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Elaborado por Mário Márcio Cid Guimarães

Introdução
Este guia prático é projetado para aqueles que trabalham na empresa NEW HUB, e 
que devem ter uma visão geral de importação e exportação, documentação utilizadas, 
Incoterms e alguma noção sobre a jornada do transporte marítimo. 
Entre os tópicos abordados estão os princípios de negociação de transporte 
internacional, métodos de mitigação de riscos e uma visão geral das opções logísticas 
disponíveis para otimizar as operações da NEW HUB.

Sobre este Guia
• Esse guia oferece uma visão geral dos diferentes modos de embarque disponíveis 
para determinar os mais variados arranjos logísticos adequados para a realidade de 
nossa empresa;
• Oferecemos uma introdução sobre a necessidade de seguro e os tipos de cobertura 
disponível;
• Explica os prós e contras de diferentes Incoterms e o uso apropriado deles;
• Discute a prevenção, meios e ações de prevenção para implementar uma política 
de minimizar ou prevenir perdas, informando sobre embalagem e marcação eficazes;
• Dá uma ideia de procedimentos aduaneiros;
• Discute a escolha dos métodos de transporte apropriados, dependendo de vários 
fatores, incluindo, custo, frequência/ regularidade, confiabilidade e tempo de viagem 
necessário; e
• Explica as funções dos documentos de embarque, incluindo o Air Waybill (AWB) e 
o Bill of Lading (BL).
Inclui informações sobre os anuentes e intervenientes no comercio exterior brasileiro.
#Relaciona entidades e empresas que operam nos portos.
# Informa sobre os movimentos dinâmicos que uma embarcação sofre no oceano.
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Shipping/ Embarque 
Importância do transporte:
O objetivo desta seção é fornecer, diretrizes para aquisição e negociação de transporte 
internacional, fornecendo informações gerais sobre os mecanismos de transporte e 
seus riscos associados. Este guia fornece fatos básicos sobre o transporte e, portanto, 
aspectos legais do comércio internacional.
O comercio internacional necessita de uma estreita colaboração entre pessoal de 
compras, fornecedor e transportador. 
A jornada envolvida, seja sobre terra, mar e/ ou ar, pode introduzir certos custos e 
riscos que podem ser mitigados por métodos de despacho, cobertura de seguro, 
instruções de embalagem adequadas e considerando papéis e responsabilidades 
das partes envolvidas na cadeia de eventos de transporte até a entrega final da 
mercadoria.
Modo de Transporte
Vários modos de transporte estão disponíveis para o transporte de mercadorias entre 
países, por via , marítima ou terrestre, por via rodoviária e ferroviária.
Em resumo:
• A compra e o transporte são “unidades de produção“ cujos objetivos devem ser 
ajudar os usuários finais.
• A entrega da mercadoria em boas condições é nosso objetivo.
• Para nosso cliente receber da seguradora, não compensa os inconvenientes que 
serão causados pela perda de venda e de contratos já confirmados. Nosso cliente 
quer a mercadoria sempre, no tempo mais rápido possível sem qualquer avaria.
• Como iremos lidar com consolidação de cargas sempre iremos utilizar um container, 
pois oferece a melhor proteção contra avarias. A carga solta além de ter grandes 
riscos de ser avariada,  tem muito poucas opções de navios disponíveis, ou melhor 
quase nenhuma opção.
• Devemos passar ao nosso agente do porto de origem, instruções de transporte claras 
para garantir o melhor manuseio possível na hora do recebimento e estufagem. É muito 
importante receber de nosso cliente essas instruções e repassa-las corretamente ao 
nosso agente.
• Frete Marítimo
* Containerized, Carga para estufar totalmente ou quase, o container,  Full Container 
Load (FCL).
*Sem conseguir carga para estufar a totalidade do container, Less than container 
load (LCL).
* Convencional (carga geral)
* Afretamento por carta partida (granel)
*Navios Roll on (RO)/ Roll off (RO) e LASH (Lighter aboard ship) (barcaça a bordo do 
navio)
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Abaixo  quadro sobre tipos de navio 
em função da movimentação da carga 

#Lo-lo - significa lift-on/ lift-off a carga é levada para dentro e para fora do navio 
(carregada e descarregada) usando equipamento de elevação.
#Ro-ro - roll-on/ roll-off, o que significa que a carga é movida para dentro e fora do 
navio sobre rodas.
#Sto-ro - significa estivar e rolar. Neste caso, a carga é movida  para dentro e fora do 
navio usando o método acima, mas é convencionalmente estivada quando a bordo, 
por meio de empilhadeiras.
#Sto-ro - significa estivar e rolar. Neste caso, a carga é movida  para dentro e fora do 
navio usando o método acima, mas é convencionalmente estivada quando a bordo, 
por meio de empilhadeiras.
#Flo-flo - navio que permite que grandes objetos flutuantes (como outros navios, 
plataformas de petróleo, iates, lanchas.) entrem flutuando  no conves submerso do 
navio do navio e descarregam do mesmo jeito.
#Truck-to-truck - as cargas são carregadas por empilhadeiras e estivadas a bordo.
Em alguns navios as empilhadeiras entram em elevadores de bordo que levam às 
mesmas para cada deck específico.
#Lift-and-roll - a carga é levada a bordo com guindaste do proprio navio e depois e 
rolada por pontes rolantes de bordo.
#Wo-wo -  a carga entra e sai andando, utilizado para transportar animais vivos.

Frete marítimo/ Containerized/ Containerizado
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A história do Container 
Em maio de 2001, Malcolm P. McLean, o “Pai da Containerização”, morreu aos 
noventa e sete de idade.
Ele costumava dizer que tinha a idéia de racionalizar o transporte de mercadorias, 
evitando o carregamento e o descarregamento de pequenos volumes  de um meio de 
transporte para outro quando ainda operava como transportador rodoviario, no final 
da década de 1930, no porto de Hoboken.

A McLean começou a embarcar caminhões completos para navios, levando-
os o mais próximo possível do seu destino. O desenvolvimento de contêineres e 
chassis padronizados, permitiram enviar apenas os chassis com os contêineres, 
economizando espaço e custos. Mais tarde, os chassis também foram deixados para 
trás e os navios começaram a transportar apenas os containers.

Os armadores eram céticos quanto à idéia da McLean. Isso o levou a se tornar um 
armador próprio e ele apropriadamente nomeou sua empresa Sea-Land Inc.
No final da década de 1990,  McLean vendeu sua empresa para a empresa de 
transporte marítimo Maersk.
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Hoje o maior navio porta container do mundo é o MOL Triumph , tem 400 metros 
de comprimento e calado de 14,5 metros. Com uma largura de 58,5 metros, tem 
capacidade de transportar 21.500 teus.

O que é o container? 

Essa embalagem padrão é uma caixa metálica com uma porta dupla em uma 
extremidade e  que a carga geral será  estufada nessa embalagem e transportado 
em segurança. 
A maioria dos contêineres utilizados no tráfego internacional são de 20 pés ou 40.
Containers de 20 pés:
Capacidade (m³) 30
Dimensões internas LxWxH (metros) 5,89x2,32x2,23
Porta WxH (metros) 2,30x2,14
Carga máxima (toneladas)
Standard 18 tons 
Pre- testado 28 tons 
Containers de 40 pés:
Standard  
Capacidade (m³) 67.
Dimensões internas LxWxH (metros) 12x2,32x2,43
Porta WxH (metros) 2,30x2,23
Carga máxima (toneladas) 28 
High Cube
Dimensões internas LxWxH (metros) 12x2,32 2.698 
Capacidade (m³)76.  
Pode haver pequenas variações nessas medidas dependendo do fabricante.
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Tipo de movimentação:

   

• FCL é um conceito “porta 
a porta”. Os containers são 
lacrados na origem e abertos 
no destino, oferecendo 
alta segurança e mínima 
manipulação. 

• LCL é um conceito de “terminal para terminal”. Quando um exportador não tem 
carga suficiente para preencher totalmente um container, contrata um agente 
transitario de carga que entrará em contato com um NVOCC que realiza a rota 
marítima necessária com o “serviço de contêiner consolidado”, ou seja, um container 
que receberá cargas provenientes de vários exportadores. Isto é de maior interesse 
no caso de embarques para países sem serviços marítimos de carga solta, que é 
nosso caso pois entre China e Brasil não existe essa opção. O uso desse serviço 
consolidado em contêineres praticamente elimina os riscos de avarias e furtos.

Dependendo do serviço 
oferecido pelo NVOCC, 
o container pode ser 
desestufado em um local 
alfandegado perto do 
importador, reduzindo 
os custos logísticos de 
armazenagem e transporte.
 
 
A NEW HUB oferecerá no mercado um serviço completo que irá incluir no preço, 
a estufagem na origem, o transporte marítimo, a armazenagem por 20 dias e se 
solicitado a entrega no armazém do importador.



11

É interessante frisar, que a estufagem do container é um procedimento especializado 
que é normalmente realizado por empresas com muita experiência, o que evita a 
movimentação da carga e/ ou colisões dentro do container com o movimento das 
ondas oceânicas que atingem o navio em sua travessia marítima.

Método de cotação de taxas de frete
Exemplo: Assumindo que um consolidador de carga (NVOCC) oferece ao exportador 
US $ 65 W/ M (peso ou medida) para o envio de 665 caixas de produto DX. 
O peso especificado é por 1.000 kg e a medida é por metro cúbico (m³). O peso bruto 
de cada caixa é de 10,5 kg e as dimensões são 0,45x0,30x0,30 m (LxWxH), que dará 
0,04 m³ por caixa.
A remessa tem um peso de 6.982,5 kg (isto é, 10,5 kgx665) e uma medida de 26,30 
m³ (isto é, 0,04 m³x665)
O custo de frete em peso é: $ 65x(6.982,5/ 1.000) = $ 453.86
O custo do frete por medição é: $ 65x26,30 = $ 1.729.00
O volume do produto DX é grande em relação ao seu peso; o custo do frete em 
volume dá ao consolidador (NVOCC) uma maior receita e, portanto, o exportador 
pagará não por peso, mas sim por cubagem, um valor total de US $ 1.729,00 pelo 
embarque total relativo ao frete marítimo.

Frete marítimo Carga convencional (Carga geral)
A carga convencional é a carga que é transportada solta, em caixas e/ ou em paletes. 
Isso requer exportação com embalagens de alta qualidade (por exemplo, caixas de 
madeira bem resistentes), pois a carga será propensa a avarias devido a múltiplas 
manipulações e exposição às condições climáticas adversas. 
A carga é entregue pela transportadora rodoviária a uma empresa de transporte 
marítimo em local previamente determinado. Esse armador é contratado para 
transportar essa carga de um determinado porto de embarque a um determinado 
porto de destino.

Sea-Freight Chartering/Afretamento com Carta Partida
Os navios de carga charter/afretados não operam em rotas regulares e normalmente 
só atendem a grandes quantidades de carga a granel, por exemplo, óleo, carvão, 
minério, grãos (soja, farelo de soja, milho, trigo). O procedimento normal é um grupo 
de exportadores ou um grande exportador contratar diretamente o armador. 
O frete da carta partida tem a menor taxa de frete por unidade de peso ou medida. 
Um charter-party pode ser concluído para uma carga específica (tonelagem), para 
uma viagem, ou por um determinado período de tempo (três meses ou x viagens).
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Sea-Freight Roll on/ Roll off (RO/ RO)
O navio RO/ RO (RO/ RO ou RORO) derivou do tradicional ferry de automóveis, onde 
os veículos são levados a bordo pelos motoristas proprietários.
O RO/ RO está equipado com rampas que fazem o carregamento e descarregamento 
do lado e/ ou pela proa e /ou pela popa (traseira do navio).  Atualmente os mais recentes 
Ro/Ro operam pela popa com rampa móvel. Os benefícios incluem o carregamento 
e descarga com muita rapidez. Possuem também área no deck que pode carregar 
containers via guindaste de bordo, ou seja, pode ser operado como Ro/Ro e Lift/On 
Lift/Off simultaneamente.
O tipo de carga que pode ser carregado em um RO/ RO é flexível, incluindo mercadorias 
de porte avantajado.

Sea-Freight LASH (Barcaça a bordo do navio)
Barcaça a bordo do navio (LASH) é um sistema de transporte por água.
Os navios LASH carregam entre 74 e 82 barcaças mais um adicional de 300 containers 
de 20 pés. As barcaças, todas de tamanho padrão com capacidade de carga de 385 
toneladas. São rebocadas de/para os navios de portos e vias navegáveis   interiores 
(portos fluviais).
Nos portos são carregadas com carga e depois rebocadas até o navio. Eles são 
trazidos à bordo por um guindaste de pórtico da própria embarcação e transportado 
para o porto de destino onde é realizado o processo reverso. Os navios LASH não 
requerem docas ou terminais especiais pois operam fundeados.
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