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Guiakast “Logística e Supply Chain” – Episódio 25 
 

No episódio anterior falei sobre: Logística Internacional, considerando 

• O que é Contêiner; 

• Tamanhos de Contêineres; 

• O que fazer quando houver avarias. 

Não deixe de conferir o episódio 24 em – guiacorporativo.com.br/podcast 
 
No episódio de hoje falaremos sobre o tema: Cabotagem 

Você vai aprender sobre: 

• O que é Cabotagem; 

• Cabotagem no Mundo; 

• Cabotagem no Brasil. 

Esse episódio foi feito em parceria com o Guia Marítimo - a ferramenta do comércio exterior 

fazendo a diferença por 30 anos.  Referência para a logística no comércio exterior publica 

informações sobre multimodalidade, portos, cabotagem e tendências 4.0. Um completo Guia de 

Serviços e Empresas podem ser consultadas no portal, gratuitamente. Mantenha-se informado 

através do site www.guiamaritimo.com.br 

O que é Cabotagem 
 

Cabotagem é o transporte costeiro sem perder a costa de vista, entre portos dentro do mesmo 

país. O termo deriva do sobrenome de Sebastian Caboto, um navegador veneziano do século XVI, 

que explorou o Rio da Prata em busca da mítica Serra da Prata. 
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A navegação de cabotagem ou costeira, que até pouco tempo era relegada a segundo plano, vem 

ganhando espaço no mercado multimodal. A cabotagem tem crescido em média 12% ao ano na 

última década, mesmo com economia nacional estagnada. 

Uma das principais vantagens da cabotagem é a baixa emissão de poluentes e o número de 

acidentes. A economia de custos em comparação com o transporte rodoviário varia de 10% a 15% 

e, além disso, a cabotagem reúne velocidade e economia através do planejamento de operações 

multimodais (uso de dois ou mais modos de transporte). 

Comparada ao transporte rodoviário e ferroviário, em termos de custo, capacidade de carga e 

menor impacto ambiental, a Cabotagem se torna uma alternativa viável para compor a cadeia de 

suprimentos de diversos setores. 

Cabotagem no mundo 
 

Em cada país, a cabotagem segue leis próprias. Como exemplo, nos Estados Unidos ela deve ser 

realizada por embarcações construídas e documentadas no próprio país, sendo que tanto seu 

proprietário quanto 75% da tripulação devem ser cidadãos estadunidenses. 

Já na Comunidade Econômica Europeia, havia liberdade para operar na cabotagem de qualquer 

Estado-Parte, condicionados aos navios registrados em pelo menos um dos Estados-Parte, 

navegando com sua bandeira, sob regulamentação específica. 

Cabotagem no Brasil 
 

Atualmente 2/3 das cargas são transportadas pelo modal rodoviário no Brasil. Historicamente o 

país foi favorecido com incentivos para a construção de rodovias, o que não deixou espaço para o 

desenvolvimento de outras modalidades. O sistema ferroviário, há bastante tempo está em 

decadência por falta de investimento. 

Para transportar a mesma quantidade de carga de uma embarcação de seis mil toneladas, haveria 

necessidade de 172 carretas de 35 toneladas ou 86 vagões de setenta toneladas. Além disso, o 

menor consumo de combustível por tonelada-quilômetro transportado vai ter como consequência 

menor emissão de poluentes, um benefício ambiental. 

O litoral do Brasil, por possuir uma costa de grande extensão (próximo aos 8 500 quilômetros), de 

costa navegável e, incluindo o Rio Amazonas, este número sobe para 10.000km, proporciona um 

maior alcance de entregas, favorece a navegação marítima e principalmente a utilização da 

cabotagem entre portos. 

Naturalmente a cabotagem ocorre no mar, mas também pode ser feita em lagos ou rios — como 

acontece em algumas operações de envio de cargas para Manaus. 

Apesar de seu potencial, a navegação de cabotagem no Brasil está muito restrita à movimentação 

de poucos produtos. Sobretudo ao transporte de petróleo entre as plataformas marítimas e o 

continente. Entre 2010 e 2016, o petróleo representou 75% da carga total. A movimentação de 

bauxita foi de 9,9% e a movimentação de contêineres representou 5,8% 
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Conclusão 
 

Embora estejamos na era da busca pela energia renovável e da sustentabilidade, e embora a 

cabotagem seja o modal de transporte viável e completamente dentro dos parâmetros dessa 

busca, um dos principais desafios para o desenvolvimento do setor é a legislação trabalhista 

brasileira, que impõe limites para a contratação e manutenção da mão de obra necessárias,  

fazendo com que grandes empreendedores e investidores do setor recuem e passem a investir em 

outros países, onde a desburocratização é mais vantajosa. 

Recado! 
 

O Guia Marítimo - Tradicional organizador de conferências e feiras anuncia a próxima Logitech 

Connect. Acesse guiamaritimo.com.br e saiba mais! 

Próximo episódio 
 

Muito bem! isso é tudo para o GuiaKast de hoje, amanhã tem mais onde continuaremos com o 

tema – Cabotagem. 

Falaremos sobre: 

• As vantagens da Cabotagem; 

• Programa de Incentivo à Navegação de Cabotagem e Navios Estrangeiros; 

• 5 principais benefícios. 

Fechamento 
 

E caso queira entrar em contato diretamente comigo, ligue através do telefone 98705 4454 – DDD 

11 SP. Fique à vontade para ligar ou enviar uma mensagem. 

E caso necessite de mais detalhes, basta ir até o site guiacorporativo.com.br/podcast/ que vou 

deixar disponível grátis para download a transcrição desse episódio, com mais e mais sugestões 

para que te ajudem a se tornar um profissional Expert em Logística e Supply Chain. 

E não se esqueça, se você precisa de um Guia, considere se inscrever no GuiaKast. 

Até a próxima, seja o seu melhor, invista no sucesso de outros e faça a sua viagem contar. 

Artigos: https://guiacorporativo.com.br/cabotagem/ 
 
Website: https://guiacorporativo.com.br/ 
Podcast: https://guiacorporativo.com.br/podcast/ 
Livro - https://guiacorporativo.com.br/recomendo/gc 
Comunidade LinkedIn - https://guiacorporativo.com.br/linkedinGK 
Comunidade Facebook - https://guiacorporativo.com.br/comunidadeGK 
LinkedIn - https://www.linkedin.com/in/rodilsonsilva/ 
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Facebook – https://guiacorporativo.com.br/FacebookP 
Twitter - https://twitter.com/Rodilsons 
Instagram - https://guiacorporativo.com.br/Instagram 
 
Diretórios: 
Apple Podcasts - https://guiacorporativo.com.br/apple 
Google Podcast - https://guiacorporativo.com.br/google 
Spotify - https://guiacorporativo.com.br/spotify 
Android – https://guiacorporativo.com.br/android 
Deezer - https://guiacorporativo.com.br/deezer 
Stitcher - https://guiacorporativo.com.br/stitcher 
Castbox - https://guiacorporativo.com.br/castbox 
TuneIn - https://guiacorporativo.com.br/tunein 
Soundcloud - https://guiacorporativo.com.br/soundcloud 
Radio Public - https://guiacorporativo.com.br/radiopublic 
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Supply Chain, Cadeia de Suprimentos, Logística, Transporte, Planejamento, Frete, Armazenagem, 
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