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Roteiro da apresentação: 

 Cadeia logística portuária 
 
 
 

 Origem                              Porto                              Destino 
 
 
 

 Decisões do Embarcador x Custos x Logística da carga 
 Uma ferramenta de Apoio à decisão: Rodoviário x Cabotagem 

Logística da Carga 

Custos Logísticos Globais 

Foco no Contêiner 



Cadeia Logística Portuária 

Se custos da cadeia portuária se 

tornarem mais altos, maiores serão 

os preços decorrentes do aumento 

do custo dos bens importados ou na 

redução dos ganhos para o País 

exportador (Sanchez et al.2003). 

Reflexo globalizado 
dos custos  



Principais Fatores 
de decisão e de 

custos  
para a empresa 
embarcadora 
(S/Tributos) 

Porto 

Definir a Logística da Carga até o Porto 

Variáveis para a formação do custo da cadeia 



Principais Fatores 
de decisão e de 

custos  
para a empresa 
embarcadora 
(S/Tributos) 

Porto 

Modal de 
transporte 

Plano de 
estufagem 

Tipo de 
Contêiner 

Serviço de 
Armazenagem 

Embalagem 
do produto 

Despacho 
aduaneiro 

Infraestrutura 
disponível 

Seguro da 
carga 

Rastreabilidade 

Utilizar 
operador 
logístico? 

Tecnologia de 
informação 

Prazo de 
entrega 

Certificações 
de embarque 



4,11% 3,87% 

15,15% 6,16% 

13,19% 

6,90% 

22,56% 

10,39% 
18,36% 

13,48% 
19,48% 

34,63% 

33,37% 

20,88% 

Contribuição dos custos logísticos portuários nos custos 
logísticos totais 

14 empresas Catarinenses consultadas 
com relevância no faturamento bruto 

Fonte: Nilson et al (2017) 

Amplitude: 
De 3,87% a 34,63% 

O que pode 
representar 

essa 
diferença? 

Falta Maturidade na 
logística portuária? 



Principais 
Fatores de 

decisão e de 
custos  

(S/Tributos) 

Portos 

Como definir a melhor Logística da 
Carga até o Porto 

Como controlar as variáveis para a formação 
do custo da cadeia 

Desafio para as pequenas e médias 
empresas Catarinenses embarcadoras 



Uma ineficiência portuária 

encarece os custos envolvidos 

na cadeia. Entretanto, a busca 

por uma melhor eficiência 

portuária, com melhor nível de 

serviço prestado e com uso de 

tecnologias avançadas, 

também pode encarecer os 

custos envolvidos na cadeia 
(Sanchez et al.2003).  

Desempenho                  Produtividade  



 

Nos últimos 3 anos: 
- Importou: +6.800 cntrs   
- Exportou: +4.100 cntrs   

Empresa de destaque em cerâmica 
no Sul do Estado de SC 

VANTAGENS COMPETITIVAS 

negociadas para redução 

(aprox. 20%) dos custos da 

cadeia logística integrada no 
contexto portuário:  

 

- Otimização Operacional  
- Atendimento diferenciado e personalizado à necessidade do cliente (Equipe Comercial diferenciada / 
Tratamento Prioritário / Abertura para negociações especiais)  
- Atendimento integrado da estufagem com retirada do cntr vazio no próprio porto  
- Fluxo ágil no recebimento e liberação das transportadoras  
- Serviço de Estufagem direta no Porto – eliminando o uso de terminal de cargas  
- Operação portuária menos burocrática = favorece gestão ágil e mais prática  
- Alta capacidade de adequação aos procedimentos e exigências da operação do cliente.  
- Agilidade na movimentação e liberação das cargas com os órgãos intervenientes (MAPA/RF)  



Margem 

Burocracia 

Infraestrutura 
inadequada 

na 
Hinterlândia 

Taxas 
portuárias 

Custos da 
cadeia 

logística 
portuária 

Pesquisa realizada (2017) 
com gestores (15) de 

empresas do polo 
tecnológico da grande 

Florianópolis que realizam 
operações de importação 

e/ou exportação com 
contêiner. 

Principais fatores que aumentam os 
custos da cadeia logística portuária 



 Um sistema portuário eficiente, faz-se necessário que o contexto seja observado 

como uma cadeia integrada.  

 

 Neste sentido, é preciso conhecer também os impactos que os custos, incorridos 

na utilização do serviço para escoar seus produtos, representam para as 

empresas.  

 
 Ou seja, saber quanto custa para uma indústria utilizar os serviços portuários. 

O desempenho portuário deve refletir na 
competitividade da cadeia logística 

portuária!  



 Uma ferramenta de Apoio à decisão: 
Rodoviário x Cabotagem 



 Uma ferramenta de Apoio à decisão: 
Rodoviário x Cabotagem 



Em termos de atividades desempenhadas o 

porto pode ser considerado um sistema complexo 

(BATISTA, 2012; WANKE, 2013). Que visa oferecer 

serviços de valor agregado em sistemas 

bidirecionais que recebem e despacham cargas 

(PHOTIS, PANAYIDES e SONG, 2009).  

Desta forma como gerenciar um sistema de 
custos de um Porto? 



Obrigado! 
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