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1 Resumo 

Vários fatores fazem com que o modal rodoviário seja o mais utilizado dentre 

todos os modais da matriz de transportes brasileira. Isso se deve muito a falta de 

investimentos em infraestrutura logística em outros tipos de modais, como o 

ferroviário e o hidroviário. Porém este fator acaba sobrecarregando o setor, que 

sofre com baixa produtividade, baixos índices de segurança, sucateamento da frota 

e alta emissão de poluentes na atmosfera. Levando em consideração os problemas 

enfrentados pelo modal rodoviário, a crescente busca por soluções menos 

agressivas ao meio ambiente e as dimensões continentais do território brasileiro, o 

transporte de carga por cabotagem vem se tornando uma opção viável e eficiente na 

matriz de transportes do Brasil. 

 

2 Introdução 

 Atualmente no Brasil, segundo a US Bureau of Transportation Statistics, a 

cabotagem corresponde à 9,6% de toda a movimentação de carga realizada 

anualmente, ficando muito atrás da União Europeia e China, onde cerca de 40% da 

movimentação de carga interna é feita por esse modal (ILOS, 2013). 

 A costa brasileira possui dimensões continentais (7.500km) e, portanto, reúne 

as condições perfeitas para o transporte por cabotagem, que trata de um modal mais 

barato, mais ambientalmente limpo e mais seguro, quando comparado com os 

outros tipos de modais da matriz de transportes brasileira, especialmente o modal 

rodoviário (BARRETO, 2016). 

  

3 Objetivo 

 Dentre os objetivos do artigo em questão, estão: entender quais as vantagens 

e desvantagens do transporte por cabotagem de modo geral; avaliar a 

representatividade deste modal em território nacional atualmente; descobrir e 

analisar quais os entraves que limitam o crescimento da cabotagem no Brasil e 

quais são os desafios enfrentados para avançar na utilização do modal; e comparar 

a eficiência da cabotagem com o modal rodoviário no Brasil.  

 

4 Metodologia  

Em relação à metodologia para a Lakatos e Markoni (2010, p. 106) a pesquisa 

bibliográfica “abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de 



estudo” dentre elas (jornal, livros, monografias, revistas e teses) e outros meios 

disponíveis publicamente para contribuir com o desenvolvimento da pesquisa. A 

pesquisa exploratória tem como finalidade desenvolver e esclarecer conceitos e 

ideias, fazendo com que se tenha maior conhecimento sobre determinado assunto. 

Gil (2007) relata que esse tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema. 

 

5 Desenvolvimento 

O comércio exterior constitui-se num instrumento de política global, capaz de 

promover o desenvolvimento econômico e social pelos seus efeitos benéficos sobre 

o nível de atividade econômica. O esforço de ampliação das exportações assume 

fundamental importância na garantia de nossas importações essenciais, na 

manutenção do nível de emprego e do equacionamento adequado de nosso 

endividamento externo. Assim como o Brasil, os demais países necessitam 

igualmente expandir suas vendas externas, gerando com isso, forte concorrência 

nos mercados externos. Nesse contexto, o exportador brasileiro deve maximizar 

suas vantagens comparativas para suplantar as condições oferecidas pelos seus 

concorrentes internacionais (COSTA, 1982, p. 9). 

A legislação brasileira considera normalmente a cabotagem como sendo (lei 

10.893/04): “Navegação de cabotagem é aquela realizada entre portos brasileiros, 

utilizando exclusivamente a via marítima ou a via marítima e os interiores”. 

Segundo Roberto Rodrigues, diretor presidente da Mercosul Line, operadora 

de cabotagem do grupo dinamarquês Maersk, o mercado brasileiro de cabotagem 

tem potencial para ser 6,5 vezes maior do que é hoje, contribuindo para reduzir o 

movimento de caminhões nas estradas. 

Grande parte do transporte modal é realizado através do sistema rodoviário e 

um dos motivos que isso acontece é que de acordo com Barbosa (2013), a 

cabotagem lida com excesso de burocracia. Cada vez que um navio de cabotagem 

atraca em um porto, ele preenche novamente todos os papeis da última parada, 

como se estivessem navegando em águas internacionais. Além disso, a tributação 

coopera para atrapalhar o setor. O modo rodoviário, atualmente mais importante no 

transporte interno em nosso País, devendo manter esta posição por mais algum 

tempo, mas que, provavelmente, deve perder espaço para os demais ao longo dos 

próximos anos. (KEEDI, 2012, p.146). 



A utilização do modal aquaviário é recomendada para grandes volumes de 

carga ou grandes distâncias a transportar, assim como trajetos exclusivos (não há 

vias para outros modais).  O tempo de trânsito da carga não deve ser levado tão em 

conta, pois neste modal em específico encontra-se uma redução de custo de frete. 

 

6 Resultados Preliminares 

 O artigo teve por objetivo comparar as vantagens e desvantagens 

apresentadas pelo transporte por cabotagem em relação ao modal rodoviário, que 

atualmente é o mais utilizado no território nacional, em movimentações de carga 

entre portos brasileiros e também no trajeto Brasil-Argentina.  

 Com base na pesquisa realizada, pudemos identificar que a cabotagem vem 

crescendo no país e tem um potencial enorme a ser explorado, de modo em que não 

só facilitaria a movimentação de carga, como também auxiliaria na sobrecarga que o 

sistema rodoviário brasileiro sofre atualmente. 
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