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 É preciso definir o cenário internacional, no qual se pratica
procedimentos logísticos e aduaneiros na economia
brasileira. A apostila digital tem como objetivo principal
posicionar futuros profissionais para atuação na área das
operações internacionais, diretamente atrelado ao processo
de fluxo de cargas entre um país e outro. Transmitir
conhecimentos básicos sobre logística de transporte
internacional, mostrando a realidade operacional dos vários
modais existentes, propiciando uma visão da integração do
Brasil no contexto da logística internacional, uma das áreas
mais promissoras do mercado de trabalho globalizado e
competitivo para um profissional de alta performance no
Brasil e no mundo.
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 Recentemente, em 23 de março de 2021, um navio cargueiro
encalhou no Canal de Suez e a economia mundial quase
afundou de uma vez. Estima-se que as empresas envolvidas
em operações de comércio exterior perderam cerca de US$

9,6 bilhões por dia.

 O porta-container Ever Given pertence a empresa taiwanesa
Evergreen, tem 400 metros de cumprimento, pesa 220 mil
toneladas e transportava 18 mil containers, mas com
capacidade máxima para 20 mil containers.

 O navio Evergreen, da empresa japonesa Shoei Kisen,
encalhou no Canal de Suez, em direção ao porto de
Rotterdam, na rota marítima de containers entre a China e os
Países Baixos e vice-versa.
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1. A Economia Mundial no 

Cenário Atual



 O Canal de Suez, no Egito, tem 193 km, 205 metros de largura
e passam 51 navios por dia, em outras palavras, 12% de todas
as mercadorias da economia mundial e 7% do petróleo
global. É importantíssimo na ligação marítima entre a Ásia e
a Europa, ligando o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, uma
passagem de redução de frete para o comércio global de
grãos, produtos industrializados, petróleo e gás.

 Mais de 360 navios ficaram num congestionamento naval,
esperando a sua oportunidade para atravessar o Canal de
Suez em direção a Europa ou em direção a Ásia. O
supercargueiro encalhado provocou a perda entre US$ 13 e
US$ 14 milhões por dia para a Autoridade do Canal de Suez e
mudou os rumos da economia mundial por 6 dias.
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1. A Economia Mundial no 

Cenário Atual

O navio porta-container Ever Given que pertence a empresa

taiwanesa Evergreen encalhou no Canal de Suez em 23 de março

de 2021.



Ranking País PIB (US$ trilhões)

1º EUA 20,807

2º China 14,861

3º Japão 4,911

4º Alemanha 3,781

5º Reino Unido 2,638

6º Índia 2,593  

7º França 2,551

8º Itália 1,848

9º Canadá 1,600

10º Coreia do Sul 1,587

11º Rússia 1,464

12º Brasil 1,364

13º Austrália 1,335

Fonte: FMI.

1. A Economia Mundial no 

Cenário Atual

Quadro 1. As Treze Maiores Economias do Mundo - 2020
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RecessãoDepressão

Recuperação Prosperidade

Ciclo Econômico
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1. A Economia Mundial no 

Cenário Atual
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1. A Economia Mundial no 

Cenário Atual
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ANO Saldo da Balança Comercial ANO Saldo da Balança Comercial

1997 US$ -8,3 bilhões 2009 US$ 24,6 bilhões

1998 US$ -6,4 bilhões 2010 US$ 20,2 bilhões

1999 US$ -1,2 bilhões 2011 US$ 29,7 bilhões

2000 US$ -0,6 bilhões 2012 US$ 19,4 bilhões

2001 US$ 2,6 bilhões 2013 US$ 2,5 bilhões

2002 US$ 13,0 bilhões 2014 US$ -3,9 bilhões

2003 US$ 24,8 bilhões 2015 US$ 19,6 bilhões

2004 US$ 33,6 bilhões 2016 US$ 47,7 bilhões

2005 US$ 44,7 bilhões 2017 US$ 67,0 bilhões

2006 US$ 46,5 bilhões 2018 US$ 58,6 bilhões

2007 US$ 40,0 bilhões 2019 US$ 48,0 bilhões

2008 US$ 24,8 bilhões 2020 US$ 51,0 bilhões

Fonte: SECEX.

Quadro 3. A Balança Comercial no Brasil – 1997-2020

2. A Importância do Comércio 

Exterior para o Brasil
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Balança 

Comercial

Exportação

(US$ bilhões)

Importação

(US$ bilhões)

Saldo

(US$ bilhões)

2020 209,900 158,900 51,000

2019 225,383 177,348 48,036

2018 239,889 181,231 58,659

2017 217,740 150,740 67,000

2016 185,244 137,552 47,692

2015 191,134 171,453 19,681

2014 225,101 229,060 -3,959

2013 242,178 239,617 2,561

2012 242,468 223,142 19,438

2011 256,041 226,251 29,790

2010 201,916 181,638 20,278

2009 152,252 127,637 24,615

2008 197,953 173,148 24,805

2007 160,649 120,620 40,039

2006 137,807 91,350 46,457

Fonte: SECEX.

2. A Importância do Comércio 

Exterior para o Brasil

Balança 

Comercial

Exportação

(US$ bilhões)

Importação

(US$ bilhões)

Saldo

(US$ bilhões)

2005 118,309 73,545 44,764

2004 96,475 62,779 33,696

2003 73,084 48,283 24,801

2002 60,141 47,048 13,093

2001 58,223 55,581 2,642

2000 55,086 55,783 -0,697

1999 48,011 49,272 -1,261

1998 51,120 57,594 -6,474

1997 52,990 61,347 -8,357
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Quadro 4. A Balança Comercial no Brasil – 1994-2017
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2. A Importância do Comércio 

Exterior para o Brasil

No comércio exterior, a China bate

recorde histórico, em 2020 e totaliza US$

5 trilhões em plena pandemia da COVID-

19. A China é o maior parceiro comercial

do Brasil.

https://www.comexdobrasil.com/wp-content/uploads/2020/06/Porto_conteineres_China_Shangai_Exporta%C3%A7%C3%A3o-China__-terminal-cargas.jpg
https://www.comexdobrasil.com/wp-content/uploads/2020/06/Porto_conteineres_China_Shangai_Exporta%C3%A7%C3%A3o-China__-terminal-cargas.jpg
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2. A Importância do Comércio 

Exterior para o Brasil

Em 2014, 27 mil quilos de pé de

frango da GUARAVES seguiram

em um container reefer de

Guarabira para Hong Kong,

região administrativa especial

da China. Para isso, todo o

produto foi acondicionado de

maneira especial, com uma

temperatura de -18ºC. O pé de

frango é considerado uma

iguaria na China.
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2.1 Tipos de Cargas

Granéis
Líquidos

Granéis 
Sólidos

Carga Geral
Solta

Carga Geral
Conteinerizada

Pétroleo Minério de Ferro Automóveis Hidrômetros

Óleo de Soja Açúcar Tratores Máquinas

Óleo Diesel Frutas Colhetadeiras Equipamentos

Soda Caústica Manganês Madeira Peixe

Água Bauxita Celulose Carne de Frango

Acetona Carvão Cimento Sapatos

Gasolina Sal Caminhões Televisões

Etanol Trigo Locomotivas Bicicletas

Ácido Sulfúrico Soja Caixas Computadores

Óleos Vegetais Fertilizantes Engradados Carne Bovina

Outros Outros Outras Outras



Granéis Líquidos
 A movimentação de granéis líquidos é a carga que

necessita ser individualizada, tais como, petróleo,
óleos vegetais, etanol, azeite de oliva, etc.

18

2.1 Tipos de Cargas



Granéis Sólidos
 A movimentação de granéis sólidos é a carga que

necessita ser individualizada, tais como, minério de
ferro, manganês, bauxita, carvão, sal, trigo, soja,
fertilizantes, etc.
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2.1 Tipos de Cargas



Carga Geral Solta
 A movimentação de carga geral são volumes

acondicionados em sacos, caixas, engradados,
amarrados, tambores, etc., ou ainda volumes sem
embalagens. Destacamos os produtos manufaturados e
veículos zero km, outros produtos se destacam, os
produtos siderúrgicos, as frutas e os legumes, além de
madeiras e pedras.
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2.1 Tipos de Cargas



Carga Geral Conteinerizada
 Utiliza-se a denominação carga conteinerizada para

designar a carga geral acondicionada em contêineres
intermodais.

21

2.1 Tipos de Cargas
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No Brasil, um país emergente, cerca de

95% do comércio exterior passa pelos portos

públicos e privados. Os fluxos de cargas

corresponderam a 900 milhões de toneladas em

2014.

Em 2014, no Brasil, um país continental, a

carga transportada pelos navios mercantes foram

distribuídas em: 1. Granel Sólido Mineral (50,1%),

Granel Líquido Combustível (16,6%), Granel

Sólido Agrícola (15,8%), Cargas Conteinerizadas

(12,6%), Carga Geral Solta (4,6%) e Granel

Líquido Agrícola (0,3%).

2.1 Tipos de Cargas
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2.1 Tipos de Cargas
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2.2 Principais Destinos de Cargas
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3. As Vantagens Comparativas e 

Competitivas do Brasil

Vantagens Comparativas Vantagens Competitivas

1. Posição Geográfica 1. Tecnologia de ponta

2. Recursos Naturais Disponíveis 2. Custos competitivos

3. Know-how 3. Empreendedorismo

4. Mão de obra qualificada 4. Flexibilidade

5. Economia emergente 5. Promoção Comercial



O mar territorial tem 12 milhas (22,2 km) e é parte integrante do território, e o Brasil exerce soberania em toda sua extensão

8.515.767 km2

3. As Vantagens Comparativas e 

Competitivas do Brasil
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A Logística é a área da gestão
responsável por prover recursos,
equipamentos e informações para a
execução de todas as atividades de uma
empresa.

Não se pode deixar de investir em
Logística, sob pena de perda de
competitividade da empresa.

29

4. O que é Logística

Internacional?
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A Logística Internacional é a gestão
das cadeias de suprimentos voltadas
para as operações comerciais entre
dois ou mais países na compra
(exportação) e venda (importação) de
bens.

 Logística Internacional é o ramo da
Logística cujo objetivo principal é
melhorar a importância dos "sistemas
logísticos externos" que ligam o
fabricante aos seus parceiros da rede
industrial, como fornecedores,
transportadores e operadores.

4. O que é Logística

Internacional?



- Reduzir os custos logísticos;

- Aumentar os lucros da empresa.

- Agregar valor ao produto vendido;

- Elevar nível de atendimento ao cliente;

31

4.1 Objetivos da 

Logística Internacional

- Ampliar o mercado para a empresa;

- Diversificar os clientes;

- Ter maior flexibilidade diante da instabilidade do 

mercado.



32

4.1 Objetivos da 

Logística Internacional

 De acordo os professores da Universidade
Estadual de Michigan, Donald J. Bowersox &
David J. Closs (2001, p.19), “A logística é singular:
nunca pára! Está ocorrendo em todo o mundo,
24 horas por dia, sete dias por semana, durante
52 semanas por ano. Poucas áreas de operações
envolvem a complexidade ou abrangem o
escopo geográfico característicos da logística. O
objetivo da logística é tornar disponíveis
produtos e serviços no local onde são
necessários, no momento em que são
desejados”.
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4.2 Compreender a Logística 

Internacional

A logística internacional é uma ferramenta

fundamental para o crescimento dos negócios

internacionais. Ela compreende:

1) Modalidade (um meio de transporte);

2) Mutimodalidade (utilização integrada de

modais);

3) Intermodalidade (utilização integrada da

cadeia de transporte);

4) Operadores Logísticos (fornecedor de

serviços integrados).



É fundamental reduzir custos logísticos numa

economia globalizada. A logística internacional

realiza duas operações básicas: exportação e

importação.

Custos logísticos é todo custo gerado por

operações logísticas em uma empresa, visando

atender as necessidades dos clientes, a qualidade,

os custos, e o prazo de entrega (o tempo).

Para isso acontecer é preciso realizar operações

logísticas (transporte, estoque, administrativo e

armazenagem) eficientes e eficazes.
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4.2 Compreender a Logística 

Internacional



Jurídico

Fiscal

Financeiro

Produção

Engenharia
Comercial

Contabilidade

Compras Programação

Recebimento

Expedição

Informática

Logística

Internacional
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4.3 Interfaces com 

outros departamentos



Secex / Decex

Infraero

ANVISA

Consultoria

Agente de Carga

Operadores 

Logísticos

Transportadoras

Fornecedores

Ministério 

Agricultura

Receita Federal Despachante 

Aduaneiro

Cias. Aéreas

Cias. Marítimas

Seguradora

Logística

Internacional
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4.4 Integração com

empresas e órgãos



 1. Cadeia de Suprimentos;

 2. Transporte;

 3. Armazenagem;

 4. Distribuição.

37

4.5 Elementos Componentes 

da Logística Internacional

Segundo o Professor Paulo Fernando Fleury (2008), “a média de

custos logísticos em relação ao faturamento, o transporte

representa 64%, a armazenagem participa 21% e outros

representam 15% do total”.
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Transporte Ferroviário

Transporte Aéreo

Transporte Aquaviário

Transporte Rodoviário
Transporte Dutoviário

5. Os Modais de Transporte
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 De acordo com os professores Bowersox & Closs
(2001, p.282), “Os cinco tipos de modais de
transporte básico são o ferroviário, o rodoviário, o
aquaviário, o dutoviário e o aéreo. A importância
relativa de cada tipo pode ser medida pela
distância coberta pelo sistema, pelo volume de
tráfego, pela receita e pela natureza da
composição do tráfego”.

 No Brasil, cerca de 62% de toda produção é
transportada pela malha rodoviária, as ferrovias
são responsáveis por 21% e o modal aquaviário por
apenas 12%. Os modais dutoviário e aéreo juntos
alcançam 4% da produção.

40

5. Os Modais de Transporte



41

5. Os Modais de Transporte

MATRIZ DE TRANSPORTE NO BRASIL

MODAL DE TRANSPORTE PARTICIPAÇÃO

Rodoviário 62,8%

Ferroviário 21,0%

Aquaviário 12,2%

Dutoviário 3,6%

Aéreo 0,4%

Fonte: CNT (2013).



5. Os Modais de Transporte

O transporte possui,

basicamente, cinco modais para

cargas: rodoviário, ferroviário,

aquaviário, dutoviário e aéreo.

Cada um com características

operacionais próprias, tornando-

os mais adequados de acordo

com o tipo de operação e o

produto a ser transportado. Os

critérios que devem ser levados

em conta para escolher o modal

correto ou mais adequado para o

transporte de uma carga, devem

ser os de custo e de

características de serviço,

avaliando a distância do local de

origem ao local de destino.

O transporte é o principal

componente do sistema

logístico. Sua importância pode

ser medida através de pelo

menos três indicadores

financeiros: custos,

faturamento, e lucro. O

transporte representa, em

média, 60% dos custos

logísticos, 3,5% do faturamento.

Além disso, o transporte tem um

papel preponderante na

qualidade dos serviços

logísticos, pois impacta

diretamente o tempo de entrega,

a confiabilidade e a segurança

dos produtos.
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5. Os Modais de Transporte
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5. Os Modais de Transporte

Quadro 5. Características Econômicas dos Modais

Modal

Características Econômicas

Custos 

Variáveis

Custos 

Fixos

Preço para

o Usuário

Aéreo Alto Alto Maior

Rodoviário Médio Baixo Médio

Ferroviário Baixo Alto Menor

Aquaviário Baixo Médio Menor

Dutoviário Baixo Alto Menor

Fonte: Fleury (2011).
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5. Os Modais de Transporte

45

Segundo o economista Gesner Oliveira, “as agências
reguladoras brasileiras estão bem cotadas quando o assunto
é a legislação que define o seu grau de autonomia. O que
falta no caso brasileiro é a legislação ser cumprida à risca”.

Na área de infraestrutura logística, as principais
agências reguladoras do Brasil são:
ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil).
ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários).
ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).
ANTF (Agência Nacional dos Transportes Ferroviários).
ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis).

A infraestrutura logística é um gargalo para o
desenvolvimento das exportações brasileiras.
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5.1 Transporte Aquaviário

O transporte aquaviário é o modo de transporte que utiliza

hidrovias, portos marítimos, portos interiores e eclusas.

Existem mais de 2.000 portos no mundo, desde aqueles com

apenas um berço (espaço para um navio) que movimenta algumas

centenas de toneladas por ano, até os portos multitarefa que

movimentam mais de 300 milhões de toneladas por ano. No Brasil

temos 34 portos organizados e 173 TUP.

No mundo, 36% do tráfego nos portos é de produtos a granel

líquido (óleo, derivados de petróleo e químicos), 24% de granéis

sólidos (carvão, ferro, grãos, bauxita e fosfato) e 40% de cargas

gerais.

http://www.logisticadescomplicada.com/logistica-portuaria-os-portos-mais-movimentados-do-brasil-e-do-mundo/porto/
http://www.logisticadescomplicada.com/logistica-portuaria-os-portos-mais-movimentados-do-brasil-e-do-mundo/porto/


AMAZONAS
PARÁ

AMAPÁ
RORAIMA

RODÔNIA

MATO GROSSO

TOCANTINS

GOIÁS

MATO GROSSO
DO SUL

MARANHÃO

PIAUÍ

CEARÁ
RIO GRANDE
DO NORTE

PERNAMBUCO

ALAGOAS

BAHIA

MINAS GERAIS

SÃO PAULO

PARANÁ

SANTA
CATARINA

RIO GRANDE
DO SUL

SERGIPE

ACRE

MANAUS

SANTARÉM

BELÉM

VILA DO CONDE

ITAQUI

FORTALEZA

AREIA BRANCA

NATAL

CABEDELO

SUAPE

MACEIÓ

SALVADOR

ARATU

ILHÉUS

BARRA DO RIACHO

VITÓRIA

RIO DE JANEIRO

ITAGUAÍ (Sepetiba)

SÃO SEBASTIÃO

SANTOS

PARANAGUÁ

SÃO FRANCISCO DO SUL

ITAJAÍ

IMBITUBA

PELOTAS

RIO GRANDE

MACAPÁ

RECIFE

NITERÓI

FORNO

ANTONINA

ANGRA DOS REIS

PORTO ALEGRE

LAGUNA

PORTOS 
ORGANIZADOS

34

47

Fonte: ANTAQ.
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DE USO PRIVADO (TUP) 

173

48

1
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Fonte: ANTAQ.
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Características Gerais do modal aquaviário:

1. O Transporte Aquaviário utiliza as vias marítimas e fluviais. No

transporte marítimo, o Brasil tem 34 portos organizados e 173

instalações portuárias privadas;

2. No transporte aquaviário são empregados dois tipos de

embarcações: as embarcações de alto-mar, que são utilizadas

em oceanos, mares e grandes largos e as barcaças com motor

diesel, que normalmente operam em rios e canais.

5.1 Transporte Aquaviário
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Principais Vantagens do modal aquaviário:

1. Adequado para transportar cargas gerais, granel sólido e granel

líquido;

2. Mais facilidade de movimentação de containers;

3. Facilidade de embarque e desembarque de cargas;

4. A principal vantagem é a capacidade de movimentar cargas

muito grandes;

5. A capacidade que as vias marítimas e fluviais têm de transportar

grandes toneladas a custo variável baixo faz com que esse

modal de transporte seja requisitado quando se deseja baixas

taxas de frete e quando a rapidez é questão secundária.

5.1 Transporte Aquaviário



51

Principais Desvantagens do modal aquaviário:

1. Disponibilidade de rotas internacionais de navios;

2. Frequência de navios;

3. Falta de contêineres; 

4. Disponibilidade de armazenagem;

5. Filas nos portos brasileiros;

6. Deficiências dos Portos Secos;

7. Gastos em demurrage (multa determinada em contrato, a ser

paga pelo contratante de um navio, quando este demora mais do que

o acordado em contrato nos portos de embarque) de navios;

7. Gastos, com demurrage detention de contêineres.

5.1 Transporte Aquaviário



1. A navegação pode ser de longo curso, que
é aquela que realiza o transporte de carga
entre os países, podendo ser citados como
exemplos os trajetos Santos-Rotterdam ou
Paranaguá-Hong Kong;

2. Pode ser também de cabotagem, que é
aquela realizada entre portos nacionais,
não envolvendo em hipótese alguma
países diferentes, os trajetos como Suape-
Cabedelo ou Vitoria-Rio de Janeiro.
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5.2 Tipos de Navegação

Marítima



Órgãos e empresas intervenientes:

• IMO – International Maritime Organization;

• Secretaria Especial dos Portos (Cia. Docas);

• Armadores (Hamburg-Süd, Maersk Line e Zim);

• Agência Nacional de Transporte Aquaviário

(ANTAQ);

• NVOCC - Non Vessel Common Carrier

(transportadora não proprietária de navio que possui

registro do Departamento de Portos e Costas);

• Agente de Cargas.
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• Tipos de Tarifas Marítimas: 

• FCL – Full Container Load.

• LCL – Less Container Load.

• NCL – Non-Containerized Load.
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5.3 Transporte Marítimo

Os portos brasileiros controlam 95% do volume total das

importações e exportações brasileiras. Esse número indica

claramente a importância do setor portuário para a totalidade

do desenvolvimento do país.



Porto                       País
1. SINGAPURA               SINGAPURA 
2. HONG KONG            HONG KONG
3. SHANGAI                    CHINA
4. SHENZHEN                CHINA
5. BUSAN                         COREIA DO SUL
6. KAOHSIUNG              TAIWAN
7. ROTTERDAM             HOLANDA
8. HAMBURG                  ALEMANHA
9. DUBAI                          EMIRADOS ÁRABES
10. LOS ANGELES            EUA

O Porto é o espaço destinado e orientado especialmente ao fluxo de mercadorias e
passageiros, e dar abrigo e seguridade as embarcações marítimas. Temos portos costeiros
e fluviais, além de portos públicos e privados.

55

5.4 Os Portos mais 

movimentados do mundo

Fonte: IMO.
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Porto de Singapura

5.4 Os Portos mais 

movimentados do mundo



Porto Número de 
Estados servidos

Comércio Internacional
(em U$$ milhões)

Santos-SP 26 65.380,13

Vitória-ES 22 17.087,30

Paranaguá-PR 23 16.553,17

Rio Grande-RS 21 13.265,23

Rio de Janeiro-RJ 22 12.183,12

Itajaí-SC 22 7.884,11

São Sebastião-SP 7 7.059,61

São Luiz-MA 10 6.799,67

Aratu-BA 8 5.586,75

São Francisco do Sul-SC 23 5.534,28
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5.5 Os Portos mais 

movimentados do Brasil

Fonte: ANTAQ.



5.5 Os Portos mais 

movimentados do Brasil
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Porto de Santos



Empresa País-Sede do Controlador

Maersk                            Dinamarca

Evergreen                       Taiwan

P&O-Nedloyd                Inglaterra e Holanda

Sea-Land                         EUA

Cosco                               China

Hanjin                              Coreia do Sul

MSC                                  Suíça

NYK (Nippon Yusen Kaisha) Japão

Mitsui Osk Lines           Japão

ZIM                                    Israel 
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5.6 Principais Empresas

Operadores Marítimas

Fonte: IMO.



Navios Mercantes são chamados todos os

navios que foram construídos para transportar

cargas, sejam estas específicas (grãos, gases ou

líquidas) ou gerais, ou não conteinerizadas.

Eles constituem o ícone de intercâmbio

mercantil internacional entre nações amigas que

possuem interesses políticos, estratégicos e

comerciais em comum.

60

5.7 Tipos de Navios Mercantes



1. Rail-on Rail-out (Ra-Ra);

2. Roll-on Roll-off (Ro-Ro);

3. Navio de Carga Geral;

4. Navio de Carga Líquida;

5. Float-on Float-off (Flo-Flo);

6. Cargueiro para Carga Solta;

7. Cargueiro de Gás Liquefeito de

Petróleo;

8. Cargueiro de Açúcar;

9. Navio Mineraleiro;

10. Graneleiro;

11. General Purpose;
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12. Handysize;

13. Panamax;

14. Cape Size;

15. Navio Indústria;

16. Navio Lash-Carrier;

17. Navio Ore-Oil;

18. Petroleiro;

19. Navio Porta Container;

20. Navio Porta Contêiner Celular;

21. Navio Full Container;

22. Navio Refrigerado (REEFER);

23. Navio Curral.



Rail-on rail-out (Ra-Ra)

Este é um navio preparado para
transportar vagões ferroviários
carregados, em composição de até dez
unidades. Os navios contam com três
andares, trilhos, o que permite
acomodar nove composições
totalizando noventa vagões.
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5.7 Tipos de Navios Mercantes

Ra-Ra



Roll-on roll-off (Ro-Ro)
 São navios construídos para

transportar veículos motorizados
como automóveis, caminhões,
reboques, tratores e outros produtos
que possam, por conta própria, rodar,
ou serem puxados para dentro da
embarcação. Navio de transporte de
veículos que são embarcados ou
desembarcados por meio de rampas.
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5.7 Tipos de Navios Mercantes

Ro-Ro
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Navio de Carga Geral

Este tipo de navio é construído para receber
cargas variadas, por esse motivo conta com
amplos porões e equipamentos a bordo para a
realização das operações de embarque e
manuseio das mercadorias, não
contêinerizadas.

Além disso, a embarcação está preparada para
transportar sobre seu convés itens de grande
porte como caminhões, carretas e
equipamentos diversos.
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5.7 Tipos de Navios Mercantes

Navio de 

Carga Geral
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Navio de Carga Líquida

Este tipo de navio recebe líquido de toda
natureza, que são alojados em tanques
independentes, disponíveis em tamanhos
diversos, e que são devidamente isolados entre
si, para evitar contaminação por cheiro entre
eles. Esta característica permite que um mesmo
navio transporte simultaneamente diversos
produtos, com absoluta segurança e sem
qualquer dificuldade operacional.
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5.7 Tipos de Navios Mercantes

Navio de 

Carga Líquida
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Float-on float-off (Flo-Flo)

São navios mais conhecidos como porta
barcaças. Cada unidade de carga é
colocada dentro da barcaça como carga
solta. As barcaças são içadas a bordo
com uso de um guindaste pórtico.
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5.7 Tipos de Navios Mercantes

Flo-Flo



Cargueiro para Carga Solta 
É um navio preparado para receber carga solta, que
é condicionada em porões que apresentam paredes
lisas e geralmente sem prateleiras. Podem
acomodar desde grandes volumes de carga solta
como caixas, engradados e também até itens de
grande porte como locomotivas, caminhões e
carretas. Por não possuir vigas pescadoras ou
mesmo guindaste, depende totalmente dos
equipamentos disponíveis no porto para realizar
suas operações de carga e descarga.
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5.7 Tipos de Navios Mercantes
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Cargueiro para

Carga Solta

A estrutura da montanha-russa ocupa um navio inteiro e foi

transportada como carga solta, ou seja, não está guardada em

containers.



Cargueiro de Gás Liquefeito de Petróleo
São os navios vermelhos que transportam GLP
(gás liquefeito de petróleo) em tanques de
tamanho redondo. Com elevado possibilidade de
explosão, contam com uma tripulação reduzida e
altamente treinada , bem como rigorosas normas
de segurança que são seguidas duramente a
navegação e nas suas operações em portos onde
carregam e descarregam seu produto.

O GLP é um gás classificado como
hidrocarboneto e composto por 30% de propano e
70% de butano.
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Cargueiro de

Gás Liquefeito

de Petróleo



Cargueiro de Açúcar
São navios de porte médio construídos
para esta finalidade. Contam com
espaços ajustáveis para abrigar a carga
de açúcar, bem como com depósito
entre seus cascos que acolhem água em
seu interior para servir de lastro.
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Cargueiro de

Açúcar
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Navio Mineraleiro
Trata-se de navios mineraleiros que transportam
minério de ferro, bauxita, carvão, e outros minérios,
entre a mina onde foi extraído e a planta produtora de
aço ou de outros produtos industrializados.

Possui, normalmente, porões de carga centrais e
tanques de lastro laterais que se estendem ao nível do
convés até o fundo do navio.

O minério é transportado na forma de cascalho, rocha
triturada ou rocha britada. O peso desse tipo de carga
obriga a construção de navio robusto, com um motor
de grande potência e baixa velocidade.

78

5.7 Tipos de Navios Mercantes



Precisamos aumentar as exportações de navios da VALE para o resto

do mundo. A VALE produz o VALEMAX, o maior navio mineraleiro do

mundo, com 362 metros de comprimento (cinco metros a mais da

altura da Torre Eiffel, com 357 metros) e capacidade de carga para

400.000 toneladas, utilizando apenas 25 tripulantes.

5.7 Tipos de Navios Mercantes

Navio

Mineraleiro
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Graneleiro 
Esses navios são de construção especial, adequado
para o transporte de carga a granel, não possuindo,
assim, guindastes ou paus de carga.

São navios que possuem porões de paredes lisas e de
grande porte aptos a abrigar granéis sólidos. Em
média, acolhem 140 mil toneladas de grãos secos,
que são retirados por sugadores, por escoamento ou
por equipamentos na forma de concha.

Por transportarem produtos de baixo valor
agregado, seus armadores os disponibilizam sem
qualquer equipamento no convés para colocar a
carga a bordo e para retirá-la no porto.
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Graneleiro
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General Purpose
Como o nome indica, têm grande
flexibilidade operacional de
transporte, transportando diversos
tipos de cargas a granel (sólida ou
líquida). Normalmente situam-se ente
25.000 e 50.000 TPB (Tonelagem Porte
Bruto), é o peso do navio mais o peso
da carga transportada, com grande
variedade de projetos e formas.
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General Purpose



Handysize
Navios graneleiros extremamente
econômicos quanto ao consumo de
combustível. Atendem às restrições de
navegação dos Canais do Panamá e de
Suez. Estão entre 15.000 e 60.000 TPB.
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5.7 Tipos de Navios Mercantes

Handysize constitui uma classe

de navios graneleiros, com uma

gama de portes brutos situados

entre as 15.000 e as

60.000 toneladas.

Ocasionalmente, o termo é

usado, em sentido restrito,

apenas para designar os

graneleiros com portes brutos

entre as 15.000 e as 35.000

toneladas.
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Panamax 
São navios construídos de forma a maximizar
a capacidade de transporte, dentro das
limitações de boca e calado impostas pelo
Canal do Panamá. Possuem entre 50.000 e
75.000 TPB, com boca máxima de 32,5 metros.

86

5.7 Tipos de Navios Mercantes



87

5.7 Tipos de Navios Mercantes

Panamax



Cape Size 
Navios graneleiros projetados para a
maximização do lote a ser
transportado, não podendo cruzar os
Canais do Panamá e Suez.
Apresentam deslocamentos
superiores a 75.000 TPB.
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Cape Size



Navio Indústria 
São navios construídos ou adaptados para
abrigar uma fábrica no seu interior. Sua
estrutura é dividida em andares em que são
colocados as máquinas e os equipamentos de
produção. No andar inferior, abaixo da linha de
água estão os dormitórios, formados por
beliches com três ou quatro camas.

Fábricas de conservas, de suco de laranja,
beneficiamento de pescado e de confecção estão
navegando pelos mares do mundo.
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Navio

Indústria



Navio Lash-Carrier
Estes navios transportam carga solta, containers e paletes em
barcaças que são colocadas e retiradas da água por meio de
um guindaste pórtico com capacidade de levantar de 50
toneladas ou de uma ponte rolante localizado no convés, que
se movimenta por trilhos entre a proa e a popa.

Como não precisa atracar, o navio posiciona-se em águas
próximas ao porto, onde ancora e procede a colocar no mar
seu próprio rebocador mais as barcaças com cargas que, após
serem unidas por ganchos pelos tripulantes, são puxadas pelo
rebocador até um cais onde podem ser descarregadas e
carregadas.

Navio Lash o mesmo que navio porta-barcaças. O nome Lash
provém das iniciais da expressão inglesa lighter aboard ship.
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Navio

Lash-Carrier
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Navio Ore–oil 

Esses navios podem transportar
petróleo, derivados de petróleo e
minérios simultaneamente em
compartimentos separados. São navios
de porte médio bastante versáteis, pois
seus compartimentos ficam prontos
para uso após serem lavados.
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Navio

Ore-oil
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Petroleiro
São navios especialmente construídos para a
transferência internacional de petróleo cru
ou refinado. Na busca de torná-los mais
econômicos e opcionalmente mais
produtivos estaleiros europeus chegaram a
construir navios de grande porte em
tamanhos equivalentes a três campos de
futebol, chamados de superpetroleiros ou
supertanques.
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Petroleiro
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Navio Porta Container 
São embarcações preparadas para receber
contêineres de 20 e 40 pés. Eles se dividem em
gerações, cabendo a cada uma delas o número
equivalente a mil. Assim um navio porta
container de primeira geração apresenta a
capacidade de transportar até mil unidades de
20 pés. Um navio de quarta geração transporta
até 4 mil unidades de 20 pés, e assim por diante.
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Navio

Porta Container



Navios Porta-contêiner Celular
Navio celular – São embarcações menores
que o full contêineres que apresentam um
convés rebaixado e mais próximo da água.
Os contêineres são empilhados a partir do
convés para cima formando pilhas de umas
cinco ou seis unidades .
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Navio

Celular



Navio Full Container 
Navios full contêiner – são navios que
transportam contêineres do convés para cima e
do convés para baixo. Isto significa que a pilha
de contêiner inicia-se no porão do navio
projetando-se para cima do convés. Em muitos
casos, cada pilha apresenta dez ou mais
contêineres empilhado um em cima do outro.
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Navio

Full Container



Emma Maersk

5.7 Tipos de Navios Mercantes

O Emma Maersk é um

navio porta container

dinamarquês da

Maersk Line. É o maior

navio mercante do

mundo. Com seus 397

metros de comprimento

e 56 metros de boca

(denominação dada à

largura máxima do

casco de um navio),

pode transportar cerca

de 15 mil containers de

20 pés, numa

velocidade de 25,5 nós.
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Navio Refrigerado (REEFER)
Navios Refrigerados (REEFER)
transportam perecíveis em câmaras
refrigeradas independentes, o que
permite controlar compressão a
temperatura de cada uma delas e de
acordo com as características das
mercadorias que abrigam acima de
zero graus centrigados.
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Navio

Reefer
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Navio Curral
Navio Curral é um navio destinado ao
transporte de gado em pé, possuindo,
para tanto, currais no convés principal
e plataforma para o embarque e
desembarque do gado.
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Navio Curral
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5.8 Tipos de Containers

O Container foi criado pelo caminhoneiro americano

Malcolm McLean em 1937. O Container é um equipamento

utilizado para transporta carga, de tamanho padronizado,

podendo transportar uma ampla variedade de produtos.

A unidade base geralmente usada no Container é TEU

(em inglês, twenty feet equivalent unit), ou seja, TEU (unidade

equivalente a 20 pés).
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5.8 Tipos de Containers

Os Contâineres são grandes caixas de metal

feitas em tamanho padrão em múltiplos de 20 pés (6

metros). No ano de 2003 a produção de containers

alcançou 20 milhões de TEUs, e a China foi responsável

por mais de 90% desse resultado.

O transporte usando containers apresenta

diversas vantagens: o produto precisa de menos

embalagens, eles evitam alguns danos, e eles promovem

uma alta produtividade em diversas etapas de manuseio

e transporte.
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Tipo de 
Containers

Comprimento
(pés)

Capacidade
Peso/Volume
(ton/m³)

Dry Box 20´ 21,6/33,2

Dry Box 40’ 26,5/67,7

Dry Box/High Cube 40’ 26,3/76,2

Bulk Container 20’ 21,6/33,2

Bulk Container 40’ 26,5/67,7

Ventilated 20’ 25,4/30,4

Reefer 20’ 25,4/28,3

Reefer 40’ 26,0/55,0

Reefer/High Cube 40’ 34,0/65,0

Open Top 20’ 21,6/32,6

Open Top 40’ 26,5/67,7

Open Side 20’ 21,6/33,2

Flat Rack 20’ 21,6/33,2

Flat Rack 40’ 26,5/67,7

Plataform 20’ 21,6/33,2

Plataform 40’ 26,5/67,7

Tank Container 20’ 19/23 mil l



Comprimento Altura 

Em pés Em metros Em pés Em metros 

20’ 6,10 8’ 2,43 

40’ 12,20 8,6’ 2,62 

45’ 13,70 9,6’ 2,92 
 

 

Medidas dos Containers
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1 ft = 33,33 cm



Em pés Totalm
3

Payload Tara

20’ 33 28t 2,5t 30,5t

40’ 67 31t 4t 35t

Capacidades dos Contêineres
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5.8 Tipos de Containers

Peso



• Dry Box - adequado para 

cargas secas em geral.

• Bulk Container - Com escotilhas posicionadas para 

carregamento e descarga - granéis sólidos.
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• Ventilated - com pequenas

aberturas nas laterais, utilizado

para cargas que requisitam

ventilação natural.

• Reefer - unidade de

refrigeração auto sustentável ou

acoplável (ar ou força) - ideal

para cargas perecíveis.
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• Open Top - para cargas com

dificuldade de manuseio pelas portas.

• Open Side Apresentam uma ou mais paredes móveis. 

Para facilidades de acesso ou para cargas oversize.
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Plataform



• Tank-Container - envolto por uma 

armação apropriada, trata-se de um 

tanque destinado ao transporte de 

líquidos em geral e perigosos. 
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• Insulated Hanging 

Cargo: Refrigerado com 

Ganchos. Utilizado para o 

transporte de carnes.

• Insulated: são altamente 

separados e resfriados por 

ar circulante gelado no 

controle de temperaturas. 

O ar gelado é fornecido 

pelo navio ou uma pequena 

base móvel ou por uma 

unidade acoplada.
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• 20’ Flat Rack 

Container
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• 40’ Flat Rack 

Container
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Portainer

5.9 Equipamentos para 

Movimentação de Containers

Portainer é um guindaste específico utilizado

em portos para descarga ou embarque de

contêineres em navios porta container.
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Rail-mounted Gantry

5.9 Equipamentos para 

Movimentação de Containers

É um tipo especial de guindaste de

elevação da carga containerizada por

caminhão ou por trem, instalado em uma

viga, que por sua vez é rigidamente

apoiada por duas ou mais pernas. Estas

pernas geralmente são deslocáveis em

uma faixa horizontal ao nível do solo.
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Reach Stackers e Mobile Cranes

5.9 Equipamentos para 

Movimentação de Containers



123

O transporte aéreo possui algumas vantagens

sobre o marítimo, pois é mais rápido e seguro, pode ser

considerado o mais veloz, mas somente para distâncias

médias ou grandes, já que o tempo de coleta e entrega

também devem ser considerados. E apresenta baixo

custo de instalação e elevado custo operacional.

O transporte aéreo é muito pouco utilizado para

transporte de cargas no País. Os gargalos se traduzem

em aumento do tempo de liberação da carga. A

vantagem do transporte aéreo é a velocidade, mas

esse tempo prejudica a competitividade. Tudo isso por

falta de gente para trabalhar na Aduana.

5.10 Transporte Aéreo
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Características Gerais do modal aéreo:

1. Consiste em transportar pessoas e/ou mercadorias (cargas)

através de aeronaves;

2. O sistema de transporte aéreo, a modalidade mais rápida e

também a mais cara, movimenta milhões de dólares por ano,

incluindo o transporte de passageiros, turismo e comércio

internacional;

3. O modal aéreo é baseado em normas da Associação de

Transporte Aéreo Internacional (IATA - International Air

Transport Association) que estabelecem fatores básicos de

segurança, ética e operacionalidade;

4. O transporte aéreo é ideal para o envio de documentos e de

mercadorias com pouco peso e volume, inclusive a locais de

difícil acesso por outros meios de transporte;

5. É mais adequado para viagens de longas distâncias e

intercontinentais.

5.10 Transporte Aéreo
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Principais Vantagens do modal aéreo:

1. O mais novo tipo de transporte, o mais antigo é transporte

aquaviário;

2. A vantagem deste tipo de transporte está na rapidez de

entrega das cargas;

3. O custo fixo do transporte aéreo é baixo se comparado ao dos

transportes ferroviário, aquaviário e dutoviário.

5.10 Transporte Aéreo
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Principais Desvantagens do modal aéreo:

1. Transporte menos utilizado para cargas;

2. O alto custo do transporte aéreo torna-o um meio de

transporte extremamente caro;

3. A capacidade de alçar voo que impõe restrições de tamanho e

peso da carga;

4. A disponibilidade de aeronaves de cargas;

5. Os aeroportos não estão normalmente integrados com outros

de tipos de transporte, com exceção das rodovias.

5.10 Transporte Aéreo
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Airbus Beluga

O Airbus A300-600ST (Super Transporter) ou Beluga é um

avião cargueiro, capaz de transportar grandes cargas e partes de

outros aviões. Entretanto, devemos mencionar que sua

capacidade máxima de carga é de apenas 47 toneladas, e ele

leva carregamentos grandes em volume, nem tanto em peso.
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O ANTONOV An-225 é a maior avião do mundo. O

design foi construído para transportar o ônibus espacial russo

Buran. O ANTONOV An-225 tem 88 metros de distância entre as

asas direita e esquerda, ou seja, de envergadura, sendo

disponível comercialmente para transportar cargas de grandes

proporções, devido ao tamanho único de seu compartimento de

carga. Para se ter noção de seu tamanho, ele comportaria,

facilmente, mais de quinhentas pessoas. Além disso, ele pode,

como já foi mencionado, transportar cargas na parte externa e

superior da fuselagem.

5.10 Transporte Aéreo
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O ANTONOV An-225 é atualmente considerado o avião de carga

maior do mundo, com seis motores Turbofan, 32 rodas de pouso e tem

um peso total de 175 toneladas sem carga e sem combustível.

Apesar de atualmente ser alugado a grandes empresas para

levar cargas especiais, ajuda humanitária, equipamentos militares,

automóveis e qualquer outro tipo de carga com peso até 250 toneladas.

O ANTONOV An-225 com 84 metros de comprimento já posou

no Brasil, a primeira vez no ano de 2010, em Guarulhos, a última vez, no

ano de 2016, no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São

Paulo, para transporte de um grande transformador de energia elétrica,

com 182 toneladas, com destino ao Chile.

5.10 Transporte Aéreo



Órgãos e empresas no modal aéreo:

• Ministério da Defesa – Comando da Aeronáutica;

• ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil;

• IATA – International Air Transport Association;

• Companhias Aéreas;

• Agentes de carga ou operadores logísticos.

Tipos de Aeronaves:

• All Cargo (dedicada às cargas);

• Full Pax (dedicada a passageiros);

• Combi (misto).
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5.10 Transporte Aéreo



Unitização Carga no Transporte Aéreo
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5.10 Transporte Aéreo



Unitização Carga no Transporte Aéreo
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5.10 Transporte Aéreo



133

5.11 Transporte Ferroviário

O frete ferroviário é baseado em dois fatores: quilometragem

percorrida (distância entre as estações de embarque e desembarque) e

peso da mercadoria. A falta de investimentos do Estado na década de

1980 levou ao sucateamento parcial da malha ferroviária. As empresas

privadas estão liderando no transporte de cargas, sobretudo de minério

de ferro. A VALE tem um trem de carga com 330 vagões, número

equivalente a mil caminhões carregados de minério de ferro juntos.
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5.11 Transporte Ferroviário

Características Gerais do modal ferroviário:

1. As ferrovias sempre detiveram a maior quantidade de

toneladas-quilômetros de transporte dentro dos EUA

continental, mas o transporte rodoviário expandiu-se

rapidamente a partir do fim da Segunda Guerra Mundial;

2. A capacidade de transportar de maneira eficiente uma grande

tonelagem por longas distâncias;

3. Os custos operacionais variáveis relativamente baixos;

4. A maior fonte da tonelagem ferroviária transportada é

proveniente de indústrias de extração de matéria-prima como

minério de ferro da VALE. Por exemplo, na Estrada de Ferro

Carajás, a VALE conta com 10.756 vagões e 217 locomotivas

para transportar os seus produtos em granéis sólidos.



135

Principais Vantagens do modal ferroviário:

1. Econômico para o transporte de mercadorias a médias e 

longas distâncias;

2. Meio de transporte regular e seguro;

3. Menos poluente e consome menos recursos;

4. Reduzido impacto ambiental;

5. Pequeno consumo de energia, por cada unidade 

transportada;

6. Rápido, não tem congestionamentos;

7. Fraca sinistralidade;

8. Elevada capacidade de carga (mercadorias);

9. Permite viagens rápidas (comboio de alta velocidade).

5.11 Transporte Ferroviário
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Principais Desvantagens do modal ferroviário:

1. Fraca flexibilidade, Limitações da rede, itinerários fixos,

implicando o transbordo de cargas;

2. Os elevados investimentos na construção e manutenção

das linhas férreas. Os países desenvolvidos têm maior

densidade de vias férreas;

3. Elevados investimentos na manutenção e construção dos

equipamentos e da infraestrutura;

4. Necessidade da conjugação com outros modais de

transporte para alcançar o destino final da carga;

5. Custos e riscos de manuseio nos transbordos.

5.11 Transporte Ferroviário
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5.12 Transporte Dutoviário

O transporte dutoviário é o modo de transporte que utiliza um

sistema de dutos, tubos ou cilindros previamente preparados para

determinado tipo de transporte, formando uma linha chamada de

dutovia ou via composta por dutos onde se movimentam produtos de

um ponto a outro.

Esta modal de transporte vem se revelando como uma das

formas mais econômicas de transporte para grandes volumes

principalmente de petróleo e derivados, gás natural e álcool (etanol),

especialmente quando comparados com os modais rodoviário e

ferroviário.
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5.12 Transporte Dutoviário

O transporte dutoviário é considerado o mais consistente e

frequente de todos os modais. Isso ocorre porque a variância no

tempo de transporte é mínima (maior consistência) e as dutovias

funcionam 24 horas por dia (frequência), com alto nível de segurança,

transportabilidade constante, baixo custo operacional, e as dutovias

possibilitam o transporte dos seguintes produtos:

1. Petróleo e seus derivados (oleodutos);

2. Álcool e Etanol (álcooldutos);

3. Gás Natural (gasodutos);

4. Minério, cimento e cereais (minerodutos ou polidutos);

5. Carvão e resíduos sólidos (minerodutos);

6. Águas Servidas (dutos de esgoto);

7. Água Potável (dutos de água).

8. Margarina (dutos nos terminais).
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5.12 Transporte Dutoviário

Características Gerais do modal dutoviário:

1. Sistema de transporte por dutos;

2. Produtos como petróleo e gás natural transportados pelas

dutovias;

3. Os dutos também são utilizados para o transporte de produtos

químicos, etanol e cimento.
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5.12 Transporte Dutoviário

Principais Vantagens do modal dutoviário:

1. Adequado para operar 24 horas, sete dias por semana;

2. Não existe nenhum container nem veículo vazio de retorno;

3. Os dutos apresentam o maior custo fixo e o menor custo

variável entre todos os tipos de transporte;
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5.12 Transporte Dutoviário

Principais Desvantagens do modal dutoviário:

1. Não são flexíveis;

2. São limitados quanto aos produtos que podem transportar;

3. Somente transportam produtos nas formas de gás, líquida ou

de mistura semifluida;

4. Preocupações constantes com o meio ambiente, devido a

gravidade dos acidentes em dutos.
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5.13 Transporte Rodoviário

O transporte rodoviário é o modo de transporte que

utiliza caminhões nas estradas e tem alta flexibilidade operacional

alcançada com o serviço porta a porta e a velocidade de

movimentação do local de origem ao local de destino.

Conforme os professores Bowersox & Closs (2001, p.286),

“As transportadoras rodoviárias são flexíveis, pois são capazes de

operar em todos os tipos de estradas. (...) Comparados ao sistema

ferroviário, as transportadoras rodoviárias necessitam de

investimentos fixos relativamente pequenos em terminais e

operam em rodovias com manutenção pública”.

A empresa TNT tem caminhões para o Transporte

Rodoviário Internacional: Uruguai, Bolívia, Peru, Paraguai,

Argentina e Chile. Uma das maiores redes de distribuição da

América do Sul, com cobertura em 6 países e opções de carga

fracionada ou carreta exclusiva.
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5.13 Transporte Rodoviário
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Características Gerais do modal rodoviário:

1. Uso de veículos como caminhões e carretas em estradas de

rodagem;

2. Espaço no veículo pode ser fretado em sua totalidade (carga

completa) ou apenas frações de sua totalidade (carga

fracionada);

3. O fracionamento do espaço de carga do veículo possibilita a

diversificação de embarcadores num mesmo embarque;

4. O transporte internacional é realizado por empresas

credenciadas pelo DNIT (Departamento Nacional de

Infraestrutura de Transportes), antigo DNER (Departamento

Nacional de Estradas e Rodagem);

5. É utilizado tanto na multimodalidade quanto na

intermodalidade no transporte de cargas.

5.13 Transporte Rodoviário
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Principais Vantagens do modal rodoviário:

1. Adequado para curtas e médias distâncias;

2. Simplicidade no atendimento das demandas e agilidade no

acesso às cargas;

3. Menor manuseio da carga;

4. Menor exigência de embalagem;

5. O desembaraço na alfândega pode ser feito pela própria

empresa transportadora de cargas.

5.13 Transporte Rodoviário
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Principais Desvantagens do modal rodoviário:

1. Não pode ser usado para grandes quantidades de

mercadorias;

2. Não pode ser usado para longas distâncias;

3. Está sujeito a congestionamento nas estradas, principalmente

nos pontos de fronteira, atrasando a entrega da carga;

4. Fretes mais altos em alguns casos;

5. Cargas ficam mais vulneravéis a furtos e roubos.

5.13 Transporte Rodoviário
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EXPORTAÇÃO: é definida como a venda de produtos
nacionais a mercados estrangeiros sem que sejam
necessários investimentos produtivos no exterior.
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• Exportação Direta: a
própria empresa é
responsável por todos os
procedimentos de
exportação.

• Exportação Indireta:
quando a operação do
processo de exportação é
executada por um
interveniente.

6. Exportação



Por que

O que

Para onde

Como
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6. Exportação



 Diversificação de mercados;

 Redução da dependência das vendas internas;

 Maior produtividade;

 Aumento da capacidade inovadora;

 Aperfeiçoamento de recursos humanos;
 Aperfeiçoamento de processos industriais e

comerciais;
 Imagem da empresa;
 Diminuição da carga tributária no Brasil: Não

incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), e do Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS);

 Importância estratégica;
 Relevância competitiva.
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6.1 Por que exportar?



 Pesquisa de mercado:

 Identificação das necessidades de 
consumo;

Disponibilidade do produto;

Comunicação entre exportador e 
importador;

Capacitação de recursos humanos;

Competidores.
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6.1 O que exportar?



Novamente: Pesquisa de Mercado

 Aspectos culturais;

 Blocos econômicos;

 Acordos internacionais;

 Comunicação.
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6.2 Para onde exportar?



Rotulagem - função de transmitir a imagem da
empresa observando as regras de identificação do
produto de acordo com a legislação do país
exportador.

Marcação dos volumes - feita pelo próprio
exportador - é a identificação das mercadorias e
do lote a ser embarcado.
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6.2 Para onde exportar?



SISCOMEX (Sistema Integrado de Comércio Exterior)

Foi instituído pelo Decreto nº 660, de 25 de setembro
de 1992, no Governo Fernando Collor de Mello.
Passando a operar em 1993 como uma interface
eletrônica entre os exportadores e os diversos órgãos
governamentais que intervêm no comércio exterior. É
um sistema informatizado responsável por integrar as
atividades de registro, acompanhamento e controle das
operações de comércio exterior, através de um fluxo
único e automatizado de informações. O SISCOMEX
permite acompanhar tempestivamente a saída e o
ingresso de mercadorias no país, uma vez que os
órgãos de governo intervenientes no comércio exterior
podem, em diversos níveis de acesso, controlar e
interferir no processamento de operações para uma
melhor gestão de processos.
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6.2 Para onde exportar?



SISCOMEX (Sistema Integrado de Comércio Exterior)

Por intermédio do próprio SISCOMEX, o exportador

(ou o importador) trocam informações com os órgãos

responsáveis pela autorização e fiscalização. É um

instrumento que agrega competitividade as empresas

exportadoras, na medida em que reduz o custo

burocrático. Promove a integração das atividades de

todos os órgãos gestores do comércio exterior,

inclusive o câmbio, permitindo o acompanhamento,

orientação e controle das diversas etapas do processo

de exportação.
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6.2 Para onde exportar?



 O Siscomex Exportação Web - Módulo Aduaneiro
(DE-WEB) é um sistema que disponibiliza para os
exportadores, bem como seus representantes legais e
ajudantes de despachantes aduaneiros, funcionalidades
para a elaboração, retificação, consulta e impressão das
Declarações de Exportação (DE).
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6.2 Para onde exportar?



 NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)

 A NCM é composta de oito dígitos, sendo os seis
primeiros formados pelo Sistema Harmonizado.

 90258003 – HIDRÔMETRO (WATER METER).
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6.2 Para onde exportar?

Arad Ltd.

Dalia

Israel

Tel: 972-4-9897911

Fax: 972-4-9897960

Established: 1941



 A NCM foi criada em 1995, com a entrada em vigor do
MERCOSUL, e aprovada pelo Decreto 2.376, de 13 de
novembro de 1997, juntamente com as alíquotas do
imposto de importação que compõem a Tarifa Externa
Comum – TEC.

 A NCM, que substituiu a Nomenclatura Brasileira de
Mercadorias (NBM), possui 8 dígitos e está dividida em
21 Seções, 96 Capítulos, Posições e Subposições, Itens e
Subítens, obedecendo aos seguintes critérios:
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6.2 Para onde exportar?



 A NCM, que substituiu a Nomenclatura Brasileira de
Mercadorias (NBM), possui 8 dígitos e está dividida em
21 Seções, 96 Capítulos, Posições e Subposições, Itens e
Subítens, obedecendo aos seguintes critérios:

 As Seções agrupam as mercadorias em função da sua
natureza, mas não integram o código da nomenclatura.
Os Capítulos (correspondem aos dois primeiros dígitos

da nomenclatura) são numerados de forma sequencial
crescente e identificam as características de cada
produto dentro das Seções.
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6.2 Para onde exportar?



As Posições (correspondem aos quatro primeiros dígitos)
e Subposições (correspondem aos seis primeiros dígitos)
indicam o desdobramento da característica de uma
mercadoria identificada no Capítulo.
Os Subítens correspondem à classificação integral, em

oito dígitos, e apresentam a descrição mais completa de
uma mercadoria.

A sistemática de classificação dos códigos na NCM
obedece à seguinte estrutura:

 00 00 00 0 0
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6.2 Para onde exportar?



Documentação:

Nota Fiscal;

Registro de Exportação (RE) ou DSE;

Commercial Invoice (Fatura Comercial);

Packing List;

Certificado de Origem;

Formulário A (Descrição do Produto 
Exportado).
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6.3 Como exportar?



PARA INICIAR A
NEGOCIAÇÃO COM O
POTENCIAL
IMPORTADOR

Fatura Pré-Forma ou

ProForma Invoice
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6.3 Como exportar?



PARA FINS DE EMBARQUE PARA O EXTERIOR

Romaneio de Embarque ou Packing List
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6.3 Como exportar?



 Tipo da carga, peso e volume;

 Fragilidade;

 Embalagem;

 Valor declarado;

 Distância e localização dos pontos de embarque
e desembarque.
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6.4 Contração de Frete



* Não é uma operação obrigatória e depende dos
termos de contrato.

 As modalidades de seguro internacional podem
ser dos seguintes tipos:

Apólice por viagem;

Apólice flutuante;

Apólice aberta.

*Descrição completa da mercadoria, valor, locais de
embarque e de desembarque; e riscos a serem cobertos.
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6.5 Contração de Seguro
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 A Importação é um recurso adequado no sentido de
viabilização de oportunidades de negócios entre o mercado
externo e as empresas nacionais.

 A Importação é um procedimento comercial que viabiliza
a transferência de mercadoria de um país estrangeiro para o
Brasil, podendo ser definitiva ou não.

 A Importação definitiva é quando uma mercadoria
estrangeira, importada com ou sem cobertura cambial, é
nacionalizada, transferindo-se a propriedade desta
mercadoria para pessoa jurídica ou física domiciliada no
Brasil.

 A Importação não definitiva, não ocorre a
nacionalização das mercadorias, tendo um tempo de
permanência estabelecido e, uma vez expirado este prazo,
deve-se proceder à reexportação do bem importado.
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7. Importação



Documentação de Importação:

Nota Fiscal;

Declaração de Importação (DI);

Commercial Invoice (Fatura Comercial);

Certificado de Origem;

Conhecimento de Embarque;

Packing List.
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7. Importação



Registro da DI 

(Despacho)

Conferência

Desembaraço

Fluxo de Importação 

e Despacho

7. Importação
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 Parametrização – Canal Verde
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Liberação Automática

7.1 Desembaraço Aduaneiro



 Parametrização – Canal Amarelo
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Conferência Documental

7.1 Desembaraço Aduaneiro



 Parametrização – Canal Vermelho
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Conferência Documental

e Física

7.1 Desembaraço Aduaneiro



Exame de valor aduaneiro:

+ Exame Documental;

+ Conferência Física;

+ Lista de preços;

Para evitar que haja

sonegação de tributos.

 Parametrização – Canal Cinza
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7.1 Desembaraço Aduaneiro



International Commercial Terms (Termos
Internacionais de Comércio) - servem para
definir, dentro da estrutura de um contrato de
compra e venda internacional, os direitos e
obrigações recíprocos do exportador e do
importador, estabelecendo um conjunto-padrão de
definições e determinando regras e práticas
neutras, como por exemplo: onde o exportador deve
entregar a mercadoria, quem paga o frete, quem é o
responsável pela contratação do seguro.
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7.2 INCOTERMS



7.2 INCOTERMS

175



Grupo “E” (Partida)

 EXW – Ex-Works – A partir do local de produção (local
designado: fábrica, armazém, etc.).

 Segundo o Professor Samir Keedi (2001, p.25), “Logística de
transporte significa, (...) a melhor forma de transportar uma
mercadoria Ex-Works (EXW) (....), isto é, como transferir uma
mercadoria do seu ponto de origem ao seu destino final, com
o melhor preço, qualidade e tempo”.
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7.2 INCOTERMS



Grupo “F” (Transporte principal não pago)

 FCA - Free Carrier – Transportador livre (local designado).

 FAS - Free Alongside Ship - Livre junto ao costado do navio
(porto de embarque designado).

 FOB - Free on Board – Livre a bordo (porto de embarque
designado).

 Segundo o Professor Samir Keedi (2001, p.63), “(...) num
embarque marítimo, um produto que tenha determinado
preço ao lado do navio (Incoterms FAS) terá que ter outro
preço com a mercadoria colocada disponível a bordo
(Incoterms FOB), e outro na hipótese de entrega na casa do
comprador (Incoterms DDP)”.
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7.2 INCOTERMS



Grupo “C” (Transporte principal pago)

 CFR - Cost and Freight- Custo e frete (porto de destino
designado)

 CIF - Cost, Insurance and Freight - Custo, seguro e frete
(porto de destino designado)

 CPT - Carriage Paid to - Transporte pago até (local de destino
designado)

 CIP - Carriage and Insurance Paid to - Transporte e seguros
pagos até (local de destino designado)
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7.2 INCOTERMS



Grupo “D” (Chegada)

 DAT - Delivered At Terminal – Entregue no Terminal (local de
destino designado)

 DAP - Delivered At Place – Entregue no Lugar (local de
destino não designado)

 DDP - Delivered Duty Paid – Entregue, Diretos Pagos (local
de destino designado)
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7.2 INCOTERMS
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7.2 INCOTERMS



PRINCIPAIS OBJETIVOS:
 DEFINIR COM PRECISÃO AS CONDIÇÕES
DE ENTREGA DOS BENS E O MOMENTO DA
TRANSFERÊNCIA DOS RISCOS E DAS
RESPONSABILIDADES.
 REGULAR AS CONDIÇÕES DE COMPRA E
VENDA E PADRONIZAR NOMENCLATURAS E
PROCEDIMENTOS.
DEFINIR QUAIS OS CUSTOS EXATOS
CONTIDOS EM CADA UM DOS TÊRMOS.
 PROMOVER A HARMONIA NOS NEGÓCIOS
INTERNACIONAIS A PARTIR DA
INTERPRETAÇÃO PRECISA DOS TERMOS.
 VIABILIZAR CONTRATOS REALIZADOS
ENTRE PARTES DOMICILIADAS EM PAÍSES
DIFERENTES, COM LEGISLAÇÕES, USOS E
COSTUMES DIVERSOS.
 DEFINIR RESPONSABILIDADES E RISCOS,
EVITANDO CONFLITOS E DISPUTAS.

EXW

FCA

FAS

FOB

CFR

CIF

CPT

CIP

DAF

DES

DEQ

DDU

DDP

INCOTERMS

EXW

FCA

FAS

FOB

CFR

CIF

CPT

CIP

DAT

DAP

DDP

2000 2010
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7.2 INCOTERMS



EXW – EX-WORKS

EXW

FCA

FAS

FOB

CFR

CIF

CPT

CIP

DAT

DAP

DDP

7.2 INCOTERMS
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EXW

FCA

FAS

FOB

CFR

CIF

CPT

CIP

DAT

DAP

DDP

FCA – FREE CARRIER

7.2 INCOTERMS
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EXW

FCA

FAS

FOB

CFR

CIF

CPT

CIP

DAT

DAP

DDP

FAS – FREE ALONGSIDE SHIP

7.2 INCOTERMS
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EXW

FCA

FAS

FOB

CFR

CIF

CPT

CIP

DAT

DAP

DDP

FOB – FREE ON BOARD

7.2 INCOTERMS
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EXW

FCA

FAS

FOB

CFR

CIF

CPT

CIP

DAT

DAP

DDP

CFR – COST AND FREIGHT

7.2 INCOTERMS
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EXW

FCA

FAS

FOB

CFR

CIF

CPT

CIP

DAT

DAP

DDP

CIF – COST, INSURANCE AND FREIGHT

7.2 INCOTERMS
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EXW

FCA

FAS

FOB

CFR

CIF

CPT

CIP

DAT

DAP

DDP

CPT – CARRIAGE PAID TO

7.2 INCOTERMS
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EXW

FCA

FAS

FOB

CFR

CIF

CPT

CIP

DAT

DAP

DDP

CIP – CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO 

7.2 INCOTERMS
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EXW

FCA

FAS

FOB

CFR

CIF

CPT

CIP

DAT

DAP

DDP

DAT – DELIVERED AT TERMINAL

Os bens são entregues pelo vendedor no terminal de destino designado pelo comprador, descarregados do
veículo transportador. O terminal pode ser o cais do porto, armazém, pátio de containers ou terminal aéreo.
O vendedor é responsável pelo desembaraço de exportação, mas não pelo desembaraço de importação.

7.2 INCOTERMS
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DAP – DELIVERED AT PLACE

EXW

FCA

FAS

FOB

CFR

CIF

CPT

CIP

DAT

DAP

DDP Os bens são entregues pelo vendedor no local de destino designado pelo comprador, sem descarregá-
los do veículo transportador. O vendedor é responsável pelo desembaraço de exportação, mas não
pelo desembaraço de importação.

7.2 INCOTERMS
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EXW

FCA

FAS

FOB

CFR

CIF

CPT

CIP

DAT

DAP

DDP

DDP – DELIVERED DUTIES PAID

7.2 INCOTERMS
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8. Desafios da Logística 

Internacional no Brasil

1. Problemas no Transporte Aquaviário;

2. Problemas no Transporte Rodoviário;

3. Problemas no Transporte Ferroviário;

4. Problemas no Transporte Aéreo;

5. Problemas no Transporte Dutoviário;

6. Gargalos para o crescimento das exportações;

7. Porto Seco;

8. Trânsito Aduaneiro;

9. Drawback.
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1. Reduzida frota própria brasileira, comparada com a

demanda;

2. Custos dolarizados de afretamento de embarcações;

3. Mercado mundial de frete em queda de preços por causa

dos baixos preços das commodities;

4. Poucos investimentos para construção de novas

embarcações, estaleiros ociosos. Idade mínima das

embarcações elevada;

5. O tempo de espera de quem faz descarga, presenciado

até a perda de carga por conta do tempo dispensado para

fazer o descarregamento;

8.1 Dez Principais Problemas 

do Transporte Aquaviário
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6. Burocracia nas operações portuárias que eleva custos

de fretes e serviços portuários;

7. Custo do aluguel de containers elevado em toda

América Latina, devido a retenção nos terminais;

8. Limitação de calados dos navios, devido a situação dos

portos;

9. Limitação da navegação por cabotagem, devido a

tributação em cascata e do AFRMN (Adicional ao Frete

para a Renovação da Marinha Mercante);

10. Seguros com prêmios elevados, devido o aumento de

roubos e acidentes marítimos.

8.1 Dez Principais Problemas 

do Transporte Aquaviário
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1. Falta de boas conexões rodoviárias com os nove países

de fronteira;

2. Demora de despacho de liberação de veículos na

fronteira;

3. Qualidade das rodovias nacionais e internacionais na

América do Sul;

4. Poucas empresas credenciadas para operações

logísticas;

5. Fretes caros. O preço do frete vem aumentando no

Brasil. Cerca de 20% a 30% do preço total de um produto é

custo de transporte;

8.2 Dez Principais Problemas 

do Transporte Rodoviário
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6. Falta de segurança nas estradas;

7. Roubos de cargas e de veículos;

8. Custos dos pedágios;

9. Aumento dos combustíveis;

10. Áreas intransponíveis na Floresta Amazônia e na

Cordilheira dos Andes.

8.2 Dez Principais Problemas 

do Transporte Rodoviário



199

1. Traçados diferentes das ferrovias;

2. Falta de integração entre as linhas ferroviárias;

3. Utilização de bitolas diferentes na malha ferroviária;

4. Insuficiente malha ferroviária;

5. Falta de equipamentos novos;

8.3 Dez Principais Problemas 

do Transporte Ferroviário
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6. Demora de entrega das cargas;

7. Insegurança;

8. Falta de linhas ferroviárias conectadas com o Brasil;

9. A corrupção e o desperdício de recursos públicos para

obra inacabada da Ferrovia Norte-Sul, desde 1987, que

ligará Rio Grande no Rio Grande do Sul a Belém no Pará;

10. Baixo investimento público e privado na construção de

novas ferroviais radiais, longitudinais, transversais,

diagonais, de ligação e sobretudo, para cargas.

8.3 Dez Principais Problemas 

do Transporte Ferroviário
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1. Elevado custo operacional;

2. Falta de qualidade no atendimento;

3. Deficiência na infraestrutura aeroportuária;

4. Sem definição clara de estratégias no setor de cargas;

5. Demora para embarcar, desembarcar e retirar cargas;

8.4 Dez Principais Problemas 

do Transporte Aéreo
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6. Carga tributária muito elevada para as empresas aéreas,

próxima dos 39%;

7. ICMS com alíquotas diferenciadas nos estados para

abastecimento das aeronaves com combustível de aviação

onerando seus custos;

8. Frota cargueira muito antiga. 27 aeronaves cargueiras com

maior consumo de um combustível cada vez mais caro e com

severas limitações para pousos em aeroportos no exterior;

9. Ausência de um sistema doméstico de carga, para

aeroportos hubs. Isso compromete as operações em

aeroportos como Guarulhos, Galeão, Congonhas e Recife;

10. Custos elevados de armazenagem e capatazia da Infraero,

acrescidos do adicional tarifário ou um Adicional de Tarifas

Aeroportuárias (Ataero) de 50% sobre a tarifa básica.

8.4 Dez Principais Problemas 

do Transporte Aéreo
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1. Temos apenas um dutoviário de gás natural que liga a

Santa Cruz de la Sierra até o Porto de Santos;

2. O Gasoduto Brasil-Bolívia por exemplo, com extensão

de 2.593 km somente no lado brasileiro, requer muitos

cuidados de segurança;

3. Está concentrado em poucas empresas e tem pequena

participação relativa na matriz logística brasileira;

4. É o modal que apresenta menor velocidade;

5. É o modal com menor capacidade (uma vez que é muito

especializado, transporta pequena variedade de produtos);

8.5 Dez Principais Problemas 

do Transporte Dutoviário
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6. É o modal com menor disponibilidade, em poucas

regiões do País;

7. Poucos investimentos no transporte dutoviário para

transporte de granéis líquidos, por gravidade ou pressão

mecânica;

8. Uma desvantagem é que os dutos não são tão flexíveis

(quanto à rota de distribuição) e são limitados quanto às

mercadorias que podem transportar: somente produtos na

forma de gás ou líquido;

9. Uma desvantagem é a necessidade de grande

investimento em capital;

10. A inflexibilidade quanto à rota de distribuição, pois

uma vez fixados os dutos, sua posição não é fácil de

alterar.

8.5 Dez Principais Problemas 

do Transporte Dutoviário
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Outros Países
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Vender no

Exterior

48

Infraestrutura

Logística

Gargalos para o crescimento das exportações no Brasil

(100 pontos distribuídos entre os itens)

Fonte: Pesquisa Logística & Comércio Internacional 2004 – CEL / COPPEAD.
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8.6 Gargalos para o 

crescimento das exportações



Responsáveis pelos Gargalos para as Exportações no Brasil

Responsabilidade da

EMPRESA

34%• Capacidade produtiva

• Dificuldades de      

Vendas no exterior

Responsabilidade 

de AÇÃO do

GOVERNO

66%

• Barreiras de entrada

• Dificuldades logísticas

Fonte: Pesquisa Logística & Comércio Internacional 2004 – CEL / COPPEAD.
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8.6 Gargalos para o 

crescimento das exportações
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4.5

4.0 4.0 4.0 3.9

Burocracia

governamental

Fonte: Pesquisa Logística & Comércio Internacional 2004 – CEL / COPPEAD.

Infraestrutura 

portuária de 

escoamento

Greves Preço do frete 

internacional
Tempo de 

liberação de 

mercadorias

Cinco Principais itens que contribuem para tornar a logística o mais 
importante gargalo das exportações (total de 26 itens)
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8.6 Gargalos para o 

crescimento das exportações



 Terminal privado, onde a alfândega se situa em local

distante da margem do mar, dos rios, lagos ou lagoas.

Ocorre a movimentação, armazenagem e despacho

aduaneiro de mercadorias procedentes do exterior ou a

ele destinadas, tendo como vantagens:

• Proximidade ao domicílio do importador.

• Suspensão temporária dos tributos (Regimes

Especiais);

• Tarifas menores que nas zonas primárias;

• Maior agilidade na liberação de mercadorias;
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8.7 Porto Seco 



Porto Seco - Dry port é um terminal
alfandegado de uso público, situado em zona
secundária do território aduaneiro,
destinado à prestação, por terceiros, dos
serviços públicos de movimentação,
armazenagem e despacho aduaneiro de
mercadorias e de bagagem procedentes do
exterior ou a ele destinadas, sob controle
aduaneiro brasileiro.

209

8.7 Porto Seco 



Os serviços desenvolvidos nos portos secos
podem ser delegados a pessoas jurídicas de
direito privado, que tenham como principal
objeto social, cumulativamente ou não, a
armazenagem, a guarda ou o transporte de
mercadorias. A delegação é efetivada mediante
concessão ou permissão de serviço público, após
a realização de concorrência. São instalados,
preferencialmente, adjacentes às regiões
produtoras ou consumidoras.
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8.7 Porto Seco 



Nos Portos Secos são também executados todos os
serviços aduaneiros, a cargo da Secretaria da
Receita Federal, inclusive os de processamento de
despacho aduaneiro de importação e exportação
(conferência e desembaraço aduaneiros),
permitindo, assim, a sua interiorização a outras
cidades do território aduaneiro brasileiro, com ou
sem suspensão de tributos. Atualmente, existem
80 portos secos, aproximadamente, em
funcionamento no Brasil, por exemplos, Cuiabá
(MT) e Londrina (PR).
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8.7 Porto Seco 



 Este regime permite o transporte de mercadoria de um
ponto a outro do território aduaneiro com a suspensão
das obrigações fiscais. Na prática, pode ser visto como
uma zona primária móvel. Pode ser concedido nas
modalidades de importação, exportação, reexportação,
transferência, passagem, em viagem de chegada e de
saída.
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8.8 Trânsito Aduaneiro 



8.8 Trânsito Aduaneiro 
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 O documento básico para este regime é o denominado
DTA, ou seja, Declaração de Trânsito Aduaneiro, que
deve acompanhar o transporte, que pode ser
simplificado, ou ainda, internacional.

 A distância do Porto de Suape até o Porto de Cabedelo é
de 181 km.
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8.8 Trânsito Aduaneiro 



 Considerando um incentivo à exportação, este regime
especial previsto nos artigos 335 e seguintes do
Regulamento Aduaneiro autoriza operações de
importação com suspensão, isenção ou restituição de
tributos, de insumos e produtos intermediários a
serem empregados em produtos exportado ou
destinado à exportação.
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8.9 Drawback 



 Na prática, o drawback suspensão é mais comum.
Existe um documento chamado “ato concessório” no
qual são firmadas as condições para o deferimento
deste incentivo (prazo, preços, quantidade, etc.).

 No caso do drawback isenção, este é deferido sobre os
tributos aduaneiros incidentes sobre produtos
importados após comprovada exportação anterior
contendo os mesmos produtos/insumos.
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8.9 Drawback 



 Importação de matéria-prima sem o pagamento dos

tributos II, IPI, ICMS, PIS e COFINS.

 Objetivos:

• Reduzir os custos dos produtos exportados;

• Tornar os preços de venda competitivos;

• Aumentar as exportações.
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Segundo o Professor da FGV, Paulo Sandroni (2008, p.265),
drawback, “Termo em inglês que significa literalmente devolução
ou reembolso e, que, utilizado no comércio internacional, significa
a devolução de impostos alfandegários pagos por mercadorias
importadas e que são reexportadas para um terceiro país”.

8.9 Drawback 



 Condição que as mercadorias importadas sejam

beneficiadas e depois exportadas ou sejam aplicadas na

fabricação de produtos a serem exportados.

 Caso não ocorra uma das condições, no período de

vigência do Ato Concessório:

• Devolução ao exterior;

• Destruição da mercadoria imprestável ou sobra;

• Nacionalização com pagamento de tributos.
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8.9 Drawback 
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Considerações Finais 

 No Brasil e no mundo é fundamental ter noções básicas de
logística internacional. Com a globalização da economia, a
competitividade internacional tem sido cada vez maior entre
as nações.

 Por isso, requer ao aluno estudar com afinco a economia
mundial no cenário atual, a importância do comércio exterior
para o Brasil, as vantagens comparativas e competitivas do
Brasil, a logística internacional, os modais de transporte, as
operações de exportação e de importação, além dos desafios
da logística internacional no Brasil.

 Por fim, como economista e professor universitário, estou
sempre apto e disposto a colaborar sobre um tema tão
relevante para a economia mundial, a logística internacional.
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“O ouro do século XXI é o conhecimento”.
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