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Guiakast “Logística e Supply Chain” – Episódio 27 
 

No episódio anterior falei sobre: Cabotagem, considerando 

• As vantagens da Cabotagem; 

• Programa de Incentivo à Navegação de Cabotagem e Navios Estrangeiros no Brasil; 

• 5 principais benefícios 

Não deixe de conferir o episódio 26 em – guiacorporativo.com.br/podcast 
 
No episódio de hoje continuaremos com o tema: Cabotagem 

Você vai aprender sobre: 

• O crescimento da Cabotagem; 

• As perspectivas Futuras. 

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 crescimento da Cabotagem 
 

No ano de 2018, houve um aumento significativo no uso do sistema de cabotagem, deixando claro 

que esse modal tem uma perspectiva de crescimento enorme no transporte de cargas. Com a 

perspectiva de ganhar cada vez mais espaço, ele tem um custo bem menor e pode ser bastante 

vantajoso para diferentes setores. De acordo com dados da Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários (Antaq), a navegação de cabotagem, movimentação aquaviária de cargas dentro do 
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país, transportou 229 milhões de toneladas, crescimento de 26% em 2018, na comparação com o 

ano anterior. Com o registro desse aumento e com uma projeção muito melhor para este ano, 

essa é uma modalidade que tem um grande potencial ainda inexplorado. 

Vários foram os fatores que levaram a cabotagem a ter um crescimento tão significativo. A greve 

dos caminhoneiros é uma delas, visto que este foi um momento em que as atenções se voltaram 

para novas possibilidades no transporte de cargas.  

Outro ponto que pode ser levado em consideração com relação ao aumento do uso da cabotagem 

é a criação da tabela do frete, que encareceu o transporte terrestre e impactou especialmente os 

produtores, uma vez que chegou até a inviabilizar o transporte de grãos mais baratos, como o 

milho, que é indispensável ao setor pecuário. 

As perspectivas Futuras 
 

O crescimento da cabotagem tem refletido positivamente nas operações portuárias brasileiras. 

Hoje, portos como os de Manaus (AM), Rio Grande (RS), Santos (SP), Fortaleza (CE) e Salvador (BA) 

estão se destacando no segmento. 

O porto de Santos por exemplo, fechou 2018 com mais de 16 milhões de toneladas transportadas 

na cabotagem, o incentivo à navegação de cabotagem passa, necessariamente, pelo projeto do 

governo por envolver outros terminais do sistema portuário nacional. E a expectativa para esse 

ano é ainda maior. 

A cabotagem precisa de portos prontos para receber a modalidade e isso envolve arrendamentos, 

aditivos em contratos já existentes, que trarão investimentos e também nas autorizações de novos 

TUPs (terminais de uso privado). 

Sem dúvida nenhuma, o futuro da cabotagem é ser o principal modal na matriz de transportes.  

Porém, a estruturação dos serviços que este modal pode oferecer será fundamental para garantir 

um futuro que todos os participantes deste mercado esperam. 

 

Conclusão 
 

A navegação de cabotagem é uma atividade intrínseca do país, que esteve presente desde a 

colonização. Ela desempenhou papel relevante no transporte de mercadorias durante séculos.  

Por se tratar de uma atividade de capital intensivo, os novos investimentos analisam o potencial 

de mercado antes de serem concretizados. Por esse motivo a segurança e a estabilidade jurídica e 

regulatória são fundamentais. 

Recado! 
 

file:///C:/Users/ro-ni/Downloads/www.guiacorporatico.com.br/podcast/


 
3 www.guiacorporatico.com.br/podcast/ 

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, na próxima segunda feira voltaremos com um 

novo tópico sobre Logística e Supply Chain. 

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/ 
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 
 
 

 

file:///C:/Users/ro-ni/Downloads/www.guiacorporatico.com.br/podcast/
http://www.guiamaritimo.com.br/
https://guiacorporativo.com.br/podcast/
http://www.guiacorporativo.com.br/podcast/
https://guiacorporativo.com.br/cabotagem/
https://guiacorporativo.com.br/
https://guiacorporativo.com.br/podcast/
https://guiacorporativo.com.br/recomendo/gc
https://guiacorporativo.com.br/linkedinGK
https://guiacorporativo.com.br/comunidadeGK
https://www.linkedin.com/in/rodilsonsilva/
https://guiacorporativo.com.br/FacebookP
https://twitter.com/Rodilsons
https://guiacorporativo.com.br/Instagram
https://guiacorporativo.com.br/apple
https://guiacorporativo.com.br/google
https://guiacorporativo.com.br/spotify
https://guiacorporativo.com.br/android
https://guiacorporativo.com.br/deezer
https://guiacorporativo.com.br/stitcher
https://guiacorporativo.com.br/castbox
https://guiacorporativo.com.br/tunein
https://guiacorporativo.com.br/soundcloud
https://guiacorporativo.com.br/public_radio
https://guiacorporativo.com.br/public_radio


 
4 www.guiacorporatico.com.br/podcast/ 

Tags 

Supply Chain, Cadeia de Suprimentos, Logística, Transporte, Planejamento, S&OP, Frete, 
Armazenagem, Distribuição, Recebimento, Expedição, Planejamento, Demanda, Demand Driven, 
Lean 

file:///C:/Users/ro-ni/Downloads/www.guiacorporatico.com.br/podcast/

