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Guiakast “Logística e Supply Chain” – Episódio 26 
 

No episódio anterior falei sobre: Cabotagem, considerando 

• O que é Cabotagem; 

• Cabotagem no Mundo; 

• Cabotagem no Brasil. 

Não deixe de conferir o episódio 25 em – guiacorporativo.com.br/podcast 
 
No episódio de hoje continuaremos com o tema: Cabotagem 

Você vai aprender sobre: 

• As vantagens da Cabotagem; 

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

• 5 principais benefícios da Cabotagem. 

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 

As vantagens da Cabotagem 
 

As vantagens para os afretadores seriam rapidamente percebidas na forma de custos mais baixos 

de seguro, menor risco de acidentes e menores chances de roubo ou roubo de carga. Portanto, a 

mercadoria tem uma garantia maior. 
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Ao mesmo tempo, o Brasil seria capaz de cumprir o Acordo de Paris e seu transporte de cargas 

sofreria uma redução de quase 90% na emissão de gases de CO² quando comparado ao transporte 

rodoviário. 

Outra vantagem é que o governo não precisaria fazer quase nenhum investimento em 

manutenção de rotas. O mar não precisa ser construído, como ferrovias e rodovias, e muito menos 

passar por manutenções. 

Ao poder transportar um grande volume de carga de uma só vez, o serviço de cabotagem 

desbloqueia a rede rodoviária. E para distâncias superiores a 400-500 km, o custo de embarque 

por tonelada / km é mais competitivo na cabotagem. 

Programa de Incentivo à Navegação de Cabotagem e Navios Estrangeiros 
 

Publicado no Diário Oficial da União em  30 de agosto, a resolução do Conselho do Programa de 

Parcerias de Investimentos da Presidência da República que submete à deliberação do Presidente 

da República, a proposta de qualificação, no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da 

Presidência da República - PPI, da política federal de estímulo ao transporte de cabotagem, 

consubstanciada no programa de estímulo à cabotagem BR do MAR. 

A política tem o objetivo de: 

• Incrementar a oferta e a qualidade do transporte por cabotagem; 

• Incentivar a concorrência e a competitividade na prestação do serviço de transporte por 

cabotagem;  

• Ampliar a disponibilidade de frota no território nacional; 

• Incentivar a formação, a capacitação e a qualificação de marítimos nacionais; 

• Estimular o desenvolvimento da indústria naval nacional para a construção, jumborização, 

conversão, modernização, docagem e reparação de embarcações utilizadas na navegação 

de cabotagem; 

• Revisar a vinculação das políticas de navegação de cabotagem das políticas de construção 

naval; 

• Incentivar as operações especiais de cabotagem e os investimentos decorrentes em 

instalações portuárias, para atendimento de cargas em tipo, rota ou mercado ainda não 

existentes ou consolidados na cabotagem brasileira; 

• O otimizar o uso de recursos advindos da arrecadação do Adicional ao Frete para a 

Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). 

O Ministério da Infraestrutura já prevê, para 2025, que a cabotagem terá uma participação de 29% 

na matriz de transportes brasileira, através de 205 intervenções hidroviárias, a um custo de R$ 

15,8 bilhões. 

5 principais benefícios 
 

1. Alta capacidade de carga – Capacidade de movimentação de grandes volumes de 

produtos acondicionados em contêineres; 
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2. Baixo impacto ao meio ambiente - potencial de agressão à natureza reduzido (pouco 

poluente e com mínimas possibilidades de ocorrência de acidentes); 

3. Segurança - menor risco de roubos e desvios de carga quando comparado com o 

transporte em rodovias; 

4. Benefícios sociais - redução da frota de caminhões nas estradas, contribuindo para a 

redução de gastos com manutenção, além da queda do número de acidentes e mortes; 

5. Baixo consumo energético – redução no consumo de combustíveis, garantindo grande 

eficiência energética. 

Conclusão 
 

O transporte porto a porto pela costa tem se difundido rapidamente. Especialmente para trajetos 

mais longos, a cabotagem se apresenta como a solução ideal. A redução de custos em rotas de 

maior distância pode chegar a 30% em comparação com o modal rodoviário. O Brasil precisa 

diversificar sua matriz logística e reduzir a dependência das estradas para desenvolver sua 

economia. A cabotagem consolidada fortalece os portos, armadores e produtores em toda a costa 

do país 

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, essa semana tem mais um episódio onde 

continuaremos com o tema – Cabotagem. 

Falaremos sobre: 

• O crescimento da Cabotagem; 

• Perspectivas futuras. 

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. 
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