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RESUMO 

 



 

 

RESUMO 
 

 

As exportações de açúcar cristal e refinado vêm passando por 

modificações em suas operações logísticas. Nos últimos anos, os embarques 

brasileiros têm migrado de navios convencionais com sacas soltas e capacidade 

média de 14 mil toneladas para embarques fracionados, em lotes de contêineres e 

médias ao redor de 600 toneladas cada.  

Essa mudança é capaz de aumentar substancialmente a quantidade de 

embarques e diferentes processos de exportação, trazendo impactos logísticos 

importantes para os agentes envolvidos na cadeia. O objetivo deste trabalho é, 

então, descrever os passos necessários para a exportação do açúcar (branco), de 

acordo com as duas modalidades de embarques mais utilizadas.  

Adicionalmente serão realizados o mapeamento e a comparação dos 

custos operacionais e de coordenação, em ambos os formatos: navios 

convencionais e contêineres. Com isso, este estudo pretende ilustrar diferentes 

arranjos logísticos, suas práticas, desafios e tendências, podendo auxiliar os 

tomadores de decisões na busca de maior competitividade brasileira diante do 

mercado internacional de açúcar branco. 

 

Palavras-chave: Logística, Exportação, Contêineres, Açúcar Cristal e Refinado. 
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ABSTRACT 

 
 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The crystal and refined sugar exportation are changing related to their 

logistic operations. In the last years, Brazilian shipments have migrated from 

conventional break bulk vessels with an average capacity of 14.000 tons for partial 

shipments of containers with an average around 600 tons each. 

This change can increase the number of different shipments and export 

processes, bringing major logistic impacts to the chain players. The objective of this 

work is describing the necessary steps for exportation of white sugar, according to 

the two commonly used methods of shipments. 

Additionally, it will map and compare the costs, operational and for 

coordination, in both formats: conventional vessels and containers. Thus, this study 

aims to illustrate different logistical arrangements, practices, challenges and trends, 

in order to assist the decision makers searching for increasing Brazilian 

competitiveness on the international white sugar market. 

 

Keywords: Logistics, Exports, Containers, White Sugar. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A produção de açúcar no Brasil remonta os primórdios da colonização 

portuguesa. Desde então, a atividade continua tendo grande importância econômica 

para o país. Ao longo dos últimos séculos, o setor açucareiro passou por constante 

evolução, seja nos métodos de produção, como também nas formas de 

comercialização e exportação do produto. 

O crescimento das exportações levou o Brasil ao topo do ranking no 

mercado internacional. Tal crescimento é sustentado, principalmente, pelos 

embarques de açúcar VHP (very high polarization) bruto, destinado às refinarias ao 

redor do mundo. Já as exportações de açúcar branco, com maior valor agregado, 

apesar de não crescerem no mesmo ritmo, vêm passando por grandes modificações 

em seus embarques. 

Nos últimos anos, os embarques brasileiros de açúcar branco (cristal e 

refinado) têm migrado de navios com capacidade média de 14 mil toneladas para 

embarques particionados, em lotes de contêineres. Considerando a média de 25 

unidades por embarque, e multiplicando pela capacidade dos contêineres de 27 

toneladas cada, têm-se lotes de pouco mais de 600 toneladas (t). Essa mudança 

que vem ocorrendo é capaz de multiplicar o número de embarques em mais de 20 

vezes, trazendo impactos logísticos importantes para os diferentes agentes da 

cadeia de exportação. Este impacto e esta nova estrutura logística precisam ser 

detalhadamente descritos e analisados, sendo o objetivo principal deste estudo. 

O desenvolvimento da modalidade de embarque em contêineres para o 

açúcar branco partiu dos compradores, na sua maioria trading houses, responsáveis 

pelo comércio internacional de produtos agrícolas. Seu rápido crescimento e 

consolidação demonstram que se trata de uma tendência atual e sua atratividade 

para os compradores e clientes finais é facilmente entendida. 

Nas exportações em contêineres, cada lote geralmente varia de 270 até 

2.700 toneladas, volumes que representam valores aproximados de US$ 200 mil a 

US$ 2 milhões, respectivamente. Bem diferente do montante envolvido em 

embarques de 14 mil toneladas em que o valor da carga do navio ultrapassa os 

US$ 10 milhões. Além disso, o sistema de distribuição no destino é bastante 

facilitado, uma vez que nos navios convencionais a carga deve ser descarregada em 
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armazéns para posterior particionamento e entrega aos clientes, atividade 

semelhante a um atacadista. Já nos contêineres, cada lote representa o 

particionamento de um grande embarque de navio e pode ser diretamente retirado 

no destino pelo comprador final.  

Então, com os contêineres, as trading houses podem diminuir 

significativamente seu gerenciamento financeiro e logístico com carregamento de 

estoques e distribuição do açúcar, possibilitando um foco maior em sua atividade 

principal, a compra e venda do produto.  

Além disso, as tradings puderam ampliar o número de países destinos a 

serem atendidos, uma vez que anteriormente deveriam vender, dentro de cada país, 

uma quantidade mínima de um navio para viabilizar a exportação. Atualmente, basta 

vender algo em torno de 10 contêineres (270 toneladas) para que a transação seja 

realizada. Muitos novos destinos passaram a fazer parte das exportações brasileiras, 

dentre eles alguns poucos explorados, como exemplo na própria América do Sul, 

para a Colômbia e Peru. 

Por fim, com tantos benefícios para os compradores, percebe-se que a 

migração para modalidade em contêiner é uma realidade que veio para se tornar o 

padrão ou a forma mais utilizada para exportação do açúcar branco. Portanto, ainda 

existe potencial de expansão, mas os impactos financeiros e logísticos trazidos por 

essa mudança requerem novas estruturas de controles e gerenciamento logístico. 

Tornam-se, então, necessários o detalhamento dos processos e agentes envolvidos, 

bem como a comparação de custos operacionais e de coordenação entre as 

modalidades. Para isto este estudo está sendo proposto. 
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2 CONSTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

 

Atualmente, o Brasil é o maior produtor e exportador de açúcar do mundo. 

Entre todos os produtos exportados no ano de 2010, o setor sucroalcooleiro se 

destacou na quinta posição em valor. A Tabela 1 indica que as exportações das 

usinas representaram quase US$ 14 bilhões.  

 

Tabela 1 - Principais produtos brasileiros exportados. 

 

Principais Produtos Brasileiros Exportados 

US$ Milhões em 2010 Valor Var. % 2010/09 Part. % 

1 Minérios 30.839 113,4 15,3 

2 Petróleo e Combustíveis 22.890 53,1 11,3 

3 Material de Transporte 21.748 34,6 10,8 

4 Complexo Soja 17.115 -0,8 8,5 

5 Açúcar e Etanol 13.776 41,8 6,8 

6 Químicos 13.477 23,9 6,7 

7 Carnes 13.292 15,9 6,6 

8 Produtos Metalúrgicos 12.948 16,6 6,4 

9 Máquinas e Equipamentos 8.187 30,9 4,1 

10 Papel e Celulose 6.769 35,4 3,4 

11 Café 5.739 35,0 2,9 

12 Equipamentos Elétricos 4.815 -3,0 2,4 

13 Calçados e Couro 3.513 27,1 1,7 

14 Fumo e Sucedâneos 2.762 -9,3 1,4 

15 Metais e Pedras Preciosas 2.270 30,7 1,1 

Fonte: SECEX/MDIC (Secretaria de Comércio Exterior/Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior) 

 

 

Vale notar o aumento expressivo de quase 42% em relação ao mesmo 

período anterior. A maior contribuição para esta variação veio da valorização do 

preço da commodity no mercado internacional. O volume, como pode ser visto a 

seguir, apresentou crescimento anual de pouco mais de 10%. A Figura 1 representa 

a evolução das exportações brasileiras de açúcar nas últimas 11 safras.  
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Figura 1: Evolução das exportações brasileiras de açúcar. 
Fonte: Sucden.  

 

Pode-se perceber que o volume total cresce consistentemente, mas é 

impulsionado pelo aumento nas exportações de açúcar VHP a granel, ao invés do 

açúcar branco, que teve seu volume estabilizado na faixa entre 3,5 a 4,5 milhões de 

toneladas anuais.  

Vale destacar os diferentes tipos de açúcares fabricados, uma vez que 

resultam em logísticas de escoamento diversas, cada uma com suas 

particularidades e desafios. Assim, existem os açúcares com maior valor agregado 

na cadeia produtiva, que são o cristal e o refinado, agrupados e denominados de 

forma simplificada por açúcar branco. E o açúcar VHP, que representa um açúcar 

bruto, mas com mais alta concentração em relação ao demerara, açúcar mais básico 

existente e que não é mais produzido no Brasil. 

O açúcar branco é amplamente utilizado pela indústria alimentícia na 

produção de refrigerantes, sucos em pó, chocolates, biscoitos, bolos, alimentos 

prontos, entre outros. Também é consumido de forma direta nos domicílios, podendo 

ser adquirido nas redes de varejo, em pacotes de um a cinco quilos. Já o açúcar 

VHP é transportado a granel desde a saída de sua unidade produtora até as 

grandes refinarias nos países destinos, onde passarão por um novo processo para 

serem refinados e posteriormente consumidos.  

A importância deste trabalho aumenta na medida em que tem seu escopo 

voltado para a exportação de açúcar branco, que agrega maior valor em sua 
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produção dentro do país. Assim, este estudo estende sua relevância às outras 

atividades presentes na cadeia de produção e agregação de valores, como o uso de 

produtos químicos, embalagens, utilização de mão-de-obra (movimentadores de 

carga), prestadores de serviços, entre outros.  

Na Tabela 2 estão descritos os principais tipos de açúcar, diferenciando-

os quanto à utilização, embalagens e modalidades de embarque. 

 

Tabela 2 - Resumo dos principais tipos de açúcar. 
 

Principais Tipos 
de Açucares 

Principal 
Utilização 

Modalidade de Embarque 

 
VHP (very high 
polarization) 

 
Para refino nos 
países destino - 
baixo valor 
agregado 

 
-  Embarques em navios a granel; 
 
- Grande uso de ferrovia no transporte ao 

porto; 
 
- Custo de armazenagem e elevação em 

dólares US$12/t. 
 

 
Cristal - IC 150 
 
 
Refinado 
Granulado - IC 45 

 

 
Indústrias 
alimentícias e 
consumo humano 
direto 

 

 
-  Em sacas de 50 Kg; 
 

-  Navios com sacas soltas ou contêineres. 
 

- Baixa utilização de ferrovias (Porto de 
Santos); 

 
- Custo de armazenagem e elevação em 

reais com preços crescentes. 
 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

Voltando aos volumes de açúcar branco exportados, a relativa 

estabilidade demonstrada no total não reflete as mudanças que vêm ocorrendo na 

forma de desempenhar as exportações. Assim, ao serem analisados os volumes por 

tipo de embarque, nota-se nítida alteração em suas modalidades. A predominância 

da exportação por meio de navios convencionais deu lugar aos navios de 

contêineres, que revelam a evolução das exportações de açúcar branco por 

modalidade de embarque (Figura 2). 
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Figura 2: Exportações brasileiras de açúcar branco por modalidade de embarque. 
Fonte: Sucden. 

 

Esta mudança traz grandes impactos na cadeia de exportação, devido, 

principalmente, à perda de escala logística proporcionada pelos grandes volumes 

embarcados de uma só vez nos navios convencionais para um número muito maior 

de embarques de pequenos lotes em navios com contêineres. 

A multiplicação de embarques em lotes menores vem criando boas 

oportunidades para empresas prestadoras de serviços relacionados à exportação, 

como os despachantes aduaneiros, as supervisoras de embarques e análises de 

qualidade, operações logísticas, entre outros. Porém, como acontece em outros 

setores em expansão, a falta de amadurecimento e consolidação das empresas 

participantes provoca um baixo nível de serviço prestado aos clientes.  

Dessa forma, a credibilidade dos prestadores de serviços vem sendo 

testada a cada safra, mas ainda existem casos de descumprimento contratuais, 

sucessivos reajustes de preços, repasse de cobranças adicionais não previstas, 

entre outros. Portanto, conhecer detalhadamente o processo e a relação entre os 

agentes poderá contribuir para a evolução, consolidação e padronização das 

transações. 

Esse aumento no número de embarques, no caso dos contêineres, é 

condição preponderante para mudanças e impactos no processo logístico como um 

todo. Porém, deve-se se somar a isso, a inclusão do próprio contêiner no fluxo da 

exportação. No caso dos navios convencionais, a realização dos embarques 
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depende exclusivamente da disponibilização do açúcar a ser colocado a bordo do 

navio. Já no caso dos contêineres, o que será embarcado não é mais apenas o 

açúcar, e sim, o açúcar dentro de contêineres, o que envolve uma nova logística, 

completamente diferente. 

Assim, a realização dos embarques passa a depender, não somente do 

açúcar, mas também dos contêineres que são disponibilizados pelos armadores, 

donos dos navios. Dessa forma, um novo componente é adicionado ao processo de 

exportação, com o qual a disponibilidade não está sob controle e decisão do 

exportador, que tem seus riscos e variáveis logísticas aumentados, requerendo um 

novo gerenciamento dos processos. 

Enquanto nos navios, a Codesp (Companhia Docas do Estado de São 

Paulo) coordena e divulga um line-up (fila), de acordo com a chegada dos mesmos, 

nos contêineres, a liberação de equipamentos vazios se faz pelo próprio armador, ao 

tempo de sua conveniência. Mais agravante ainda é o fato de alguns armadores 

oferecerem serviços de estufagem e anunciam explicitamente que em momentos de 

falta de equipamentos darão preferência por liberar contêineres vazios para os 

contratantes de seus serviços de estufagem, deixando os demais sem atendimento. 

O que é, no mínimo, uma prática questionável. 

Percebe-se, então, que existem diferentes relacionamentos entre os 

agentes dependendo da modalidade escolhida pelo exportador. Assim, novos 

procedimentos e atividades devem ser desenvolvidos, analisados e mensurados, na 

busca do equilíbrio das relações. Caso contrário, a competitividade da cadeia pode 

ser diminuída. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Este estudo está diretamente relacionado à logística, que de acordo com 

Daskin (1985), pode ser definida como “planejamento e operação dos sistemas 

físicos, informacionais e gerenciais necessários para que insumos e produtos 

vençam condicionantes espaciais e temporais de forma econômica”.  

Nota-se pela definição a importância da variável econômica. Em outras 

palavras, em logística não basta que os produtos se desloquem e atendam seus 

consumidores no tempo esperado, mas sim, que estas operações sejam realizadas 

da forma mais econômica possível. Assim, a gestão logística está constantemente 

aprimorando suas operações e lidando com diferentes alternativas na busca da 

maior eficiência econômica. 

Este trabalho tem como um dos objetivos mapear e comparar os custos 

entre dois arranjos logísticos diferentes para embarques de açúcar branco para 

exportação. Dessa forma, faz-se necessário o conhecimento de alguns conceitos 

relacionados a custos logísticos.  

Primeiramente, vale ressaltar que tais custos têm diferentes 

representatividades na composição do preço final da mercadoria. De forma 

simplificada, quanto maior valor agregado à mercadoria, menos impactantes serão 

os custos logísticos para o cliente final. Por outro lado, à medida que o produto vai 

se aproximando a itens básicos, sem grande adição de valor, mais importante torna-

se a redução dos custos logísticos, que detêm maior participação no custo total 

desses bens. Desse modo, sua gestão passa a ser preponderante para a 

competitividade dos produtores e/ou exportadores. 

No caso do açúcar branco, mesmo tendo maior valor agregado em 

relação ao VHP a granel, ainda se trata de uma commodity agrícola. De acordo com 

Kaldor (1939, p. 3, apud Pereira, 2009, p. 16), o termo commodity pode ser atribuído 

a um bem de consumo, cuja escassez ou redução nos estoques globais causaria 

impacto no preço em âmbito mundial, por ser amplamente produzido e/ou 

consumido nos mais diferentes países do mundo. Trata-se de um bem sem 

diferenciação, que segue uma padronização e, portanto, tem baixo valor agregado.  

Ballou (2006, p. 57) argumenta que a questão básica na logística é a da 

gestão de conflito de custos. Sempre que houver substanciais conflitos de custos 

entre atividades, será necessário gerenciá-los de maneira coordenada. O conceito 
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do custo total refere-se à compensação de todos os custos que estão em conflito 

mútuo e que podem afetar o resultado de uma determinada decisão logística. 

Destaca-se a importância sobre a análise de compensação (trade off) 

entre diferentes alternativas logísticas. A compensação é o reconhecimento de que 

os padrões de custos de várias atividades da empresa frequentemente revelam 

características que as colocam em conflito mútuo. Gerencia-se esse conflito 

mediante o equilíbrio entre as atividades, de maneira que sejam coletivamente 

otimizadas, resultando em menor custo total ao final. 

Adicionalmente, o conceito de custo total deve ser aplicado além dos 

problemas internos da empresa ou, especificamente, dos problemas logísticos. 

Assim, escolher uma modalidade de embarque em detrimento de outra, ou qualquer 

decisão relativa a canais de distribuição, pode afetar os custos logísticos de outra 

empresa relacionada na cadeia de suprimentos.  

As políticas de estoque de um comprador, por exemplo, afetam tanto os 

custos de estoque do remetente, quanto os custos operacionais do transportador. 

Neste caso, faz-se necessário ampliar os limites do sistema além da própria função 

logística da empresa, quando possível, englobando várias empresas.  

Desta forma, a equação do custo total seria expandida, e o escopo do 

processo gerencial ultrapassaria os limites legais da empresa. Inclusive, abre-se 

espaço para discussão mais ampla de coordenação dos processos de produção e 

transações comerciais ao longo da cadeia produtiva. Quando, ou em que situações 

um determinado produto (bem ou serviço) deve ser comprado? Quando deve ser 

produzido internamente? Quando deve ser produzido em conjunto com outra 

empresa? Todas estas questões podem ser agrupadas no conceito de fronteiras de 

eficiência (WILLIAMSON, 1985).  

Para a exportação do açúcar branco, diversos agentes (empresas) estão 

envolvidos na cadeia (canal de distribuição) e interagem entre si, seja via mercado, 

em um extremo, ou integração vertical em outro, passando pelos mais diferentes 

modos de parcerias, acordos comerciais, entre outros. Na Figura 3 estão expostos 

os diversos relacionamentos entre os elos da cadeia de exportação: as modalidades 

de embarques, contêineres ou sacas soltas, o fluxo do açúcar, dos contêineres e as 

contratações e prestações de serviços. 
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Figura 3: Agentes presentes nas exportações de açúcar branco.  
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Assim, podem existir diferentes formas de organização das relações entre 

os agentes da cadeia de exportação. Há desde grupos de usinas que detêm sua 

própria trading ou terminais, numa estrutura mais verticalizada, até cadeias mais 

pautadas pelo relacionamento de mercado, em que os agentes se coordenam via 

mercado e de forma mais independente.  

De acordo com Besanko (2006), a avaliação dos custos e benefícios 

baseada no mercado deve estar relacionada com a eficiência técnica e de agência. 

A eficiência técnica representa o grau em que uma empresa produz o máximo que 

pode a partir de uma combinação de insumos, indicando se a mesma está usando o 

processo de produção de menor custo. Eficiência de agência se refere à extensão 

em que os relacionamentos comerciais de bens e serviços na cadeia vertical foram 

organizados para minimizar os custos de coordenação, agência e das transações. 

Enquanto eficiência técnica se relaciona ao processo de produção, eficiência de 

agência diz respeito ao processo de transações. 

No caso das diferentes modalidades de embarques de açúcar branco, 

mesmo o custo operacional de embarques com contêineres sendo tecnicamente 
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mais eficiente, por apresentar menor preço de serviços, deve ser avaliada a 

proporção do aumento dos custos de coordenação e agenciamento da operação. O 

gestor deve estar atento ao ganho da eficiência técnica em detrimento da perda de 

eficiência de agência em relação aos navios convencionais. 

Além disso, também há grande diferenciação quanto ao papel que cada 

agente pode assumir de acordo com os termos negociados nos contratos para a 

exportação do açúcar. Tais termos seguem um padrão internacional e são 

conhecidos como Incoterms (International Commercial Terms), ou os termos 

internacionais de comércio.  

Segundo as definições contidas no Siscomex (Sistema de Comércio 

Exterior) brasileiro e no próprio site governamental denominado “aprendendo a 

exportar”, os Incoterms tratam das bases dos negócios internacionais e propõem o 

entendimento entre vendedor e comprador quanto às tarefas necessárias para o 

deslocamento da mercadoria, do local onde é elaborada até o destino final (zona de 

consumo).  

Eles definem, de acordo com a estrutura de um contrato de compra e 

venda internacional, os direitos e obrigações recíprocos do exportador e importador, 

estabelecendo um conjunto padrão de definições, 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, entre outros. 

Os Incoterms foram agrupados em quatro categorias por ordem crescente 

de obrigação do vendedor. A Tabela 3 mostra os diferentes grupos. 
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Tabela 3 - Principais grupos de incoterms. 

 

GRUPO INCOTERMS DESCRIÇÃO 

“E” de Ex (PARTIDA - Mínima 
obrigação para o exportador) 

EXW - Ex Works Mercadoria entregue ao 
comprador no estabelecimento 
do vendedor. 

“F” de Free (TRANSPORTE 
PRINCIPAL NÃO PAGO 
PELO EXPORTADOR) 

FCA - Free Carrier 
FAS - Free Alongside Ship 
FOB - Free on Board 

Mercadoria entregue a um 
transportador internacional 
indicado pelo comprador. 

“C” de Cost ou Carriage 
(TRANSPORTE PRINCIPAL 
PAGO PELO EXPORTADOR) 

CFR - Cost and Freight 
CIF - Cost, Insurance and 
Freight 
CPT - Carriage Paid To 
CIP - Carriage and Insurance 
Paid to 

O vendedor contrata o 
transporte, sem assumir riscos 
por perdas ou danos às 
mercadorias ou custos 
adicionais decorrentes de 
eventos ocorridos após o 
embarque e despacho. 

“D”” de Delivery (CHEGADA - 
Máxima obrigação para o 
exportador) 

DAF - Delivered At Frontier 
DES - Delivered Ex-Ship 
DEQ - Delivered Ex-Quay 
DDU - Delivered Duty Unpaid 
DDP - Delivered Duty Paid 

O vendedor se responsabiliza 
por todos os custos e riscos 
para colocar a mercadoria no 
local de destino. 

Fonte: Informações obtidas por meio de consulta do autor ao site “aprendendo a exportar”, da 
Secretaria de Comércio Exterior do governo brasileiro. 

 

 

Na exportação de açúcar branco, a maioria dos exportadores tem suas 

atividades limitadas aos grupos “E” e “F”, citados na Tabela 3. Dessa forma, não 

pagam pelo transporte principal, o afretamento marítimo. Este fato é facilmente 

compreendido à medida que para operar no mercado de fretes marítimos, o 

exportador perderia seu foco principal, o de produzir, para se tornar uma empresa 

com perfil mais comercial e logístico, assemelhado a uma trading.  

Por esse mesmo motivo, as tradings também têm preferência por 

contratos FOB (Free on Board) Santos, em que podem manter seu foco comercial, 

arbitrando preços de produtos ao redor do mundo, desenvolvendo logística e canais 

de distribuição mais eficientes e voltados para o destino. Mesmo assim, é mais 

comum tradings assumirem o papel do exportador buscando o produto na origem ou 

mesmo recebendo em terminais para operação de embarques, do que usinas 

produtoras contratando fretes internacionais. Maior detalhamento dos incoterms 

encontra-se no Apêndice 1. 

Para escopo deste estudo, será adotada a modalidade FOB Santos, 

executada a partir da venda de açúcar de uma usina exportadora que estabelece 

seu sistema logístico por meio da contratação de serviços de prestadores diversos. 

http://www.aprendendoaexportar.gov.br/informacoes/incoterms_exw.htm
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/informacoes/incoterms_fca.htm
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/informacoes/incoterms_fas.htm
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/informacoes/incoterms_fob.htm
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/informacoes/incoterms_cfr.htm
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/informacoes/incoterms_cif.htm
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/informacoes/incoterms_cif.htm
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/informacoes/incoterms_cpt.htm
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/informacoes/incoterms_cip.htm
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/informacoes/incoterms_cip.htm
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/informacoes/incoterms_daf.htm
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/informacoes/incoterms_des.htm
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/informacoes/incoterms_deq.htm
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/informacoes/incoterms_ddu.htm
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/informacoes/incoterms_ddp.htm
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Assim, será tratado o caso em que o exportador assume toda a operação, via 

mercado, realizada no Brasil, disponibilizando a carga no limite entre os ambientes 

nacional e internacional, a partir de onde o comprador assume a responsabilidade 

sobre o produto. 

Em relação à definição das responsabilidades e relacionamentos tratados 

pelos incoterms, vale ressaltar que no caso específico dos embarques em 

contêineres surge um fator adicional a ser analisado. Para a execução da operação 

nacional, faz se necessário o uso dos contêineres que são de propriedade dos 

armadores (donos dos navios), que por sua vez não são contratados pelo 

exportador.  

Assim, forma-se uma amarração operacional entre o armador e o 

exportador, com o uso do contêiner, que é pouco explorada pela teoria. Porém, na 

prática, traz diversos impactos que precisam ser mais amplamente detalhados. A 

operação com responsabilidades claramente definidas e divisão entre os ambientes 

nacional e internacional, ganha um novo componente que entremeia e afeta ambos 

os lados, com potencial contaminação da relação entre exportador e importador. 

Este componente é representado exatamente pelo contêiner. 

O papel do armador, proprietário do navio e dos contêineres, tem início ao 

ser contratado para realização do frete marítimo. A partir daí, ele é responsável por 

disponibilizar os contêineres vazios em perfeitas condições de uso e em tempo hábil 

para a operação de estufagem por parte do exportador. Porém, nesta etapa, podem 

surgir diferentes problemas de difícil coordenação, uma vez que o exportador não 

tem contato comercial com o armador. Alguns exemplos de ocorrências são: falta de 

disponibilidade de equipamentos, liberação de vazios em margens opostas às dos 

embarques, prazos livres de detention1 insuficientes para o desempenho da 

operação, entre outros. Tais problemas serão melhores relatados no tópico a seguir.  

Voltando às estratégias de canais, Ballou (2006, p. 63), expõe duas das 

mais significativas estratégias como sendo o fornecimento sob estoque e o 

fornecimento sob pedido. Pelo fato de o açúcar branco ser uma commodity agrícola 

produzida em regime de safra de sete meses e entressafra de cinco meses, em 

larga escala e com grande padronização, não tem sua produção ditada 

                                                           
1
 Detention: valor devido pela ocorrência de sobre estadia do contêiner nos portos de origem ou 

destino. Em outras palavras. quando há a utilização do contêiner além do tempo contratado com a 
consequente devolução fora do prazo estabelecido. Fonte: www.uniamericabrasil.com.br 
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preponderantemente em função da demanda como outros produtos mais elaborados 

e de maior valor agregado. Porém, focando nas modalidades de embarque em 

navios convencionais ou de contêineres, percebe-se que parte da teoria pode ser 

aproveitada na análise.  

Assim, a modalidade em navios se assemelha à configuração que 

preconiza a eficiência, enquanto em contêineres, a maior importância fica por conta 

da responsividade do suprimento. É como se nos navios fossem processados 

diversos lotes de pedidos dos contêineres de uma só vez, realizando transportes 

com cadência de grande vulto. A disponibilidade é representada apenas pelo açúcar 

e pode ser maximizada. Já nos contêineres, além da disponibilidade do produto, 

deve haver a disponibilidade dos próprios contêineres para o embarque, o que o 

assemelha ao fornecimento por pedidos.  

Na modalidade em contêineres, o canal adquire características ligadas à 

capacidade máxima e substituição instantânea, prazos mínimos para entregas, 

transporte de primeira ordem e processamento individual dos pedidos atrelados aos 

números de reserva (bookings) recebidos na nomeação e com os quais é possível a 

retirada do conjunto de contêineres que irão compor o embarque. 

A Tabela 4 mostra o resumo das características dos canais, de acordo 

com as modalidades de embarque. 

 

Tabela 4 - Características das cadeias de suprimentos. 

 

Tipos de cadeias de 
suprimentos 

Modalidade de 
Embarque 

Característica do projeto do canal 

Cadeias de suprimentos 
eficientes 

Navios com sacas 
soltas 

 
- Estoque de produtos acabados (açúcar, sem 

contêiner); 
- Quantidades econômicas de compras; 
- Remessas de grandes volumes; 
- Processamento por batelada. 

Cadeias de suprimentos 
receptivas 

Navios com 
contêineres 

 
- Capacidade máxima; 
- Prazos de entrega mínimos; 
- Processamento flexível; 
- Transporte de qualidade; 
- Processamento individual dos pedidos. 

Fonte: Ballou (2006) adaptado pelo autor. 

 

 

Colocadas as principais teorias relacionadas ao trabalho, seguem-se os 

objetivos, método e resultados obtidos. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. OBJETIVOS 



 

 

36 

4 OBJETIVOS 

 

 

O objetivo deste trabalho é descrever os diferentes passos para a 

exportação de açúcar branco brasileiro, de acordo com duas modalidades de 

embarques: navios com sacas soltas (convencionais) e em contêineres.  

Serão realizados o mapeamento e a comparação dos custos em ambos 

os formatos. Tanto os custos operacionais, para a análise quantitativa de 

compensação (trade off), como outros de mensuração mais complexa, para análise 

qualitativa referente aos custos de coordenação dos processos. 

Dessa forma, este estudo ilustrará diferentes arranjos logísticos, suas 

tendências, práticas e seus desafios, podendo auxiliar os tomadores de decisões na 

busca da melhoria na competitividade brasileira diante do mercado internacional de 

açúcar branco. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. MÉTODO 
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5 MÉTODO 

 

 

Os métodos científicos a serem utilizados neste estudo serão as 

pesquisas exploratória e descritiva. Exploratória a partir do momento em que há 

pouco conhecimento sobre a temática abordada. Os embarques de açúcar em 

contêineres se iniciaram a menos de 10 anos, sendo realmente difundidos há 

apenas cinco anos.  

De acordo com Raupp e Beuren (2003, p. 80), por meio do estudo 

exploratório, busca-se conhecer com maior profundidade o assunto, de modo a 

torná-lo mais claro ou construir questões importantes para a condução de pesquisas. 

Gil (1999) destaca que a pesquisa exploratória é desenvolvida no sentido de 

proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato. Uma característica 

importante da pesquisa exploratória consiste no aprofundamento de conceitos 

preliminares sobre determinada temática não contemplada de modo satisfatório 

anteriormente. Assim, contribui para o esclarecimento de questões superficialmente 

abordadas sobre o assunto. 

Também serão aproveitados os métodos de pesquisa descritiva, uma vez 

que de acordo com Andrade (2002), existe a preocupação em observar os fatos, 

registrá-los, analisá-los, classificá-los e interpretá-los, e o pesquisador não interfere 

neles. Os resultados obtidos com base em pesquisa descritiva podem contribuir no 

sentido de identificar relações existentes entre as variáveis estudadas de 

determinada população. Portanto, o pesquisador informa sobre situações, fatos, 

opiniões ou comportamentos que têm lugar na população analisada. 

As pesquisas descritivas caracterizam-se como estudos que procuram 

determinar status, opiniões ou projeções futuras nas respostas obtidas. A sua 

valorização está baseada na premissa que os problemas podem ser resolvidos e as 

práticas podem ser melhoradas pela descrição e análise de observações objetivas e 

diretas. As técnicas utilizadas para a obtenção de informações são bastante 

diversas, destacando-se os questionários, as entrevistas e as observações. 

Este estudo está pautado nas observações do autor, que trabalhou por 

cinco anos como responsável direto pela migração dos embarques de navios 

convencionais para contêineres de uma grande usina produtora de açúcar cristal 

branco. Assim, as observações são baseadas em experiências práticas e diretas nos 
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mercados envolvidos. Além disso, a fundamentação teórica segue basicamente os 

conceitos logísticos propostos por Ballou (2006), que elabora uma lista de atividades 

principais e de suporte, essenciais para a cadeia de suprimentos ou distribuição, 

sendo elas: 

-  Atividades principais: 

 Serviços aos clientes (em conjunto com marketing); 

 Transporte; 

 Gerência de Estoques; 

 Fluxo de Informações e processamento de pedidos. 

-  Atividades de suporte: 

 Armazenagem; 

 Manuseio de materiais; 

 Compras (fluxo de entrada); 

 Programação do produto (fluxo de saída); 

 Manutenção de informações. 

 

Mais especificamente, o estudo se baseia nas atividades principais de 

logística. Uma vez que os clientes finais ou os compradores intermediários do açúcar 

demandam lotes menores e mais lineares ao longo do ano, o estudo se relaciona 

diretamente aos serviços aos clientes, transporte e gestão de estoque. O transporte 

agrega valor de local (locacional) aos produtos, enquanto a manutenção de 

estoques agrega-lhes valor de tempo (temporal). Adicionalmente, quando o 

atendimento dessa demanda implica na transição da modalidade de navios 

convencionais para contêineres, o fluxo de informações e processamento de 

pedidos é modificado, aumentando suas operações e necessidade de controles mais 

elaborados. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. RESULTADOS 
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6 RESULTADOS 

 

Para a realização da exportação do açúcar branco é necessário o 

cumprimento de alguns passos básicos, como: 

1-  negociação da compra e venda do açúcar e elaboração do contrato 

comercial; 

2- contratação do frete (rodoviário, ferroviário ou multimodal) entre a 

origem (usina produtora) e o destino (porto de embarque); 

3-  contratação dos serviços de armazenagem e elevação do açúcar no 

porto; 

4-  elaboração dos documentos de exportação e contratação de serviços 

de despacho aduaneiros; 

5-  emissão de invoices e envio do jogo de documentos e certificados 

para recebimento do açúcar, controle dos saldos das diferentes etapas 

(quantidade com preços fixados, quantidades nomeadas, embarcadas, 

cobrança, recebimento), finalização do processo, arquivamento, 

apuração de custos do processo e receitas líquidas. 

 

A seguir será detalhado cada passo, indicando as principais diferenças e 

impactos nos custos trazidos pelas diferentes modalidades de embarque, em navios 

com sacas soltas ou em contêineres. 

 

6.1 Negociação da compra e venda do açúcar e elaboração do contrato 
comercial  

 

A partir da negociação e do acordo de compra e venda de açúcar entre o 

comprador, que deseja suprir uma demanda específica, e o vendedor, que busca a 

destinação da oferta de sua produção, o contrato é então celebrado entre as partes. 

Neste momento são definidos: a quantidade, o preço, a forma de precificação (fixa 

ou a fixar por meio contratos futuros negociados em bolsa), períodos de embarque, 

entre outros. A partir de então surgem os primeiros controles para que o contrato 

seja executado conforme acordado, sem prejuízo às partes. 

A principal diferença entre as modalidades surge pelo fato de que os 

embarques por contêineres podem ser mais regulares e lineares ao longo do ano. 
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Como exemplo, são comuns os contratos de 100 contêineres por mês (2.700t), 

compreendendo de junho de um ano a março do ano seguinte, totalizando 27 mil 

toneladas. Enquanto que para uma programação deste tipo em navios, mesmo que 

com embarques parciais de 7.000t/mês (metade de um navio convencional), para 

equivalente período de 10 meses, seriam necessárias 70 mil toneladas, quase o 

triplo de açúcar. 

Deste fato já se percebem diferenças relacionadas ao destino da carga, 

enquanto nos contêineres o destino costuma ser indústrias alimentícias diretamente, 

nos navios, a preponderância é o fornecimento a atacadistas, que posteriormente 

fazem a distribuição do volume no mercado doméstico do país destino. Além disso, o 

perfil das tradings importadoras também difere, uma vez que para embarques em 

navios, devido ao grande volume de capital empregado em cada operação, apenas 

as maiores, mais estruturadas e tradicionais costumam participar do mercado. 

Enquanto que nos contêineres, são comuns pequenas tradings operando juntamente 

com as demais. Isto também explica a diversidade maior de países destinos no caso 

dos contêineres.  

O impacto dos custos nesta etapa é relativo ao fluxo de informações e a 

gestão de estoque. Para melhor ilustrar a diferença, toma-se como exemplo a 

exportação de 70 mil toneladas de açúcar. No caso dos navios, o montante poderia 

ser coberto por apenas um contrato, com cinco diferentes embarques (padrão de 14 

mil toneladas cada). Os embarques aconteceriam em respectivos períodos, como 

exemplo: junho, julho, agosto, setembro e outubro. O desdobramento seguinte 

refere-se à definição do preço da mercadoria, geralmente feito por meio de ordens 

contra as diferentes telas de cotação de preços no mercado futuro em bolsas 

internacionais de commodities.  

Seguindo o mesmo exemplo, no caso dos contêineres, a quantidade de 

70 mil toneladas representa cerca de 2.600 unidades padrão, de 27 toneladas cada 

(TEU - Twenty-foot Equivalent Unit), que são as comumente utilizadas para o 

açúcar. Os lotes médios podem ser considerados de 25 contêineres para cada 

embarque, o que elevaria a quantidade para mais de 100 diferentes processos de 

exportação. Dessa forma, o número de embarques é 20 vezes maior que no navio 

convencional. Tal fato acarretará diversos outros impactos mais adiante no processo 

de exportação, porém neste momento, o foco é a negociação e elaboração do 

contrato. 
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A Tabela 5 resume as diferenças entre as modalidades de embarque 

nessa fase da exportação. 

 

Tabela 5: Resumo das diferenças nos contratos por modalidade de embarque. 

  Convencional Contêineres 

Número de contratos Menor Maior 

Períodos de embarque Menor Maior 

Impacto do contêiner: 
Efeito inverso ao da consolidação 

Aprimoramento de controles 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Assim, existem duas alternativas básicas para negociar a mesma 

quantidade citada acima: manter a venda para um mesmo cliente, mas que 

dificilmente realizaria tantos embarques provenientes de apenas um exportador no 

período de cinco meses. Dessa forma, seria necessário o alongamento ou a diluição 

dos períodos de embarques. Por exemplo, dez períodos mensais de 260 contêineres 

cada, ou a venda no mesmo espaço de tempo, cinco meses, para dois ou três 

diferentes clientes. 

Em ambos os casos, o custo de coordenação, monitoramento e controle 

da execução dos contratos se elevam, tornando-se necessária algumas das 

seguintes ações: contratação de pessoal, desenvolvimento de ferramentas de 

controle, sistemas de informática, entre outros. Por consequência, passam a existir 

mais custos fixos e indiretos relacionados ao aumento do número de contratos e 

seus acompanhamentos. 

 

6.2 Contratação do frete da origem ao porto de embarque 

 

Refere-se à execução do transporte terrestre até o porto, envolvendo a 

definição da cadência de retirada, acompanhamento dos carregamentos e 

descargas no porto, cumprimento das datas de embarques, controles de qualidade 

do produto, controle de veículos em trânsito e eventuais perdas, entre outros. 

Existem diferenças entre as duas modalidades de embarque quanto à 

cadência de carregamento. Em embarques de navios convencionais, o 
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carregamento é iniciado após a nomeação do navio, que fará o transporte 

internacional da carga, e de acordo com a programação combinada com o terminal 

de embarque. Tudo baseado na previsão de chegada e atracação do navio. O 

terminal geralmente também é o armazém que recebe a carga para a formação de 

lote. As cadências são constantes e mais lineares, variando de 500 a 1.000 

toneladas por dia. O período total da operação envolve em torno de 15 dias e 

aproximadamente 380 viagens para navios de 14.000 toneladas.  

Como descrito, trata-se de uma operação relativamente simples, com 

certa constância e boa previsibilidade. A programação junto às transportadoras é, 

então, facilitada e existe tempo suficiente para controlar e contornar eventuais 

transtornos durante o período de carregamento. O monitoramento torna-se maior 

apenas nos últimos dias de embarque, com o navio já atracado e em operação. 

Em embarques em contêineres, a cadência é feita por lotes (bookings), 

com quantidade média de 25 contêineres, ou 675 toneladas, envolvendo em torno 

de 18 viagens de caminhões até o porto. Porém, para conciliar as quantidades 

exatas de veículos com as dos lotes, múltiplos de 27 t, existe um trabalho maior de 

coordenação devido à grande diversidade de modelos de caminhões e suas 

diferentes capacidades de carga, como: truck (14 t.), graneleiro (27 t.), wanderléia 

(32 t.), bi-trem (37 t.), rodotrem (52 t.), entre outros.  

Para amenizar o esforço na conciliação citada acima, é importante que 

haja um mínimo de escala operacional, sendo necessária a venda de um volume 

capaz de gerar certa sobreposição de embarques e manter um fluxo de operações 

de estufagem no porto e carregamento na usina. Com isso, o fechamento de um lote 

e início de outro podem ser feitos com cargas parciais de um mesmo veículo 

carregado em sua totalidade. Além disso, a quebra de ritmo provoca a dispersão dos 

veículos contratados para o frete, dificultando a permanência de caminhões 

dedicados (“na linha”) e impossibilitando a contratação de transportadoras com 

grande quantidade de frota própria. 

Por outro lado, como a venda é feita por períodos mensais, nada impede 

que os embarques se concentrem em determinadas épocas do mês. Assim, 

determinado volume que busque a sobreposição para ajudar no fluxo, pode passar a 

atrapalhar, com sobreposição demasiada que acabe por colocar em risco o 

desempenho da operação dentro dos prazos estipulados. Nota-se, portanto, que a 
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exportação em contêineres aumenta a exposição a tais variáveis, elevando o risco 

operacional para o exportador. 

A ocorrência de perdas, principalmente por extravio de sacas de açúcar é 

maior no caso dos contêineres, sendo necessário um rigoroso acompanhamento por 

supervisoras de embarques contratadas pelo exportador.  

Por fim, não há diferença significativa no custo operacional do frete por 

tonelada. Porém, existe a elevação de custos de coordenação ou mesmo custo de 

processamento de pedido (Ballou, 2006), conforme ocorre à transição de embarque 

de navios convencionais para os embarques em contêineres.  

A Tabela 6 resume as diferenças entre as modalidades de embarque 

nessa fase da exportação. 

 

Tabela 6: Resumo das diferenças nos fretes terrestres por modalidade de embarque. 

  Convencional Contêineres 

Cadência Constante Pausas  

Prazo por lote Longo Curto 

Veículos dedicados Facilmente Dificilmente 

Tolerância ao imprevisto Alta Baixa 

Sobrecarga ao sistema Menor Maior 

Impacto do contêiner: 
Gerenciamento maior do fluxo de informação 

Aumento da equipe   

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

6.3 Contratação dos serviços de armazenagem e elevação do açúcar no porto 

 

Trata-se da etapa operacional de embarque do açúcar em navios 

nomeados para transporte internacional da carga. É o momento em que a diferença 

entre os custos aparece mais nitidamente. Também existem grande diferenças entre 

os agentes envolvidos e o processo operacional, de acordo com as duas 

modalidades aqui estudadas.  

Nos contêineres existem três tipos de terminais envolvidos, sendo eles: 

depósitos (depot) de vazios, terminais de estufagem (alfandegados ou não) e 

terminais de embarque. Os depot de vazios são empresas contratadas pelos 
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armadores (proprietários dos navios e dos contêineres) para armazenagem e reparo 

dos contêineres procedentes das importações anteriores ou mesmo trazidos vazios 

de outros países para posterior exportação. Esses equipamentos são liberados pelo 

armador, indicando ao exportador em qual depósito devem ser retirados para 

atendimento de determinada reserva (booking), informado na nomeação e fruto da 

contratação do frete marítimo. Os exportadores têm pouco relacionamento com tais 

terminais e não participam da decisão de contratação ou escolha dos mesmos. 

Os terminais de estufagem são aqueles designados pelo exportador para 

o transporte dos contêineres entre a retirada no depot de vazios e a entrega 

posterior nos terminais de embarque. Além disso, fazem o recebimento do açúcar 

vindo da origem, transferindo as sacas dos veículos para o interior dos contêineres, 

em um processo conhecido como estufagem. Contratam mão-de-obra sindicalizada, 

no caso do Porto de Santos. Esta forma citada representa a maioria das operações 

atuais. Porém, também existe a opção da operação no interior, em que os 

contêineres são transportados até a origem, onde é realizada a estufagem. 

Posteriormente, a entrega ocorre diretamente no terminal de embarque. O caso do 

café é emblemático para exemplificar tal mudança; antes, com operação realizada 

predominantemente no porto, passando para o interior mais recentemente. 

Porém, devido ao baixo valor agregado do açúcar, ainda não é viável 

economicamente o transporte dos contêineres até a origem, assim como também 

não é viável o envio de carga para armazéns para posterior estufagem de acordo 

com a disponibilidade de vazios.  

Existe grande diversidade de terminais de estufagem em ambas as 

margens, esquerda (Guarujá) e direita (Santos). Dessa forma, a liberação de vazios 

pode ocorrer em duas margens distintas, sendo que o exportador deve manter 

opções de terminais de estufagens em ambas. Além disso, deve também se 

proteger contratualmente contra custos extras nos casos em que haja a liberação em 

margem distinta do embarque. Os custos adicionais, nestes casos, devem ser 

repassados ao contratante do frete marítimo, já que são ocasionados por 

conveniência dos armadores, detentores dos contêineres.  

Os terminais de estufagem podem ser alfandegados ou não. Nos 

terminais alfandegados (Redex), os exportadores têm a possibilidade de dar entrada 

no desembaraço aduaneiro, com a presença de carga, e ter o despacho liberado 

antes da entrega efetiva no terminal de embarque. Isto reduz os riscos de iniciar tal 
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processo apenas após a entrega total do lote nos terminais de embarque, que em 

eventuais problemas no desembaraço pode trazer custos superiores. Outra 

variedade é em relação à estrutura e ao tamanho da empresa proprietária destes 

terminais, variando de pequenos armazéns com área murada até grandes 

operadores logísticos. 

Os terminais de embarque, por sua vez, são empresas detentoras da 

concessão da área portuária e berços de atracação para operação de embarque 

(exportação) e desembarque de produtos importados. Diferentemente dos terminais 

de navios convencionais, que são exclusivos para operação de exportação de 

açúcar granel e ensacado, nos contêineres tais terminais trabalham com todos os 

tipos de produtos, tanto na importação como exportação. Talvez esse seja o 

principal motivo que explique a relação impessoal com o exportador. Além disso, o 

fato de que os armadores é que fazem o acordo para atracação em determinado 

terminal, conforme suas linhas marítimas, também prejudica o contato do 

exportador. Dessa forma, resta ao exportador cumprir a entrega do produto no 

terminal de embarque designado pelo comprador, por meio do armador contratado, 

sem decisão ou escolha prévia. 

Essa relação impessoal e a impossibilidade de escolha são fatos que se 

agravam à medida que existem cobranças diferenciadas das taxas de capatazias 

(THC - Terminal Handling Charge) pelo serviço de elevação e embarque dos 

contêineres. Além disso, alguns terminais cobram taxas de pesagem, COANA e 

ISPS CODE (Código Internacional para a Proteção de Navios e Instalações 

Portuárias) e outros não. Assim, não bastasse o custo do serviço ser tabelado, sem 

margem para negociação, ainda existem outros custos que variam de acordo com o 

terminal indicado, sendo descobertos após a nomeação. Esta incerteza no custo 

pesa negativamente na tomada de decisão de exportadores ao considerarem o 

embarque em contêineres. No Apêndice 2 encontram-se as tabelas com os diversos 

custos diferentes por terminal de embarque e armadores. 

Passando para a descrição da etapa operacional, um embarque em 

contêiner inicia-se com a nomeação por parte do comprador, que tem informações 

como quantidade, porto de destino, local de retirada dos contêineres vazios, local de 

entrega dos cheios (terminal de embarque), onde o navio irá atracar posteriormente 

e, principalmente, os prazos para a execução da operação, conhecidos como 

deadlines (datas limites). Tais prazos irão reger toda a programação da operação e 
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geralmente são apertados, em torno de sete a 10 dias. A praxe de mercado é que a 

nomeação deve ocorrer em no mínimo 10 dias antes do prazo limite de entrega dos 

contêineres estufados e desembaraçados no terminal de embarque (deadline de 

carga).  

Após a nomeação, o exportador deve, por meio de sua supervisora de 

embarque contratada, agendar a vistoria dos equipamentos (contêineres vazios) nos 

terminais de depot de vazios indicado. Uma vez com tais equipamentos aprovados, 

inicia-se a remoção dos mesmos para o terminal de estufagem. Neste momento 

deve-se iniciar simultaneamente o carregamento do açúcar na usina. A estufagem é, 

então, programada para os dias em sequência. 

A coordenação entre a retirada de vazios no porto, carregamento na usina 

e a chegada da carga no dia programado é crucial para o desempenho da operação, 

uma vez que o produto é transferido diretamente dos veículos para os contêineres 

utilizando-se mão-de-obra (movimentadores de carga) no processo conhecido como 

estufagem. Portanto, um descompasso em qualquer uma das etapas acarreta custos 

adicionais que podem inviabilizar a operação em relação ao embarque convencional 

de navios sacas soltas. 

Os exemplos mais comuns de problemas de conciliação são os seguintes: 

 

1-  carregamento de açúcar na usina contando com a retirada de vazios 

que acaba não ocorrendo efetivamente, gerando estadias de veículos 

carregados no porto aguardando a disponibilidade de contêineres; 

 

2-  carregamento menor que o programado na usina, quebra de veículos 

no trajeto ou qualquer incidente que aumente significativamente o 

tempo de trajeto estimado, resultando no não cumprimento da 

estufagem total programada na data. Tal fato pode gerar inúmeras 

consequências, desde a simples reprogramação da estufagem até a 

perda do embarque pelo não cumprimento da data limite. Vale 

ressaltar que embarques parciais raramente são permitidos, o que 

aumenta ainda mais a necessidade de coordenação para que todo o 

lote seja devidamente finalizado; 
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3-  falta de mão-de-obra no terminal. No caso do Porto de Santos, a mão-

de-obra é sindicalizada e em momentos de pico de exportação, o 

sindicato pode não ser capaz de suprir a demanda das programações 

de estufagens, gerando atraso nos embarques e estadias de veículos, 

que ao final representam custos adicionais ao exportador. 

 

Tal problema ficou latente, por exemplo, no ano safra de 2010/11, quando 

o recorde das exportações de açúcar evidenciou o gargalo logístico em relação à 

mão-de-obra. Os terminais não aceitaram assumir as despesas com estadias de 

veículos ou perda de embarques sob a prerrogativa do problema ter sido gerado 

pelo sindicato e pela impossibilidade de contratação da mão-de-obra própria 

diretamente. 

Este fato demonstrou despreparo e desorganização generalizada, sendo 

que os exportadores (clientes) tiveram que arcar com o aumento repentino dos 

preços, porém sem a garantia de atendimento da demanda contratada. Muitos 

contratos foram negligenciados, ilustrando a falta de maturidade nas relações 

comerciais, gerando perda de competitividade para a modalidade. 

Além disso, o número de embarques perdidos pelo não cumprimento dos 

deadlines (datas limites) aumenta significativamente o custo das operações, uma 

vez que existe a incidência da cobrança de detention por parte dos armadores, 

donos dos contêineres. Como dito anteriormente, essa cobrança refere-se à 

extrapolação do prazo de disponibilização dos equipamentos para uso pelo 

exportador até a entrega e cumprimento do embarque. 

No caso dos navios convencionais também existe cobrança adicional pelo 

não cumprimento do prazo de carregamento estipulado no afretamento do navio. 

Geralmente, para navios de 14 mil toneladas são previstas pranchas diárias de 

1.500t, o que possibilita o exportador a utilizar pouco mais de nove dias para 

embarque total da carga. Caso esse tempo seja excedido, o exportador deve arcar 

com despesa extra conhecida por demmurage. Por outro lado, se o exportador 

efetuar o embarque em menor tempo, tem direito de receber o despatch por cada dia 

de antecipação.  

Voltando ao processo, ao finalizar a estufagem, é necessária a liberação 

aduaneira da carga junto à receita federal. Caso o terminal de estufagem seja 

alfandegado (Redex), o desembaraço pode ser efetuado por meio da presença da 
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carga no próprio terminal de estufagem, para posterior entrega da mesma já liberada 

para exportação no terminal de embarque. Já nos casos de terminais não 

alfandegados, a carga precisa ser entregue, em sua totalidade, no terminal de 

embarque para que o processo de despacho aduaneiro seja solicitado.  

As liberações ocorrem normalmente em 24 horas após a entrada da 

documentação, tempo que pode ser insuficiente para o atendimento do deadline de 

carga. Assim, operar com terminais alfandegados evita o risco de perda de prazos 

com a carga parcial ou totalmente entregue nos terminais de embarques, locais onde 

os custos de armazenagem são maiores por se tratar de área portuária. 

Com a carga entregue e liberada no terminal de embarque, dentro dos 

prazos mencionados na nomeação e atualizados diariamente pelos armadores, resta 

ao exportador aguardar a chegada do navio para que a carga seja finalmente 

embarcada. Momento em que há a cobrança de taxas de manuseio, THC, elevação 

dos contêineres, liberação de BL (Bill of Lading), entre outras repassadas pelos 

armadores e terminais de embarque ao exportador (Apêndice 2). 

Assim, o custo destas taxas, somadas aos custos de contratação de 

supervisão e estufagem dos contêineres, vão compor o custo operacional total desta 

etapa e poderão ser comparados aos custos de armazenagem e elevação para os 

navios convencionais com carga solta. Na Tabela 7 está demonstrada a evolução 

dos principais custos operacionais em embarques de contêineres. 

 

Tabela 7 - Custos operacionais do embarque de açúcar branco em contêineres por serviço. 

 

 Supervisão Cntrs. Estufagem THC Total 

Ano Safra R$/Cntr R$/Ton R$/Cntr R$/Ton R$/Cntr R$/Ton R$/Cntr R$/Ton 

2008/09 50,00 1,85 580,00 21,48 380,00 14,07 1010,00 37,41 

2009/10 50,00 1,85 630,00 23,33 460,00 17,04 1140,00 42,22 

2010/11 55,00 2,04 750,00 27,78 580,00 21,48 1385,00 51,30 

2011/12* 60,00 2,22 1050,00 38,89 700,00 25,93 1810,00 67,04 

*Previsão 
Fonte: Dados médios obtidos pelo autor em levantamento junto às seguintes empresas: Abeni 
Logística, Libra Valongo, Transmodal, Rocha Top, Coopercarga, MSC, CMA-CGM, Hamburg 
Sud, Libra T37, Santos Brasil, Hipercon, Rodrimar. 
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Os embarques com navios convencionais de sacas soltas envolvem 

volumes maiores, em média 14 mil toneladas de açúcar ou 280 mil sacas de 50 kg. 

Apesar disso, o processo é realizado com menos participantes e é mais simplificado. 

O início também se dá por meio da nomeação de navio por parte do comprador, em 

que são especificadas as dimensões e capacidades dos porões, o porto de destino e 

a data prevista de chegada ao porto.  

Esta nomeação deve ser submetida ao terminal de embarque contratado 

para que o navio seja avaliado e aceito. Neste momento, o terminal também estima 

uma data para atracação, baseado em sua line up, definindo o cronograma de 

descida da carga junto ao exportador. Tais terminais se diferem de acordo com o 

embarque, podendo ser mecanizado em berço privatizado (concessionárias) ou 

convencional em berço público.  

Nos terminais de embarque mecanizado, a capacidade operacional chega 

a ser de três a quatro vezes maior devido à utilização de ship loaders, grandes 

equipamentos que levam as esteiras de açúcar até dentro dos porões dos navios. O 

uso de mão-de-obra é reduzido e a operação ocorre 24h por dia, todos os dias da 

semana. Já no embarque convencional, a taxa esperada de operação é de 1.000 

toneladas por dia, utilizando mão-de-obra e guindastes dos próprios navios, que 

içam a carga até os porões. Em ambos os casos, há formação de lote previamente à 

atracação do navio em armazéns. 

A operação transcorre por no mínimo 15 dias, com cadência de 

carregamento em torno de 1.000 toneladas/dia. O preço pela contratação dos 

serviços de armazenagem e elevação é definido por contrato e sofreu aumento nos 

últimos anos, impulsionado pelo crescimento total das exportações de açúcar e pela 

redução da oferta, tanto em detrimento às operações de embarque de açúcar a 

granel (VHP), como pelo aumento de concentração dos prestadores desse serviço.  

No caso do Porto de Santos, os terminais mecanizados são propriedades 

de empresas fortemente relacionadas ao processo produtivo do açúcar, sendo elas: 

Cosan, que comprou o terminal Teaçú, anteriormente de propriedade da Nova 

América, e a Coopersucar. Há três anos existia também o TEAG T33 de propriedade 

da Cargill em conjunto com a CrystalSev, porém o terminal acabou sendo vendido 

para a Libra T37, grande operadora de contêineres interessada em aumentar sua 

área portuária e berços de atracação.  
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Dessa forma, o preço da armazenagem e elevação para navios 

convencionais com sacas soltas aumentou nos últimos anos, saltando de R$ 63,00/t 

no ano safra de 2008/09 para R$ 87,00/t na safra de 2011/12, alta de 38% em três 

anos. A Figura 4 demonstra a comparação dos custos operacionais entre os 

embarques em contêineres e em navios, já somadas as despesas com supervisão, 

que no caso dos navios é de apenas R$ 0,30/t (trinta centavos por tonelada). 

 

 
 

Figura 4: Evolução das despesas de fobização por tipo de embarque. 
Fonte: Dados médios obtidos pelo autor em levantamento junto às seguintes empresas:  
Abeni Logística, Libra Valongo, Transmodal, Rocha Top, Coopercarga, MSC, CMA-CGM, 
Hamburg Sud, Libra T37, Santos Brasil, Hipercon, Rodrimar. 

 

Pela análise dos custos operacionais, não há dúvidas de que a 

modalidade de embarque em contêineres é mais vantajosa economicamente, 

trazendo maior eficiência técnica. Porém, de acordo com Besanko (2006), a 

eficiência de agência também deve ser levada em consideração e se refere aos 

relacionamentos comerciais de bens e serviços buscando minimizar os custos de 

coordenação, agência e transações. Assim, uma análise mais completa com a 

observação do custo total e trade off será feita posteriormente, como tópico final 

desta etapa de resultados.  

A Tabela 8, a seguir, resume as diferenças entre as modalidades de 

embarque nessa fase da exportação. 
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Tabela 8: Resumo das diferenças nos serviços de armazenagem e elevação por 

modalidade de embarque. 

  Convencional Contêineres 

Agentes envolvidos Menos Mais 

Dependência do armador Baixa Alta 

Margens Uma Duas 

Terminais Exclusivo Diversificado 

Mão-de-obra Menos Mais 

Impacto do contêiner: 
Menor custo por tonelada e maior de coordenação 

Aumento da equipe   

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

6.4  Elaboração dos documentos de exportação e contratação de serviços de 
despacho aduaneiros 

 

Cada país destino necessita de diferentes jogos de documentos e 

certificados, que devem ser elaborados pelo exportador junto a diversos órgãos 

(câmaras de comércio, laboratórios, faculdades, certificadores, etc.). Além disso, o 

trâmite junto à Receita Federal brasileira e o Siscomex é burocrático, requerendo 

diversos procedimentos e controles, como: emissão de R.E. (registro de exportação), 

presença de carga, solicitação de despacho, entre outros. 

Com os embarques em contêineres, a quantidade de jogos de 

documentos a serem confeccionadas foi basicamente aumentada em 28 vezes. Isso 

se compararmos um embarque de navio com sacas soltas de 14 mil toneladas com 

um lote de 20 contêineres de 27 toneladas cada, com um total de 540 toneladas, 

que é bem comum. Dessa forma, são necessários 28 embarques diferentes e 28 

processos para exportar a mesma quantidade pretendida. 

Soma-se a isso o fato de os embarques em contêineres terem ampliado a 

diversidade de destino, com diferentes países e suas peculiaridades documentais. 

Até mesmo a especificação do produto passou a ser mais detalhada. Como 

exemplo, o padrão para o açúcar cristal branco menciona os seguintes itens: cor, 
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polarização, umidade e cinzas. Portanto, trata-se de uma especificação básica, 

amplamente aceita, que é contratada antes da venda no destino.  

Porém, muitos contratos de compra de açúcar por parte de tradings na 

modalidade de contêineres são realizados simultaneamente com a venda no 

destino. O consumidor final, nestes casos, geralmente são indústrias alimentícias 

que demandam especificações mais detalhadas, acrescentando itens como: teor de 

sulfito, partículas magnetizáveis, controle de metais pesados, controles 

microbiológicos, entre outros. 

Nesta etapa também fica mais nítido o aumento de custo trazido pelo 

incremento no número de embarques e multiplicação dos processos de exportação 

na modalidade de contêineres. Para aumentar ainda mais este impacto, vale 

ressaltar que os custos para preparação de documentação e despacho aduaneiro 

são fixos e representados primeiramente pelo próprio aumento da equipe dedicada a 

este trabalho. O que nos casos dos navios convencionais demandava o esforço de 

uma pessoa passa a ser feito por uma equipe de pessoas nos contêineres.  

Além disso, a emissão dos diversos certificados também se dá por preços 

fixos, não importando a quantidade a que o documento se refere. Até mesmo os 

custos com correios para o trâmite dos certificados são fixos por envelope, em última 

análise. Dessa forma, o custo por tonelada no caso do contêiner sobe fortemente, 

como pode ser demonstrado abaixo: 

 

Um jogo de documento padrão conta com a seguinte composição:  

-  Certificado de Origem: R$ 65,00 (emitido pela câmara do comércio); 

-  Certificado Sanitário: R$ 120,00 (emitido pelo Cena2 - USP); 

-  Certificado de Radioatividade: R$ 120,00 (emitido pelo Cena - USP); 

-  Certificado de Saúde: R$ 120,00 (emitido pelo Cena - USP); 

- Certificado de Qualidade e Quantidade: custo incluso na inspeção 

dos contêineres e supervisão de embarque; 

-  Certificado de Análise: R$ 110,00; 

-  Packing list: R$ 110,00. 

 

Soma-se a isso o custo de despacho aduaneiro que também ocorre por 

processo e gira em torno de: R$ 545,00, mais contribuição do SDA (Sindicato dos 
                                                           
2Cena - Centro de Energia Nuclear na Agricultura do Campus “Luiz Queiroz” - USP - Piracicaba. 
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Despachantes Aduaneiros) de R$65,00, totalizando: R$ 610,00. Isto posto, o custo 

total com certificações, documentação e despacho aduaneiro para um embarque 

representa um custo total de R$ 1.255,00. 

Nota-se que o montante do custo total não é expressivo, se analisado em 

termos absolutos. Porém, é no momento em que se divide pela quantidade 

exportada e encontra-se o custo por tonelada ou custo unitário, que a análise passa 

a evidenciar grandes variações.  

Assim, como visto anteriormente, durante a negociação da venda e 

elaboração do contrato é definido um montante a ser embarcado por período, como 

por exemplo, 100 contêineres em determinado mês. Porém, este montante pode ser 

perfomardo em diferentes combinações de embarque, que ao final irão impactar 

fortemente a apuração do custo unitário. Então, o volume de 100 contêineres em um 

mês pode ser atingido, por exemplo, por meio de dois embarques de 50 contêineres 

cada, ou mesmo 10 embarques de 10 contêineres cada. A variação do custo unitário 

com documentação e despacho passaria a ser a seguinte: 

- Volume contratado mensal: 100 contêineres ou 2.700 toneladas; 

- Custo total com documentação e despacho por embarque: R$ 1.255,00 

 

1º opção: dois embarques de 50 contêineres ou 1.350t cada: 

- Custo total com dois embarques: R$ 2.510,00 

- Custo unitário com dois embarques: (R$ 2.510,00/2.700) = R$ 0,93 

 

2º opção: 10 embarques de 10 contêineres ou 270t cada: 

- Custo total com 10 embarques: R$ 12.550,00 

- Custo unitário com 10 embarques: (R$ 12.550,00/2.700) = R$ 4,65 

 

Portanto, a variação do custo unitário com documentação e despacho 

chega a 400%, o quádruplo de um caso para outro. O preço do açúcar branco no 

mercado internacional nos últimos cinco anos girou em torno de US$ 600 a US$ 800 

por tonelada. Assim, mesmo que o custo unitário desta etapa represente apenas 

entre 0,15% a 0,65% do preço final, essa variabilidade afeta a receita líquida do 

exportador, trazendo desconforto e contribuindo negativamente para a modalidade 

de embarque em contêineres. 
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Este fato pode ser analisado de forma assemelhada aos problemas de 

consolidação. Ballou (2006), afirma que grandes embarques a partir de vários de 

menor porte representam uma poderosa força econômica no planejamento 

estratégico, sendo resultado de sólidas economias de escala que estão presentes na 

estrutura custo-frete, que aqui seria substituída pela estrutura custo-documentação.  

Porém, a decisão de combinar diferentes embarques menores em apenas 

um maior, não cabe ao exportador e sim ao comprador e sua distribuição 

internacional. Resta ao exportador a definição de uma quantidade mínima de 

contêineres por embarque, buscando minimizar o problema. Atualmente, o mercado 

trabalha com uma limitação de dez contêineres por embarque. Uma alternativa seria 

a criação de uma tabela com descontos progressivos de acordo com o maior volume 

embarcado por vez. 

Por fim, essa diversidade de documentação necessária requer pessoal 

com bom domínio do idioma inglês, uma vez que inúmeros e-mails são trocados 

durante a fase de instrução documentária, aprovação de drafts (rascunho), emissão 

e envio de documentos. Bem diferente dos navios, em que esta etapa é reduzida e 

facilitada. 

A Tabela 9, a seguir, resume as diferenças entre as modalidades de 

embarque nessa fase da exportação. 

 

Tabela 9: Resumo das diferenças na emissão de documentos e despachos aduaneiros por 

modalidade de embarque. 

 

  Convencional Contêineres 

Emissão de documentos Menor Maior  

Custo unitário Menor Maior  

Países destinos Menos Mais 

Impacto do contêiner: 
Tercerização dos serviços 

Diversificação das solicitações documentais 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

6.5 Emissão de invoices e controle da operação 
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Etapa final e necessária para o recebimento do açúcar. Sua importância 

está relacionada à receita financeira de todo o processo realizado. Apesar de 

executada ainda dentro do departamento comercial, está diretamente ligada aos 

departamentos financeiros e de contabilidade. As invoices são uma espécie de nota 

fiscal internacional, em que constam as quantidades, os preços unitários e o valor 

total a ser pago, com instrução do banco e conta para recebimento. 

Após o recebimento do dinheiro, seguem passos de fechamento de 

câmbio e contabilização da receita, daí a importância de sistemas informacionais 

capazes de manter as informações precisas e disponíveis a outros setores dentro da 

mesma empresa exportadora. 

Nos embarques em contêineres acontece a mesma multiplicação de 

processos necessários, como exemplificado na etapa anterior. Mas vale ressaltar o 

aumento no controle dos saldos e a maior complexidade para apuração dos custos.  

Existem diversos saldos de quantidades a serem controlados 

sucessivamente, como: quantidade contratada e não fixada, fixada e não nomeada, 

nomeada e não embarcada, embarcada sem recebimento, recebida sem fechamento 

de câmbio e fechamento contábil com amarração do R.E., S.D., B.L., invoice, 

booking, pedido de venda e nota fiscal emitida.  

Tantas etapas e controles de saldos, somados ao aumento no número de 

contratos, períodos e embarques, torna esta etapa bastante complexa, 

especialmente nos casos dos contêineres. Assim, o que nos navios convencionais 

poderia ser facilmente controlado e executado por meio de planilhas eletrônicas, 

como, por exemplo, do excel, nos contêineres dificilmente pode ser feito de forma 

satisfatória sem o desenvolvimento de um sistema de informática customizado. 

Por fim, o processo de exportação é fechado e segue com toda a 

documentação para arquivamento. Administrativamente ocorre a apuração dos 

custos operacionais e receitas líquidas de venda e logística de exportação 

(fobização). 

A Tabela 10, a seguir, resume as diferenças entre as modalidades de 

embarque nessa fase da exportação. 
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Custo 

Logístico 

Navio Convencional Contêineres 

Custo Total 

Custo 

Operacional 

Custo de 

Coordenação 

Embarques de Açúcar Branco 

Volume Exportado 

Mensal 

 

 

Tabela 10: Resumo das diferenças na emissão de invoices e controles por modalidade de 

embarque. 

  Convencional Contêineres 

Fluxo de informação Menor Maior 

Controle de saldos Menor Maior 

Impacto do contêiner: 
Desenvolvimento de sistema de informática 

Coordenação comercial, financeiro e 
contabilidade 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 
6.6 Análise do custo total e resumo comparativo entre as modalidades de 

embarque 
 

Com as descrições dos passos para a exportação e a exposição dos 

custos envolvidos, torna-se necessária uma análise mais aprofundada sobre o custo 

total das modalidades, verificando a compensação entre eles e o trade off logístico. 

Conforme proposto por Ballou (2006), o custo total se comportaria como mostrado 

na Figura 5. 
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Figura 5: Análise do custo total nos embarques de açúcar branco. 

Fonte: Ballou (2006), adaptado pelo autor. 

 

 

Nota-se que a escolha entre as diferentes modalidades de embarque se 

dá em função do volume mensal a ser exportado. O volume mensal foi escolhido por 

influenciar mais diretamente o número de embarques possíveis, uma vez que a 

quantidade total anual pode ser diferentemente diluída ao longo dos meses, de 

acordo com as estratégias de estocagem, fluxo de caixa e precificação do 

exportador. Assim, um grande exportador, que tenha capacidade de estoque na 

usina, seja capitalizado e que acredite em preços maiores de entressafra, pode diluir 

seus volumes ao longo do ano, de forma a ficar com quantidades mensais até 

menores que um pequeno exportador, descapitalizado e que concentre seus 

embarques durante o período de safra, por exemplo. 

Isto posto, conforme o volume mensal a ser exportado cresce, o número 

de embarques em contêineres pode aumentar exponencialmente devido ao fato das 

nomeações terem as mais diferentes quantidades por embarque possíveis (limitadas 

contratualmente por um mínimo de 10 contêineres por embarque).  

Pela constatação empírica do autor, uma quantidade próxima ao limite a 

ser exportado em contêineres é de 800 unidades por mês (21.600t de açúcar). Claro 

que este número depende diretamente da quantidade média nomeada por 

embarque. Esta média pode ser significativamente aumentada caso haja 

coordenação entre o exportador e a trading compradora em atendimento específico 

a um contrato já firmado no destino, em que os embarques possam ser de grandes 

volumes por vez. Desse modo, a quantidade total exportada no mês também pode 

crescer significativamente. Porém, este estudo tem foco na exportação de uma 

usina, de comercialização independente e por meio do incoterm FOB no porto de 

origem. Assim, não prevê coordenação entre os diferentes agentes da cadeia. 

Voltando à discussão do limite, os 800 contêineres representam em média 

40 unidades a serem estufadas por dia útil (1.080t) e um potencial de 40 embarques 

(20 contêineres cada), sendo 10 por semana, se considerada certa linearidade. O 

volume limite em toneladas estaria em torno de 21,6 mil, ou em termos relativos a 

navios convencionais de 14.000 toneladas cada, a proporção de 1,5 navios por mês.  
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Dessa forma, se o exportador tiver volume mensal a ser exportado maior 

que 20 mil toneladas ou dois navios (28 mil t), por exemplo, é aconselhável que haja 

a combinação entre as duas modalidades. Assim, poderia exportar um navio 

convencional de 14 mil toneladas e mais 500 contêineres (13.500t) nesses 

determinados meses. Ou ainda, modificar a modalidade da venda em relação aos 

incoterms trocando a venda FOB por Ex Works para um volume parcial (Apêndice 

1). 

Percebe-se, então, que à medida que o volume mensal cresce e 

consequentemente o número de embarques, o exportador pode migrar de um 

formato logístico em contêineres para navios, o que representa uma nítida inversão 

na composição do custo total. O custo operacional dá um salto representado pelo 

preço mais alto do serviço de armazenagem e elevação; por outro lado, a redução 

significativa no número de embarques diminui os custos de coordenação, 

representados pelo aumento do fluxo de informações e de custo de processamento 

de pedido.  

Com isso, deve ser de suma importância que cada usina exportadora 

conheça suas capacidades na busca de otimizar o custo total e escolher a 

modalidade logística mais adequada. Além dos custos logísticos, a preferência por 

uma modalidade em detrimento de outra depende de fatores relacionados à 

estrutura e estratégia do exportador. Assim, usinas com maior foco em produção, 

sem tanta sofisticação comercial e logística, tendem a preferir embarques de navios. 

Já outras, com melhores controles de informação, pessoal mais capacitado em 

relação ao comércio exterior, e voltada ao mercado, tendem a privilegiar os 

embarques em contêineres. 

Na Tabela 11 está demonstrado o resumo sobre os passos para a 

exportação, descritos anteriormente, atrelando-os às atividades propostas por Ballou 

(2006) e elucidando as principais diferenças entre as modalidades de embarques e 

os impactos trazidos pela migração entre elas. 
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Tabela 11: Resumo dos passos para exportação do açúcar branco. 

 
Atividade e teoria 

relacionada 
Navio convencional - 

break bulk 
Contêineres Impactos com migração de 

navios para contêineres 

 
Contratos - Fluxo de 
informações e 
processamento de 
pedidos e gestão de 
estoques. 

- Menor número de 
contratos por safra; 

- Grandes volumes 
negociados por 
contrato; 

- Menor número de 
períodos de embarque. 

- Maior número de contratos 
por safra; 

- Menores volumes 
negociados por contrato; 

-  Alongamento dos períodos 
de embarques 

- Efeito inverso ao da consolidação; 
- Maior necessidade de 

desenvolvimento de controles, como 
sistemas de informática; 

- Diluição do risco de precificação 
com maior número de telas no 
mercado futuro. 

 
Frete - Transporte; 
gerência de estoque; 
fluxo de informações e 
processamento de 
pedidos. 

- Cadências maiores e 
mais regulares; 

- Maior prazo para 
correção de 
eventualidades de 
percurso; 

-  Maior facilidade para uso 
de veículos dedicados. 

- Constante coordenação das 
quantidades: contêineres x 
veículos; 

- Maior sensibilidade a 
eventualidades de percurso; 

- Maior risco de sobrecarga do 
sistema logístico: 
concentração de embarques. 

- Aumento do custo de agenciamento 
e monitoramento: fluxo de 
informações; 

- Necessidade de aumento da equipe; 

 
 
 
 
 
 
 
Armazenagem e 
Elevação - Transporte; 
gerência de estoque; 
fluxo de informações e 
processamento de 
pedidos. 

-  prestadores de serviço:  
armazém para formação 
de lote e terminal de 
embarque (no caso do 
mecanizado são 
integrados); 

- Redução da mão-de-obra 
envolvida; 

- Embarques em apenas 
uma margem; 

- Terminais exclusivos 
para embarques de 
exportação de açúcar; 

- Prazos maiores para 
operação logística, em 
torno de 15 a 20 dias; 

- prestadores de serviço: 
depósitos de vazios, 
terminal de estufagem e de 
embarque; 

-  Maior número de mão-de-
obra envolvida; 

- Embarques em ambas as 
margens; 

-  Terminais com embarques 
de produtos diversificados, 
na importação e 
exportação; 

- Relação impessoal com 
terminais de embarque e 
impossibilidade de 
negociação nos custos 
relativos à elevação e taxas 
cobradas em conjunto com 
os armadores; 

- Pequenos prazos para 
execução da operação 
logística, em torno de 7 a 
10 dias; 

-  Os navios convencionais têm maior 
custo operacional e menor custo de 
coordenação e processamento de 
pedidos; 

- Os contêineres têm menor custo 
operacional e maior custo de 
coordenação e processamento de 
pedidos. 

 

 
Documentos e 
Despachos - Fluxo de 
informações e 
processamento de 
pedidos. 

- Custo unitário 
insignificante; 
- Menor número de países 
destinos;  
- Número reduzido de 
emissões. 

-  Grande variação do custo 
unitário de acordo com 
quantidade total 
embarcada; 

- Maior número de países 
destino e diversidade de 
documentos requeridos; 

- Aumento no número de 
emissões, sendo necessária 
equipe especializada 
(inglês). 

- Necessidade de aumento de equipe 
ou contratação de serviço 
terceirizado para confecção dos 
documentos. 

 
Emissão de Invoices e 
controle da operação - 
Fluxo de informações e 
processamento de 
pedidos. 

- Menor número de 
informações (saldos) a 
serem controladas; 

- Uso de planilhas 
eletrônicas para 
controles. 

- Maior número de 
informações (saldos) a 
serem controlados; 

- Uso de sistemas de 
informática customizado 
para controles. 

- Necessidade do desenvolvimento ou 
aquisição de sistemas de informática 
para controle das operações. 
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7 CONCLUSÃO 

 

O aumento da demanda por embarques de açúcar em contêineres deve 

partir dos compradores intermediários (tradings) ou dos clientes finais nos países 

destino, independente da preferência do exportador por determinada modalidade. 

Assim, variáveis como menor custo do frete marítimo, disponibilidade de rota entre 

origem e destino, maior oferta de espaços em navios, fluxo e disponibilidade de 

contêineres, cadência de recebimento do produto, volumes financeiros envolvidos, 

entre outros, é que ditarão a tendência nas execuções de uma modalidade de 

embarque em relação à outra. 

Nota-se que os embarques em contêineres facilitaram as operações 

logísticas e financeiras dos clientes em função da transferência do trabalho de 

fracionamento dos processos de exportação e embarques para os exportadores. 

Nesse sentido, trata-se de uma modalidade que deve continuar se consolidando ao 

longo dos próximos anos. Quanto ao exportador, ao assumir esse papel de atender 

o cliente de forma fracionada, vários desafios apareceram relacionados à gestão da 

cadeia logística. 

Dessa forma, o exportador orientado para o mercado, deve estar 

preparado para atender à demanda que melhor convier aos clientes. Mesmo que 

este exportador tenha preferência por determinada modalidade, é saudável que ele 

conheça e entenda as variáveis envolvidas em ambas as alternativas, para compor 

sua própria estratégia comercial e logística, amparada por suas capacidades (know-

how) e estruturas física, humana e informacional. 

Este estudo serviu para demonstrar que os embarques em navios 

convencionais ou contêineres têm passos diferentes a serem desempenhados, com 

custos operacionais, de fluxo de informações e processamento de pedidos 

divergentes, entre outras particularidades. A partir desse conhecimento, o exportador 

pode identificar mais claramente as ameaças e oportunidades, bem como suas 

forças e fraquezas em relação à gestão logística que adota. 

O estudo também pretende ser útil como base para o desenvolvimento de 

outras pesquisas mais aprofundadas, por exemplo, ligadas à economia dos custos 

de transação e limites de eficiência da empresa, em relação às questões de 

coordenação entre os elos da cadeia para ganho de competitividade. A escolha 

entre os diferentes tipos de incoterms para o desempenho da exportação baseado 
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em características, tanto do exportador como de seus compradores. O 

desenvolvimento de diferentes modelos de transporte, com utilização de ferrovias, 

por exemplo, ou mesmo estufagem na origem, transportando os contêineres até as 

usinas, como atualmente ocorre com o café e as cooperativas. O uso dos mais 

variados tipos de modais diferentes. O desenvolvimento de formas de mecanização 

da estufagem, reduzindo a mão-de-obra direta que representa atual limitante para a 

expansão dos embarques em contêineres, entre outros. 
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APÊNDICE 1 
 
 

DEFINIÇÕES DOS "INCOTERMS 2010" 
 
 

-  Para qualquer modalidade de transporte (terrestre, marítimo, aéreo e ferroviário), 
incluindo multimodal: ExW, FCA, CIP, CPT, DAP, DAT, DDP 

-  Para transporte de mercadorias via marítima ou fluvial: FAS, FOB, CFR, CIF 
-  O Grupo "F" (transporte principal não pago) e "C" (transporte principal pago), 

refletem entregas na origem. 
-  O Grupo "D" (Delivered) é entregas no destino. 
-  Grupo E - Saída 
- ExW (Ex Works) - A mercadoria é colocada à disposição do comprador no 

estabelecimento do vendedor, ou noutro local nomeado (fábrica, armazém, etc.), 
sem estar pronta para exportação ou carregada num qualquer veículo de 
transporte. 

-  Grupo F - Transporte Principal não pago 
-  FCA (Free Carrier) - O vendedor completa as suas obrigações quando entrega a 

mercadoria, pronta para a exportação, aos cuidados do transportador internacional 
indicado pelo comprador, no local determinado. 

-  FAS (Free Alongside Ship) - O vendedor completa as suas obrigações no 
momento em que coloca a mercadoria, pronta para exportação, ao lado do navio 
transportador no porto de embarque designado (no cais ou em embarcações 
utilizadas para carregamento). 

-  FOB (Free on Board) - O vendedor dá por concluídas as suas obrigações quando 
a mercadoria transpõe a amurada do navio (ship's rail) no porto de embarque 
indicado e, a partir daquele momento, o comprador assume todas as 
responsabilidades quanto a perdas e danos; 

-  Grupo C - Transporte Pago + Seguro Transporte 
-  CFR (Costs and Freights) - O vendedor é responsável pelo pagamento dos custos 

necessários para colocar a mercadoria a bordo do navio, pelo pagamento do frete 
até o porto de destino designado e pelo despacho para exportação. 

-  CIF (Costs Insurance and Freight) - Além das responsabilidades inerentes ao 
incoterm anterior, o vendedor deve pagar o prémio de seguro do transporte 
principal. 

-  CPT (Carriage Paid To...) - O vendedor contrata e paga o frete para levar as 
mercadorias ao local de destino designado, sendo responsável pelo despacho das 
mercadorias para exportação. A partir do momento em que as mercadorias são 
entregues à custódia do transportador, os riscos por perdas e danos são 
transferidos para o comprador, assim como possíveis custos adicionais que 
possam incorrer. 

-  CIP (Carriage and Insurance Paid to...) - As responsabilidades do vendedor são as 
mesmas descritas no CPT, acrescidas da contratação e pagamento do seguro até 
o destino. 

-  Grupo D - O Vendedor põe a mercadoria à disposição do Comprador (Destino): 
-  DAP (Delivered At Place) - A responsabilidade do vendedor consiste em colocar a 

mercadoria à disposição do comprador, pronta para ser descarregada, não 
tratando das formalidades para importação, no terminal de destino designado, ou 
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noutro local combinado, assumindo os custos e riscos inerentes ao transporte até 
ao local de destino. 

-  DAT (Delivered at Terminal) - O vendedor termina a sua responsabilidade quando 
coloca a mercadoria à disposição do comprador, não tratando das formalidades 
para importação, no terminal de destino designado, assumindo os custos e riscos 
inerentes ao transporte até o porto de destino e com a descarga da mercadoria. 

-  DDP (Delivered Duty Paid) - É o Incoterm que estabelece o maior grau de 
compromisso para o vendedor, na medida em que o mesmo assume todos os 
riscos e custos relativos ao transporte e entrega da mercadoria no local de destino 
designado. O vendedor entrega a mercadoria ao comprador, tratando das 
formalidades de importação, no local de destino designado. Não deve ser utilizado 
quando o vendedor não está apto a obter os documentos necessários à 
importação da mercadoria. Embora esse termo possa ser utilizado para qualquer 
meio de transporte, deve-se observar que é necessária a utilização dos termos 
DES ou DEQ nos casos em que a entrega é feita no porto de destino (a bordo do 
navio ou no cais) 
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APÊNDICE 2 
 
 
 

TABELAS DE PREÇOS DE TAXAS COBRADAS POR ARMADORES E 
TERMINAIS DE EMBARQUE NO ANO SAFRA DE 2011/12 

 
 

ARMADORES / AGÊNCIAS CAPATAZIAS CONTAINER 40' CAPATAZIAS CONTAINER 20' LIBERAÇÃO DE BL ISPS CODE TAXA DE LACRE EMS
CMA CGM R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 190,00 USD 15,00 Negociado

COSCO R$ 690,00 R$ 690,00 R$ 210,00 R$ 30,00 ***
CSAV R$ 570,00 R$ 555,00 R$ 230,00 MED.USD 18,00-EUR.USD 15,00 Negociado USD 30,00

EVERGREEN (GRIEG) R$ 685,00 R$ 685,00 R$ 250,00 R$ 30,00 USD 10,00
HAMBURG SUD / ALIANÇA R$ 691,00 R$ 661,00 R$ 220,00 *** R$ 12,00

HAPAG LLOYD R$ 556,00 R$ 529,00 R$ 190,00 *** R$ 11,00
MAERSK R$ 690,00 R$ 690,00 R$ 240,00 *** ***

MOL (WILSON SONS) R$ 690,00 R$ 650,00 R$ 180,00 *** ***
MSC R$ 680,00 R$ 680,00 R$ 240,00 R$ 40,00 R$ 12,00

NILEDUTCH (ROCHA TOP) R$ 520,00 R$ 520,00 R$ 200,00 *** ***
NYK R$ 585,00 R$ 555,00 R$ 190,00 USD 25,00 ***

OCEANUS (GRIMALDI) R$ 645,00 R$ 235,00 D-USD14,00 / E-R$24,00 ***
PORTLINE (ACTION) R$ 911,00 R$ 881,00 R$ 220,00 *** ***

ZIM R$ 605,00 R$ 565,00 R$ 230,00 TECONDI - USD 18,00 ***

Embarques para Europa e U.S.A, terão acréscimo de USD 25,00 para emissão do manifesto antecipado

 Rodrimar/Santos

 TECONDI  

 LIBRA 37

 SANTOS BRASIL 

ARMAZENAGEM =  R$ 373,87 ( 20 CC ), R$ 217,75 ( 40 CC ) 1º/PERIODO DE 05 DIAS ( 07 DIAS LIVRES )

POSICIONAMENTO PARA CONFERÊNCIA = R$ 205,13 P/CNTR

ARMAZENAGEM =  R$ 445,35 ( 20 CC ), R$ 559,85 ( 40 CC ) 1º/PERIODO DE 05 DIAS ( 07 DIAS LIVRES ) 

POSICIONAMENTO PARA CONFERÊNCIA = R$ 285,38 P/ CNTR

                              R$ 486,04 ( 20 CC ), R$ 643,76 ( 40 CC ) 2º/PERIODO DE 05 DIAS

                              R$ 361,84 ( 20 CC ), R$ 804,70 ( 40 CC ) 3º/PERIODO DE 05 DIAS 

MUDANÇA DE NAVIO = R$ 285,38 P/CNTR

PESAGEM/COANA = R$ 75,41 P/CNTR

MUDANÇA DE NAVIO = R$ 512,82 P/CNTR + IMPOSTOS

ISPS CODE =  ISENTO

ENERGIA ELÉTRICA = R$ 154,64 P/ DIA ( + R$ 61,86 PLUG )

MUDANÇA DE NAVIO = R$ 379,81 ( 20 CC ), R$ 493,57 ( 40 CC )  P/CNTR

ENERGIA ELÉTRICA = R$ 124,07 ( 20 CC ), R$ 160,05 ( 40 CC ) P/DIA

POSICIONAMENTO PARA CONFERÊNCIA = R$ 225,91 P/CNTR

POSICIONAMENTO PARA CONFERÊNCIA = R$ 375,37 ( 20 CC ), R$ 507,69 ( 40 CC ) P/CNTR

ENERGIA ELÉTRICA = R$ 129,50 P/DIA 

MUDANÇA DE NAVIO = R$ 225,91 P/CNTR

ISPS CODE =  ISENTO

PESAGEM/COANA =  QUANDO SOLICITADO ( R$ 107,91 )

ARMAZENAGEM = R$ 294,32 P/PERIODO DE 05 DIAS ( 07 DIAS LIVRES )

                              R$ 492,42 ( 20 CC ), R$ 600,59 ( 40 CC ) 2º/PERIODO DE 05 DIAS

                              R$ 568,77 ( 20 CC ), R$ 664,20 ( 40 CC ) 3º/PERIODO DE 05 DIAS 

VALORES

Obs.: Dependendo da negociação do Fechamento do Booking poderão ocorrer variações e/ou acréscimo nas taxas  

ISPS CODE = R$ 65,00 P/CNTR

PESAGEM = R$ 85,00 P/CNTR

ISPS CODE =  0,07% EM CIMA DO VALOR (FOB)

ENERGIA ELÉTRICA = R$ 157,60 P/ DIA

PESAGEM = QUANDO SOLICITADO (R$ 52,33) + IMPOSTOS

ARMAZENAGEM = R$ 154,64 P/PERIODO DE 05 DIAS 

 
 
 


