta  questão  exige  das  empresas  que  realizam o  transporte 

aquaviário um planejamento muito mais complexo do que a simples coleta, movimentação e entrega 

das mercadorias. Toda a cadeia logística deve ser minuciosamente analisada para garantir soluções 

inovadoras e eficácia à cabotagem. 

4.1.1  PROPOSTAS PARA AUMENTO DA DISPONIBILIDADE DE NAVIOS
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Uma das ações propostas por Sobreira (2010) é implantar um Programa de Incentivos para 

renovar, modernizar, ampliar e operar a frota brasileira de navios de cabotagem de forma econômica 

e competitiva, gerando fretes reduzidos e adequados às necessidades dos usuários.

Anut propõe preliminarmente implementar de forma definitiva o CONIT (Conselho Nacional 

de  Integração  de  Políticas  de  Transporte),  como  previsto  na  Lei  10.233/01  e  que  embora  já  

regulamentado carece de materialização.

Sobreira (2010)  sugere estabelecer idealmente um novo  modelo competitivo  para a relação 

Indústria de Construção Naval x Indústria da Marinha Mercante, no Brasil, compatível com a nova 

realidade, seja através da plena isenção tributária/fiscal,  combinada com um fator de equalização 

dos custos de construção de navios aqui e no exterior (China/Coréia/Japão), a ser suportado pelo 

Fundo de Marinha Mercante ou outra fonte governamental adequada ao objetivo; ou ainda, criar 

condições de incentivo à participação de Fundos de Pensão ou de investimentos na implementação 

de “leasing” de navios.

Sobreira (2010) propõe ainda prover recursos do Tesouro Nacional para suprir e neutralizar os 

efeitos nocivos do desbalanceamento do fluxo de caixa do Fundo de Marinha Mercante, sempre que 

se fizer  necessário,  visando a não  interrupção  na concessão  de financiamentos à  construção  de 

embarcações de Cabotagem.

Fayet  (2007)  defende  se  desvincular  a  construção  naval  da  cabotagem permitindo  a  livre 

importação de navios novos e usados e desobrigar os armadores a comprarem navios de estaleiros 

nacionais até que a produção interna tenha condição de suprir a demanda.

Botter  et. al. (2009) mostra que é necessário acompanhar a oferta e demanda do mercado de 

construção naval: estaleiros, pedidos em construção, pedidos em carteira, idade da frota, previsão de 

renovação, recursos disponíveis  no  FMM etc.  Dar publicidade à situação do mercado e agir  de 

modo a garantir a oferta de estaleiros para a renovação da frota nacional no longo prazo.

Bellelis (2009) aborda que a capacidade de processamento de aço dos estaleiros passará de 570 

mil em 2009 para 1,2 milhões toneladas  de aço por ano,  ou seja,  precisará mais  que dobrar  a 

capacidade para atender a demanda por navios no Brasil.
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A Comunidade Andina, formada pelos seguintes países: Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e 

Bolívia  já  estudam um sistema  de  cabotagem  comum a  todos  eles  e  com grandes  aberturas 

comerciais.  Um dos pontos essenciais seria  a liberalização da navegação de embarcações para o 

transporte de carga entre os portos dos países Andinos. Isto significa que as embarcações poderiam 

ser próprias, afretadas ou operadas por qualquer empresa pertencente ao membro Andino e teriam 

total liberdade para a operação de cabotagem entre estes países (Pizzolante, 2002).

Sobreira (2010) defende o estabelecimento de reuniões regulares do conselho diretor do fundo 

de marinha mercante – FMM, proporcionando aos armadores programarem seus investimentos com 

antecedência de forma a atender às suas demandas de ampliação e modernização de suas frotas.

4.2  ENTRAVES PORTUÁRIOS
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4.2.1  INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA DEFICIENTE

Conforme abordado no item 3.2.2, a infraestrutura portuária é, segundo Costa, M. (2009), um 

dos principais problemas do setor portuário. Foi levantada, pelo Ipea, a necessidade de 256 obras de  

construção, ampliação e recuperação de áreas portuárias no valor de R$ 20,46 bilhões,  obras de 

acessos terrestres de  R$ 17,29 bilhões,  dragagem e derrocamento  de  R$ 2,78 bilhões e  outras 

melhorias de R$ 2,34 bilhões. 

De acordo com Costa, M. (2009), entre os principais portos com a necessidade de melhoria 

estão  Santos  (SP),  Vitória  (ES),  Itaqui  (MA),  Pécem  (CE)  e  Rio  Grande  (RS),  que  juntos 

representam quase  40% desse  tipo  de obra.  Há 10 obras,  no  valor  de R$ 4,18 bilhões,  para a 

construção de novos portos ou terminais portuários.  Os acessos terrestres são  a segunda maior 

demanda,  e  uma  das  mais  problemáticas,  tanto  em relação  ao  número  de  obras  quanto  nos 

investimentos necessários. São obras que asseguram o acesso de cargas desde a origem até os portos 

e  dos  portos  para  as  áreas  produtivas  ou  de  consumo.  Quando  não  existem,  prejudicam  a 

competitividade dos portos por ser um fator de aumento do custo do frete, além de comprometer as 

cargas perecíveis. Santos, o maior porto brasileiro, é o que mais sofre com problemas de acessos 

terrestres. Há muito são famosas as filas de caminhões ao longo das estradas e avenidas que levam 

aos grandes portos brasileiros, em especial nos períodos de safra. Sua demanda de investimentos 

está em torno de R$ 5 bilhões. O Ipea mapeou 22 obras no valor de R$ 10,2 bilhões. O critério de  

seleção das obras rodoviárias foi estar em raio de até 120 quilômetros a partir dos portos. 

Ainda de acordo com Costa, M. (2009), em ferrovias, estão as obras da Transnordestina, nos 

trechos Salgueiro-Sauípe (564 km) e Salgueiro-Pecém (550 km), no valor de R$ 2,8 bilhões que 

foram incluídas no programa de aceleração do crescimento (PAC) porque são primordiais para o 

acesso a esses portos e a duplicação de 110 km da ferrovia Curitiba-Paranaguá. A falta de uma  

malha ferroviária é outro fator crítico para o custo do frete. 

Um dos problemas mais graves que o setor portuário brasileiro enfrenta, de acordo com Costa,  

M. (2009), é o de dragagem e derrocagem: profundidade de canais de acesso, berços e baías de 

evolução. Não são raros os casos em que navios de grande porte se vêem impedidos de atracar nos 

portos  nacionais  devido  à  falta  de  profundidade  dos  berços  e  baías  de  movimentação  ou,  se 
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conseguem  atracar,  os  armadores  são  obrigados  a  embarcar  com  volumes  inferiores  à  sua 

capacidade, elevando o preço dos fretes e reduzindo a competitividade dos portos e dos produtos. 

Segundo  Costa,  M.  (2009),  as  obras  de  dragagem  são  fundamentais  para  tornar  o  setor 

portuário  brasileiro  eficiente,  permitindo  o  acesso  e  atracação  de  navios  de  grande  porte,  tipo 

Capesize, com capacidade de até 125 mil TPB e precisam de portos com calados em uma faixa de 

16 a 18 metros de profundidade. São embarcações que permitem a redução do custo do frete a um 

terço o gasto atual (US$ 36 por tonelada nos navios que atracam no país). E ainda segundo Wanke 

(2010), a ausência de berços de atracação contribui para a formação de filas de navios e ressalta que 

o porto de Vitoria opera quase sem folga, enquanto, por conta da falta de infraestrutura, 40% das 

cargas que iriam para o porto de Salvador vão para outros estados.

Costa, M. (2009) aborda que 11 dos maiores portos do país precisam de dragagem, entre eles 

Santos, Vitória, Paranaguá, Rio Grande e Rio de Janeiro, que juntos respondem por um fluxo de 

comércio exterior de mais 160 bilhões de toneladas,  quase toda a exportação brasileira  por via 

portuária. Em 2007, o governo criou o Programa Nacional de Dragagem e trabalha para estimular o  

investimento e o desenvolvimento de obras e serviços de engenharia para a dragagem nos portos do 

país. Coordenado pela Secretaria de Portos, o programa, que integra ao PAC, permite, inclusive, a  

participação de empresas estrangeiras na licitação dos serviços, o pagamento por resultados, além 

de facultar a inclusão no contrato da obra o serviço de manutenção das dragagens por cinco anos. A 

figura 4.6 mostra o percentual de obras realizadas em cima do previsto até 2010.

Segundo Costa, M. (2009), o Ipea indicou a necessidade de R$ 2,3 bilhões para a realização de 

41  obras  e  serviços  de  infraestrutura  portuária,  como  instalação  de  apoio  e  equipamentos, 

implantação de sistemas de segurança, sinalização, eletrificação, saneamento e vias internas dos 

portos,  que  é  o  grande  problema  encontrado  no  setor  e  retroárea  para  armazenagem.  As  más 

condições  dessas  vias  prejudicam  a  movimentação  de  mercadorias  entre  pátios,  terminais  e 

ancoradouros,  aumentam o tempo de movimentação de cargas e,  conseqüentemente,  o  custo do 

transporte nos portos. E a ausência de retroárea tem feito com que os terminas fiquem lotados e em 

alguns casos, como em Santos, por exemplo, só aceitam carga com, no máximo, cinco dias antes da 

partida do navio (dead line), aumentando o custo empresarial.

Fonte: Costa, M. (2009)
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FIG. 4.6 % de obras previstas efetivamente realizadas PAC 2010

Comparando  o  seu  levantamento  com  as  obras  do  PAC/Portos,  o  Ipea  mostra  que  os 

investimentos do programa atendem a apenas 19,2% das 265 obras avaliadas como necessárias para 

resolver os quatro gargalos e demandas do setor: construção, ampliação e recuperação de portos; 

acessos terrestres; dragagem e derrocamento; e outras obras de infraestrutura. Conforme a figura 4.6 

apenas 23% do previsto foi efetivamente realizado em 2009 e como tudo previsto corresponde a 

19,2% logo  até 2010 se  tem com apenas  4,42% dos problemas  de infraestrutura solucionados. 

Desafios que, se não forem enfrentados, podem comprometer a competitividade e o crescimento do 

comércio exterior e da economia brasileira,  e são capazes de provocar “um estrangulamento do 

setor portuário” e também continuar dificultando a utilização da cabotagem. É importante destacar 

que  no  modelo  de  financiamento  atual  dos  portos,  governo  e  iniciativa  privada  dividem 

responsabilidades.  Os  empresários  investem  em  equipamentos,  recuperação  e  manutenção  de 

instalações portuárias nas áreas privatizadas nos portos públicos e o governo investe na construção e 

manutenção  da  infraestrutura  portuária,  dragagem e  acessos  terrestres.  A tabela  4.2  mostra  o 

mapeamento  realizado  pelo  Ipea  de  obras  portuárias  com  seus  respectivos  investimentos 

disponibilizados. (Costa, M. 2009).

TAB. 4.2 Mapeamento Ipea de Obras Portuárias
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Fonte: Costa, M. (2009)

De acordo com Costa, M. (2009), na avaliação do técnico em planejamento e pesquisa do Ipea, 

Bolívar Pêgo, “não se pode tirar o mérito do PAC, mas precisa haver mais recursos, com horizonte 

de  10  a  15  anos  de  investimento,  com planejamento  e  volumes  compatíveis  com o  setor  e  a 

segurança no investimento”. Ainda segundo o técnico se os portos estão em situação ruim, o Brasil 

terá uma série de gargalos para se relacionar com o mundo, ressaltando que caso a economia cresça  

a taxas de 4 a 5% ao ano, os problemas devem ocorrer em dois anos. Eles vão de baixa eficiência ao 

custo  alto  do  frete,  ganhando  o  carimbo  da  burocracia  excessiva  para  a  movimentação  das 

mercadorias. 

Mascarenhas (2009 apud Costa, M. 2009) reconhece no PAC um esforço para minimizar os 

problemas,  porém  insuficiente.  Ele  defende  que  primeiramente,  é  preciso  ter  um sistema  de 

planejamento e projetos. Foram escolhidas algumas obras, mas isso corresponde a uma escolha de 

prioridades para se ter o maior retorno do investimento público. 

Mascarenhas (2009 apud Costa,  M. 2009)  não  acredita  num colapso no sistema portuário, 

porém prevê um choque entre a demanda crescente e a capacidade dos portos, e ainda afirma que  

ocorrerá um alto custo, a demora para o navio encostar e, até mesmo, não encostar.

Resende (2009 apud Costa, M. 2009)  afirma que o PAC traz boas perspectivas pelo fato de ter 

obras de derrocagem e dragagem, projetos que vão garantir que diversos portos brasileiros passem a 

receber navios maiores.  Mas adverte: “O Brasil está atrasado em eficiência portuária,  quando é 

analisado entre os 15 países mais desenvolvidos do mundo e ainda afirma que o Brasil tem o maior  

potencial entre eles, mas a falta de investimento tem trazido uma herança ruim”.

Castro, J. (2009 apud Costa, M. 2009) avalia o PAC como “uma esperança, mas que não está se 

confirmando”.  E  enfatiza:  “Portos  para  o  Brasil  não  são  opção  estratégica,  é  uma  questão  de 

sobrevivência”. Segundo ele, um navio parado no porto custa em torno de US$ 100 mil por dia. 

Junior, M. (2009 apud Costa, M. 2009) defende um transporte integrado. “Não adianta investir 

dentro do porto se não houver acesso às cidades. As nossas estradas são precárias, as ferrovias não  

dão vazão. Tem que ter todos os modais de transporte funcionando juntos”. 
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Soares (2009 apud Costa, M. 2009) destaca que “a falta de investimentos é de 20 anos”, é 

preciso muito dinheiro, muitos milhões e um trabalho de longo prazo”. 

Alguns portos fundamentais podem ser transformados em hubports, como Roterdã, Antuérpia, 

Hamburgo e,  principalmente,  Cingapura,  só num desses portos a movimentação de containers é 

maior do que toda a movimentação brasileira. 

Além de tudo, segundo Costa,  M. (2009),  ainda  existem obstáculos como a dificuldade de 

obtenção  de  licenças  ambientais  e  a  atuação  do  Tribunal  de  Contas  da  União  são  entraves 

burocráticos  que  prejudicam  a  realização  das  obras  de  infraestrutura  e  conseqüentemente  à 

cabotagem. Muitas licenças negadas devido a projetos e relatórios mal elaborados. 

4.2.2  ALTAS TARIFAS PORTUÁRIAS

Segundo Fialho  (2011),  as  tarifas  portuárias cobradas no Brasil são  muito elevadas e  cada 

autoridade portuária não apenas impõe as próprias tarifas,  inclusive a praticagem e rebocadores,  

mas  elabora  sua  própria  estrutura  tarifária,  essa  despadronização  faz  com  que,  por  vezes,  a 

mercadoria viaje mais para ser descarregada em porto com tarifas menores.

Fialho (2011) comenta ainda que diversos ajustes metodológicos precisaram ser feitos, de modo 

que os valores apresentados são, em geral, um valor médio para serviços similares prestados por um 

mesmo porto – exemplo preço médio de uso de berços ou terminais. Para deixar de ser mais um 

desestímulo do setor.

Segundo Ferreira  et. al. (2011), o Ipea, ao estudar o tema, constatou grande divergência das 

estruturas tarifárias entre os portos brasileiros, o que dificulta a tomada de decisão por parte dos 

agentes envolvidos com o comércio exterior.

Ainda de acordo com Ferreira et. al. (2011), entre os principais custos nos quais incorrem os 

usuários  dos  portos  públicos  nacionais  estão  os  de  acostagem,  carga,  descarga,  baldeação  e 

movimentação dos produtos do cais aos armazéns ou até os limites da área do porto. As tarifas 

pagas  pela  prestação  desses  serviços  são  estabelecidas  pela  administração  de  cada  porto,  que 

impõem não apenas os valores, mas sua própria estrutura tarifária, prejudicando a comparação entre 
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os preços, pelo usuário, e compromete o potencial competitivo do setor. A ausência de uma estrutura 

tarifária única faz que a comparação entre os custos de utilização dos diferentes portos seja uma 

tarefa  árdua,  dificultando  a concorrência  por  tarifas,  podendo  encarecer  os serviços  portuários. 

Assim,  entende-se  como  necessária  a  uniformização  dessa  estrutura  por  parte  das  autoridades 

portuárias,  de  modo  a  permitir  ampla  concorrência  entre  os  portos  pelos  usuários  correntes 

potenciais,  mantendo  apenas  as  vantagens  comparativas  de  cunhos  locacional  e  eficiência 

operacional.

4.2.3  MELHORIA PORTUÁRIA

4.2.3.1  MELHORIA DA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA DEFICIENTE

Segundo  Costa,  M.  (2009)  de  imediato  há  a  necessidade  de  ampliação  dos  recursos 

orçamentários  destinados  à  superação  das  necessidades  de  infraestrutura  do  setor  portuário, 

podendo os recursos adicionais serem disponibilizados por meio do próprio PAC dois. É importante, 

também,  uma  maior  eficiência  e  agilidade  na  gestão  e  execução  das  obras  já  constantes  do 

programa, visando obedecer ao cronograma proposto, o qual, apesar de insuficiente, é importante 

para a redução de pontos de estrangulamento já existentes. Para isso se criaria uma comissão que 

verificaria  os  projetos  e  fariam auditorias  técnicas  em “in  loco”  para  verificar  se  está  sendo 

cumprido o que foi planejado.

Conforme  Sepúlveda  (2011),  se  faz  necessário  a  melhoria  priorizando  os  portos que  mais 

movimentam cargas com relação à infraestrutura de equipamentos, melhorando a profundidade, os 

berços  de  atracação  com uma  parte  exclusiva  para  cabotagem,  retroárea  para  armazenamento 

também com uma parte segmentada e exclusiva para cargas de cabotagem. E melhorias de acessos 

rodoviários e ferroviários para acessos aos portos e por fim a viabilização da operação double stack, 

que consiste em utilizar uma segunda camada de containers sobre o vagão prancha, solução essa 

mais rápida e econômica para melhorar o fluxo de cargas dos portos.
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De acordo com Botter  et.  al. (2006),  é  de fundamental importância a  criação de  hub port, 

recebendo as cargas por navios maiores, concentrando as cargas e redistribuindo-as por cabotagem, 

quando  faltarem  longas  distâncias  para  completar  o  trajeto,  ou  pelo  modo  rodoviário  e/ou 

ferroviário para distâncias menores. 

4.2.3.2  REDUÇÃO DAS ALTAS TARIFAS PORTUÁRIAS

Costa,  M.  (2009)  aborda  que  diversos ajustes  metodológicos  precisaram ser  feitos,  para  a 

melhoria das tarifas cobradas nos portos, de modo que os valores apresentados passam a ser, em 

geral,  um valor médio para serviços similares prestados por um mesmo porto – exemplo  preço 

médio  de  uso  de  berços  ou  terminais.  Para  deixar  de  ser  mais  um  desestímulo  do  setor. 

Descentralizar os serviços essenciais como o de praticagem e rebocadores,  possibilitando surgir  

concorrentes para o setor e reduzindo o custo desses serviços.

Agir  para  reduzir  o  número  de  taxas  portuárias  aplicadas  na  cabotagem,  visando 

desburocratizar  e  racionalizar  a  tributação  do  setor.  Logo  a  padronização  das  tarifas  é  uma 

superação efetiva para o entrave.

Segundo  Botter  et.  al. (2006),  a  União  Européia  irá  adotar  um selo  de  qualidade  para  a 

cabotagem,  definido  como  qualidade  do  serviço  que  levará  em  conta  o  dimensionamento, 

exploração, e manutenção dos navios,  como a freqüência, rapidez, capacidade, eficácia,  preço, e 

confiabilidade das linhas e operações portuárias. O selo de qualidade será complementado com a 

simplificação dos processos aduaneiros e o estabelecimento de um sistema eletrônico de informação 

documental integrado. 

Os serviços aos navios serão assim definidos: 

- Pilotagem: será estabelecida a isenção da pilotagem, dada a experiência local que terá o capitão do 

navio e as características específicas do navio, o terminal e a carga. Neste caso o termo pilotagem 

seria a Praticagem no Brasil; 

-  Reboque:  o  navio  reunirá  as  condições  de  manobra,  sendo  desnecessária  a  utilização  de 

rebocadores; 
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-  Amarração:  o  responsável  do  terminal  tomará  a  decisão  da  integração  deste  serviço  ou  a 

subcontratação de serviços portuários de amarração e;

-  Movimentação  de  trailers:  este  serviço  será  prestado  com pessoal  próprio  do  terminal,  sem 

intervenção de estivadores e/ou com pessoal embarcado. 

A introdução  dessas  medidas  no  Brasil,  certamente  irá  além de  aumentar  a  qualidade  do  

transporte de cabotagem, reduzir as tarifas portuárias.

4.3  BARREIRAS FISCAIS E LEGAIS

4.3.1  TRIBUTAÇÃO À CABOTAGEM

Para  Lanchmann  et.  al (2009),  a  sobrecarga  nos  tributos e  a  burocracia  são  os principais 

impeditivos ao desenvolvimento da cabotagem, principalmente ao se comparar outros países, como 

Japão e Estados Unidos, onde há isenção de impostos. No Brasil, os autores apontam a incidência  

sobre:

  o frete (PIS, COFINS e ICMS): Aplica-se 14,5% sobre o valor do frete com destinos a 

regiões do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo. E nos demais destinos 19,8%;

 a folha de pagamento dos marítimos: os valores de INSS (Instituto Nacional do Seguro 

Social) e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) representam 39,7% sobre a folha de 

pagamento. Para o concorrente de bandeira estrangeira não há a incidência desses custos; e

  os combustíveis: sobre o óleo diesel marítimo (MGO – Marine Gasoil)) há incidência de 

ICMS e CIDE, e sobre o IFO – Intermediate Fuel Oil há incidência de ICMS, o que totaliza em 

média  40% a 50% de tributos sobre os combustíveis.  A figura  4.7 mostra um comparativo  da 

variação do preço do combustível marítimo com o industrial e o rodoviário.

 tributação sobre importação e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para navipeças 

sem similar no país. E ainda há impostos indiretos sobre insumos nacionais à construção naval.

Fontes: Allevato (2010)
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FIG. 4.7 Variação de Preço de Combustível em R$

Segundo Fialho  (2010),  o país  cobra pelo  combustível das embarcações que navegam pela 

costa brasileira  o  ICMS, imposto que não  é cobrado para navios com registro internacional.  O 

combustível é aproximadamente 20% mais caro na cabotagem que no longo curso. Talvez seja por 

isso que, segundo um levantamento da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), o 

custo  do  frete  de  um navio  tipo  Panamax  de  Paranaguá  (PR)  ao  Porto  de  Suape  (PE)  seja 

semelhante ao de Paranaguá a Xangai, na China. A redução do preço do combustível necessita de 

aprovação unânime no Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), o que segundo Fialho 

(2010), isso está longe de acontecer.

Segundo Sobreira (2010), as embarcações brasileiras de cabotagem sofrem com a concorrência 

desleal por  parte  dos armadores estrangeiros,  em razão dos tributos e  encargos  já  que o custo 

brasileiro é bem maior. Cerca de 65% da frota global é de bandeira de conveniência, porque entre 

70% a 80% dos cidadãos norte-americanos tornaram-se armadores em países de conveniência como 

Panamá, Libéria, Malta, Filipinas. Isto teve início no governo de Franklin Roosevelt para driblar a 

carga tributária dos Estados Unidos. A tabela 4.3 mostra a comparação de custos totais de um navio 

graneleiro de bandeira nacional e de outras bandeiras. Note que o de bandeira nacional é mais de 

80% mais caro.
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Navio Graneleiro - 50.000 TPB
Custos anuais US$ - 5 anos de idade

NACIONAL ESTRANGEIRA

Salários/Logística/exame médico 2.096.746 876.459

Alimentação 76.650 64.240
Custo com Tripulação 2.173.396 940.699 131%

Prêmios de Seguro-Casco e máq. 88.000 88.000
Clube P&l 60.000 60.000

Custo com Seguros 148.000 148.000

Material de Custeio/O.L/Inspeções 334.231 298.231
Sobressalentes 168.750 125.000

Reparos 133.000 94.000
Total Técnico 635.981 517.231 23%

Outros Custos 70.875 70.875

Custos Operacionais Totais
3.032.252 1.680.805 80%

T
AB. 4.3 Comparação dos custos totais de navio graneleiro de bandeira nacional e outras bandeiras

Fonte: Sobreira (2010)

Segundo  Filho  (2010),  questões  legislativas  são  grandes  entraves  para  o  modal.  Há  um 

tratamento desigual entre os modais. Para o transporte rodoviário são exigidos apenas nota fiscal da 

mercadoria, o conhecimento rodoviário e a habilitação do motorista. Já na navegação costeira, além 
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de ter uma alta tributação, é necessário apresentar documentos como se estivesse realizando uma 

exportação.

4.3.2  MODIFICAÇÃO DA LEI DE MODERNIZAÇÃO DOS PORTOS 

Segundo a revista AWRO Logísticas e Participações (2011), a Lei de Modernização dos Portos 

funcionava muito bem, mas, em 2008, foi alterada pelo decreto federal n° 6.620, estabelecendo que 

novos  terminais  privados  fossem  concedidos  apenas  para  iniciativas  que  visassem  atender, 

majoritariamente, cargas próprias. Como conseqüência, ocorreu o desestímulo ao aporte de capital 

privado na construção de novos portos e terminais.

4.3.2.1  NOVA MODIFICAÇÃO DA LEI DE MODERNIZAÇÃO DOS PORTOS 

A fim  de  estimular  a  criação  de novos  portos privados e a  concessão  dos  já  existentes  e 

conseqüentemente mais estímulo de investimentos privados nos portos, seria de interesse público 

que o governo federal passasse a permitir que o concessionário não fosse obrigado a movimentar 

majoritariamente cargas próprias. Segundo Rittner (2008), o presidente Lula iria assinar um decreto 

para acabar com uma essa restrição. A medida iria autorizar a abertura de terminais privados para 

movimentar cargas de terceiros, sem limites percentuais, em regime de concessão. Essa restrição, 

hoje imposta está impedindo investimentos de pelo menos US$ 5 bilhões. Não se sabe o porquê 

esse decreto não foi assinado.

4.3.3  TAXA SOBRE UTILIZAÇÃO DO ESPELHO D´ÁGUA DE 1946

Ainda de acordo com a AWRO Logística e Participações (2011), recentemente a ANTAq voltou 

a aplicar o decreto-lei n° 9760 de 1946 para cobrar uma taxa pelo uso do espelho d’água em portos,  

marinas,  estaleiros  e  plataformas.  De  acordo  com a  portaria,  todas  as  estruturas  privadas  que 

estejam em espaços  físicos em águas públicas  tem que regularizar  a  situação  na  Secretaria  do  

Patrimônio  da  União  (SPU),  ligada  ao  Ministério  do  Planejamento.  Isso  inclui  atividades 

institucionais, habitacionais,  de lazer, comerciais ou industriais. No caso dos portos privativos, o 

não cumprimento da regra é passível de multas e até a perda de autorização - ou concessão. Além 
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das evidentes desvantagens para a inibição de utilização do setor, não há garantia alguma que o 

dinheiro arrecadado com o encargo seja aplicado para melhorar a infraestrutura portuária.

4.3.4  BUROCRACIAS À CABOTAGEM

No que tange à burocracia, Lanchmann et. al (2009) apresenta: dificuldades para ressarcimento 

do  Adicional  ao  Frete  para  Renovação  da  Marinha  Mercante  (AFRMM),  imposto  cobrado  na 

navegação  de cabotagem, longo curso, fluvial e lacustre na entrada do porto de descarga.  Este 

tributo define, na navegação de cabotagem, que o cliente deve contribuir com 10% do frete para a 

Marinha Mercante, onde esses recursos são repassados integralmente ao armador para construção 

ou reparos de navios em estaleiros brasileiros, e caso o AFRMM não seja utilizado em um prazo de 

três  anos  após  a  data  de  depósito  o  recurso  retorna  ao  tesouro  nacional.  A  dificuldade  de 

ressarcimento  ocorre  devido  aos  tramites  burocráticos  (documentais)  gerarem  morosidade  no 

sistema com custo adicional de capital de giro para as empresas brasileiras de navegação. E ainda o 

mesmo  também  financia  outros  segmentos  da  navegação,  no  momento  preponderantemente 

embarcações destinadas à indústria do petróleo e gás, e a implantação e ampliação de estaleiros, o 

que,  embora  seja  legítimo  e  benéfico  ao  país,  acaba  por  impactar  e  comprometer  o  fluxo,  a 

disponibilidade dos recursos existentes.

De acordo com Sobreira (2011), as reuniões do conselho diretor do fundo de marinha mercante 

não vêm ocorrendo regularmente, de modo a atender em tempo hábil a demanda de concessão das 

prioridades para o financiamento à construção naval e, o que atrasa os planos de investimento dos 

armadores em novas embarcações, incluídas as de cabotagem e retarda a recuperação dos níveis da 

idade média da frota mercante nacional.

Segundo Sobreira (2011),  processo de desembaraço de peças e  sobressalentes importados é 

burocrático  e demorado, e  ainda  o despacho  aduaneiro das  mercadorias na  cabotagem segue o 

mesmo procedimento das mercadorias transportadas no longo curso.
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Carvalho  (2010)  apóia outro fator,  que é  de comum acordo  entre os armadores,  terminais 

portuários e especialistas na área, é a utilização do Siscomex Carga para a cabotagem, que se trata 

do Sistema da Receita Federal de controle da movimentação de embarcações, cargas e containers 

vazios transportados na via aquaviária, em portos brasileiros, cujo acesso não demanda nenhuma 

instalação de software específico, pois é acessado pela Internet  (WEB). Esse sistema tem como 

objetivo  viabilizar  a  substituição  de  documentos  impressos  por  documentos  eletrônicos  para 

cumprimento  de  obrigações  previstas  na  legislação  aduaneira,  principalmente  no  Regulamento 

Aduaneiro (Decreto nº 4.543/2002), nos seus artigos 24, 30, 38, 39, 40 e 52. (RFB, 2009). Mesmo 

reduzindo  a  utilização  de  papel  o  sistema  em  questão  gera  ineficiências  na  operação, 

comprometendo sua competitividade na comparação ao seu maior concorrente, o rodoviário. 

Somente Siscomex Carga não soluciona as ineficiências operacionais,  pois o transbordo das 

cargas dos caminhões depende da eficiência do serviço prestado (oferta freqüente e confiável de 

atracação  nos  portos  e  transit-time  reduzido),  de  infraestrutura  portuária  eficaz,  que  garanta  a 

atracação, da produtividade dos terminais, de integrações modais e áreas (pátios) para os volumes 

movimentados.  Esta  abordagem é  bastante  importante  para  o  desenvolvimento  da  cabotagem. 

(Carvalho 2010 apud Balau 2009).

Segundo Paul (2010) o sucateamento e a burocracia ministeriais dificultam o funcionamento do 

sistema portuário brasileiro. A média de espera de um navio nos portos brasileiros é de 5,4 dias,  

enquanto que, na Finlândia, esse tempo é de menos de um dia; no Chile, 1,32 dia e na Alemanha, 

1,57 dia. Para navios de containers, este prazo caiu, entre 2006 e 2007, de uma média nacional de 

13,5 para 9 horas por navio. Em termos de granéis, a espera na fila é muito maior. A média nacional 

em 2007 para os diversos granéis sólidos era de 54 horas/navio, mas a situação chega a extremos 

como o caso do terminal Corex, em Paranaguá, para o qual o tempo de espera para o transbordo  

chega a 389 horas/navio (aproximadamente 16 dias de espera). Quanto ao transbordo de carga geral,  

os tempos médios de espera são ainda mais graves, chegando a 244 horas/navio no cais público de 

Maceió.  Há  a  necessidade  de  visita  de  diversas  autoridades  (Receita  Federal,  Polícia  Federal,  

ANVISA) após a atracação do navio em portos brasileiros.

Segundo Sobreira (2011), a receita federal não concede tratamento uniforme no que concerne a 

segregação de áreas nos terminais especializados para movimentar containers pela cabotagem.
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De acordo com Paul (2010) a tendência é que isso continue nos próximos anos. Com 95% do 

comércio exterior realizados por navios, o país não conseguiu ainda harmonizar o trabalho de 14 

ministérios que atuam nos portos e não abrem mão de seu poder o que gera grande transtorno as  

operações portuárias.

Segundo a Secretaria Especial de Portos (SEP), são exigidos de todos os navios que embarcam 

e desembarcam no país uma média de 112 documentos, que somam 935 informações diferentes, 

muitas vezes preenchidas em diversas vias e em duplicidade para órgãos diferentes. (Paul 2010).

Paul  (2010)  aborda  que  os 14  ministérios  aliados  a  Ministério  dos  Transportes,  Secretaria 

Especial de Portos (SEP) e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAq) formam-se 

um gargalo  burocrático  que  complica  o  trabalho  dos  prestadores  de  serviço  (terminais)  e  dos 

usuários (exportadores e importadores). Além dos 70 artigos da Lei 8630/93 de modernização dos 

portos, são agora mais de 500 outros artigos de Decretos, Portarias e Resoluções que precisam ser  

cumpridos.

O Decreto  6620/08,  que  regulamenta  os  arrendamentos  dos  portos,  com seus  50  artigos, 

representam dois gargalos.  O primeiro fica evidenciado com a consolidação das licitações para 

arrendamento / localização de terminais,  encarecendo os embarques de exportação (em cerca de 

20%)  oferecendo,  assim,  vantagem aos  concorrentes  do  Brasil  no  mercado  mundial.  O  outro, 

verdadeiro gargalo  burocrático, foi criado com a complicada regulamentação para instalação  de 

terminais, afugentando os investidores.

Além disso,  de  acordo  com Dias  (2009)  houve  a  extinção  do  PROHAGE  (Programa  de 

Harmonização das Atividades dos Agentes de Autoridades nos Portos) chegou a ser implantado em 

todos os portos durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, com inegáveis benefícios no que 

concerne à redução do tempo de despacho dos navios.  O governo Lula, não manteve o programa, 

com enormes prejuízos aos usuários do porto. 

4.3.5 PROPOSTA PARA REDUÇÃO DAS BARREIRAS FISCAIS, LEGAIS, BUROCRÁTICAS 
E MINISTERIAIS
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Segundo Botter  et. al. (2006), a legislação e regulamentação européia foram introduzidas há 

mais de 14 anos para compatibilizar e padronizar os modais de transportes na região. A disputa 

entre o modal marítimo com o rodoviário também foi acirrada como no caso brasileiro, porém as 

discussões  tiveram  como  objetivo  otimizar  o  sistema  logístico  e  aumentar  a  competitividade 

logística, favorecendo o melhor modal em virtude das condições de disputa globalizada.

A Grécia foi obrigada a rever sua legislação referente à cabotagem para se tornar competitiva, 

principalmente, frente à Comunidade Européia. Um novo projeto foi realizado envolvendo diversos 

atores do sistema grego de cabotagem. Os principais pontos desta reforma envolveram (Lekakou, 

et. al., 2002):

 Desenvolvimento de uma rede de transporte costeira, integrado a um plano estratégico nacional 

de transporte; 

 Melhora  na  qualidade  do  serviço  de  transporte,  combinada  com  o  aumento  do  nível  de 

segurança; 

 Análise da frota costeira e adaptação com as necessidades do mercado para oferecer um serviço 

considerado de qualidade; 

 Criação de novos postos de trabalho para suprir a necessidade do mercado e; 

 Adequar  com  as  políticas  da  União  Européia,  particularmente  com  aquelas  que  estão 

relacionadas  com o  livre  trânsito  da  cabotagem entre  os países  pertencentes  à  Comunidade 

Européia. 

No Brasil, além de utilizar como exemplo as medidas gregas deve-se inicialmente agir sobre a 

redução da carga tributária sobre o frete (PIS, COFINS e ICMS): Reduzindo a tarifa que hoje é de 

14,5% sobre o valor do frete com destinos a regiões do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito  

Santo. E nos demais destinos que se encontra em 19,8% o que iria estimular bastante o setor sem 

desonerar totalmente o poder público.

Botter et. al. (2009) propõe garantir regras de isonomia em relação aos custos das tripulações 

brasileiras, argentinas e chilenas no caso de abertura do mercado latino-americano.
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Reduzir  o  preço do  combustível para a  cabotagem,  passando a ter  a  mesma incidência  de 

impostos,  com os  navios  de  bandeira  estrangeira  conforme  estipulado  no  artigo  n°  12  da  lei 

9432/97. É uma medida fundamental para auxiliar no incentivo para o modal. 

Sobreira (2010) propõe criar dispositivo de compensação direta dos recebíveis da compensação 

do  AFRMM  do  Norte  Nordeste  (Créditos  Lei  9.432/1997)  para  quitação  de  parcelas  de 

financiamento com recursos do Fundo de Marinha Mercante. Ou até mesmo eliminar o AFRMM 

das operações de cabotagem, mas mantê-lo nas importações como forma de subsídio cruzado ao 

setor. Dias (2009) sugere a suspensão temporária e a título precário da incidência da alíquota de 

10% do  AFRMM sobre  as  cargas  de importação  e exportação  transportadas  pela  cabotagem e 

suprimir  a  incidência  do  AFRMM  sobre  as  despesas  portuárias,  principalmente  da  taxa  de 

manutenção portuária.

Aperfeiçoar  o processo  de desembaraço de peças e  sobressalentes importados,  reduzindo  a 

burocracia e reduzindo o tempo de chegada do material, e isentar imposto de importação e Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI) para navipeças sem similar no país. E ainda isentar impostos 

indiretos sobre insumos nacionais  à construção naval.  Segundo (Favarin  et.  al. 2009),  Coréia e 

Vietnã  reduziram  impostos  relativos  à  importação  de  insumos,  equipamentos  e  sistemas  não 

produzidos  no  país.  Outro  incentivo  à construção naval,  observado na  Coréia,  Vietnã,  China  e 

Portugal,  é  suspender  impostos  relativos  à  exportação  de  navios.  No  Japão,  EUA,  Noruega  e 

Alemanha,  os  governos  concederam  ainda,  incentivos  para  a  aquisição  de  embarcações  por 

armadores nacionais,  sendo que nos dois últimos também houve incentivos para a  aquisição de 

embarcações por armadores estrangeiros em estaleiros nacionais.

Adoção  de medidas  que reduzam os custos decorrentes  da  burocracia  e  da  ineficiência  da 

gestão portuária no que tange a cabotagem. E implantar tratamento diferenciado na navegação de 

cabotagem em relação ao segmento do longo curso.

Segundo Sobreira (2010) é necessário isentar de tributos à navegação de Cabotagem a exemplo 

da  prática  de  outros  países  onde  esta  navegação  é  considerada  estratégica,  implementando  o 

conceito  de  “Tonnage  Tax”  (impostos pagos por  uma  companhia  de  navegação  em função  da 

tonelagem total dos seus navios, imposto sobre a tonelagem é também utilizado para líquidos de 

impostos, como, por exemplo, avaliar as taxas de importação sobre o vinho ou para determinar os  

impostos de mineração).
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Coellho  (2009)  defende  desonerar  as  empresas  brasileiras  de  navegação  dos  custos  com 

encargos sociais dos tripulantes de navios do Registro de Embarcação Brasileira.

Botter et. al. (2009) aborda a necessidade de:

 Regulamentar o desembaraço da carga de cabotagem de modo a agilizar a operação portuária não 

necessitando ser igual às de navegação de longo curso.

 Regulamentar o processo de transbordo de cargas de modo a desburocratizar procedimentos e 

facilitar o surgimento de serviço feeder para o Brasil e a América Latina.

 Investir  em tecnologia  de informação  para integrar  modais,  facilitar  o  acompanhamento  e  o 

desembaraço da carga e permitir a tomada de decisão otimizada pelo transportador de carga.

 Investir  em mecanismos  para  acompanhamento  do  mercado,  com o  objetivo  de  permitir  a 

elaboração de previsões e a identificação de potencialidades para investimentos.

 Investir em tecnologia de informação para acompanhar a produtividade portuária brasileira.

 Regulamentar a abertura do mercado brasileiro para embarcações latino-americanas, garantindo 

o princípio  da reciprocidade e de modo  a aumentar  o  número de portos atendidos na  costa 

brasileira.

Segundo Mendonça (2009), a SEP/PR criou o PIC (Projeto de Incentivo à Cabotagem), que 

consiste em um modelo novo operacional que contempla toda a cadeia logística e  que os entes  

envolvidos atuem de forma colaborativa, a comunidade portuária, a comunidade local, a associação 

comercial e a federação das indústrias e que adote os mesmos fundamentos das empresas privadas 

que operam com sucesso no transporte de cabotagem de containers. Definiu-se, ainda, que o novo  

modelo  deva  ser  apresentado,  discutido,  aprimorado  e  desenvolvido  juntamente  com  as 

comunidades locais e as comunidades portuárias envolvidas no processo e, pela sua importância no 

setor, com os conselhos de autoridade portuária dos portos eleitos.

Ainda de acordo com Mendonça (2009), os técnicos desenvolveram uma solução criando um 

Balcão Único, um único meio através do qual o interessado tenha da mesma forma a simplicidade 

para a contratação dos serviços de transporte de sua carga. Isto será possível com a utilização das 

tecnologias de informação  existentes,  onde se prevê uma integração virtual da cadeia logística,  
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fazendo  com que  os diversos  atores  atuem de  forma  coordenada,  como se  fossem uma  única  

empresa, no transporte porta a porta. 

Os procedimentos que envolvem toda a logística para o transporte de carga na modalidade de 

cabotagem, são inúmeros e com certo grau de complexidade, que, na proposta do novo modelo, 

ficarão transparentes ao contratador.  Além disso, alguns princípios,  já  adotados com sucesso no 

Projeto  PORTO  SEM  PAPEL que  segundo  Araujo  (2011)  deve  eliminar  os  trâmites  de  112 

documentos  e  de  935  informações  em duplicidade,  foram observados  para  que  não  ocorra  a 

ingerência nas empresas participantes e que sejam respeitadas as suas individualidades e modelos 

de seus negócios. Definiu-se, ainda, que a participação no processo se fará por adesão. Com isso, se  

espera o compromisso dos interessados, o espírito de parceria, as ações que promovam a integração, 

a  transparência  do  negócio,  sem colocar  em risco  o sigilo  comercial,  e  a  postura de confiança  

mútua, condições importantes e indispensáveis ao sucesso do projeto (Mendonça, 2009).

4.4  ESCASSEZ DE RECURSOS HUMANOS

Segundo Sobreira (2010), vice-presidente de Transporte Multimodal o crescimento da indústria 

do petróleo, principalmente nas atividades de navegação de apoio marítimo, aliado a entrada de 

navios  afretados a casco nu  na  cabotagem,  entre outras demandas  por  oficiais  de náutica e  de 

máquina,  bem  como  a  idade  média  avançada  e  altas  taxas  de  evasão,  segundo  as  entidades 

representativas  de  classe,  como o  Syndarma  (Sindicato  Nacional  das  Empresas  de  Navegação 

Marítima),  a  Fenavega  (Federação  Nacional  das  Empresas  de  Navegação  Marítima,  Fluvial, 

Lacustre  e  de  Tráfego  Portuário)  e  a  Abeam  (Associação  Brasileira  das  empresas  de  apoio 

marítimo), têm desequilibrado a oferta e demanda de tripulantes, gerando sérios problemas para o 

setor, com maior ênfase na cabotagem.

Segundo Rocha (2010) e dados do Syndarma, há falta de 200 oficiais de marinha mercante 

atualmente e, em 2013, ocorrerá um verdadeiro "apagão", com carência de  780 oficiais de marinha 

mercante. Segundo Julian Thomas, diretor da Hamburg Süd e da Aliança Navegação e Logística, o 

Brasil tem buscado oficiais estrangeiros para amenizar a carência.
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Segundo informe publicitário do jornal O GLOBO (2010), para o Sindmar, (Sindicato Nacional 

dos Oficiais da Marinha Mercante), a expectativa é de que 1.800 postos de trabalho sejam gerados 

para esse tipo de profissional, em todo o país, até 2015.

Atualmente está em vigor a Resolução Normativa do Conselho Nacional de Imigração (CNI) nº 

72, de 10 de outubro de 2006, que regulamenta o trabalho de marítimos estrangeiros no Brasil, e de 

acordo  com o  artigo  1º,  o  estrangeiro  que  venha  exercer  atividades  profissionais,  de  caráter  

contínuo, a bordo de embarcação ou plataforma estrangeira que venha a operar ou em operação nas 

águas  jurisdicionais  brasileiras,  sem vínculo  empregatício  no  Brasil,  observado  o  interesse  do 

trabalhador nacional, poderá ser concedido visto temporário previsto no inciso V, art. 13, da Lei nº 

6.815, de 1980, pelo prazo de até dois anos. E de acordo com o artigo 3° tem-se:

Quando embarcações ou plataformas estrangeiras operarem em águas jurisdicionais brasileiras 

por prazo superior a noventa dias contínuos, deverão ser admitidos marítimos e outros profissionais 

brasileiros, nas mesmas proporções, observadas as seguintes condições:

I  –  para  embarcações  utilizadas  na  navegação  de  apoio  marítimo,  assim  definida  aquela 

realizada para o apoio logístico a embarcações e instalações, que atuem nas atividades de pesquisa e 

lavra de minerais e hidrocarbonetos:

a) a partir de noventa dias de operação, deverá contar com um terço de brasileiros do total de 

profissionais existentes a bordo, em todos os níveis técnicos e em todas as atividades, de caráter 

contínuo;

b) a partir de cento e oitenta dias de operação, deverá contar com um meio de brasileiros do 

total de profissionais existentes a bordo, em todos os níveis técnicos e em todas as atividades, de 

caráter contínuo; e

c) a partir de trezentos e sessenta dias de operação, deverá contar com dois terços de brasileiros 

do total de profissionais existentes a bordo, em todos os níveis técnicos e em todas as atividades, de 

caráter contínuo.

II – para embarcações de exploração ou prospecção,  assim como plataformas,  definidas as 

instalações  ou  estruturas,  fixas  ou  flutuantes,  destinadas  às  atividades  direta  ou  indiretamente 
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relacionadas com a pesquisa,  exploração e exportação dos recursos oriundos do leito  das águas 

interiores e seu subsolo ou do mar, inclusive da plataforma continental e seu subsolo:

a) a partir de cento e oitenta dias de operação, deverá contar com um quinto de brasileiros do 

total de profissionais existentes a bordo;

b) a partir de trezentos e sessenta dias de operação, deverá contar com um terço de brasileiros  

do total de profissionais existentes a bordo; e

c) a partir de setecentos e vinte dias de operação, deverá contar com dois terços de brasileiros  

do total de profissionais existentes a bordo.

III – para embarcações utilizadas na navegação de cabotagem, definida como aquela realizada 

entre portos ou pontos do território brasileiro, utilizando a via marítima ou esta e as vias navegáveis  

interiores:

a) a partir de noventa dias de operação, deverá contar com um quinto de marítimos brasileiros,  

arredondando-se para o inteiro subseqüente, em caso de fração igual ou maior que cinco décimos, 

em cada nível técnico (oficiais, graduados e não-graduados) e em cada ramo de atividade (convés e 

máquinas) de caráter contínuo; e

b)  a  partir  de cento e oitenta dias de operação,  deverá contar  com um terço de marítimos 

brasileiros, arredondando-se para o inteiro subseqüente, em caso de fração igual ou maior que cinco 

décimos, em cada nível técnico (oficiais, graduados e não-graduados) e em cada ramo de atividade 

(convés e máquinas) de caráter contínuo.

E ainda  tem-se  o  artigo  1°  da  resolução  80  do  CNI,  de  16  de outubro  de  2008,  que  faz  

regulamentações  restritivas  à  trabalhadores  estrangeiros  em função  a proteção  de trabalhadores 

brasileiros. Medida essa importante para nação, mas que se não aliado a uma formação de Oficiais 

de Marinha Mercante Compatível com a demanda certamente gerará problemas no futuro conforme 

comentado por Rocha (2010).
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Segundo informe publicitário publicado em Janeiro de 2011 pelo jornal O GLOBO e assinado e 

publicado  pelo  Syndarma  (2011),  Abeam  e  Abac  (Associação  Brasileira  dos  Armadores  de 

Cabotagem), que a necessidade de suprir a escassez de mão de obra para atividades de Marinha 

Mercante se  reflete  em um grande  desafio  para o Brasil  e  afirma  que devido  à descoberta do 

petróleo na camada de pré-sal localizada na costa brasileira ocorrendo investimentos expressivos 

em estaleiros associados a encomendas de embarcações pelas empresas de navegação. E que para 

que todos os navios e plataformas demandadas pelo pré-sal possam operar serão necessários uma 

grande  quantidade  de  oficiais  de  Marinha  Mercante  acima  da  quantidade  que  o  Brasil  possui,  

incluindo  o  que  está  para  formar  na  EFOMM.  E  aborda  que  a  Marinha  do  Brasil  dobrou  a 

capacidade dos seus dois centros de formação, mas que por si só não soluciona a questão. A partir  

disso Syndarma (2011), Abeam e Abac como forma de superação propõe a suspensão temporária do 

Art.  3° da Resolução Normativa 72 de 2006 do CNI e a flexibilização temporária do Art. 1° da 

Resolução normativa 80 também do CNI.

Em resposta  ao  Informe  publicitário  assinado  pelo  Syndarma,  Abeam e  Abac,  o  Sindmar 

(2011), rebateu as declarações de falta de mão de obra através de publicação própria do informe 

publicado  pelo  O  GLOBO  de  abril  de  2011,  onde  consideram  alarmistas  e  infundadas  as 

declarações  feitas  pela  imprensa  e  pelas  companhias  de  navegação  da escassez  de Oficiais  de 

Marinha Mercante. O Sindmar ressalta que as projeções feitas pelos armadores são equivocadas 

porque  são  embasadas  em uma premissa  de  contratação  de  novos  navios  que  não  está  sendo 

cumprida. Ainda segundo o Sindmar as declarações são "inverídicas" e que por trás dessas existe 

uma  tentativa  dissimulada  de  alterar  ou suspender  por  tempo  indeterminado  as  exigências  das 

resoluções normativas 72, que obriga o emprego de oficiais brasileiros em embarcações plataformas 

estrangeiras operando em águas brasileiras, e a resolução 80 que regula o visto do trabalhador no 

Brasil, para que haja a entrada de oficiais estrangeiros para trabalhar em barcos brasileiros

Sindmar afirma ainda que Marítimos de países de escassa proteção legal ao trabalho, como 

Filipinas, e de baixa qualificação técnica, aceitam se submeter a salários inferiores aos praticados no 

Brasil, sem apresentar, contudo o mesmo desempenho profissional, e afirma ainda que isso é para 

atender  apenas à expectativa de lucro dos empresários. E diz que o Brasil sofrerá pesadas perdas,  

com o desemprego em larga escala de seus cidadãos, trabalhadores e contribuintes.
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Diante disso nota-se o conflito  entre armadores e sindicatos dos marítimos nos quais de um 

lado afirmam que há a falta de Oficiais de Marinha Mercante e o outro afirmam que há a sobra 

desses profissionais.

Outro grave problema é segundo Costa, M. (2009) são as constantes greves dos operadores 

portuários, que agrava ainda mais a escassez de recursos humanos nas instalações portuárias.

Ainda segundo Costa, M. (2009) há a necessidade de mudança de hábitos e atitudes por parte 

dos servidores e administradores portuários, no sentido de atender com mais presteza às demandas 

dos clientes.

Costa, M. (2009) trata ainda da necessidade de reverem-se os acordos das categorias funcionais 

– trabalhadores e operadores portuários – com relação à alocação e precificação de mão de obra 

avulsa, dados o avanço tecnológico das operações portuárias e o grau de especialização requerido.

4.4.1  SUPERAÇÃO PARA ESCASSEZ DE RECURSOS HUMANOS

Segundo  Real  (2011),  para  superação  de  escassez  de  Oficiais  de  Marinha  Mercante  e  de 

tripulantes,  seria  incentivar  a  criação de mais  vagas e  mais  escolas  de formação  desse  tipo  de 

profissional. 

Segundo informe publicitário do Jornal O GLOBO (2010), o Sindmar afirma que para amenizar 

a falta de pessoal qualificado no mercado, os centros de instrução Almirante Graça Aranha (Ciaga),  

em Olaria, e Almirante Braz de Aguiar (Ciaba), no Pará - únicas escolas de formação de oficiais no  

Brasil - estão passando por um amplo projeto de revitalização. Desta forma, vão ampliar o quadro 

de vagas.

A Marinha do Brasil (2011) anuncia que irá realizar as seguintes ações:

 Praticante de náutica passará a ser despachando como 2º oficial de náutica;

 Aumento da duração do estágio no apoio marítimo;
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 Prioridade para cursos ASON/M (adaptação para segundo Oficial de Náutica) no CIABA, 

com o aumento do número de cursos a partir de 2011;

 Dispensa de estágio para alunos ACON/M (curso especial de acesso a segundo Oficial de 

Náutica) que preencham determinados requisitos;

 Curso ASON passar a ser ministrado na Universidade Petrobras.

Botter  et. al. (2009), afirma que devem ser criadas ações que combatam a evasão de oficiais 

que se transferem da atividade fim (trabalho dentro dos navios) para expediente em terra.

O relatório Ipea n° 48 (2010), propõe criar um comitê permanente entre a Empresa Brasileira 

de  Navegação,  Sindicatos e  Marinha  Mercante para estudar  e  acompanhar  assuntos relativos à 

formação  dos marítimos  e verificar  e  controlar  as  greves  dos mesmos.  E  ainda  reverem-se os 

acordos das categorias funcionais – trabalhadores e operadores portuários – com relação à alocação 

e precificação de mão de obra avulsa, dados o avanço tecnológico das operações portuárias e o grau 

de especialização requerido.

Com relação  aos  gargalos  burocráticos  e  de  gestão,  faz-se  importante  realizar  concursos 

públicos para aumentar o contingente de fiscais da Receita Federal do Brasil nos portos e agilizar o 

desembaraço, operando, se possíveis, 24 horas por dia; organizar o sistema de liberação de licenças 

ambientais, melhorando a gestão e eficiência administrativa dos órgãos competentes; regulamentar 

o direito  de greve no serviço público, minimizando os efeitos das paralisações,  tais como as da 

Anvisa, Receita Federal do Brasil etc.; e efetuar uma reforma fiscal com o objetivo de reduzir as 

distorções da carga tributária, ampliando a atratividade e a eficiência do setor portuário. (Neto, et.  

al. 2009).

Coelho (2010) sugere adotar ações de médio prazo, como a adequação de horários dos órgãos 

públicos,  o  treinamento  de  pessoal  dos  órgãos  oficiais  e  dos  trabalhadores  e  a  revisão  de 

procedimentos  para  a  redução  da  burocracia,  também  são  essenciais  para  manter  níveis  de 

competitividade adequados dos portos brasileiros.

4.5  BAIXO PREÇO DOS FRETES RODOVIÁRIOS 
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Conforme comentado no item 2.5.2 e de acordo com a CNT (2007), o valor médio pago pelos 

fretes rodoviários, associado a uma melhor infraestrutura das estradas em comparação aos demais  

modais, é muito baixo em comparação com os custos incorridos. Este frete artificialmente baixo é 

um problema porque compromete a saúde do setor, impede o crescimento de outros modais, em 

especial ao de cabotagem, e gera externalidades negativas para a sociedade.

A figura 4.8 representa o que é chamado de baixo preço dos fretes rodoviários, comparando-se 

os custos padrão com o transporte e a remuneração deste transporte para cargas fechadas em longas 

distâncias.  De maneira conservadora,  não foram considerados na curva de custo apresentada,  a 

depreciação do veículo  nem o custo de oportunidade do capital investido no caminhão.  Para o 

cálculo  foram consideradas as seguintes premissas:  Ociosidade de 40%; Retirada Autônomo de 

cinco salários mínimos; Trabalho  de 189hs  /  mês;  duas horas de  carregamento  e três horas de 

descarregamento. 

Fonte: CNT 2007

FIG. 4.8 Valor do frete rodoviário

De acordo com CNT (2007) tem-se:

 A diferença entre custo e preço médio, identificada como gap na figura 4.8, apresenta o que 

pode ser entendido como uma margem operacional média negativa. 

 As principais alternativas do transportador rodoviário de carga para lidar com este gap entre 

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

carregamento acima do peso máximo, inadimplência fiscal, entre outros.

 As principais  causas  para  o  baixo  valor  dos  fretes  rodoviários  são:  baixas  barreiras  de 

entrada, altas barreiras de saída, baixa manutenção e renovação de veículos, carregamentos 

com sobre peso, jornadas de trabalho excessivas e inadimplência no setor.

A figura 4.9  mostra um modelo denominado Circulo Vicioso do Transporte Rodoviário de 

Cargas que demonstra a existência de uma concorrência predatória neste setor. 

 Existem poucas  barreiras  de  entrada  para  se  tornar  transportador  autônomo  (apenas  ter 

carteira de habilitação e possuir um caminhão). 

82



 Existem barreiras de saída para deixar de ser transportador autônomo: difícil colocação no 

mercado de trabalho devido aos poucos anos de educação formal e formação técnica.

 As barreiras acima geram excesso de oferta e  práticas danosas como baixa renovação e 

manutenção da frota, transporte acima do peso máximo permitido e jornadas excessivas de 

trabalho.

 Estas  práticas  operacionais  danosas  realimentam  o  aumento  de  oferta  e  as  práticas 

predatórias, criando externalidades indesejáveis.

4.5.1  SUPERAÇÃO PARA O BAIXO PREÇO DOS FRETES RODOVIÁRIOS 

Como já abordado no item 4.5 os baixos preços dos fretes rodoviários advém da maior oferta 

de caminhoneiros com relação à demanda, a maioria dos autônomos que não conseguem deduzir  

despesas com diesel, manutenção, pneus, alimentação e estadia do Imposto de Renda (IR), como no 

caso da empresas. Então a solução de imediato é aumentar a fiscalização dos transportadores que 

não possuam o Registro Nacional de Transportadores de Cargas (RNTRC).

Instalar  nos  postos  de  Polícia  Rodoviária  Federal  mais  balanças  rodoviárias,  obra  de 

infraestrutura que foi incluída no PAC 2010 segundo Alvarenga (2011), para evitar os sobrepesos 

dos caminhões. O objetivo é preservar o pavimento das rodovias e reduzir o número de acidentes 

registrado nas estradas. Segundo o Departamento de Infraestrutura de Transportes,  DNIT (2006), 

basta 10% de excesso de peso nos veículos de carga ou de passageiros para reduzir a vida útil de 

uma estrada pavimentada em até 40%. E ainda de acordo com DNIT (2006), mais de 77% dos 

caminhões transportam cargas com excesso de peso por eixo.

Aliado à medida de registro faz-se necessário de imediato, como já ocorre com os taxistas no  

Rio de Janeiro, pelo decreto lei n° 7.716/75, que regula a quantidade de autonomias de taxis no 

mercado, controlar a quantidade de transportadores autônomos que circulam nas rodovias federais. 

Essa  restrição  serviria  para  equilibrar  a  oferta  versus  demanda.  E  conforme  a  demanda  fosse 

aumentando de forma permanente haveria o aumento de mais concessões.
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Outra medida importante, proposta por Jorge (2009), é elevar o valor do IPVA para caminhões 

mais  velhos,  e dar descontos aos mais novos. Criar bônus válido por seis meses na compra de  

caminhões novos, o qual seria obtido com o sucateamento de cada caminhão pesado com mais de  

30 anos. A idade aceitável para tráfego deve ser limitada a caminhões de no máximo 15 anos em 

rodovias e 25 anos em cidades, o que geraria mais segurança nas estradas e aumentaria dessa forma 

as barreiras de entrada no setor. Essas medidas iriam melhorar socialmente as estradas e ainda abrir 

espaço para o mercado de cabotagem.

Fonte: CNT 2007

FIG. 4.9 Círculo Vicioso do Transporte Rodoviário de Cargas

Vieira, H (2011) comenta que dois grandes obstáculos, entre outros, colocados como empecilho 

à plena  utilização da navegação  de cabotagem pelos usuários de forma unânime  foram: cargas 

parceladas em pequenos volumes na origem, insuficientes para a consolidação de um container; e 

cargas  com  distribuição  fracionada  no  destino,  problema  esse  que  não  ocorre  no  transporte 

rodoviário de cargas.

4.6  BARREIRAS À MULTIMODALIDADE

Conforme já  abordado no item 2.5.6 atualmente no Brasil,  embora já exista a Lei 9.611 de 

fevereiro de 1998, que dispõe sobre o Transporte Multimodal e o decreto 3.411 de abril de 2000,  

que  Regulamenta  esta  lei,  existem  restrições  que  inviabilizam  a  atuação  dos  operadores  de 

transporte multimodal. Essas restrições estão relacionadas diretamente para se tirar a habilitação de 

OTM se deve apresentar comprovação de patrimônio mínimo em bens ou equipamentos equivalente 

a 80.000 DES (oitenta mil Direitos Especiais de Saque), que de acordo com a cotação do DES de 

11/08/2011 equivalente a R$ 2,64, logo um total de 208 mil reais, ou aval bancário, e às tributações 

envolvidas neste processo, principalmente o ICMS.

Segundo Neves  et. al., há o pagamento do ICMS integral para o estado de origem e ainda é 

tributado o ICMS para cada troca de modal.
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Ainda  de  acordo  com Neves  et.  al.,  há  a  incidência  do  ISS sobre  os serviços  inerentes à 

prestação de serviço de transporte multimodal. 

5  MÉTODO MULTICRITÉRIO PARA TOMADA DE DECISÃO  

 

À partir dos entraves identificados no capítulo anterior é possível entender que a solução de 

problemas, como os da cabotagem, podem ser solucionados de diversas maneiras.  Desta forma, 

surge o modelo multicritério  que é uma metodologia para auxiliar os decisores a organizar uma 

série de variáveis e tomar uma decisão que geralmente são tarefas difíceis e conflitantes. 

O Método de Auxilio a Tomada de Decisão por Múltiplos Critérios-MCDM (Multiple Criteria  

Decision Making) encontra-se presente em vários estudos de transporte, fornecendo resultados que 

atendem  plenamente  às  necessidades  do  tomador  de  decisão.  (Lisboa,  2003),  propõe  uma 

metodologia a ser empregada na etapa de planejamento, na qual se estuda a aplicação do método 

para a seleção de um melhor traçado para as futuras rodovias. Ainda de acordo com Costa et. al. 

(2001, apud Cruz 2007) propõe um estudo com a aplicação da técnica do MCDM na avaliação de 

desempenho de empresas operadoras privadas urbanas de ônibus que atuam em regime consorciado, 

visando ao estabelecimento de um  benchmark.  Contudo, o grande problema encontrado por um 

agente tomador de decisão é achar a solução de problemas complexos,  os quais devem atender 

objetivos múltiplos e conflitantes.  

85



A  saída  para  a  solução  desses  problemas  pode  ser  a  utilização  de  uma  metodologia 

multicriterial de auxílio à tomada de decisão. Vick (1992 apud Cruz, 2007), fornece ao tomador de 

decisão algumas ferramentas que ajudarão no avanço da solução do problema onde diversos pontos 

de vistas e critérios devem ser considerados para a tomada de decisão. 

Como em um problema multicritério  temos vários agentes atuantes e para se ter um melhor 

entendimento dos métodos aqui dispostos, é fundamental conhecer seus conceitos elementares. É 

preciso também destacar que as definições, em alguns casos, são confundidas entre si. Desta forma,  

Mello et. al., (2003) apresenta os componentes básicos da decisão multicritério que são: 

 Decisores:  são  os  indivíduos  que  fazem  escolhas  e  assumem preferências,  como  uma 

entidade única, chamado de decisor, agente ou tomador de decisão. 

 Analista:  é  a  pessoa  encarregada de interpretar  e  quantificar  as  opiniões dos decisores, 

estruturar  o  problema,  elaborar  o  modelo  matemático  e  apresentar  os  resultados  para 

decisão.  

 Modelo:  é  o  conjunto  de  regras  e  operações matemáticas  que  permitem transformar  as 

preferências e opiniões dos decisores em um resultado quantitativo. 

 Alternativas:  são  ações  globais,  ou seja,  ações  que  podem ser  avaliadas  isoladamente. 

Podem representar diferentes cursos de ação, diferentes hipóteses sobre a natureza de uma 

característica, diferentes conjuntos de características, etc. 

 Critérios: são as ferramentas que permitem a comparação das ações em relação a pontos de 

vistas particulares. 

Segundo Gomes, E. (1999), a MCDM auxilia analistas e decisores em situações nas quais se 

faz  necessário  a  identificação  de  prioridades  sob a  ótica  de  múltiplos  critérios,  o  que  ocorre 

geralmente quando coexistem interesses conflitantes. Esses métodos também são muito utilizados 

como ferramenta de apoio à decisão e agregação de valores à informação. 

Segundo  Oliveira  (2004 apud Cruz,  2007),  eles  servem essencialmente  para quantificar  as 

soluções  segundo  os  critérios  definidos  e  escalonados  e  para  priorizar  as  soluções  em ordem 

crescente de valor, ou gerar um novo subconjunto de soluções alternativas, através das preferências 

e conseqüências dos decisores. 
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Em função da enorme variedade e diferenças de características dos métodos multicritérios e 

também em função  de  alguns  desses  apresentarem complexos  modelos  matemáticos,  algumas 

organizações esquecem a utilização desses métodos e continuam utilizando métodos tradicionais,  

que dependem, na maioria das vezes, do “feeling” do tomador de decisão. Desta forma, acabam 

prejudicando o que poderia ser  melhorado com a utilização de um MCDM (Guglielmetti  et  al, 

2003). 

Cruz (2007) comenta que a partir da década de 70, alguns métodos passaram a receber atenção 

especial por parte dos especialistas e pesquisadores. Com o objetivo de achar soluções mais rápidas 

e consistentes aos problemas, foram desenvolvidas e adaptadas novas técnicas aos métodos que já  

existiam, ou passaram a existir, a partir de então. Alguns dos métodos mais utilizados e encontrados 

são: 

 MACBETH

 AHP (Analytic Hierarchy Process); 

 MAUT (Multiattribute Utility Theory); 

 ELECTRE I, II e III. 

 

A série  Electre,  desenvolvida por  Roy de  1971-1978, utiliza  os conceitos fundamentais  de 

concordância,  discordância e  a  definição de seus valores limites aceitáveis,  para não causar um 

nível inaceitável de descontentamento em nenhum dos critérios. O Electre I é um procedimento 

para  a  redução  do  número  de  soluções  não-dominadas.  O  Electre  II  apóia-se  no  completo 

ordenamento  das  alternativas  não  denominadas  através  da  construção  das  relações  de 

sobreclassificação, baseada nas preferências do decisor. O Electre III é considerado o mais aceitável 

para os casos de incerteza e imprecisão na avaliação das alternativas envolvidas no problema de 

decisão e trata-se de um método mais sofisticado que o Electre II.  Esse último permite analisar  

situações onde nem todas as alternativas são comparáveis entre si devido a consideráveis diferenças 

de pontos de vista. Para isso o método cria conceitos de indiferença, preferência fraca, preferência 

estrita e através destes conceitos define seus limites. (Roy e Bouyssou, 1993).

O Método de Utilidade Multiatributo (Multiple Atribute Utility  Theory – MAUT) consiste na 

agregação de diferentes pontos de vistas em uma única função que deve ser subseqüentemente 

otimizada. Esta teoria é usualmente aplicada para deter a importância atribuída a um critério  em 

relação  a  outro  e  priorizar  alternativas  no  contexto  do  problema  que  se  coloca,  a  partir  da 
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construção de uma função matemática (Oliveira (2004 apud Cruz, 2007).  É considerada a mais 

tradicional entre todas as teorias existentes, sendo largamente utilizada no apoio à decisão e em 

problemas econômicos financeiros,  consiste  na agregação de diferentes atributos dentro de uma 

única função, sendo o objetivo básico desse método, obter a alternativa que possa otimizar essa 

função. (Keeny e Raiffa, 1976).

O método AHP – Analytic Hierarchy Process – foi desenvolvido por Saaty (1991) por volta de 

1970, cujas características são especialmente direcionadas a superação das limitações cognitivas dos 

decisores.  O  método  é  um instrumento  de  apoio  à  decisão  conhecido  pela  sua  simplicidade  e  

robustez. Sua aplicação feita em duas fases: a de construção da hierarquia e a de avaliação. Ele 

permite  avaliar  simultaneamente  atributos  quantitativos  e  qualitativos,  além  de  incorporar  a 

experiência e preferência dos tomadores de decisão. (Saaty, 1991).

O método MACBETH é uma abordagem de apoio à tomada de decisão que permite avaliar 

opções tendo  em conta  múltiplos  critérios.  A distinção  entre  MACBETH e  outros métodos de 

análise de decisão com múltiplos critérios é que MACBETH requer apenas julgamentos qualitativos 

sobre as diferenças de atratividade entre os elementos,  para gerar pontuações para as opções em 

cada  critério  e  somente para  ponderar  os critérios quando  se  achar  necessário.  Sete categorias 

semânticas de diferença de atratividade são introduzidas em MACBETH: diferença de atratividade 

nula, muito fraca, fraca, moderada, forte, muito forte e extrema. A partir disso que se construiu o 

nome  MACBETH.  “Measuring,  Attractiveness  by  a  Category  Basead  Evolution  Technique” 

(Medição de Atratividade baseado por uma técnica de avaliação de categoria). (Ensslin, L.  et. al., 

2010).

Após uma abordagem dos modelos multicritérios, verificam-se diferentes técnicas de se avaliar 

um problema de decisão que podem resultar em soluções diferentes quando aplicados a um mesmo 

problema. Essas diferenças podem ser causadas por questões, como: diferentes formas de inserir as  

preferências,  seqüências  distintas  na  introdução  das  preferências,  definição  inadequada  do 

problema, aplicação de método inadequado ao problema em questão, enfim uma série de fatores que 

pode prejudicar o resultado final que se deseja alcançar. Segundo Romero (2006),  as diferenças 

entre  os  resultados  obtidos  para  um determinado  problema  devem estar  dentro  de  um limite 

aceitável.  
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De acordo com Salomon (2004), devido à sua ampla utilização no Brasil os métodos AHP e 

MACBETH  e  os  métodos  da  família  ELECTRE  são  tratados  neste  trabalho  como  “métodos 

tradicionais” de MCDA. O AHP se trata de um método da Escola Americana; os métodos da família  

ELECTRE pertencem à Escola Européia de MCDA; já o MACBETH possui elementos de ambas as 

escolas, como, por exemplo, agregação (Escola Americana) e subordinação (Escola Européia).

Destaca-se,  que  para  a  solução  do  problema  levantado  nessa  pesquisa,  será  utilizado  o 

MACBETH como modelo multicritério. A escolha do método MACBETH deve-se a dois fatores 

principais, a saber:

 Permite a transformação de avaliações qualitativas em quantitativas, o que também é feito 

pelo método AHP. Todos os critérios deste artigo têm avaliação qualitativa.

 Não permite nenhum grau de inconsistência nos julgamentos do decisor, estabelecendo um 

processo interativo de revisão dos julgamentos, inclusive sugerindo quais os que devem ser revistos.  

Ressalta-se que o método AHP não apresenta esta possibilidade, arbitrando um valor de 10% para a 

inconsistência máxima nos julgamentos.

5.1  DESCRIÇÃO DO MÉTODO MACBETH  

5.1.1  ASPECTOS GERAIS

De acordo com Mello  et. al. (2002), na resolução do presente problema multicritério existem 

duas questões essenciais, a saber:

 Para cada critério, determinar uma escala de valores, ou seja, atribuir notas a cada alternativa. 

Em alguns casos, existe uma forma natural de fazer essa atribuição, sendo custo de uma mercadoria 

o exemplo clássico. Em outros casos, a avaliação é qualitativa, sendo necessário transformá-la em 

quantitativa. 

 Tendo as “notas” de cada alternativa relativas a cada critério, é necessário agregá-las em uma 

nota única através de uma soma ponderada. O problema consiste na atribuição de pesos aos vários 

critérios,  respeitando  as  opiniões  dos  decisores.  Para  o  caso  em questão  foram sete  cenários 
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diferentes de forma a mostrar situações distintas de pesos como simulação às diferentes opiniões de  

decisores.

Estes dois problemas podem ser resolvidos com o auxílio  do método MACBETH .  (Bana e 

Costa  &  Vansnick,  1994).  Para  o  primeiro  deles  é  usado  o  módulo  “scores”  do  programa 

MACBETH.  Este módulo  permite atribuir  notas a  cada alternativa  através de uma  comparação 

pareada. Dadas duas alternativas, o decisor deve dizer qual a mais atrativa (tem maior nota) e qual o 

grau desta atratividade em uma escala semântica que tem correspondência com uma escala ordinal.  

O próprio programa faz a análise de coerência cardinal (transitividade) e semântica (relações entre 

as diferenças),  sugerindo, em caso de incoerência,  como resolvê-la.  Por programação linear são 

sugeridos uma escala de notas e os intervalos em que elas podem variar sem tornar o problema 

inconsistente (PPL inviável). É ainda facultado ao decisor ajustar graficamente o valor das notas 

atribuídas, dentro dos intervalos permitidos. Segundo Bana, Costa e Vansnick (1997) somente após 

este  ajuste,  com a  introdução  dos  conhecimentos  dos  especialistas,  é  que  fica  caracterizada  a 

construção da escala cardinal de valores.

Para solucionar o segundo problema apontado (atribuição de pesos e construção da função que 

conduz ao critério síntese), utilizou-se o módulo “weights” do programa MACBETH, que atua de 

maneira semelhante ao módulo “scores”. Ao contrário do método AHP que compara a importância 

dos  critérios  diretamente,  o  MACBETH  faz  a  comparação  de  forma  indireta,  considerando 

alternativas fictícias que representam cada um dos critérios. A alternativa fictícia a i representa o 

critério  j  quando  apresenta a  melhor  nota em j  e  a  pior  em todos os outros critérios.  É  ainda 

introduzida uma ação, correspondente a um critério artificial, com a pior nota em todos os critérios,  

com a finalidade de evitar que um critério real tenha peso nulo. A eventual atribuição de peso zero a  

um  critério  relevante  violaria  o  axioma  da  exaustão  (Roy  e  Bouyssou,  1993).  Através  da 

comparação da atratividade das alternativas são atribuídos os pesos aos critérios de forma análoga 

ao procedimento realizado no módulo “scores”.

A principal diferença entre os dois módulos é que, enquanto no “scores” há a restrição de as 

notas ocuparem todo o intervalo definido, no “weights” o peso menor ocupa o valor mais baixo da 

escala, mas em vez de fixar o valor do maior peso obriga a que a soma de todos os pesos seja igual  

à unidade. (Mello et. al., 2002).
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A seguir, formalizam-se os aspectos gerais aqui apresentados.

5.1.2  DIFERENÇA DE ATRATIVIDADE

No método MACBETH, quando ao decisor forem solicitados julgamentos de valor sobre as 

ações potenciais (alternativas) em uma determinada situação, ele o fará em termos da atratividade 

que sente por esta  alternativa.  Esta tarefa é  definida (Bana e Costa & Vansnick, 1995) como a 

construção de uma função-critério vj, tal que:

- para a, b ∈ A, v(a) > v(b) se e somente se para o avaliador a é mais atrativa (localmente) que 

b (a Pb);

- qualquer diferença positiva v(a) > v(b) representa numericamente a diferença de valor entre a 

e b, com a Pb sempre em termos de um ponto de vista fundamental j (PVFj), ou critério j.

Assim, para a, b, c, d ∈ A com a mais atrativa que b e c mais atrativa que d, se verifica que 

v(a) - v(b) > v(c) - v(d) se e somente se “a diferença de atratividade entre  a e  b é maior que a 

diferença de atratividade entre c e d”.

A questão fundamental neste método é (Bana e Costa & Vansnick, 1995): “Dados os impactos 

ij(a) e ij(b) de duas ações potenciais a e b de A segundo um ponto de vista fundamental PVFj, sendo 

a julgada mais atrativa que b, a diferença de atratividade entre a e b é “fraca”, “forte”, etc

É introduzida uma escala semântica formada por categorias de diferença de atratividade, com o 

objetivo  de facilitar a  interação entre o decisor  e  o  analista.  O decisor  deverá escolher  uma,  e 

somente uma, entre as categorias apresentadas.

Segundo Mello et. al. (2002), se por um lado, o método MACBETH introduz um intervalo da 

reta real associado a cada uma das categorias, por outro lado, este intervalo não é fixado a priori,  

sendo determinado simultaneamente com a escala numérica de valor v que está sendo procurada.

Assim,  este  método liga-se ao problema  teórico  de representação numérica de semi-ordens 

múltiplas por limiares constantes de Doignon (1987),  representado por  m relações binárias (P(1), 
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P(2),..., P(k),..., P(m)), onde P(k) representa a relação de preferência tanto mais forte quanto maior é k, 

dado um critério j.

Para Bana e Costa & Vansnick, 1995, as preferências são representadas por uma função v e por 

funções limiares sk: a Pb
(k), sk < v(a) - v(b) < sk+1, ou seja, é possível representar numericamente 

categorias semânticas de diferença de atratividade através de um intervalo de números reais.

Ainda de acordo com Bana, Costa e Vansnick, 1995, não há restrição ao número de categorias 

semânticas a ser utilizado. No entanto, uma pessoa é capaz de avaliar, simultaneamente, um número 

limitado de classes quando da expressão de um juízo absoluto de valor, sendo algo em torno de sete 

fatores.

No  MACBETH,  a expressão  dos julgamentos do decisor  é  feita  por  uma  escala semântica 

formada por seis categorias, de dimensão não necessariamente igual:

 C1 diferença de atratividade muito fraca → C1=[s1, s2] e s1=0

 C2 diferença de atratividade fraca → C2=]s2, s3]

 C3 diferença de atratividade moderada → C3=]s3, s4]

 C4 diferença de atratividade forte → C4=]s4, s5]

 C5 diferença de atratividade muito forte → C5=]s5, s6]

 C6 diferença de atratividade extrema → C6=]s6, +[

As categorias são delimitadas por limiares constantes s1,...,s6, determinados simultaneamente à 

obtenção da escala de valor v.

A Figura 5.1 (Corrêa, 1996) ilustra um exemplo de problema de semi-ordens.

O decisor fez seus julgamentos absolutos de diferença de atratividade entre as três alternativas 

presentes, obtendo-se os limiares e os valores para as alternativas, hierarquizando a, b e c com 100, 

93 e 30 pontos, respectivamente.
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Fonte: Corrêa, 1996

FIG. 5.1 Exemplo de representação numérica de semi-ordens múltiplos por limiares constantes 

de Doignon.

Para Corrêa, (1996), o resultado indica que a diferença de valor entre as alternativas a e b é sete 

unidades  (v(a)-v(b)=7),  o  que  está  de  acordo  com os  limiares  da  categoria  C 1 (diferença  de 

atratividade muito fraca), definida entre os valores 0 e 10 unidades (para este exemplo). A diferença 

de atratividade entre as alternativas b e c foi considerada como sendo forte pelos decisores, ou seja, 

categoria C4. A escala construída gerou uma diferença de valor entre as alternativas de 63 unidades 

(v(b)-v(c)=63), valor este que está entre os limites da categoria C4, 44 e 67 unidades. Para o par (a, 

c), a diferença de atratividade foi considerada forte (categoria C5), devendo a diferença de valor 

entre as duas alternativas estar entre os limiares da categoria C5, ou seja, entre 67 e 92 unidades. A 

diferença é 70 pontos (v(a)-v(c)=70), dentro do esperado.

5.1.3  MATRIZ DE JUÍZOS DE VALOR
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Bana e Costa & Vansnick (1995) propõem a construção de matrizes de juízos de valor para  

facilitar  a  expressão  dos  julgamentos  absolutos  de  diferença  de  atratividade  entre  os pares  de 

alternativas. A Figura 5.2 mostra a matriz triangular superior construída para cada critério, na qual 

se supõe que A = {an, an-1,..., a1} é o conjunto de n alternativas a avaliar, e que estas estão ordenadas 

por ordem decrescente de atratividade an Pan-1  P...Pa1, não existindo indiferença em nenhum caso 

para este critério.

Fonte: Mello et. al. (2002)

FIG. 5.2 Matriz de juízos de valor para avaliação local das ações

Cada elemento xi,j  da matriz  toma o valor  k (k = 1,  2, 3, 4,  5,  6) se o decisor julgar que a 

diferença de atratividade do par (ai, aj) pertence à categoria Ck. Estes números não têm significado 

matemático;  servem  apenas  como  indicadores  semânticos  de  qual  categoria  de  diferença  de 

atratividade foram atribuídos ao par respectivo.

5.1.4  INCONSISTÊNCIA NOS JULGAMENTOS DE VALOR

Mello  et.  al.,  (2002)  comenta  que  nos  casos em que  as  matrizes  de  valor  são  grandes,  a 

avaliação de todas as alternativas de maneira coerente torna-se difícil.  Nestes casos, é comum o 

aparecimento de inconsistências nos julgamentos de valor do decisor.
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Mello  et. al., (2002) ainda afirma que há dois tipos de inconsistências: semântica (quando a 

atribuição de categoria de diferença de atratividade a um par de alternativas não é logicamente 

aceitável)  e  cardinal (se a  representação  dos julgamentos não é possível através de uma  escala 

cardinal dentro dos números reais).

5.1.4.1  INCONSISTÊNCIA SEMÂNTICA

Mello  et. al.  (2003) supõe que um decisor atribuiu aos pares de alternativas (a,  b)  e (b,  c) 

categorias de diferença de atratividade Ck e Ck’, respectivamente.  Sendo k > k’,  então  a é  mais 

atrativa que b de forma mais intensa do que b é mais atrativa que c. A transitividade exige que a 

diferença de atratividade entre a e c pertença a uma categoria Ck’’, sendo k’’ ≥ k, o que significa que 

a diferença de atratividade entre o par (a, c) é pelo menos tão grande quanto aquela entre o par (a,  

b).

 A utilização do teste de consistência em casos reais faz com que os decisores refaçam seus 

juízos de valor quando envolvidos em alguma situação de inconsistência.

5.1.4.2  INCONSISTÊNCIA CARDINAL

A inconsistência  cardinal  ocorre  em  situações  em  que  o  decisor  gera  um  conjunto  de 

julgamentos  que  são  semanticamente  consistentes,  mas  que  não  podem  ser  representados 

numericamente.  É conhecido da teoria (Doignon, 1987; Bana e Costa & Vansnick, 1995) que a 

representação numérica de semi-ordens múltiplas por limiares constantes nem sempre é possível. A 

Figura 5.3 (Corrêa, 1996) representa uma situação com inconsistência cardinal nos julgamentos de 

valor do decisor.
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O julgamento da diferença de atratividade entre as alternativas a e c foi indicada pelo decisor 

como pertencente à  categoria  C4.  A diferença  de valor  entre  as alternativas  deve ser  um valor 

numérico entre s4 e s5. Mello et. al. (2002).

Pela Figura 5.3 verifica-se que isto não é possível de ser obtido, uma vez que a diferença de 

valor entre a e c, v(a)-v(c)=70 é maior do que o limiar s5=67, tornando-se impossível construir os 

limiares constantes (representados na reta superior), pois a condição teórica não pode ser respeitada,  

e o problema não tem solução, apesar de ser semanticamente consistente.

Fonte: Corrêa, 1996

FIG. 5.3 Exemplo de inconsistência cardinal

Cabe destacar que o que se deseja é que a diferença de valor entre as alternativas seja um 

número compreendido entre os valores absolutos sk e sk+1. Uma vez que a diferença de atratividade 

entre duas alternativas é, por exemplo, forte, isto não significa que a amplitude da categoria C 4 é 

grande, mas sim que os valores absolutos dos limiares desta categoria são elevados. (Mello  et. al. 

2002).

5.1.5  FORMULAÇÃO MATEMÁTICA

96



Segundo  Bana  e  Costa  &  Vansnick,  (1995),  matematicamente,  o  método  MACBETH  é 

constituído por quatro problemas de programação linear (PPLs) seqüenciais que realizam a análise 

de consistência cardinal, a construção da escala de valor cardinal e revelam fontes de inconsistência.

 1o PPL

O 1o PPL verifica a existência de inconsistências cardinais. Matematicamente é representado 

por (I):

Min c

sujeito a

r0) s1,..., s6 ≥ 0; v(a) ≥ 0, ∀ a ∈ A; c ≥ 0

r1) s1 = 0

r2) v(a1) = 0, onde ∀ a ∈ A, vale a P a1                                                            (I)

r3) k = {2, ..., 6}: sk - sk-1 ≥ 1000

r4) k = {1, ..., 6}, (a, b) ∈ Ck: v(a) - v(b) ≥ sk + 1 - c

r5) k = {1, ..., 5}, (a, b) ∈ Ck: v(a) - v(b) ≤ sk+1 - 1 + c

A Função Objetivo (FO) de (I) é a minimização da variável auxiliar c, cuja utilidade é verificar  

se há inconsistência nos julgamentos do decisor (para c = 0, não há inconsistências).

Segundo Bana e Costa & Vansnick, (1995), tem-se que:

 a restrição r0 garante a condição de não-negatividade para todas as variáveis do problema. As 

restrições r1e r2 fixam uma origem para a escala, garantindo que o limiar inferior da categoria de 

diferença  de atratividade C1 e  o  valor  da alternativa  menos atrativa  sejam iguais  a  zero.  O 

conjunto de restrições r3 estabelece que o tamanho mínimo de cada categoria seja igual a 1000 

unidades,  valor  arbitrário  escolhido de maneira a  que o erro introduzido  nas  duas restrições 

seguintes não tenha um valor significativo.

 as restrições r4 e  r5 são a aplicação da fórmula de Doignon para o problema de semi-ordens 

múltiplas: a P(k)  b, sk < v(a) - v(b) < sk+1, ou seja, para cada par de alternativas deve-se garantir 

que a diferença de valor esteja entre os limites da categoria de diferença de atratividade que lhes 

foi atribuída. De maneira a ser possível a utilização de programação linear, a equação acima foi 

transformada em duas, representadas pelas restrições r4 e r5. Como em programação linear não é 
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possível a utilização de desigualdades estritas foi incluída uma constante, com o valor de uma 

unidade, fazendo com que a condição teórica seja respeitada. (Bana e Costa & Vansnick, 1995).

 quando  há  inconsistências  cardinais  o  problema  de  representação  numérica  de  semi-ordens 

múltiplas não tem solução. Com a introdução da variável c, o PPL (I) tem sempre solução, ou 

seja, sempre irá produzir uma escala que represente os julgamentos de valor do decisor. Quando 

o valor da FO for diferente de zero (c ≠ 0) há inconsistências, ou seja, a escala não representa 

fielmente os julgamentos do decisor.

 2o PPL

Para Bana e Costa & Vansnick, (1995) o 2o PPL é responsável pela construção da escala de 

valor cardinal que representa o conjunto de julgamentos do decisor. É representado pelo PPL (II).

Min {Σ [ε(a, b) + η(a, b)] + Σ[α(a, b) + δ(a, b)]}

r0) s1,..., s6 ≥ 0; v(a) ≥ 0, ∀ a ∈ A; c ≥ 0

r1) s1 = 0

r2) v(a1) = 0, onde ∀ a ∈ A, vale a P a1

r3) k = {2, ..., 6}: sk - sk-1 ≥ 1000                                                                    (II)

r4) k = {1, ..., 6}, (a, b) ∈ Ck: v(a) - v(b) ≥ sk + 1

r5) k = {1, ..., 5}, (a, b) ∈ Ck: v(a) - v(b) ≤ sk+1 - 1

r6) k = {1, ..., 5}, (a, b) ∈ Ck: v(a) - v(b) = 0.5(sk + sk+1) + ε(a, b) - η(a, b)

r7) (a, b) ∈ C6: v(a) - v(b) = s6 + 1 - α(a, b) + δ(a, b)

O  problema  da  representação  numérica  de  semi-ordens  por  limiares  constantes,  quando 

construído conforme o método MACBETH, admite infinitas soluções. O critério adotado por Bana 

e Costa & Vansnick (1995) para a escolha da solução é a minimização dos desvios absolutos entre a  

diferença de valor de duas alternativas (v(a) - v(b)) e o ponto médio da categoria de diferença de 

atratividade à qual pertencem (0,5*(sk+1 + sk)), para k≠6. Para a categoria C6 o critério escolhido foi 

a minimização dos desvios absolutos entre a diferença de valor das alternativas e o ponto s6 + 1. A FO 

de (II) é, portanto, a minimização da soma dos desvios absolutos.

Para Bana e Costa & Vansnick, (1995), tem-se que

 a restrição r0 garante a condição de não-negatividade para todas as variáveis do problema. As 

restrições r1, r2 e r3 são iguais às do PPL (I). As restrições r4 e r5, da mesma forma, são similares 
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àquelas já apresentadas, apenas não havendo necessidade de incluir a variável auxiliar c, uma 

vez que todas as fontes de inconsistência já foram analisadas.

 a restrição r6 faz com que a diferença de valor entre o par (a, b) seja igual ao valor central da  

categoria de diferença de atratividade à qual pertencem, acrescido de um desvio absoluto. Esta 

restrição é aplicada a todos os pares de alternativas pertencentes à Ck com k = 1 a 5. Para os 

pares que possuem diferença de atratividade extrema, ou seja, k = 6, a restrição r7 faz com que a 

diferença de valor entre o par de alternativas seja igual ao limiar inferior da categoria mais uma 

unidade, mais o desvio absoluto. Ou seja, procura fazer com a diferença de valor entre pares de 

alternativas que pertençam à categoria C6 esteja o mais próximo possível do limiar inferior desta 

categoria.

 3o e 4o Problemas

Segundo  Bana e  Costa &  Vansnick,  (1995),  quando  no  PPL (I)  c é  diferente  de  zero,  há 

inconsistências nos julgamentos de valor do decisor. O procedimento mais adequado é uma revisão 

dos juízos inicias, discutindo com decisor possíveis modificações para tentar ultrapassar problemas 

de  inconsistência.  Os  PPLs  (III)  e  (IV)  evidenciam  as  possíveis  causas  de  inconsistência. 

Apresentam a mesma FO, diferindo apenas nas restrições.

Min {Σ[α(a, b) + β(a, b)]}

r0) s1,..., s6 ≥ 0; v(a) ≥ 0, ∀ a ∈ A; c ≥ 0

r1) s1 = 0

r2) v(a1) = 0, onde ∀ a ∈ A, vale a P a1                                                            (III)

r3) k = {2, ..., 6}: sk - sk-1 ≥ 1000

r4) k = {1, ..., 6}, (a, b) ∈ Ck: v(a) - v(b) ≥ sk + 1

r5) k = {1, ..., 5}, (a, b) ∈ Ck: v(a) - v(b) ≤ sk+1 - 1

r6) k = {1, ..., 6}, (a, b) ∈ Ck: v(a) - v(b) = sk + 1 - α(a, b) + δ(a, b)

r7) k = {1, ..., 5}, (a, b) ∈ Ck: v(a) - v(b) = sk+1 - 1 + β(a, b) - γ(a, b)

Min {Σ[α(a, b) + β(a, b)]}

r0) s1,..., s6 ≥ 0; v(a) ≥ 0, ∀ a ∈ A; c ≥ 0

r1) s1 = 0

r2) v(a1) = 0, onde ∀ a ∈ A, vale a P a1                                                            (IV)
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r3) k = {2, ..., 6}: sk - sk-1 ≥ 1000

r6) k = {1, ..., 6}, (a, b) ∈ Ck: v(a) - v(b) = sk + 1 - α(a, b) + δ(a, b)

r7) k = {1, ..., 5}, (a, b) ∈ Ck: v(a) - v(b) = sk+1 - 1 + β(a, b) - γ(a, b)

A FO minimiza a soma das variáveis α(a, b) e β(a, b), fazendo ressaltar em (III) e em (IV) pares 

de alternativas cuja identificação com as categorias respectivas especificadas pelo decisor introduz 

problemas de inconsistência. Ou seja, aqueles para os quais os valores de α(a, b) ou de β(a, b) são 

diferentes de zero na solução ótima de (III) ou (IV). Como resultado, é sugerido ao decisor uma 

matriz alterada que leve à consistência. (Bana e Costa & Vansnick, 1995).

A diferença entre as soluções ótimas destes dois problemas está no fato de restringirem (III) ou 

não (IV) as soluções possíveis a valores das variáveis α(a, b) e β(a, b) não superiores ao valor de c, 

pela introdução (III) ou não (IV) das restrições r4 e r5. (Bana e Costa & Vansnick, 1995).

5.1.6  DETERMINAÇÃO DE PESOS PARA OS CRITÉRIOS

De posse dos julgamentos absolutos de valor segundo cada um dos critérios,  é necessário a 

obtenção de informações de natureza inter-critérios (representadas por constantes de escala, taxas de 

substituição ou pesos), para uma avaliação global das alternativas. No método MACBETH, cada 

critério  é representado por uma alternativa fictícia  que tenha a melhor  avaliação possível nesse 

critério e a pior nos demais critérios. (Bana e Costa & Vansnick, 1995).

Para que não sejam perdidas informações a respeito do critério  considerado menos atrativo, 

deve-se introduzir na matriz de juízos de valor uma alternativa fictícia extra, que deve possuir o pior 

nível de impacto em todos os pontos de vista fundamentais. A inclusão desta alternativa evita que 

seja atribuído  peso nulo a algum critério,  o  que violaria  o  axioma da exaustão de Roy (Roy e 

Bouyssou, 1993).

Com este conjunto de julgamentos, o método MACBETH é executado primeiramente para a 

verificação  de  eventuais  inconsistências  semânticas  e  cardinais  e,  posteriormente,  para  a 

determinação de uma escala de valor cardinal que represente os julgamentos de valor do decisor. Os 
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PPLs são semelhantes aos anteriores, excetuando-se a restrição de normalização adicionada neste 

módulo. (Bana e Costa & Vansnick, 1995).

5.2  JUSTIFICATIVA DO USO DO MACBETH

A Abordagem MACBETH tem sido utilizada para resolver  os mais diversos problemas que 

envolvem dois ou mais critérios, nas mais diversas áreas, devido à facilidade proporcionada aos 

decisores no apoio à tomada de decisão. A metodologia tem sido amplamente usada na área de 

Engenharia  de  Produção.  Martins  (1996)  aplicou  a  metodologia  para  avaliar  políticas  de 

gerenciamento em uma empresa orizícola. Já Cunha (2008 apud Detoni 1996) aplica o MACBETH 

para definir revestimentos necessários em projetos de construção que satisfaçam um melhor custo-

benefício.  No contexto organizacional,  a  metodologia foi utilizada,  por exemplo,  para definir  a 

melhor estratégia de atração de investimentos para produção de circuitos integrados no Brasil e na 

seleção de projetos de pesquisa e  desenvolvimento para alocação de recursos em uma empresa  

farmacêutica, conforme Bana e Costa (2008). Thomaz (2000) utiliza a metodologia para definir a 

melhor localização, a nível nacional, de centros de informação e recrutamento de voluntários para 

as Forças Armadas.

5.3  O SOFWARE  M-MACBETH

Para a resolução da metodologia é utilizado o sofware M-Macbeth por proporcionar facilidades 

tanto em termos de eliminação de cálculos matemáticos que seriam feitos manualmente, como em 

termos do tempo que se despenderia para efetuá-los, além de proporcionar a rápida construção de 

gráficos e figuras que facilitam a compreensão do problema e um estudo detalhado da influência de 

variação dos julgamentos. No entanto, é importante conhecer o funcionamento deste software para a 

correta aplicação de suas ferramentas e interpretação dos resultados da avaliação, os quais devem 

ser  questionados  para  identificar  a  adequação  da  escala  gerada  pelo  software  ao  sistema  de 

preferências do avaliador, uma vez que o software simplesmente trata os dados e informações que 
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são a ele fornecidos e gera resultados de forma sintética e compreensível, permitindo uma análise 

mais simples. O sofware será explicado durante a hierarquização dos entraves.

6  QUANTIFICAÇÃO DOS ENTRAVES
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Nesse capítulo são realizadas as quantificações dos entraves em cima de três critérios: custo, 

tempo e carga.

O critério  custo corresponde a quanto cada entrave custará para a sua superação. O critério 

tempo indica quanto tempo se levará para superação de cada entrave, e por fim o critério carga 

mostra o quanto de carga transportado pelo modal de cabotagem aumentará com a superação de 

cada entrave.

Essas quantificações são utilizadas como base para a hierarquização dos entraves pelo método 

Macbeth.

6.1  MONETARIZAÇÃO DA SUPERAÇÃO DOS ENTRAVES 

A fim de se manter uma padronização de custos, as monetarizações dos entraves Altas tarifas 

Portuárias e Altas Tarifas Fiscais e Legais, serão feitos para cinco anos correntes, para possibilitar a 

melhor comparação dos entraves nesse critério e especificar um prazo para essas reduções.

6.1.1  MONETARIZAÇÃO PARA SUPERAÇÃO DO ENTRAVE DE BAIXA DISPONIBILIDADE DE 
NAVIOS

De acordo com Pinto  et. al. (2006) mesmo com o crescimento do setor nos últimos anos,  a 

relevância da cabotagem para construção naval advém da necessidade de renovação da atual frota, e 

não do crescimento da frota para atender a demanda por transporte. O crescimento orgânico do setor 

demanda poucas embarcações novas porque a lei prevê que a construção de uma nova embarcação 

em um estaleiro brasileiro gera uma permissão de aumento de número de embarcações afretadas do  

exterior.
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Por  outro  lado,  segundo  Pinto  et.  al.  (2006),  o  envelhecimento  da  frota  demanda  uma 

quantidade relevante de novas embarcações e a proteção à bandeira brasileira beneficia a construção 

dessas embarcações em estaleiros brasileiros.

A figura 6.1 apresenta a evolução da demanda potencial advinda da navegação por cabotagem, 

em função tanto da renovação como da expansão da frota,  por tipo de navio. Pela estimativa,  a 

demanda  será  mais  relevante  no  caso  dos  navios  porta-container,  graneleiros  e  de  produtos 

derivados  de  petróleo.  Ainda  de  acordo  com  Pinto  et.  al.  (2006)  o  Brasil  demandará  dez 

embacarções de apoio marítimo por ano que projetando até 2016 será um total de 50 EAM. De 

acordo com reportagem do Jornal Diário de Pernambuco (2011),  o preço médio de aquisição do 

navio graneleiro e de porta-container é de 143 milhões de reais a unidade. De acordo com Ecopress 

(2006)  o preço médio de aquisição  do  navio  petroleiro é de 121 milhões de reais  a  unidade e 

segundo Costa, R.  et.  al. (2008),  o preço médio de aquisição da embarcação de apoio marítimo 

(EAM) é de 34 milhões de reais a unidade.
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FIG. 6.1 Demanda potencial associado à navegação de cabotagem

Conforme a figura 6.1, tem-se até 2016 que adquirir, para suprir a demanda por cabotagem, 38 

navios  graneleiros,  28  porta-containers  e  42  petroleiros,  que  aliado  à  necessidade  das  50 

embarcações de apoio marítimo necessárias até 2016, e multiplicados as demandas necessárias de 

navios com seus respectivos valores, serão necessários um total de investimento no valor de 16,22 

bilhões de reais. 
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6.1.2  MONETARIZAÇÃO DA SUPERAÇÃO DOS ENTRAVES PORTUÁRIOS

6.1.2.1  MONETARIZAÇÃO  DA  SUPERAÇÃO  DA  INFRAESTRUTURA  PORTUÁRIA 
DEFICIENTE

Para superar os gargalos atuais de infraestrutura, serão necessários R$ 42,8 bilhões, segundo o 

estudo  apresentado  por  Costa,  M.  (2009).  O  total  será  aplicado  em construção,  ampliação  e 

recuperação de áreas portuárias (R$ 20,46 bilhões), obras de acessos terrestres (R$ 17,29 bilhões), 

dragagem e derrocamento (R$ 2,78 bilhões)  e  outras melhorias  (R$ 2,34 bilhões).  Conforme  a 

figura 4.5, somente 23% do previsto foi efetivamente realizado até final de 2009. Portanto, ainda é 

necessário  em  termos  monetários  o  investimento  de  33  bilhões  de  reais  para  superação  da 

infraestrutura deficiente nos portos brasileiros.

6.1.2.2  MONETARIZAÇÃO DA SUPERAÇÃO DAS ALTAS TARIFAS PORTUÁRIAS

As tarifas portuárias são despadronizadas entre os portos, e a ausência de uma estrutura tarifária 

única faz com que a comparação entre os custos de utilização dos diferentes portos seja uma tarefa 

árdua  e  passível  de  exatidão  apenas  em situações  ad  hoc. Foram  escolhidos,  por  ordem de 

quantidade de carga transportada por cabotagem em 2010, incluindo granel sólido, líquido, carga 

geral e  container,  os  quatro  maiores  portos,  a  fim de  se  fazer  a  análise  das  tarifas  portuárias.  

Calculou-se o custo de tarifas recebidas por esses quatro portos utilizando suas respectivas taxas.  

Para os demais portos utilizaram-se as médias dessas tarifas. Posteriormente foi adotada a menor  

tarifa para cada carga e tipo de serviço que é cobrado em cada porto e utilizou-se tal tarifa como 

proposta para padronização nos portos do Brasil. A partir disso, foi recalculado o quanto os portos 

receberiam caso  fosse imposta essa nova tarifa  padronizada, e  então calculou-se a diferença de 

custo e dessa forma se chegou ao valor para superação do entrave das Altas Tarifas Portuárias. De 

modo a viabilizar os cálculos foram utilizadas somente duas principais taxas cobradas nos portos, a 

de utilização de infraestrutura de acesso aquaviário, que compreende canais de acesso aos portos, 
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bacias de evolução, quebra-mares e berços de atracação, e de utilização da infraestrutura terrestre,  

que compreende os limites da área do porto, por meio não só de vias ferroviárias e rodoviárias,  

dutos  e  correias  transportadoras,  mas  também  dos  pátios  dos  terminais  de  embarque  e  de 

desembarque de cargas e de passageiros e dos pátios das áreas de armazenagem. As taxas escolhidas 

correspondem a 32%, 32%, 33% e 57% de todas as tarifas cobradas nos portos nos casos dos 

granéis sólidos, granéis líquidos, cargas gerais e containers respectivamente. A tabela 6.1 apresenta 

as tarifas dos portos do Pará, Bahia, Rio de Janeiro e Espírito Santo, com as médias e a proposta de 

padronização para os portos do Brasil e a tabela 6.2 mostra as tarifas de infraestrutura com seu 

percentual em relação às demais.

TAB. 6.1 Tarifas cobradas nos quatro portos escolhidos com as respectivas médias e propostas 
de padronização

Utilização da 
Infraestrutura 

G. SÓLIDO (t) G. LIQ. (t) GERAL (t) CONTAINERS (un.)

Pará R$ 1,47 R$ 1,47 R$ 1,47 R$ 29,40
Bahia R$ 2,76 R$ 2,76 R$ 2,76 R$ 28,50

Rio de Janeiro R$ 4,67 R$ 4,67 R$ 4,67 R$ 64,00
Espírito Santo R$ 4,46 R$ 2,15 R$ 4,46 R$ 54,44

Média R$ 3,34 R$ 2,76 R$ 3,34 R$ 44,09
Proposta R$ 1,47 R$ 1,47 R$ 1,47 R$ 28,50

Utilização da 
Infraestrutura terrestre

G. SÓLIDO (t) G. LIQ. (t) GERAL (t) CONTAINERS (un.)

Pará R$ 3,14 R$ 4,24 R$ 2,56 R$ 38,40
Bahia R$ 3,55 R$ 3,55 R$ 3,55 R$ 61,45

Rio de Janeiro R$ 2,40 R$ 2,40 R$ 2,40 R$ 72,00
Espírito Santo R$ 1,76 R$ 2,62 R$ 3,53 R$ 52,88

Média R$ 2,71 R$ 3,20 R$ 3,01 R$ 56,18
Proposta R$ 1,76 R$ 2,40 R$ 2,40 R$ 38,40

Fonte

: ANTAq (2010)
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TAB. 6.2 Tarifas de Infraestrutura aquaviária e terrestre com seu percentual de participação 
com relação às demais tarifas. 

Utilização de 
Infraestrutura Aquaviária 

e Terrestre

G. SÓLIDO 
(t)

G. LIQ. 
(t)

GERAL 
(t)

CONTAINER 
(t)

Pará R$ 4,61 R$ 5,71 R$ 4,03 R$ 67,80
Bahia R$ 6,31 R$ 6,31 R$ 6,31 R$ 89,95

Rio de Janeiro R$ 7,07 R$ 7,07 R$ 7,07 R$ 136,00
Espírito Santo R$ 6,22 R$ 5,35 R$ 7,99 R$ 107,32

TOTAL R$ 24,21 R$ 24,44 R$ 25,40 R$ 401,07

Outras Tarifas Portuárias
G. SÓLIDO 

(t)
G. LIQ. 

(t)
GERAL 

(t)
CONTAINER 

(t)

Pará R$ 10,44 R$ 10,44 R$ 10,44 R$ 40,00
Bahia R$ 20,75 R$ 20,75 R$ 20,75 R$ 40,00

Rio de Janeiro R$ 11,86 R$ 11,86 R$ 11,86 R$ 128,33
Espírito Santo R$ 8,30 R$ 8,30 R$ 8,30 R$ 93,00

TOTAL R$ 51,35 R$ 51,35 R$ 51,35 R$ 301,33

% das Tarifas de 
Infraestrutura Aquaviária 

e Terrestre
32% 32% 33% 57%

Fonte: ANTAq (2010)

TAB. 6.3 Cálculo do total de tarifa arrecadada sem e com reforma tarifária

ORIGEM

G. 
SÓLIDO 

(t) x106

G. LIQ. (t) 

x10
6

GERAL 

(t)x10
3

CONTAINERS 

(TEU) x10
3

Total 

x 10
6

Total R$ s/ 

reforma x 10
6

Total R$ c/ 

reforma x 10
6

PA 13,73 0,18 0,0 0,0 13,9 64,3 45,1
BA 0,48 4,62 2720,5 14,9 8,0 50,7 31,0
RJ 0,29 6,77 74,9 50,3 7,6 57,3 30,8
ES 0,68 5,22 1067,8 26,8 7,1 40,5 28,3
SP 0,19 5,64 63,8 114,8 6,9 46,7 30,4
RS 0,42 2,37 45,0 36,6 3,5 20,6 13,1
MA 0,27 3,09 37,1 10,3 3,4 21,3 13,6
SE 0,13 2,74 0,2 0,0 2,9 17,1 11,0
PE 0,03 1,04 32,1 63,6 1,6 12,9 8,5
CE 0,10 1,07 24,7 22,9 1,5 9,4 6,1
RN 0,82 0,48 117,4 0,2 1,4 8,6 5,0
AL 0,00 1,29 19,9 0,6 1,3 7,9 5,1
AM 0,00 0,44 0,3 0,6 1,1 2,7 1,7
PR 0,02 0,40 21,2 29,9 0,7 5,7 3,7
SC 0,06 0,17 16,6 46,7 0,7 6,2 4,1
PA 0,00 0,09 0,0 0,0 0,1 0,6 0,4
AP 0,00 0,08 0,0 0,0 0,1 0,5 0,3

Total 17,23 35,69 4241,5 418,0 61,7 373,1 238,2

Fonte: ANTAq (2010)
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A tabela 6.3 mostra a quantidade por tipo de carga transportada por cabotagem originária de 

cada  estado  com o  cálculo  do  total  arrecadado  de  tarifas  pelos  portos  e  o  cálculo  de  quanto 

passariam a arrecadar com a implantação de uma reforma tarifária.  Note que foi arrecadado em 

2010 um total de 373,1 milhões de reais contra 238,2 milhões com a reforma das tarifas. Logo, a  

superação desse entrave custará à diferença que é de 134,9 milhões de reais por ano. Projetando 

essa redução para cinco anos correntes o total desse entraves será de 674,5 milhões de reais.

6.1.3  MONETARIZAÇÃO DA SUPERAÇÃO DAS TARIFAS FISCAIS E LEGAIS

Como já abordado no item 3.3, o artigo n° 12 da lei 9432/97 são extensivos às embarcações que 

operam na navegação de cabotagem e nas navegações de apoio portuário e marítimo os preços de 

combustível  cobrados  às  embarcações  de  longo  curso.  Segundo  levantamento  feito  por  Castro 

(2009)  foi  arrecadado,  em 2008,  através  de  ICMS  um total  de  84  milhões  de  reais  sobre  o  

combustível utilizado na cabotagem. Com a implementação da lei acima citada, esse valor deixará 

de ser  cobrado aos  armadores.  Para padronização da comparação  será projetado o valor  que o 

governo deixará de arrecadar nos cinco anos correntes que é de 420 milhões de reais. Mas esse  

ICMS por conta da lei citada acima não deve voltar a ser cobrado. 

Segundo reportagem do site Tendência de Mercado (2010), o governo do Rio Grande do Norte 

adotou uma renúncia fiscal o qual decretou a isenção de ICMS de 40% no frete rodoviário para o 

transporte  no  mercado  interno,  concedendo  ainda  isenção  total  do  ICMS  para  os  transportes 

terrestres de mercadorias para exportação. Pelo fato do modal rodoviário ser o principal concorrente 

da cabotagem, seria de grande relevância estender essa medida para os fretes de cabotagem. Castro  

(2009) levantou que, em 2008, foi gerada uma receita total de fretes, oriundos da navegação de  

cabotagem, de 3,5 bilhões de reais. De acordo com a resolução nº 22, de 19 de maio de 1989, as  

alíquotas do imposto nas operações com mercadorias e nas prestações de serviços, interestaduais,  

são:

108



1.  12% (doze por cento), quando o destinatário for contribuinte do imposto e estiver localizado nos 

Estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo;

2. 7% (sete por cento), quando o destinatário for contribuinte do imposto e estiver localizado nas 

Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e no estado do Espírito Santo.

Levando por base a figura 6.2, 57% da mercadoria de cabotagem migra para o norte e nordeste  

e 25% circula entre o norte de nordeste totalizando 82% da mercadoria recebe tributação de ICMS 

no valor de 7%. E 14% da mercadoria migram no sentido inverso, sul e sudeste e 4% circula entre o 

sul e sudeste totalizando 18% da mercadoria recebe tributação de 12%. Portanto, para o cálculo  

total  do  ICMS  é  redistribuído  os  valores  dos  fretes  conforme  o  percentual  de  migração  de 

mercadorias. Logo dos 3,5 bilhões de frete oriundos da navegação de cabotagem pode-se considerar 

2,87 bilhões (82%) incidem o frete a 12% e 630 milhões (18%) incidem o frete de 7%.

82% do ICMS 
cobrado no 

sentido 
N/NE (7%) 18% do ICMS 

cobrado no 
sentido S/SE 

(12%) 

Fonte: CNT (2007)

FIG. 6.2 Desbalanceamento do fluxo de carga de containers no ano de 2007

Aplicando a renúncia fiscal proposta acima, de 40%, a alíquota cobrada do sul/sudeste para o 

norte/nordeste cai para 4,2% e a cobrada do norte/nordeste para o sul/sudeste cai para 7,2%. Serão 

feito os cálculos primeiramente excluindo e em seguida incluindo a renúncia fiscal. Posteriormente 
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é calculada à diferença das duas situações. O resultado é justamente o valor monetário das tarifas 

legais.

1. Cálculo do ICMS 

Para a resolução efetua-se o cálculo “por dentro” para encontrar o valor da alíquota real e de 

acordo com Moraes (2003), o cálculo é feito da seguinte forma:

Alíquota real = 100 x alíquota nominal / 100 - alíquota nominal. Dessa forma aplicando-se a 

fórmula para todas as alíquotas que se precisará utilizar forma-se a tabela 6.4 a seguir:

TAB. 6.4 Cálculo correspondente da alíquota nominal para alíquota real
alíquota 

nomial (%)
alíquota 
real(%)

12 13,64
7 7,53

7,2 7,76
4,2 4,38

Fonte: Moraes (2003)

  A partir da tabela 6.4 podem-se efetuar os cálculos reais do ICMS.

2. Cálculo do ICMS sem renúncia fiscal.

R$ 2.870.000.000,00 x 13,63% + R$ 630.000.000,00 x 7,53% = R$ 438.620.000,00

3. Cálculo do ICMS com renúncia fiscal.

R$ 2.870.000.000,00 x 7,76% + R$ 630.000.000,00 x 4,38% = R$ 250.000.000,00

4. Cálculo da renúncia fiscal.

R$ 438.620.000,00 - R$ 250.000.000,00 = R$ 188.620.000,00

A partir disso tem-se uma renúncia fiscal nos fretes de R$ 188,62 milhões de reais por ano. 

Projetando para os cinco anos correntes o governo deixaria de arrecadar o total de 943,1 milhões de  

reais. Portanto a cabotagem será desonerada, somando a isenção do combustível (420 milhões) e a 

renúncia fiscal (943,1 milhões), o valor monetário das tarifas legais e fiscais é de aproximadamente  

1,36 bilhões de reais.  
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6.1.4   MONETARIZAÇÃO DA SUPERAÇÃO DA ESCASSEZ DE RECURSOS HUMANOS

Conforme  descrito  no  item 4.4,  Sindmar  afirma  que  abrirá  1800  postos  de  trabalho  para 

Oficiais de Marinha Mercante até 2015, e são utilizado esses dados por se tratar do Sindicato ligado  

aos Oficiais de Marinha Mercante. Segundo site Todos pela Educação (2010) o custo anual de um 

aluno  universitário,  em média,  é  de  R$  14763,00.  Como  o  tempo  de  formação  de  Oficial  de 

Marinha Mercante é de três anos,  tem-se que o custo total necessário para a formação de 1800 

oficiais será de 14763,00 x 1800 oficiais x 3 anos. Logo serão necessário um total de R$ 79,72 

milhões para formar todos os oficiais até 2014. E ainda segundo dados do informe Publicitário O 

GLOBO (2010), em fevereiro de 2009, a Diretoria de Portos e Costas (DPC) da instituição assinou 

dois termos de cooperação com a Petrobras, no valor de R$ 78 milhões, para o desenvolvimento de 

45  projetos  nos  dois  centros  de  instrução,  como  obras  de  modernização  de  laboratórios  e 

equipamentos instrucionais,  aumento  da capacidade  de alojamento  para alunos  e ampliação  do 

corpo docente. Só no Ciaga são 19 projetos, com investimentos de R$ 30 milhões. A previsão é que 

ocorra um aumento de 91% da capacidade de admissão de alunos em 2011 (quando as intervenções 

forem concluídas), passando a capacidade de formação de 370 para 706 alunos em relação a 2008. 

Então o custo total para superação da escassez de mão de obra é de R$ 157,72 milhões.

6.1.5  MONETARIZAÇÃO DA SUPERAÇÃO DOS BAIXOS PREÇO DOS FRETES RODOVIÁRIOS

No item 4.5.1, são sugeridas quatro ações para a superação dos baixos fretes rodoviários, elas 

são:

1. Aumentar  a  fiscalização  dos  transportadores  que  não  possuam  o  Registro  Nacional  de 

Transportadores de Cargas (RNTRC).

2. Restringir o n° de empresas que entram no mercado, como ocorre no caso dos taxis no Rio de 

Janeiro;

3. Limitar a idade máxima que um caminhão possa ser utilizado para transporte comercial.

4. Aumento de balanças rodoviárias nos portos de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal.
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As ações propostas um, dois e três não geram nenhum ônus direto para o Brasil, pois consiste 

somente na criação de barreiras de entrada de transportadores rodoviários. A partir disso somente 

será calculado o ônus que isso gerará para o país, que corresponde ao item quatro.

De acordo com Alvarenga (2011), desde sua inclusão no Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), em 2007, o Plano Diretor Nacional Estratégico de Pesagem aumentou de 13 para 78 em 

2010 o número de postos de pesagem em funcionamento nos 57 mil quilômetros de extensão de 

rodovias  federais  não  concedidas.  O  programa  foi  elaborado  pelo  Departamento  Nacional  de 

Infraestrutura de Transportes (Dnit) em 2005. Com R$ 261,4 milhões em recursos para a primeira 

etapa do plano, o PAC fez as balanças funcionarem de forma inédita, garantindo o maior número de 

postos em operação já registrado no País. Ao todo são 45 Postos de Pesagem de Veículos (PPVs) 

fixos e 33 móveis. No entanto existem 428 postos de Polícia Rodoviária Federal. Logo o total de 

balanças corresponde a 18,22 % dos postos. Segundo DNIT (2006) o governo federal irá implantar  

ao todo 220 balanças e o total de investimentos chegarão a 1,5 bilhão. Como já foram implantadas  

78 balanças e investidos R$ 261,4 milhões, fazendo a diferença do que já foi implantado, restam 

ainda  142  balanças  e  um total  de  1,24  bilhão  de  reais  (R$1,5  bilhão-261,4  milhões),  que  é 

justamente o valor de monetarização que iremos adotar para superação dos fretes rodoviários. 

6.2  CÁLCULO DO TEMPO PARA SUPERAÇÃO DOS ENTRAVES

6.2.1  CÁLCULO  DO  TEMPO  PARA SUPERAÇÃO  DA BAIXA  DISPONIBILIDADE  DE 
NAVIOS

De acordo com Bellelis (2009), nos últimos nove anos a carteira de encomenda de navios nos 

estaleiros Brasileiros se comportou conforme a figura 6.3.
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Fonte: Bellelis (2009)

FIG. 6.3 Carteira de encomendas dos estaleiros brasileiros nos últimos nove anos 

Á partir  do  gráfico  apresentado  na  figura  6.3  pode-se  verificar  que  das  138 embarcações 

encomendadas aos estaleiros 70 se destinaram à para cabotagem, que são as 27 embarcações para 

rios e lagos, 19 barcos de apoio, 18 rebocadores, 4 contaneiros e 2 graneleiros. Logo é possível 

afirmar que 50% da capacidade de produção dos estaleiros é voltada a atender a cabotagem e 50% a 

atender navios para Petrobras. Logo a capacidade dos estaleiros para o cálculo a seguir será divido  

por dois.

O tempo de superação é calculado em cima do tempo de produção desses navios de acordo com 

a seguinte expressão: 

                                                 
C

D
t 

Onde: t é o tempo total de produção,

           D é a demanda total de processamento de aço e,

           C é a capacidade total de processamento de aço de todos os estaleiros no Brasil. 
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Segundo Carlini (2009), hoje o Brasil conta com 26 estaleiros em pleno funcionamento com a 

capacidade de processamento de 570 mil toneladas de aço por ano. De acordo com Bellelis (2009), 

a demanda média de aço de um petroleiro, graneleiro, porta container e uma embarcação de apoio  

marítimo  é  respectivamente  24,5  mil  toneladas,  9,6  mil  toneladas,  6  mil  toneladas  e  3,8  mil 

toneladas respectivamente. Com os dados da demanda de navios mostrado no item 6.1.1 constrói-se 

a tabela 6.5 e calcula-se o tempo total de produção (t) de 6,15 anos, até 2018.

TAB. 6.5 Cálculo do tempo total de produção dos navios para cabotagem

NAVIO
DEMANDA DE 

AÇO (t)
DEMANDA DE 
NAVIOS (un.)

DEMANDA DE 
PROCESSAME

NTO DE AÇO (t)

CAPACIDADE DE 
PROCESSAMENTO 
DOS ESTALEIROS 

PARA 
PETROBRÁS(t/ano)

CAPACIDADE DE 
PROCESSAMENTO 
DOS ESTALEIROS 

PARA CABOTAGEM 
(t/ano)

TEMPO 
TOTAL 
(anos)

Petroleiro 24.500 42 1.029.000
Graneleiro 9.600 38 364.800

Porta Contêiner 6.000 28 168.000
EAM 3.800 50 190.000

TOTAL 43.900 158 1.751.800

285.000 6,15285.000

Fonte: Bellelis (2009), Carlini (2009), Costa, R., et. al. (2009)

6.2.2  CÁLCULO DO TEMPO PARA SUPERAÇÃO DOS ENTRAVES PORTUÁRIOS

6.2.2.1 CÁLCULO DO TEMPO PARA SUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA DEFICIENTE

As obras abordadas nos itens 3.2.2 e 4.2.1 eram para ter sido finalizada em 2010. Como não foi 

possível o término conforme abordado no item 4.2.1, as mesmas se incorporaram no PAC dois com 

previsão de término até 2014. Segundo Peduzzi et. al. (2011), o PAC dois já está atrasado em 14% e 

podendo ser agravar devido à crise que se instaurou no ministério dos transportes que se iniciou,  

segundo reportagem da revista  Exame,  em novembro de 2011. O governo estima que as obras 

devam terminar somente em 2016. Logo o tempo para superação da infraestrutura deficiente é de 

cinco anos.

6.2.2.2   CÁLCULO DO TEMPO PARA SUPERAÇÃO DAS ALTAS TARIFAS PORTUÁRIAS

114



Conforme  descrito  no  final  do  item 3.2.1,  a  lei  de modernização  dos  portos foi  aprovada 

somente após três anos de discussões da sua  criação, e  com muita resistência.  De acordo  com 

Marques  et.  al. (2003),  a lei de reforma previdenciária,  decretada pelo ex- presidente Fernando 

Henrique Cardoso, foi apresentada em março de 1995, era de interesse do governo, porém teve  

repercussões negativas que suscitou em relação a alguns aspectos da proposta. Então somente em 

dezembro de 1998 foi aprovada a emenda constitucional n° 20 de reforma previdenciária. Ou seja, 

também demorou três anos.  Levando o tempo de aprovação dessas duas leis como base e tendo que 

uma reforma tarifária em todos os portos gerará conflitos bem parecidos com os gerados com a lei 

de modernização dos portos, é utilizado o tempo das duas referências citadas acima, ou seja, de três 

anos.

6.2.3  CÁLCULO DO TEMPO PARA SUPERAÇÃO DAS TARIFAS FISCAIS E LEGAIS

Conforme o artigo n° 12 da lei de 9432/97 estipula a isonomia da tributação do combustível de 

cabotagem com o de longo curso. Essa não vem sendo aplicada desde 1997, ou seja, 14 anos sem a  

implementação.  Havendo  interesse  dos  órgãos  públicos,  essa  medida  não  deve  demorar  muito 

tempo  para  entrar  em vigor.  Logo  é  utilizado  o  mesmo  parâmetro  do  cálculo  do  tempo  para 

superação  das tarifas portuárias,  tendo por  base  o mesmo tempo para entrar  em vigor  a  lei de 

modernização dos portos e a lei de reforma previdenciária. Portanto estimam-se mais três anos de 

trâmite para vigorar a isonomia.

Com relação a renuncia fiscal do ICMS cobrado sobre os fretes de cabotagem, é  adotado o 

mesmo principio utilizado para a implementação da isonomia do combustível da cabotagem com o 

longo  curso. Isso  devido à grande  dificuldade de precisar o tempo de ação  do  cenário político 

brasileiro.  Assim é mantido o mesmo cálculo  do tempo para a superação das tarifas portuárias. 

Dessa forma o tempo estimado para redução do ICMS sobre os fretes de cabotagem é de três anos.

6.2.4  CÁLCULO  DO  TEMPO  PARA  SUPERAÇÃO  DA  ESCASSEZ  DE  RECURSOS 
HUMANOS

Segundo dados da Escola de Formação de Oficiais de Marinha Mercante (EFOMM, 2011), o 

tempo para se formar um oficial é de três anos. Para efeito de cálculos é considerado que a EFOMM 
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possua capacidade para formar os 1.800 oficiais, pois conforme abordado no item 6.1.4, devido aos 

investimentos, previsão é que ocorra um aumento de 91% da capacidade de admissão de alunos em 

2011, aumentando então a capacidade de formação para 706 oficiais ao ano. Porém para admissões 

em 2012  somente  se  terá  a  primeira  turma,  de  706  oficiais,  formada  em 2015.  Logo  serão 

necessários mais dois anos para os outros 1094 oficiais. Então o tempo total para a superação da 

Escassez de Recursos Humanos é de cinco anos.

6.2.5 CÁLCULO DO TEMPO PARA SUPERAÇÃO PARA OS BAIXOS PREÇOS DOS FRETES 
RODOVIÁRIOS

No item 4.5.1, são sugeridas quatro ações para a superação para os baixos fretes rodoviários, 

dentre delas três depende de surgimento de leis que são:

1. Aumentar  a  fiscalização  dos  transportadores  que  não  possuam  o  Registro  Nacional  de 

Transportadores de Cargas (RNTRC).

2. Restringir o n° de empresas que entram no mercado, como ocorre no caso dos taxis no Rio de 

Janeiro;

3. Limitar a idade máxima que um caminhão possa ser utilizado para transporte comercial.

Como se depende de leis  e  votações no  senado para implementação no  âmbito nacional,  é 

utilizado o mesmo critério  de tempo usado nos itens 6.2.2.2, 6.2.3 e no 6.2.4,  tendo por base o 

tempo  que  a  lei  de  modernização  dos  portos  demorou  a  entrar  em vigor  e  a  lei  de  reforma 

previdenciária, ou seja, de três anos.

E o último item:

4. Aumento de balanças rodoviárias nos portos de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal.

Também são utilizados dados do item 6.1.5 que mostra que de 2007 a 2010 passaram de 13 

para 78 o número de balanças rodoviárias, ou seja, 65 balanças instaladas em três anos. Portanto se  

tem uma média de 21,6 balanças instaladas por ano. Como ainda restam 142, serão necessários 6,57 

anos (142 / 21,6) para a conclusão de todas as instalações, sendo esse justamente o tempo para a 

superação desse entrave.
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6.3 CÁLCULO DO AUMENTO DA CARGA TRANSPORTADA POR CABOTAGEM COM A 
SUPERAÇÃO DOS ENTRAVES

6.3.1  CÁLCULO DO AUMENTO DA CARGA COM A SUPERAÇÃO DA BAIXA DISPONIBILIDADE DE 
NAVIOS 

Conforme a figura 6.1 tem-se até 2016 que adquirir 38 navios graneleiros, 28 porta-containers e 

42  petroleiros,  que  segundo  Pinto  et.  al.  (2006)  todos  do  tipo  Panamax,  com capacidade  de 

carregamento de 80.000 TPB, e 70.500 toneladas líquidas para atender a demanda necessária. As 50 

embarcações de apoio marítimo não contam com aumento de carga.  Dessa forma multiplicando a 

quantidade de navios totais pelas suas respectivas capacidade líquidas temos: 108 navios x 70.500 

toneladas = 7,6 milhões de toneladas que aumentarão por viagem. De acordo com Balau, (2007) e 

Gomes, P.  (2008),  afirmam que em média,  devido as deficiências da infraestrutura portuária,  os 

navios da Aliança Navegação e Mercosul Line fazem em média uma viagem mensal. Considerando 

que um ano tenha 12 meses e com base nos dados acima o aumento anual de carga será de 7,6  

milhões multiplicado por 12 meses. Logo o total de aumento de carga com a superação da Baixa 

Disponibilidade  de Navios  será de  91,38 milhões  de  toneladas.  A tabela  6.6  resume  o  cálculo 

realizado.

TAB. 6.6 Cálculo do aumento de carga transportada por cabotagem com o aumento de Navios

NAVIO
DEMANDA DE 
NAVIOS (un.)

Capacidade Tipo 
PANAMAX 
(toneladas)

N° de 
viagens 

Semanais
N° meses

Aumento 
total de 
Carga

Petroleiro 42
Graneleiro 38

Porta Contêiner 28
EAM 50

TOTAL 158

91.368.000170.500 12

Fonte: 

Pinto et. al (2006), Balau (2007)

6.3.2  CÁLCULO  DO  AUMENTO  DA CARGA COM  A  SUPERAÇÃO  DOS  ENTRAVES 
PORTUÁRIOS
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6.3.2.1 CÁLCULO DO AUMENTO DA CARGA COM A SUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA 
DEFICIENTE

Segundo Costa, M. (2009) de 2007 a 2009 foram investidos somente 9,8 bilhões de reais em 

infraestrutura portuária e segundo dados do Panorama Aquaviário ANTAq (2011) e do Panorama 

Aquaviário ANTAq (2010), a cabotagem teve um crescimento de movimentação total de cargas de 

195.555.570 toneladas de 2008 para 2010. Portanto quando for completado o investimento previsto 

de 48,2 bilhões de reais na infraestrutura dos portos a cabotagem terá um aumento de carga acima  

de 96 miilhões de toneladas, pois ainda terá o crescimento natural dos demais anos. É evidente que 

nem  todo  o  crescimento  da  cabotagem  nesse  período  foi  por  motivo  do  investimento  em 

infraestrutura.  Porém,  esse  foi  o  principal  investimento  voltado  diretamente  à  cabotagem nos 

últimos anos.  Logo, o percentual de crescimento que foi advindo de outros motivos é baixo em 

comparação ao crescimento proporcionado pelas obras do PAC em infraestrutura portuária. A tabela 

6.7 resume o calculo efetuado.

TAB. 6.7 Cálculo do aumento de carga transportada por cabotagem com a superação da 
infraestrutura portuária deficiente

Período de 
Investimento 

(PAC 1) 2007 - 
2009

Crescimento 
da 

cabotagem 
2008 - 2010

Término do 
Investimento 

(PAC 2)

Novo 
crescimento 

da Cabotagem 
(2011 - 2016)

R$ 9,8 Bilhões 19,5 milhões R$ 48,2 Bilhões 96 milhões

Fonte: Costa, M. (2009)

6.3.2.2 CÁLCULO DO AUMENTO DA CARGA COM A SUPERAÇÃO DAS ALTAS TARIFAS 
PORTUÁRIAS
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Segundo reportagem de Kramer (1999), o porto de Itajaí reduziu, em 1999, as tarifas em 35%. 

Entre janeiro e outubro do mesmo ano, as circulações de cargas por cabotagem foram 20% superior  

ao verificado em igual período do ano anterior. De acordo com o item 6.1.2.2 a proposta é de se 

reduzir a nível Brasil a tarifa em 36% passando a estimativa atual de arrecadação de 373,1 para 

238,2 milhões de reais, portanto, seguindo-se proporcionalmente o caso do porto de Itajaí a redução 

de 36% da tarifa gerará um aumento de quase 20,6% da carga movimentada nos portos. Em 2010 

foram transportadas 61,7 milhões de toneladas por cabotagem, logo o aumento total com a redução  

da tarifa em 36% será de 12,7 milhões de toneladas ao ano. A tabela 6.8 resume o cálculo realizado.

TAB. 6.8 Cálculo do aumento de carga transportada por cabotagem com a superação das Altas 
Tarifas Portuárias

Redução da Tarifa 
portuária em Itajaí em 

1999

Crescimento de 
Movimentação de 

carga de Cabotagem 
de Jan - Out 99

A prosta é de reduzir a 
Tarifa Portuária no 

Brasil deR$ 373,1 para 
R$ 238,2 milhões

Volume total 
transportado por 

cabotagem em 2010

Seguindo a 
proporcionalidade 
do caso de porto 

de Itajaí

35% 20% 36%
61,7 milhões de 

toneladas

20,6% (12,7 
milhões de 
toneladas)

Fonte: 

Kramer (1999)

6.3.3 CÁLCULO DO AUMENTO DA CARGA COM A SUPERAÇÃO DAS TARIFAS FISCAIS E 
LEGAIS

De acordo com Mantelli (2008), se o Brasil reduzisse os fretes marítimos em 10%, a carga 

transportada  por  cabotagem aumentaria  em 10%.  De  acordo  com o  calculo  do  item 6.1.3  os 

impostos  de  ICMS  sobre  o  frete  de  cabotagem  passaram  de  R$  417.270.000,00  para  R$ 

238.476.000,00, ou seja, uma redução de 42,8%. Seguindo a proporcionalidade, com a redução de 

10%  aumenta-se  em  10%  a  carga  transportada  por  cabotagem,  logo  com  a  redução  42,8% 

aumentaria em 42,8%. De acordo com o anuário ANTAq 2010, o total de carga transportado por 

cabotagem foi de 61,6 milhões de toneladas. Portanto o aumento de 42,8% equivale a um total de 

aumento de 26,4 milhões de toneladas ao ano. A tabela 6.9 resume o cálculo realizado.
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TAB. 6.9 Cálculo do aumento de carga transportada por cabotagem com a superação das 
Tarifas Fiscais e Legais

Redução do Frete 

Se teria o 
Crescimento de 

Movimentação de 
carga de Cabotagem 

A prosta é de 
reduzir o ICMS 
sobre o frete de 
cabotagem  no 

Brasil deR$ 417,2 
para R$ 238,4 

Volume total 
transportado por 
cabotagem em 

2010

Seguindo a 
proporcionalida
de do caso de 
porto de Itajaí

10% 10% 42,8%
61,7 milhões de 

toneladas

42,8% (26,4 
milhões de 
toneladas)

Fonte: 

Mantelli (2008)

6.3.4  CÁLCULO DO AUMENTO DA CARGA COM A SUPERAÇÃO  DA ESCASSEZ DE 
RECURSOS HUMANOS

Conforme abordado no item 4.4, Segundo Rocha (2010) e dados do Syndarma, há falta de 200 

oficiais de marinha mercante atualmente. Segundo Syndarma (2011), cada navio do tipo Panamax 

necessita de 10 oficiais de Marinha Mercante para operá-lo. Dessa forma como faltam atualmente 

200 oficiais, tem-se pelo menos 20 navios necessitando desses oficiais. Conforme abordado no item 

6.3.1, segundo Pinto et. al. (2006) navios do tipo Panamax, possuem capacidade de carregamento 

de 80.000 TPB, e 70.500 toneladas líquidas, que são a maioria utilizada na cabotagem no Brasil. 

Portanto para viabilizar  os cálculos é  utilizado por base esse tipo de navio.  Logo superando  o 

entrave da escassez de recursos humanos de imediato haverá um incremento de pelo menos de 20 

navios do tipo Panamax,  que no total aumentará cerca de 1,41 milhões de toneladas de cargas 

transportadas na cabotagem por viagem. Utilizando os mesmos dados mencionados no item 6.3.1, 

que  segundo  Balau  (2007)  e  Gomes  P.  (2008)  que  em  média,  devido  as  deficiências  da 

infraestrutura portuária, os navios da Aliança Navegação e Mercosul Line fazem em média uma 

viagem mensal, e que um ano se tem 12 meses, portanto a carga transportada que aumentará com a 

superação da Escassez de recursos humanos será de 1,4 milhões multiplicado por 12 meses dando  

um total de 16,9 milhões de toneladas. A tabela 6.10 resume o cálculo realizado.
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TAB. 6.10 Cálculo do aumento de carga transportada por cabotagem com a superação da  Escassez 
de Recursos Humanos

FALTA DE 
OFICIAIS DE 

MARINHA 
MERCANTE

DEMANDA DE 
OFICIAIS POR 

NAVIO 
(PANAMAX)

TOTAL DE 
NAVIOS 

ESPERANDO 
POR OFICIAIS

CAPACIDA
DE POR 
NAVIO 

(toneladas)

N° de 
meses

Aumento 
total de 
Carga 

(toneladas)

16.920.00070.50020 12200 10

Fonte

: Pinto et. al. (2006), Gomes, P. (2008), Rocha (2010), Sindmar (2011)

6.3.5   CÁLCULO  DO AUMENTO DA CARGA COM  A SUPERAÇÃO  PARA OS BAIXOS 
PREÇO DOS FRETES RODOVIÁRIOS

Segundo Mainfranato  et. al. (2003), quando Portugal implementou a regulação do setor dos 

transportadores autônomos, com as ações semelhantes com as que são citadas no item 6.6, houve 

uma migração do transporte rodoviário para o transporte hidroviário de cargas de 3,5%, e outra 

grande parte da carga transportada migrou para o ferroviário. Segundo anuário estatístico ANTT 

2009, em 2008 foram ao todo transportado pelo modal rodoviário 937 milhões de toneladas cargas. 

Utilizando como base o aumento percentual de migração dos modais de 1,5 em Portugal, o aumento 

da carga na cabotagem será em torno de 14,5 milhões de toneladas. A tabela 6.11 resume o cálculo 

efetuado.
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TAB. 6.11 Cálculo do aumento de carga transportada por cabotagem com a superação do Baixo 
Preço dos Fretes Rodoviários

Com a implantação 
de regulação no 

Setor de 
Transporte Rodov. 

em Portugal

Migração da carga 
transportada do 
rodoviário para 

cabotagem

De acordo com 
ANTT em 2008 

foram transportadas 
pelo Modal 
Rodoviário

Seguindo o caso 
de Portugal 
teremos um 

crecimento na 
Cabotagem de

1,5%
937 milhões de 

toneladas
14,5 milhões de 

toneladas

Fonte: Mainfranato (2003) e ANTT (2009)

6.4  QUANTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS APRESENTADAS  

Nesse tópico é apresentada a tabela 6.12 que mostra um resumo dos critérios quantificados 

encontrados nos tópicos anteriores para gerar maior facilidade de análise dos dados. Tais dados são  

apresentados as figuras 6.4, 6.5, 6.6.

TAB. 6.12 Quadro-resumo
OPÇÕES CUSTO TEMPO CARGA

Baixa Disponibilidade de Navios R$ 1.620.000.000,00 6,15 91.368.000,00
Infraestrutura Portuária Deficiente R$ 33.000.000.000,00 5,00 96.000.000,00
Altas Tarifas Portuárias R$ 674.500.000,00 3,00 12.700.000,00
Tarifas Fisicais e Legais R$ 1.360.000.000,00 3,00 26.400.000,00
Baixo Preço dos Fretes Rodoviários R$ 1.240.000.000,00 6,57 14.500.000,00
Escassez de Recursos Humanos R$ 157.720.000,00 5,00 16.920.000,00

Fonte: O autor

FIG 6.4 Quantificação do critério custo
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Á  partir  da  figura  6.4  é  possível  notar  a  discrepância  que  monetarização  do  critério  

Infraestrutura exerce sobre os outros entraves. 

FIG. 6.5 Quantificação do critério tempo 

A figura 6.5 mostra que a quantificação do critério tempo possui valores mais aproximados um 

dos outros. O entrave Baixo Preço dos Fretes Rodoviários possui o maior tempo para a superação.

FIG 6.6 Quantificação do critério Carga

Conforme pode ser visto pela figura 6.6 o entrave Infraestrutura Portuária Deficiente gera o 

maior aumento de carga transportada por cabotagem caso seja superado.

7   HIEARQUIZAÇÃO DOS ENTRAVES A CABOTAGEM E CONCLUSÕES INCIAIS

7.1  ETAPAS DA HIERARQUIZAÇÃO

A hierarquização  dos entraves  é  feita  com auxílio  do sofware M-Macbeth.  A aplicação do 

método é dividida em etapas conforme mostrada na figura 7.1.

Fonte: Manual do usuário do M-Macbeth
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FIG. 7.1 Etapas da Hierarquização

7.2  ESTRUTURAÇÃO

7.2.1  DEFINIÇÃO DOS ENTRAVES À HIERARQUIZAR

Os entraves hierarquizados sãos os que foram quantificados no  capítulo sete,  e mostrado a 

seguir:

 Baixa disponibilidade de navios;

 Infraestrutura Portuária Deficiente;

 Altas Tarifas Portuárias;

 Tarifas Fiscais e Legais;

 Escassez de Recursos Humanos;

 Baixo Preço dos Fretes Rodoviários.

A partir disso insere-se os entraves com seus respectivos nomes abreviados no programa M-

Macbeth através do Menu “opções” “definir”. O que é mostrado na figura 7.2. 

Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.2 Inserção dos Entraves
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7.2.2  CRITÉRIOS DE HIERARQUIZAÇÃO

Os Critérios que são utilizados para a hierarquização são os que constam no item 7.1, 7.2 e 7.3 

e são descritos a seguir:

 Custo: que corresponde a quanto cada entrave custará ao Brasil para ser superado.

 Tempo: que corresponde a quanto tempo cada entrave demorará para a sua superação.

 Carga: que corresponde a quanto de carga transportada pela cabotagem aumentará com a 

superação de cada entrave.

A hierarquização tem por objetivo priorizar a superação do entrave que na união de todos os 

critérios tenha com a sua superação o menor custo, o menor tempo e o maior aumento de carga 

transportada.

Então são inseridos os critérios através da criação de nós critérios em cima do nó não critério, o 

nó pai, que se denomina Entraves à Cabotagem. 

Para a criação de nó critério deve-se clicar com o botão direito do mouse no nó pai, que no caso  

em questão é o nó “Entraves à Cabotagem”. Em seguida se insere o nome do nó, com seu respectivo 

nome abreviado, a base de comparação, o nome do indicador e seleciona-se a opção “critério”. Por 

serem  critérios  quantitativos  e  que  são  comparados  entre  si,  seleciona-se  a  opção  “níveis 

quantitativos de performance”.  A figura 7.3 mostra a  introdução do critério  “Monetarização das 

Soluções dos Entraves à Cabotagem.
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Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.3 Inserção do Critério Monetarização das Soluções dos Entraves à Cabotagem

Ao  selecionar  “níveis  quantitativos  de  performance”  é  necessário  definir  as  referências 

(“Superior” e “Inferior”) de ponderação do critério, e os valores de referências precisam estar entre 

os valores do desempenho.  Como no caso da Monetarização dos Entraves à  Cabotagem têm-se 

valores variando de 157,72 milhões de reais no caso da superação das “Tarifas Fiscais” e 33 bilhões 

de reais para no caso de superação da “Infraestrutura Portuária Deficiente”, optou-se por inserir no 

nível superior de referência o valor de 100 milhões de reais e no nível inferior o valor de 50 bilhões  

de reais. E como valor intermediário inseriu-se um valor médio que no caso é de 25 bilhões de reais.

Analogamente são inseridos os outros dois critérios. As figuras 7.4 e 7.5 ilustram tal operação.
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Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.4 Inserção do Critério Tempo para Superação dos Entraves à Cabotagem

No  caso  do  critério  “Tempo  para  Superação  dos  Entraves  à  Cabotagem”  definiram-se  as 

referências de ponderação (“Superior e Inferior”) como sendo dois e sete anos respectivamente. Isso 

devido a se ter valores de três anos, nos casos das “Altas Tarifas Portuárias, as Fiscais e Legais” e a  

“Escassez de Recursos Humanos”,  e  valores  de 6,57  anos no  caso  do  Baixo  Preço  dos Fretes 

Rodoviários.
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Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.5 Inserção do Critério Carga Total Transportada com a Superação dos Entraves à 
Cabotagem

No caso do critério “Carga Total Transportada com a Superação dos Entraves à Cabotagem” 

definiram-se as referências de ponderação (“Superior e Inferior”) como sendo dois bilhões e 10 

milhões de toneladas respectivamente. Isso porque se tem valores de 12,7 milhões de toneladas, nos 

casos  da  “Altas  Tarifas  Portuárias”  e  1,77  bilhões  de  toneladas  na  “Infraestrutura  Portuária 

Deficiente.”

Após serem inseridos todos os critérios é criada a árvore conforme mostra a figura 7.6, o que 

permite visualizar de forma organizada a totalidade dos aspectos importantes do problema.
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Fonte: 

Programa Macbeth

FIG. 7.6 Inserção dos nós critérios

Em seguida são inseridos os desempenhos no programa através na tecla “performances”, que 

são os valores calculados no capítulo sete, no menu opções como é mostrado na figura 7.7.

Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.7 Inserção dos desempenhos

7.3  AVALIAÇÃO E ANÁLISE FINAL
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7.3.1  PONTUAÇÃO

Nessa etapa é realizada a comparação dos desempenhos entre si. Que consiste em classificar as 

opções  em níveis  de  atratividade.  Como  todos  os  desempenhos  são  quantitativos,  não  serão 

necessárias  as  opiniões  de  especialistas  no  assunto.  Não  há  dificuldade  de  se  comparar  dados 

monetários, de tempo e de aumento de carga entre si.

As escalas dos níveis de atratividade são apresentadas na tabela 7.1:

TAB. 7.1 Níveis de atratividade do M-Macbeth
Classificação Nota

Nula 0
Muito Fraca 1

Fraca 2
Moderada 3

Forte 4
Muito Forte 5

Extrema 6

Fonte: Programa Macbeth

Inicialmente  se  faz  a  comparação  dos  desempenhos  monetários.  A figura  7.8  mostra  os 

desempenhos monetários classificados.

Fonte: Programa Macbeth
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FIG. 7.8 Classificação dos desempenhos monetários

Na primeira comparação, entre o valor de R$ 100 milhões e R$ 25 bilhões, por se tratar de uma 

diferença de R$ 24,9 bilhões foi classificada como muito forte. Na segunda comparação, entre o 

valor  de  R$  100  milhões  e  R$  50  bilhões,  por  se  ter  uma  diferença  de  R$  49,9  bilhões  foi  

classificada como extrema, e na terceira comparação de R$ 25 bilhões e R$ 50 bilhões, a qual a 

diferença foi de R$ 25 bilhões, foi classificada como muito forte.  

Por definição, o M-Macbeth apresenta escala de pontuação de 0 e 100 aos extremos da escala como 

se pode notar a coluna escala atual da figura 7.8. 

Em seguida se faz a comparação dos desempenhos de tempo. A figura 7.9 mostra os desempenhos 

de tempo classificados.

Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.9 Classificação dos desempenhos de tempo

Na primeira comparação, entre o valor de dois e 4,5 anos, por se tratar de uma diferença de 2,5 

anos foi  classificada como moderada.  Na segunda comparação,  entre o valor  dois  e  sete anos, 

portanto uma diferença de cinco anos foi classificada como muito forte e na terceira comparação, 

entre o valor 4,5 e sete anos a diferença foi de 2,5 anos, foi classificada como moderada. 
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E  por  fim  é  feita  a  comparação  dos  desempenhos  de  carga.  A  figura  7.10  mostra  os 

desempenhos de carga classificados.

Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.10 Classificação dos desempenhos de carga
Na primeira comparação, entre o valor de dois bilhões e o de 50 milhões de toneladas tem-se a 

diferença de 1,95 bilhão de toneladas, classificada portanto como extrema. Na segunda comparação, 

entre o valor de dois bilhões e o de 10 milhões de toneladas há uma gap de 1,99 bilhão de toneladas 

e por isso classificada como extrema e na terceira comparação a diferença foi de 50 milhões e 10 

milhões de toneladas e então 40 milhões de toneladas de diferença, classificada, portanto como 

forte. Note que para cada desempenho classificado, nas figuras 7.8, 7.9 e 7.10 existe uma escala 

atual, conforme exemplificado na figura 7.11. A partir do gráfico é possível o cálculo da pontuação  

de qualquer opção cujo desempenho esteja compreendido entre níveis quantitativos estabelecidos.
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Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.11 Aumento de Carga x Pontuação

7.3.2  PONDERAÇÃO,  ANÁLISE DE ROBUSTEZ E ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

 Ponderação

Nessa  etapa  é  realizada  a  ponderação  dos  critérios  Monetarização,  Tempo  e  Carga  que  é 

determinada pelas “referências globais do M-Macbeth. As classificações são elaboradas da mesma 

forma que no caso das classificações dos desempenhos, mas por se tratar de dados não quantitativos 

seriam necessários,  nesse caso, a  opinião de especialistas no assunto. Para evitar  o emprego de 

questionários,  e  amenizar  a  falta  desses  especialistas,  são  realizadas  sete  possibilidades  de 
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ponderação. Pela existência de três critérios, e por haver importância na ordem entre eles, têm-se 

então um arranjo de três elementos escolhidos três a três, no qual se tem seis ponderações, e que são 

atribuídos diferentes pesos para cada situação. Além das seis ponderações é elaborada uma última 

onde se considera o mesmo peso para todos os critérios. 

 Análise de Robustez

Segundo  Bana  e  Costa (1997),  a  tomada  de  decisão  envolve,  com freqüência,  informação 

escassa, imprecisa ou incerta. Por isso, pode ser útil analisar que conclusões robustas se podem 

extrair do modelo para níveis variados de escassez, imprecisão ou incerteza na informação.

Os seguintes símbolos são usados pelo software na análise de robustez:

Representa uma situação de dominância:  uma opção domina outra opção se for pelo menos tão 

atrativa quanto a outra em todos os critérios e se for mais atrativa que a outra em pelo menos um 

dos critérios.

Representa uma situação de dominância aditiva: uma opção domina aditivamente outra opção se, 

para um determinado conjunto de restrições na informação, resultar sempre mais atrativa do que a  

outra opção na aplicação do modelo aditivo. 

Ao final de cada hierarquização é apresentada uma análise de robustez. 

 Análise de Sensibilidade

Segundo  Bana  e  Costa  (1997),  a  análise  de sensibilidade  no  peso  de  um critério  permite 

analisar em que medida as recomendações do modelo se alteram ao variar o peso de um critério  

(mantendo as relações de proporcionalidade entre os demais pesos).

As análises de sensibilidade são feitas para os três primeiros entraves hierarquizados de cada 

ponderação, se utilizando o critério de maior peso da ponderação, tendo-se então três análises para 

cada ponderação, com exceção da sexta e sétima ponderações. Na sexta não foram feitas análises de 

sensibilidade pelo fato das mesmas ficaram muito parecidas com as análises de sensibilidade da 

quinta ponderação e na sétima terão nove análises de sensibilidade. Ao todo foram realizadas vinte e 

quatro análises de sensibilidade para as sete ponderações. Se fossem feitos análises de sensibilidade 
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para todos os entraves e para todos os critérios se teriam 45 análises para cada ponderação, logo, 

ter-se-iam ao todo 315 análises de sensibilidade.

 Ponderação n° 1: Carga > Custo > Tempo

Nesse caso é elaborada a classificação de forma que o peso maior fique para a carga, o segundo  

maior peso para o custo e o menor peso para o tempo. A figura 7.12 mostra a ponderação n° 1 dos  

critérios.

Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.12 Ponderação n° 1 dos critérios
É possível notar que na coluna “Escala Atual” mostra os respectivos pesos dos critérios. No 

caso em questão, com tal classificação, foi gerado automaticamente para os critérios carga, custo e 

tempo os pesos de 60%, 33,33% e 6,67% respectivamente.

Por fim a figura 7.13 mostra a primeira tabela de hierarquização dos entraves. 
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Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.13 Tabela de hierarquização dos entraves da ponderação n° 1

Os entraves Tarifas Fiscais e  Legais,  Escassez de Recursos Humanos ficaram entre os três 

primeiros.  Isso porque são os que mais aumentarão carga respectivamente caso solucionados. E 

justamente o maior peso foi atribuído a carga.

A figura 7.14 mostra a análise de robustez da hierarquização n° 1.

Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.14 Análise de robustez da hierarquização n° 1

O software Macbeth organiza a informação que é introduzida no modelo em três tipos: Ordinal, 

Macbeth e Cardinal.  E ainda divide em duas seções: Informação Local e  Informação Global.  A 

informação Ordinal refere-se somente à ordenação, excluindo qualquer informação de diferença de 

atratividade (intensidade de preferência). A informação Macbeth inclui os julgamentos semânticos 

introduzidos nos modelos, mas ignora qualquer escala de pontuação ou ponderação compatível com 
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esse julgamento. A informação Cardinal denota uma escala específica e validada pelo avaliador. A 

informação  Local  diz respeito à informação específica num determinado critério, ao passo que a 

informação Global diz respeito à informação de ponderação dos critérios.

A partir da figura 7.14 é possível ver que a hierarquização n° 1 é robusta. Isso porque todos os 

entraves comparados entre si possuem relação de dominância ou dominância aditiva.

A figura 7.15 mostra a primeira análise de sensibilidade da hierarquizaçãoção n° 1.

Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.15 Primeira análise de sensibilidade da hierarquização n° 1

Para todas as análises de sensibilidade da hierarquização n°  1 são  realizadas com base no  

critério carga por ser o critério de maior peso nessa hierarquização.

A partir  da figura 7.15 pode-se concluir  que quando o peso do critério  Carga for inferior a 

59,4% a superação do entrave Escassez de Recursos Humanos é globalmente mais atrativa que a 
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superação do entrave Tarifas Fiscais  e  Legais,  e quando for maior que 59,4% a atratividade se  

inverte.

A figura 7.16 mostra a segunda análise de sensibilidade da hierarquição n° 1.

Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.16 Segunda análise de sensibilidade da hierarquização n° 1

A partir  da figura 7.16 pode-se concluir  que quando o peso do critério  carga for inferior a  

50,6%, a superação do entrave Altas Tarifas Portuárias é globalmente mais atrativa que a superação 

do entrave Tarifas Fiscais e Legais, e quando for maior que 50,6% a atratividade se inverte.

A figura 7.17 mostra a terceira análise de sensibilidade da hierarquição n° 1.
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Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.17 Terceira análise de sensibilidade da hierarquização n° 1

A partir da figura 7.17 pode-se concluir que quando o peso do critério carga for inferior a 3,6%, 

a superação do entrave Altas Tarifas Portuárias é globalmente mais atrativa que a superação do  

entrave Escassez de Recursos Humanos, e quando for maior que 3,6% a atratividade se inverte.

Primeira Conclusão:

À partir da tabela da primeira hierarquização, figura 7.13, pode-se concluir que no cenário em 

que o Brasil priorize o aumento de cargas e ao mesmo tempo se tenha uma certa limitação com os 

custos e tendo o critério tempo como baixa prioridade, os entraves Tarifas Fiscias e Legais, Altas, 

Escassez de Recursos Humanos e Altas Tarifas Portuárias e devem ser prioritariamente superados, 

ou seja, se tentar ao máximo aplicar as ações propostas nessa dissertação e talvez outras não citadas  

para aumento da participação da cabotagem na matriz de transportes no Brasil. Apesar dos entraves 

Baixa  Disponibilidade  de  Navios  e  Infraestrutura Portuária  Deficiente  proporcionarem o maior 

aumento de carga, os seus custos comparados com os demais entraves é muito alto, tornando-os 

menos atrativos.

 Ponderação n° 2 Carga > Tempo > Custo
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Nesse caso é feita a classificação de forma que o peso maior fique para a carga, o segundo 

maior peso para o tempo e o menor peso para o custo. A figura 7.18 mostra a segunda ponderação 

dos critérios.

Para essa simulação foi gerado automaticamente para os critérios carga, tempo e custo os pesos de  

60%, 33,33% e 6,67% respectivamente.

A partir disso se faz a segunda hierarquização conforme a tabela 7.19

Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.18 Ponderação n° 2 dos critérios

Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.19 Tabela de hierarquização dos entraves da hierarquização n° 2

140



Na segunda hierarquização os entraves tarifas fiscais e legais e tarifas portuárias continuaram 

nas primeiras posições, mesmo não tendo um grande incremento de carga.Porém suas pontuações 

de custos e de tempo são bem altas que no  resumo global passa a  serem mais atrativos.  Nessa 

hierarquização o entrave Baixa Disponibilidade de Navios passou a ocupar a terceira posição, isso  

porque o critério  custo ficou assumiu uma baixa  ponderação e nos demais  critérios tal entrave  

possui pontuações altas.

A figura 7.20 mostra a análise de robustez da hierarquização n° 2.

Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.20 Análise de robustez da hierarquização n° 2

A partir da figura 7.20 é possível notar que a hierarquização n° 2 é robusta. Devido, novamente,  

todos os entraves comparados entre si possuem relação de dominância ou dominância aditiva.

A figura 7.21 mostra a primeira análise de sensibilidade da hierarquização n° 2.
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Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.21 Primeira análise de sensibilidade da hierarquização n° 2

Para todas as análises de sensibilidade da hierarquização n° 2 serão realizadas com base no 

critério carga por ser o critério de maior peso nessa hierarquização.

A partir  da figura 7.21 pode-se concluir quando peso do critério carga for menor de 17% a 

superação do entrave Altas Tarifas Portuárias é globalmente mais atrativo que o entrave Tarifas  

Fiscais e Legais e quando o peso do critério carga for maior que 17% a atratividade se inverte.

A figura 7.22 mostra a segunda análise de sensibilidade da hierarquização n° 2.

142



Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.22 Segunda análise de sensibilidade da hierarquização n° 2

A partir  da figura 7.22 pode-se concluir  que quando o peso do critério  carga for inferior a  

70,7%, a superação do entrave Tarifas Fiscais e Legais é globalmente mais atrativa que a superação 

do  entrave  Baixa  Disponibilidade  de  Navios,  e  quando  for  maior  que  12,9% a  atratividade  se 

inverte.

A figura 7.23 mostra a terceira análise de sensibilidade da hierarquização n° 2.
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Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.23 Terceira análise de sensibilidade da hierarquização n° 2

A partir da figura 7.23 pode-se concluir que quando o peso do critério carga for inferior a 67%, 

a superação do entrave Altas Tarifas Portuárias é globalmente mais atrativa que a superação do  

entrave Baixa Disponibilidade de Navios, e quando for maior que 67% a atratividade se inverte.

Segunda Conclusão:

A partir da tabela de hierarquização, figura 7.19, pode-se concluir que no cenário em que o 

Brasil priorize o aumento de cargas e ao mesmo tempo num segundo plano se queira um menor 

tempo de superação e tendo o critério custo como baixa prioridade, os entraves Tarifas Fiscais e 

Legais,  Altas  Tarifas  Portuárias  e  Baixa  Disponibilidade  de  Navios  devem ser  prioritariamente 

superados.

Nessa hierarquização o entrave Baixa Disponibilidade de Navios tomou a posição do entrave 

Escassez de Recursos Humanos. A diferença de nota global foi de apenas 0,12 pontos, ou seja, uma 

diferença tênue.

 Ponderação n° 3: Custo > Carga > Tempo
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Nesse tópico é feita a classificação de forma que o peso maior fique para o custo, o segundo 

maior peso para a carga e o menor peso para o tempo. A figura 7.24 mostra a terceira ponderação 

dos critérios.

Para esse caso foi gerado automaticamente para os critérios custo, carga e tempo os pesos de  

60%, 33,33% e 6,67% respectivamente.

A partir disso se faz a terceira hierarquização conforme a tabela 7.25.

Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.24 Ponderação n° 3 dos critérios

Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.25 Tabela de hierarquização dos critérios da hierarquização n° 3
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No caso em questão se destacaram os entraves  que possuem custos menores.  Dentre esses 

entraves o que mais gera aumento de carga é o Escassez de Recursos Humanos com uma pontuação 

global de 66,09 conforme é possível notar da figura 7.25. O Segundo entrave de menor custo é o 

Tarifas Fiscais e Legais com 65,70 pontos.  

A figura 7.26 mostra a análise de robustez da hierarquização n° 3.

Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.26 Análise de robustez da hierarquização n° 3

A partir da figura 7.26 é possível ver que a hierarquização n° 3 é robusta. Novamente todos os 

entraves comparados entre si possuem relação de dominância ou dominância aditiva.

A figura 7.27 mostra a primeira análise de sensibilidade da hierarquização n° 3.
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Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.27 Primeira análise de sensibilidade da hierarquização n° 3

Para todas as análises de sensibilidade da hierarquização n° 3 serão realizadas com base no 

critério custo por ser o critério de maior peso nessa hierarquização.

A partir  da figura 7.27 pode-se concluir  que quando o peso do critério  custo for  inferior a 

36,3%, a superação do entrave Altas Tarifas Portuárias é globalmente mais atrativa que a superação 

do entrave Escassez de Recursos Humanos, e quando for maior que 36,3% a atratividade se inverte.

A figura 7.28 mostra a segunda análise de sensibilidade da hierarquização n° 3.
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Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.28 Segunda análise de sensibilidade da hierarquização n° 3

A partir  da figura 7.28 pode-se concluir  que quando o peso do critério  custo for  inferior a 

38,7%, a superação do entrave Tarifas Fiscais e Legais é globalmente mais atrativa que a superação 

do entrave Escassez de Recursos Humanos, e quando for maior que 38,7% a atratividade se inverte.

A figura 7.29 mostra a terceira análise de sensibilidade da hierarquização n° 3.
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Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.29 Terceira análise de sensibilidade da hierarquização n° 3

A partir  da figura 7.29 pode-se concluir  que quando o peso do critério  custo for  inferior a 

40,4%, a superação do entrave Tarifas Fiscais e Legais é globalmente mais atrativa que a superação 

do entrave Altas Tarifas Portuárias, e quando for maior que 40,4% a atratividade se inverte.

Terceira Conclusão:

A partir da tabela de hierarquização, figura 7.25, pode-se concluir que no cenário em que o 

Brasil  tenha  poucos  recursos  financeiros  e  ao  mesmo  tempo  num segundo  plano  se  queira  o 

aumento  de  cargas  e  tendo  o  critério  tempo  como  baixa  prioridade,  os  entraves  Escassez  de 

Recursos Humanos, Altas Tarifas Portuárias e Tarifas Fiscais e Legais devem ser prioritariamente 

superados.

Nessa  hierarquização  os  quatro  itens  de  melhor  colocação  foram  os  que  justamente 

apresentaram maiores pontuações no critério custo, o qual possui nesse caso o maior peso. Porém as 

pontuações nesse critério ficaram muito próximas uma das outras, então os demais critérios, apesar  

de contribuírem com uma baixa pontuação, foram muito importantes para a definição da posição de 

cada critério.
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 Ponderação n° 4: Custo > Tempo > Carga

Nessa parte é feita a classificação de forma que o peso maior fique para o custo, o segundo 

maior peso para o tempo e o menor peso para a carga. A figura 7.30 mostra a quarta ponderação dos 

critérios.

Foi gerado automaticamente para os critérios custo, tempo e carga os pesos de 60%, 33,33% e 

6,67% respectivamente.

E então se faz a quarta hierarquização conforme a tabela 7.31.

Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.30 Ponderação n° 4 dos critérios
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Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.31 Tabela de hierarquização dos critérios da hierarquização n° 4

No caso em questão se destacaram os entraves que possuem custos menores e que ao mesmo 

tempo possuam menor tempo para solução, sendo a que o critério carga nesse caso ficou com pouca 

importância. Por isso o entrave Altas Tarifas Portuárias alcançou o primeiro lugar. 

A figura 7.32 mostra a análise de robustez da hierarquização n° 4.

Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.32 Análise de robustez da hierarquização n° 4

A partir  da figura 7.32 é fácil notar que a hierarquização n° 4 é robusta. Todos os entraves 

comparados entre si possuem relação de dominância ou dominância aditiva.

A figura 7.33 mostra a primeira análise de sensibilidade da hierarquização n° 4.
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Para todas as análises de sensibilidade da hierarquização n° 4 serão realizadas com base no 

critério custo por ser o critério de maior peso nessa hierarquização.

Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.33 Primeira análise de sensibilidade da hierarquização n° 4

A partir  da figura 7.33 pode-se concluir  que quando o peso do critério  custo for  inferior a 

11,9%, a superação do entrave Tarifas Fiscais e Legais é globalmente mais atrativa que a superação 

do entrave Altas Tarifas Portuárias, e quando for maior que 11,9% a atratividade se inverte.

A figura 7.34 mostra a segunda análise de sensibilidade da hierarquização n° 4.
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Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.34 Segunda análise de sensibilidade da hierarquização n° 4

A partir  da figura 7.34 pode-se concluir  que quando o peso do critério  custo for  inferior a 

80,7%, a superação do entrave Altas Tarifas Portuárias é globalmente mais atrativa que a superação 

do entrave Escassez de Recursos Humanos e quando for maior que 80,7% a atratividade se inverte.

A figura 7.35 mostra a terceira análise de sensibilidade da hierarquização n° 4.
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Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.35 Terceira análise de sensibilidade da hierarquização n° 4

A partir  da figura 7.35 pode-se concluir  que quando o peso do critério  custo for  inferior a 

65,2%, a superação do entrave Tarifas Fiscais e Legais é globalmente mais atrativa que a superação 

do entrave Escassez de Recursos Humanos, e quando for maior que 65,2% a atratividade se inverte.

Quarta Conclusão:

A partir da tabela de hierarquização, figura 7.31, pode-se concluir que no cenário em que o 

Brasil tenha poucos recursos financeiros e  ao mesmo tempo num segundo plano  se queira uma 

rápida  melhoria  do  setor  e  tendo  como  menor  prioridade  o  volume de  carga  transportada,  os 

entraves Altas Tarifas Portuárias, Tarifas Fiscais e Legais e Escassez de Recursos Humanos, devem 

ser prioritariamente superados. 

Nesse caso conforme a hierarquização anterior os quatros primeiros entraves foram também 

que possuem maiores pontuações no critério carga por novamente possuir o maior peso. No entanto 

o critério tempo que possui o peso de 33,33% passou a ser o critério fundamental de decisão para 

essa hierarquização. 
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 Ponderação n° 5: Tempo > Carga > Custo

Nessa etapa é feita a classificação de forma que o peso maior fique para o tempo, o segundo 

maior peso para a carga e o menor peso para o custo. A figura 7.36 mostra a quinta   ponderação dos 

critérios.

Foi gerado automaticamente para os critérios tempo, carga e custo os pesos de 60%, 33,33% e 

6,67% respectivamente.

E então se faz a quinta hierarquização conforme a tabela 7.37.

Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.36 Ponderação n° 5 dos critérios
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Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.37 Tabela de hierarquização dos critérios da hierarquização n° 5

Na quinta tabela de hierarquização apesar se destacaram os entraves que possuem, do reduzido 

tempo para superação, os demais critérios serviram como critério de desempate.

A figura 7.38 mostra a análise de robustez da hierarquização n° 5.

Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.38 Análise de robustez da hierarquização n° 5

A partir da figura 7.38 é possível ver que a hierarquização n° 5 é robusta, devido a todos os 

entraves comparados entre si também possuírem relação de dominância ou dominância aditiva.

A figura 7.39 mostra a primeira análise de sensibilidade da hierarquização n° 5.
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Para todas as análises de sensibilidade da hierarquização n° 5 serão realizadas com base no 

critério tempo por ser o critério de maior peso nessa hierarquização.

Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.39 Primeira análise de sensibilidade da hierarquização n° 5

A partir  da  figura  7.39  pode-se  concluir  que  independente  do  peso  do  critério  tempo  a 

superação do entrave Altas Tarifas Portuárias terá a mesma atratividade global comparado com o 

entrave Tarifas Fiscais e Legais.

A figura 7.40 mostra a segunda análise de sensibilidade da hierarquização n° 5.
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Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.40 Segunda análise de sensibilidade da hierarquização n° 5

A partir  da  figura  7.40  pode-se  concluir  que  independente  do  peso  do  critério  tempo,  a  

superação do entrave Tarifas Fiscais e Legais será mais atrativa que o entrave Escassez de Recursos 

Humanos.

A figura 7.41 mostra a terceira análise de sensibilidade da hierarquização n° 5.
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Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.41 Terceira análise de sensibilidade da hierarquização n° 5

A partir da figura 7.41 pode-se concluir que quando o peso do critério tempo for inferior a 8%, 

a superação do entrave Escassez de Recursos Humanos é globalmente mais atrativa que a superação 

do entrave Altas Tarifas Portuárias, e quando for maior que 8% a atratividade se inverte.

Quinta Conclusão:

A partir da tabela de hierarquização, figura 7.37, pode-se concluir que no cenário em que o 

Brasil tenha urgência para a superação dos entraves e  ao mesmo tempo num segundo plano se  

queira o maior  aumento de carga possível e  tendo como menor prioridade o custo,  os entraves 

Tarifas Fiscais e  Legais,  Altas  Tarifas Portuárias  e  Escassez  de Recursos Huamnos,  devem ser 

prioritariamente superados.

Na  quinta hierarquização  os critérios  tempo  e  carga  possuem os  pesos  de 60%  e  33,33% 

respectivamente, logo se destacaram os entraves que possuem o menor tempo para a solução do 

entrave, os demais critério novamente serviram como critério de desempate.

 Ponderação n° 6: Tempo > Custo > Carga
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A penúltima ponderação é feita a classificação de forma que o peso maior fique para o tempo, o 

segundo  maior  peso  para o  custo  e  o  menor  peso  para  a  carga.  A figura  7.42 mostra  a  sexta  

ponderação dos critérios.

Foi gerado automaticamente para os critérios tempo, custo e carga os pesos de 60%, 33,33% e 

6,67% respectivamente.

E então se faz a sexta hierarquização conforme a tabela 7.43.

Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.42 Ponderação n° 6 dos critérios

Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.43 Tabela de hierarquização dos critérios da hierarquização n° 6
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A hierarquização n° 6 ficou muito parecida com a n° 5.  Isso devido ao critério carga estar 

exercendo baixa influência nas notas globais.

A figura 7.44 mostra a análise de robustez da hierarquização n° 6.

Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.44 Análise de robustez da hierarquização n° 6

A partir da figura 7.44 é possível ver que a hierarquização n° 6 é robusta. Isso pelo fato de 

todos os entraves comparados entre si possuírem relação de dominância ou dominância aditiva.

Pelo  fato  da hierarquização  n°  6  ter  ficado  muito  parecida  com a  hierarquização  n°  5,  as 

análises de sensibilidade também terão resultado aproximados. Por isso não serão feitas análises de 

sensibilidade para a hierarquização n° 6

 Ponderação Custo = Carga = Tempo

Na última ponderação é feita a classificação de forma que os pesos sejam os mesmos para os 

três critérios. A figura 7.45 mostra a sétima ponderação dos critérios.

Foram atribuídos ao programa os critérios custo, carga e tempo os pesos de 33,33%, 33,32% e 

33,35% respectivamente, não sendo possível,  por limitação do software, que todos ficassem com 

33,33%. 

E então se faz a sétima hierarquização conforme a tabela 7.46.
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Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.45 Ponderação n° 7 dos critérios

Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.46 Tabela de hierarquização dos critérios da hierarquização n° 7

Na última hierarquização os entraves que obtiveram melhor destaque foram o de Altas Tarifas 

Portuárias, Tarifas Fiscais e Legais e Escassez de Recursos Humanos. Como nesse caso os pesos 

dos  critérios  sãos  os  mesmos,  mostra  puramente  como  o  mix  dos  valores  se  comporta  na 

hierarquização.

A figura 7.47 mostra a análise de robustez da hierarquização n° 7.
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Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.47 Análise de robustez da hierarquização n° 7

A partir  da figura 7.47 é possível ver que a hierarquização n° 7 é  robusta.  Como todas as 

anteriores todos os entraves comparados entre si possuem relação de dominância ou dominância 

aditiva.

Como a hierarquização n° 7 possui o mesmo peso para todos os critérios, são realizadas nove 

análises de sensibilidade. Sendo utilizando os três primeiros entraves hierarquizados e com base nos 

três critérios utilizados, custo, carga e tempo respectivamente.

 Análise de Sensibilidade da Hierarquização n° 7 com base no critério custo.

A figura 7.48 mostra a primeira análise de robustez da hierarquização n° 7.
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Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.48 Primeira análise de sensibilidade da hierarquização n° 7

A partir  da figura 7.48 se pode concluir  que quando o peso do critério  custo for inferior a 

28,9%, a superação do entrave Tarifas Fiscais e Legais é globalmente mais atrativa que a superação 

do entrave Altas Tarifas Portuárias, e quando for maior que 28,9% a atratividade se inverte.

A figura 7.49 mostra a segunda análise de sensibilidade da hierarquização n° 7.
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Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.49 Segunda análise de sensibilidade da hierarquização n° 7

A partir  da figura 7.49 se pode concluir  que quando o peso do critério  custo for inferior a 

70,3%, a superação do entrave Altas Tarifas Portuárias é globalmente mais atrativa que a superação 

do entrave Escassez de Recursos Humanos, e quando for maior que 70,3% a atratividade se inverte.

A figura 7.50 mostra a Terceira análise de sensibilidade da hierarquização n° 7.
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Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.50 Terceira análise de sensibilidade da hierarquização n° 7

A partir  da figura 7.50 se pode concluir  que quando o peso do critério  custo for inferior a 

55,6%, a superação do entrave Tarifas Fiscais e Legais é globalmente mais atrativa que a superação 

do entrave Escassez de Recursos Humanos, e quando for maior que 55,6% a atratividade se inverte.

 Análise de Sensibilidade da Hierarquização n° 7 com base no critério carga.

A figura 7.51 mostra a Quarta análise de robustez da hierarquização n° 7.
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Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.51 Quarta análise de sensibilidade da hierarquização n° 7

A partir  da figura 7.51 se pode concluir que quando o peso do critério  carga for inferior a 

38,1%, a superação do entrave Altas Tarifas Portuárias é globalmente mais atrativa que a superação 

do entrave Tarifas Fiscais e Legais, e quando for maior que 38,1% a atratividade se inverte.

A figura 7.52 mostra a Quinta análise de sensibilidade da hierarquização n° 7.
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Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.52 Quinta análise de sensibilidade da hierarquização n° 7

A partir da figura 7.52 se pode concluir que quando o peso do critério carga for inferior a 86%, 

a superação do entrave Altas Tarifas Portuárias é globalmente mais atrativa que a superação do  

entrave Escassez de Recursos Humanos, e quando for maior que 86% a atratividade se inverte.

A figura 7.53 mostra a Sexta análise de sensibilidade da hierarquização n° 7.
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Fonte: Programa Macbeth

FIG. 7.53 Sexta análise de sensibilidade da hierarquização n° 7

A partir da figura 7.53 se pode concluir que independente do peso do critério carga a superação 

do  entrave  Tarifas  Fiscais  e  Legais  terá  a  mesma  atrativa  global  que  a  superação  do  entrave  

Escassez de Recursos Humanos.

 Análise de Sensibilidade da Hierarquização n° 7 com base no critério tempo.

A figura 7.54 mostra a Sétima análise de robustez da hierarquização n° 7.
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FIG. 7.54 Sétima análise de sensibilidade da hierarquização n° 7

A partir  da  figura  7.54  pode-se  concluir  que  independente  do  peso  do  critério  tempo  a 

superação do entrave Altas Tarifas Portuárias terá sempre a mesma atratividade global com relação 

ao entrave Tarifas Fiscais e Legais.

A figura 7.55 mostra a Oitava análise de sensibilidade da hierarquização n° 7.
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FIG. 7.55 Oitava análise de sensibilidade da hierarquização n° 7

A partir  da figura 7.55 pode-se concluir que quando o peso do critério  tempo for inferior a 

11,6% a superação do entrave Escassez de Recursos Humanos será globalmente mais atrativa que a 

superação do entrave Altas Tarifas Portuárias e quando o peso for maior que 11,6% a atratividade se 

inverte.

A figura 7.56  mostra a Nona e última análise de sensibilidade da hierarquização n° 7.
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FIG. 7.56 Nona análise de sensibilidade da hierarquização n° 7

A partir  da figura 7.56 pode-se concluir que quando o peso do critério tempo for inferior a 

13,5%, a superação do entrave Escassez de Recursos Humanos é globalmente mais atrativa que a 

superação do entrave Tarifas Fiscais  e  Legais,  e quando for maior que 13,5% a atratividade se  

inverte. 

Sétima Conclusão

Levando em conta que os critérios tempo, custo e carga tenha a mesma importância estratégica, 

ou seja,  possuem o mesmo peso atribuído, os entraves Altas Tarifas Portuárias, Tarifas Fiscais e 

Legais e Escassez de Recursos Humanos devem ser  prioritariamente superados.  Ressalta-se que 

nessa  hierarquização  os  entraves  Baixa  Disponibilidade  de  Navios,   e  Infraestrutura  Portuária 

Deficiente e Baixo Preço dos Fretes Rodoviários que por muitos, são considerados grandes entraves 

à cabotagem, ficam como últimos nas colocações de prioridade. 

172



7.4  ANÁLISE DE RESULTADOS FINAIS

       A tabela 7.2 mostra o percentual de vezes que cada entrave ocupou as posições de um a seis nas  

sete hierarquizações.     

TAB. 7.2 Análise Final dos Entraves
ENTRAVES/COLOCAÇÃO 1° 2° 3° 4° 5° 6°

NAVIOS 0% 0% 14% 0% 86% 0%
INFRAESTRUTURA 0% 0% 0% 0% 14% 86%

T. PORTUÁRIAS 43% 43% 14% 0% 0% 0%
T. F. L 43% 43% 14% 0% 0% 0%

FRETES RODOVIÁRIOS 0% 0% 0% 71% 0% 29%
RECURSOS HUMANOS 14% 14% 57% 14% 0% 0%

 É possível notar que os entraves Altas Tarifas Portuárias e Tarifas Fiscais e Legais foram o 

que mais vezes ocuparam as primeiras e segundas posições com 43% 

 O entrave Escassez de Recursos foi o que apareceu em terceiro lugar com também 57% das 

vezes.

 O Baixo Preço dos Fretes Rodoviários foi o que ocupou mais vezes a quarta e colocação, 

com 71%.

 A quinta posição foi mais ocupada pelo entrave Baixa Disponibilidade de Navios com 86%.

 E por fim o entrave Infraestrutura Portuária ocupou mais vezes a última posição com 86%.

Verifica-se que o entrave Baixo Preço dos Fretes Rodoviários em nenhuma das hierarquizações 

ocupou posições acima do quarto lugar, o que evidencia que, apesar de ser uma concorrência desleal 

com relação ao modal marítimo de cabotagem representa um entrave de baixa prioridade ao setor. 

Nota-se também que os entraves Baixa Disponibilidade de Navios e Infraestrutura Portuária 

Deficiente ocuparam a quinta e sexta posição respectivamente. Isso não significa que são entraves 

poucos  importantes  para  o  Brasil,  porém,  os  custos  de  superação  de  16  bilhões  e  33  bilhões 

respectivamente os tornam entraves menos atrativos comparados com dos demais citados nesse 

estudo.
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O país consegue gastando na soma dos outros três entraves (Altas Tarifas Portuárias, Tarifas 

Fiscais e Legais e Escassez de Recursos Humanos) o valor aproximado de R$ 2,2 bilhões e em 

torno de cinco anos, aumentar a carga transportada por cabotagem em 56 milhões de toneladas. O 

que significaria gastar nem 7% do entrave Infraestrutura Portuária Deficiente.

É evidente que será necessário investir  em estaleiros e em Infraestrutura Portuária, porém o 

Brasil acaba gastando muito em investimentos arquitetônicos e se esquece de efetuar investimentos 

em ações mais rápidas, com menores custos e ações mais rápidas de serem executadas. Os grandes 

investimentos acarretam por esconder a necessidade de solucionar esses outros entraves.

O problema desses entraves, não é o fato se necessitarem de menos recursos para a solução, 

mas  sim necessitarem desagradar  outros poderes,  com redução  de  carga  tributária  e  de  tarifas  

portuárias.

O  Brasil  possui  uma  das  maiores  cargas  tributárias  do  mundo,  o  que  se  reflete  no  setor 

portuário e conseqüentemente de cabotagem.

Atualmente vários setores da economia sofrem com ausência de mão de obra qualificada, esse 

problema também ocorre na cabotagem. Dentre as sete hierarquizações tal entrave foi o que ocupou 

o terceiro lugar com mais freqüência.

8  CONCLUSÃO FINAL E RECOMENDAÇÕES
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Os problemas do transporte de carga no Brasil são conseqüências de um conjunto de ações no 

passado,  que  rumou  o  país  a  uma  dependência  do  modal  rodoviário.  Porém,  a  demanda  por 

crescimento do cenário de transporte leva a retomada da competição de outros modos de transporte, 

como o transporte de cabotagem. Essa reconstrução é reflexo de algumas vantagens que levam o 

transporte de cabotagem a tornar-se competitivo, como: a menor possibilidade de acidentes, risco 

reduzido de roubo, menor custo com segurança, reduzido índice de poluição, além dos  baixos 

custos de frete quando comparado  com o modo de transporte rodoviário. 

 A partir da demanda de revitalização da navegação de cabotagem em regiões costeiras do país,  

o objetivo deste trabalho foi fazer um levantamento dos entraves que afetam o desenvolvimento da 

cabotagem brasileira, através de um método de análise hierárquica dos entraves.

De  acordo  com a  metodologia  estabelecida  a  seleção  desses  entraves  foi  feita  a  partir  do 

levantamento histórico  do transporte de carga no  país.  Os entraves destacados que impedem o 

desenvolvimento da cabotagem foram a Infraestrutura Portuária Deficiente, Baixa Disponibilidade 

de Navios,  Altas Tarifas Portuárias,  Tarifas Fiscais e  Legais,  Escassez de Recursos Humanos e 

Baixo Preço dos Fretes Rodoviários, enfim, uma serie de fatores que levam ao baixo desempenho 

da  cabotagem em termos  de  movimentação  de  cargas,  tornando-o  propenso  a  desvantagem na 

concorrência com o modo rodoviário.   No trabalho em questão é mostrado um levantamento de  

mais entraves, mas são selecionados os seis principais para a hierarquização.

 Destaca-se que o ponto principal deste trabalho é lidar com problemas conflitantes, como a 

escolha das questões principais que afetam a cabotagem, ou seja,  o principal problema que tem 

afetado o seu desenvolvimento, entre as várias questões levantadas. É importante destacar também, 

que o resultado obtido nesta avaliação é função  de uma série  de detalhes,  como a escolha dos  

critérios,  a  estruturação  desses  critérios,  o  julgamento  das  preferências  por  pares  e  o  método 

empregado na resolução do problema. 

Entre os métodos analisados,  selecionou-se  o  Método  de Análise  Hierárquica,  considerado 

eficaz na estruturação de problemas complexos e também capaz de tratar aspectos quantitativos e 

qualitativos inseridos nas análises. O Macbeth é considerado adequado na utilização de julgamento  

das  questões  referentes aos  entraves  da cabotagem,  porém mostra  algumas  restrições  quanto  à 
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quantidade de critérios,  comparação  entre os julgamentos dos grupos e existência  de grupos de 

interesses conflitantes que resultaram em inconsistências de julgamentos.  

 Os entraves foram quantificados em cima dos critérios custo, tempo e carga. Sendo o critério 

custo significa o quando custará para a superação de cada entrave, o critério tempo reflete quanto de 

tempo  levará  para  a  superação  e  o  critério  carga  indica  o  quanto  de  carga  movimentada  por 

cabotagem aumentará após a superação de cada entrave. 

Após a quantificação dos entraves, os mesmos foram hierarquizados com base no software M-

Macbeth. Os julgamentos qualitativos presentes para determinação do peso de cada critério deveria 

ser feito por especialistas no assunto. Para amenizar a falta desses profissionais foram realizadas 

sete hierarquizações.

Por fim, utilizou-se a análise de sensibilidade para verificação da contribuição dos critérios na 

composição do resultado final. 

 Os resultados obtidos nesta pesquisa mostraram que a colocação hierárquica de cada entrave 

muda conforme o cenário que o Brasil estiver atravessando.

 Desta forma, o presente trabalho contribuiu para um melhor entendimento dos entraves que 

impedem o desenvolvimento da cabotagem, através das seguintes ações: 

 Levantamento dos fatos históricos do transporte de carga no Brasil; a utilização do Método de 

Análise Hierárquica (Macbeth), como ferramenta eficiente para a hierarquização dos entraves,  e 

possível solução segundo ordem hierárquica.

 Portanto, as recomendações para dar continuidade ao tema abordado neste trabalho são: 

 Reaplicar a metodologia utilizando subentraves ou outros entraves.  Refazer os cálculos dos 

critérios custo, tempo e carga com especialistas de cada área especifica, como a parte de engenharia 

de portos, a área fiscal entre outros. E por fim comparar a hierarquização do método M-Macbeth 

com outros métodos de hierarquização.
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