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1. Resumo 

 O presente artigo tem por finalidade compreender as relações 

comerciais entre Brasil x Uruguai, apresentando a utilização do transporte 

combinado como alternativa de otimização de tempo nas operações logísticas 

de importações e exportações. Pode-se verificar que as relações entre os 

países são essenciais para a economia e evolução do Mercosul, visto que, o 

Brasil faz parte da maior parcela na composição da balança comercial do 

Uruguai. Com base nas análises feitas ao longo do artigo, é possível observar 

que a utilização do transporte combinado para a concretização das operações 

comerciais por intermédio das operações logísticas é de suma importância para 

estreitar as relações entre os dois países. 

 

2. Introdução 

 Com a evolução do comércio exterior do Uruguai ao longo dos anos, a 

direção das exportações realizadas pelo Uruguai tem sido para o Brasil numa 

maior parcela em relação aos outros países em que são destinadas as 

exportações, bem como as importações executadas. Essa ênfase tem sido de 

acordo com o interesse mútuo de cada país em seus respectivos produtos. O 

mesmo interesse do Brasil nos grãos vindos do Uruguai, devido sua 

necessidade interna é o mesmo interesse do Uruguai nos nossos combustíveis 

(MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2015).  

 As relações comerciais Brasil x Uruguai se estreitaram em meados de 

2010, quando o Uruguai derrubou algumas barreiras com relação a entrada de 

produtos brasileiros no país. Em contrapartida, o Brasil adotou a mesma 

medida permitindo que o Uruguai fizesse comércio de alguns de seus produtos 

(MilkPoint, 2010). Visto isso, os países usaram os acordos defendidos pelo 

Mercosul e Aladi, em que fazem parte, para facilitar e melhorar esta relação 

econômica, expandindo as possibilidades de inserção de ambas as partes 

(ALADI, 2011). 

 Dados do Ministério das Relações Exteriores (2015), apontam que o 

intercâmbio comercial Brasil x Uruguai vem sendo crescente a cada ano. Em 

um período de 10 anos (2004-2014) houve um acréscimo de 261,1%, sendo o 

intercâmbio bilateral de 2014 em US$ 4,86 bilhões, o que indica um 

crescimento de 25% em relação a 2013. Seguindo esses dados, é importante 

analisar uma otimização, visando uma melhor qualidade nas operações 



logísticas, visto que, as tendências de mercado e as relações entre os países 

só tendem a expandir (BARAT, 2007). 

 De acordo com a República Oriental del Uruguay (2012),  os altos 

investimentos do Uruguai no setor logístico do país tem mostrado grande 

potência na última década, em especial no setor portuário. Considerando que o 

transporte utilizado para a concretização dos negócios entre os países é na 

maior parte pelo modal marítimo, atentamos para o uso do transporte 

combinado através da cabotagem, via modal marítimo, o qual poderá ser uma 

boa alternativa logística, visando a agilidade das operações. 

 

3. Objetivos 

 O objetivo geral é compreender as relações comerciais entre Brasil x 

Uruguai, tendo como objetivo específico apresentar o transporte combinado 

como alternativa de otimização de tempo nas operações logísticas de 

importações e exportações. 

 

4. Metodologia 

 A metodologia utilizada será através de pesquisas bibliográficas, sites e 

artigos que abordam o tema em questão. A pesquisa será feita em caráter 

qualitativo e exploratório através de levantamento de dados do Ministério das 

Relações Exteriores. 

  

5. Desenvolvimento 

 Analisando as atuais formas de operações logísticas entre Brasil e 

Uruguai, sendo a maior parte realizada pelo modal marítimo, é possível 

verificar a necessidade de facilitar o comércio entre as duas nações, tendo 

como alternativa o transporte combinado. 

 Segundo Barat (2007), o transporte combinado caracteriza-se pelo 

transporte de um veículo de transporte por outro, ou seja, os diversos modais 

de transporte agem sobre o movimento da mercadoria de forma conjunta, 

integrada. A utilização deste tipo de transporte pode ser feita através de várias 

combinações, seja rodo-ferroviário, na utilização de um vagão ferroviário 

contendo caminhões, aero-rodoviário, que consiste no transporte de caminhões 

por meio aéreo, ou marítimo-terrestre, onde é possível a acomodação de 

caminhões em navios (RODRIGUES, 2004). 



 

6. Resultados Preliminares 

 As combinações dos diversos meios de transportes podem resultar em 

importantes reduções de poluição e custos, aumento na segurança e maior 

redução de tempo entre as operações logísticas. 

 A partir dessa análise, é possível prever que com uma melhor qualidade 

logística, os meios e os trâmites tornam-se mais viáveis nas relações 

comerciais entre os países, aumentando de certa forma a demanda na 

utilização dos meios, causando uma cadeia que alimentará a economia 

nacional e a economia uruguaia através da alta rotatividade de produtos e 

mercadorias, bem como do lucro resultante das operações. 
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