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RESUMO  

 

A movimentação e o armazenamento de cargas deixaram um plano secundário no 

cenário da logística, para assumir sua vital importância na cadeia de suprimentos, que 

representa a efetiva competição transnacional. Nesse sentido, o melhor gerenciamento 

logístico determina a redução de custos e a agregação de valor ao agribusiness. Nesta 

Dissertação se apresenta os conceitos de logística, aplicados no processo da movimentação, 

armazenagem e embarque, concentra seu foco na distribuição física “um para um”, que indica 

a forma utilizada da carga o FTL - Full Truck Load, com uma visão macro do processo de 

distribuição para empresas que se utilizam do Porto de Santos como meio de exportação do 

açúcar. O Brasil é o maior exportador mundial de açúcar e dominará cada vez mais o 

mercado, nos próximos dez anos. Esta é uma das conclusões do relatório Perspectivas 

Agrícolas da Organization For Economic Co-Operation and Development -OCDE (2010), 

para o período 2.006/2.015. O Porto de Santos é o porto que mais movimenta açúcar no 

Brasil, portanto o que mais movimenta açúcar no mundo, justificando-se então sua escolha 

como local de pesquisa, e as unidades de análise por sua vez, são as empresas que mais 

movimentam açúcar no Porto de Santos. A pesquisa é um estudo qualitativo de natureza 

exploratória, que se norteou pela abordagem de Estudos de Casos Múltiplos com duas 

empresas arrendatárias de terminais portuários. A seleção das unidades de análise,foi feita por 

tipicidade, utilizando critérios de representatividade do setor. Os resultados obtidos, 

explicitam que os terminais estudados, funcionam como apoio logístico no embarque do 

açúcar. As questões relevantes, à medida que se analisam o dilatamento do lead time, são a 

falta de retroárea para instalação de armazéns e o gap logístico, causado pela falta de um 

plano de contingência para armazenagem do açúcar. A identificação dos trade-offs, revela que 

eles estão localizados na área da chegada à Baixada Santista, até a armazenagem do açúcar, 

confirmando que os congestionamentos na área portuária ocorrem a partir do esgotamento da 

capacidade de sua armazenagem, e em efeito cascata, atingindo o entorno da região portuária, 

e as rodovias de acesso ao Porto de Santos. Com isto, pudemos constatar que o gargalo 

logístico não é provocado pela ineficiência dos equipamentos e a tecnologia utilizada, 

tampouco é causado pela falta de qualificação da mão de obra utilizada, ou por deficiência de 



 

tecnologia empregada no processo de descarregamento da carga de açúcar.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Conteinerização; Transporte de Açúcar; Armazenagem; Porto de 
Santos 
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ABSTRACT 

 

The movement and storage of cargo left a secondary role in the scenario of logistics in 

order to assume its vital role in the supply chain that represents the effective cross-border 

competition. In this sense, better logistics management determines to reduce costs and add 

value to agribusiness. This thesis presents the concepts of logistics applied in the process of 

handling, storage and shipment, concentrates its focus on physical distribution "one to one" 

that indicates the load used the FTL - Full Truck Load, with a macro view of the 

process distribution to companies that use the port of Santos as a means of exporting 

sugar. Brazil is the largest exporter of sugar and increasingly dominate the world sugar 

market over the next ten years. This is one of the conclusions of the report of the Agricultural 

Outlook Organisation for Economic Co-Operation and Development-OECD (2010) for the 

period 2.006/2.015. The Port of Santos is the port that handles more sugar in Brazil, so is the 

busiest port in the world sugar then justifying its choice as local search, and the units of 

analysis in turn, are the companies that move sugar in the port of Santos. The research is an 

exploratory qualitative study, which is guided by the approach of Case Studies Multiple 

tenants with two companies of port terminals. The selection of units of analysis was defined 

by type, using criteria of representativeness in the sector. The results explain that the 

terminals studied function as logistic support in the shipment of sugar. Relevant issues, as 

they analyze the dilation of lead time, are the lack of backyard installation of warehouses and 

logistic gap, caused by the lack of a contingency plan for sugar storage. The identification of 

trade-offs reveals that they are located in the arrival in Santos until the sugar storage, 

confirming that congestion in the port area occur from the exhaustion of the capacity of its 

storage and ripple effect, reaching the vicinity of port area and the access roads to the Port of 

Santos.With this, we found that the logistical bottleneck is not caused by inefficient 

equipment and technology used, nor is caused by lack of qualification of the workforce 

employed by or disability of technology employed in the process of unloading the cargo of 

sugar. 
 

KEY-WORDS: Containerization; Transportation; Storag e; Port of Santos 
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INTRODUÇÃO 

 

O transporte de bens pode ser considerado um indicador de desenvolvimento de um 

país. A constante busca pelos meios ideais de transporte está diretamente ligada à redução de 

custo e ao valor agregado ao produto, mais ainda quando consideramos que a competição 

transnacional não se dá de empresa para empresa, e sim de cadeias de suprimentos para cadeia 

de suprimentos.  

Basta comparar a economia de uma nação “desenvolvida”, com a de uma “em 

desenvolvimento”, para constatar a importância do transporte, na criação de um alto nível de 

atividade econômica (BALLOU, 2010, p. 149).  

O transporte tradicionalmente representa o elemento mais significativo no escopo da 

apuração dos custos logísticos. Atividades como a consolidação da carga, a movimentação e a 

armazenagem, compõem uma importante parcela desses custos. O estudo do transporte de 

cargas tornou o cunho sistêmico de especialização científica, buscando-se entender e analisar 

todas as variáveis envolvidas para melhor atender as complexas necessidades decorrentes das 

transações comerciais locais, regionais e internacionais (RODRIGUES, 2008, p.16). 

Pesquisadores sobre o tema logístico demonstram por meio de seus conceitos 

estabelecidos em suas publicações, a importância sobre o lead-time. Concordamos que a 

definição mais clara e que abarca todos os aspectos logísticos contempla que o lead-time 

gerado por essas operações, principalmente, no transporte de commodities, que por suas 

características de baixo valor agregado, é um aspecto da logística empresarial que determina o 

sucesso em termos de satisfação de todos os players envolvidos. A maior parte das 

organizações enfrenta um problema fundamental: o tempo que leva para comprar a matéria 

prima, fabricar e entregar o produto acabado ao cliente é maior que o tempo que o cliente está 

disposto a esperar (CRISTOPHER, 2007, p.162). 

Nesse estudo, a aplicação dos conceitos de logística, concentrou seu foco na 

distribuição física “um para um”, que indica a forma utilizada da carga o FTL - Full Truck 

Load, o carregamento completo e sua descarga completa em um único destino, com uma 

visão macro do processo de distribuição para empresas do agribusiness do açúcar, que se 

utilizam do Porto de Santos como meio de exportação. O gerenciamento da cadeia de 

suprimentos, focado nos processos de transporte, distribuição, armazenamento e consolidação 

da carga, teve como meta principal a eficácia dos processos. 
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Grande parte do trabalho de planejamento e controle do profissional de logística, tem 

como objetivo comandar uma operação eficiente, sob condições normais e, no entanto é 

preciso estar preparado para enfrentar circunstâncias que possam inclusive interromper o 

sistema (BALLOU, 2010). 

O Brasil é o maior exportador mundial de açúcar, e dominará cada vez mais o mercado 

mundial nos próximos dez anos. Esta é uma das conclusões do relatório Perspectivas 

Agrícolas da Organization For Economic Co-Operation and Development - OCDE (2010), 

para o período 2.006/2.015. 

.O Porto de Santos, iniciou 2010 com novo recorde para janeiro (6.089.904 toneladas), 

8,6% acima da melhor marca anterior, registrada no mês correspondente de 2007 (5.610.159 

toneladas). O volume superou em 21,2% a movimentação verificada em janeiro de 2009 

(5.026.004 toneladas). A expectativa é de fechamento de 2010 com 88,4 t milhões (CODESP, 

2010). Por essa tipicidade, justificou-se sua escolha como área de pesquisa de campo para 

esse estudo. 

Para elucidar as questões propostas, descritas nos objetivos do estudo, se utilizou uma 

abordagem qualitativa e quantitativa, para reforçar a estratégia de coleta de dados. Como a 

investigação de estudo de caso, enfrenta uma situação tecnicamente única, em que haverá 

muito mais variáveis de interesse, do que pontos de dados, e, como resultado, baseia-se em 

várias fontes de evidências, com os dados precisando convergir em um formato de triângulo, 

e, como outro resultado, beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para 

conduzir a coleta e análise de dados (YIN, 2004). 

 A fase exploratória, envolveu o levantamento bibliográfico em publicações 

especializadas, como revistas científicas, anais, artigos sobre os setores de transporte, livros 

de gestão e logística no transporte de cargas, metodologia científica, sítios eletrônicos, que 

nortearam a construção do instrumento de pesquisa, na fidelização teórica e de dados, que 

teve seu foco principal, nos meios pelos quais o transportador e o operador de terminal 

portuário gerenciam o transporte rodoviário, até sua chegada no Porto de Santos, sua 

movimentação, armazenagem, consolidação e distribuição do açúcar. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O interesse por este tema surgiu como resultado de uma longa convivência profissional 

do autor, passando pela reflexão, que remete à razão, pela observação, com outro olhar 
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sistêmico que remeteu a pesquisa. Perceber a dinâmica do transporte de bens e o que interfere 

nos negócios e na relação com as pessoas, remeteu a emoção. Sem se dar conta a 

“intimidade”, com as questões relacionadas ao Porto de Santos tomaram mais e mais 

importância, a cada pesquisa de campo, que foram várias, desde o início da década de 80, 

trabalhando em diversas indústrias do setor de transporte rodoviário. 

Além do questionamento sobre as dificuldades do manejo e transporte da cana, da 

lavoura até a usina, o autor amealhou conhecimentos, sobre as principais dificuldades 

encontradas para o escoamento da produção do açúcar para exportação, por meio do modal 

rodoviário. A questão mais relevante foi sobre o tempo de espera, para o descarregamento do 

açúcar no Porto de Santos, tendo em vista o gargalo gerado pelo fluxo de caminhões e trens 

que transitam pelo perímetro portuário, causando grandes congestionamentos. 

 Buscar fontes bibliográficas, que tratassem especificamente do transporte do açúcar, 

mostrou-se uma tarefa mais difícil, pois não se tem notícia de pesquisa semelhante. Foi 

necessário, lançar mão de publicações no idioma inglês, espanhol e alemão para fundamentar 

esta pesquisa, sendo esta a principal preocupação. O autor participou intensamente no 

desenvolvimento de equipamentos e soluções adequadas para o transporte do açúcar a granel, 

e apresentou um rascunho de suas idéias para uma pesquisa científica, por ocasião de seu 

ingresso, no programa de mestrado acadêmico, como exigência institucional, onde identificou 

a linha de pesquisa adequada aos seus anseios: Porto e Meio Ambiente.  

 

OBJETIVO GERAL 

 

Como Objetivo Geral, esta Dissertação pretende avaliar, se a infra-estrutura junto ao 

terminal de açúcar interfere no lead time da operação de carga e descarga no Porto de Santos. 

Além de identificar, compreender e interpretar as variáveis, os elementos de integração e de 

desempenho dos embarcadores de açúcar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A presente pesquisa tem como Objetivos Específicos: 

1. Identificar as causas de congestionamento de caminhões nas vias da região do porto e 

seu entorno, e seus efeitos sobre o lead-time na operação de carregamento e 
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descarregamento do açúcar nos meses que coincidem com o pico de produção do 

açúcar: maio a outubro. 

2.  Analisar se a utilização do contêiner, no transporte rodoviário do açúcar a granel e 

ensacado, para o Porto de Santos, seria uma medida mitigadora para os congestionamentos na 

área portuária e entorno com reflexos na rodovia.  

3. Verificar as infra-estruturas de transporte e compreender as estratégias logísticas das 

empresas estudadas que possuem terminais na área portuária de Santos. 

 

        PLANO DA DISSERTAÇÃO 

 

A dissertação está composta de uma parte introdutória, mais quatro capítulos, 

considerações finais e recomendações, sendo que no último deles podem ser conhecidas as 

referências utilizadas no decorrer do texto. O autor apresenta ainda, em anexo, seu modelo de 

questionário semi-estruturado, utilizado na coleta dos dados analisados, apêndices e anexos. 

Incluiu-se na parte introdutória a especificação do tema, sua relevância, bem como os 

objetivos, os pressupostos teóricos e empíricos para sua análise e a estrutura da dissertação.  

 No capítulo Um, está abordada a metodologia empregada para a realização desse 

estudo, composta por: estudo de caso, tipo de pesquisa, revisão teórica, pesquisa de campo, 

coleta de dados, população e amostra, seleção dos entrevistados, limitações, e protocolo do 

estudo de caso. 

O capítulo Dois, apresenta a fundamentação teórica, resultado da pesquisa bibliográfica 

bem como os conceitos de conteinerização, gerenciamento da cadeia de suprimentos e o 

gerenciamento estratégico de lead time. A infra-estrutura portuária, as informações sobre a 

área do porto organizado e sobre a Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP, 

hinterland, humland, infra-estrutura rodoviária, a ferrovia, o açúcar e o Porto de Santos, o 

açúcar e sua relação com as hidrovias, o sistema de transporte marítimo e o transporte 

multimodal são abordados no capítulo Três. 

O capítulo Quatro, descreve as empresas e a análise do processo. 

Por fim, são apresentadas as considerações finais e recomendações para estudos futuros, 

referências utilizadas, apêndices e anexos. 
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CAPÍTULO 1 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

1.1 Metodologia 

 

Na elaboração desse estudo, o autor deparou-se com várias alternativas de pesquisa de 

campo, após uma análise de adequação, optou pelo estudo de caso, como explanado por Yin 

(2004, p. 20) a estratégia preferida do pesquisador, quando tem pouco ou nenhum controle 

sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos 

inseridos em algum contexto da vida real. O estudo de caso é a estratégia de pesquisa 

adequada quando o autor tem como objetivo coletar, apresentar e analisar os dados de forma 

imparcial.  

Para elaboração deste estudo, realizou-se uma pesquisa qualitativa exploratória. A 

escolha do método do estudo de caso se justifica, pela necessidade de expandir o 

conhecimento do problema de pesquisa (COOPER e SHINDLER, 2001, p.35).  

De outra forma, Tull e Hawkins (1976, p. 57) afirmam que "um estudo de caso refere-se 

a uma análise intensiva de uma situação particular". 

 Sobre a pesquisa qualitativa Creswell (1998) pondera que a pesquisa qualitativa é um 

processo de entendimento, baseado em tradições metodológicas de questionamento distintas, 

que exploram um problema social ou humano. O pesquisador constrói um quadro complexo e 

holístico, analisa palavras, relata visões detalhadas dos informantes, e conduz o estudo no seu 

ambiente natural. No entender de Neves (1996), estudo de caso é uma análise aprofundada de 

uma unidade de pesquisa, que visa o entendimento detalhado de um ambiente, de um sujeito 

ou situação em particular. Amplamente utilizado em pesquisas de administração, é aplicável 

quando se procura saber como e porque certos fenômenos acontecem, sendo tais fenômenos 

intimamente dependentes de seu contexto específico. Quanto à insuficiência de dados e a 

complexidade de um fenômeno, Bonoma (1985) comenta que quando um fenômeno é amplo 

e complexo, onde o corpo de conhecimentos existente é insuficiente para permitir a 

proposição de questões causais e quando um fenômeno não pode ser estudado fora do 

contexto no qual ele naturalmente ocorre, o método de estudo de caso é útil e tem como 

objetivo a descrição, o desenvolvimento de uma tipologia e o desenvolvimento teórico, em 

suma, o objetivo é a compreensão (p.206). Sobre a objetividade do estudo de caso o 

McClintock e Laurence (1984), consideram que os objetivos do estudo de caso são “permitir 
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um exame detalhado do processo organizacional” e “esclarecer aqueles fatores particulares ao 

caso que podem levar a um maior entendimento da causalidade”. Neste estudo da causalidade 

de determinado fenômeno, aplicou-se um olhar hermenêutico por meio da realização do 

estudo de caso. 

 Por fim, como esta pesquisa também é um estudo de caso múltiplos, pois está 

delimitado por duas empresas do mesmo setor, definidos como unidades de análise, tendo 

caráter de profundidade e detalhamento, e que são estes os Terminais das Empresas COSAN e 

Copersucar, localizados na cidade de Santos.  

 Para elucidar as questões propostas, descritas nos objetivos do estudo, se utilizou uma 

abordagem qualitativa e a quantitativa, para reforçar a estratégia de coleta de dados. Por 

definição a investigação de estudo de caso enfrenta uma situação tecnicamente única em que 

há muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados, e, como resultado, baseia-se em 

várias fontes de evidências, com os dados precisando convergir em um formato de triângulo, 

e, como outro resultado, beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para 

conduzir a coleta e análise de dados (YIN, 2004). 

 Barley e Tolbert (1997) argumentam sobre as utilidades das observações, entrevistas, 

material de arquivos e outras formas de documentos de dados tais como: questionários, 

arquivos de procedimentos e etc. Além disso, incluiu-se como objetivo, entender as interações 

entre os atores organizacionais e as interpretações de suas ações. Com base nas 

argumentações de Barley e Tolbert (1997), foi feito um levantamento de percepções por meio 

de entrevistas, realizadas com o auxílio de questionários estruturados, com pessoas que 

participam ativamente dos processos operacionais. 

 O roteiro de entrevista estruturada foi essencial, para acessar o ambiente organizacional, 

sua dinâmica e sua interação com os indivíduos. Somente por meio dos indivíduos que 

participaram, foi possível se obter os aspectos organizacionais que estavam relacionados às 

ações que estes indivíduos necessitavam tomar em seu dia-a-dia. As dificuldades e facilidades 

vividas não estão descritas e não podem ser apreendidas, tão somente em uma análise 

documental. A realidade enfrentada é conhecimento tácito, e não explícito.  

A seleção das unidades de análise foi feita por tipicidade, utilizando critérios de 

representatividade do setor, o nível de atividade atual destes setores, o estado de 

reestruturação e formação ainda latente e a complexidade. A tipicidade também foi utilizada 

para definir os sujeitos a serem entrevistados. Definiu-se que os entrevistados deveriam ser os 

dois maiores Terminais Portuários do Porto de Santos, a empresa COSAN, como a maior 
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produtora e exportadora de açúcar a granel do Brasil e a empresa Copersucar, como a maior 

exportadora de açúcar ensacado do Brasil (CODESP, 2010).  

Estimou-se que este parâmetro fosse suficiente para se obter os resultados necessários. 

 A acessibilidade também foi um critério de escolha. Os entrevistados selecionados 

foram funcionários que participaram deste processo como representantes das gerências, 

ligados diretamente ao planejamento e a gerência das operações, análises de dados, análise 

estratégica, a estruturação do negócio, a coordenação com outros setores e com o Governo, as 

negociações e os contratos. Este conjunto de funcionários, se constituiu uma fonte de dados 

adequada para responder às questões levantadas neste estudo. Para tanto, se utilizou como 

instrumento de pesquisa, um questionário com questões formuladas com alternativas fechadas 

e alternativas abertas. Optou-se pela utilização da pesquisa exploratória, pois segundo 

Malhotra (2001), esta detalha os procedimentos necessários à obtenção de informações 

indispensáveis para estrutura ou para resolver problemas de pesquisa, é usado em casos nos 

quais é necessário definir o problema com maior precisão, o objetivo da pesquisa exploratória 

é explorar um problema ou uma situação para promover critérios e compreensão.  

 O autor, baseado em seu conhecimento adquirido durante o Mestrado Acadêmico em 

Gestão de Negócios e seu contato com a comunidade científica do programa que realiza ou 

realizou estudos portuários, estimou que dois roteiros estruturados de entrevista semi-aberta 

fossem suficientes para explicitar um quadro para o estudo, por já terem surgido repetições 

nos depoimentos. O autor entendeu que entrevistas adicionais pouco agregariam ao projeto e 

só explicitariam casos particulares. Além das entrevistas, foram pesquisados documentos 

existentes nos dois setores estudados, como atas de reuniões, e-mails, apresentações, normas e 

padrões, por meio de um levantamento de dados e de uma análise documental de arquivos. 

 Estes documentos vieram corroborar as evidências obtidas nas entrevistas, observação 

in loco, tabulação dos dados coletados, roteiro de entrevista, elaboração dos comentários e 

avaliação e conclusões.  

 

1.2 Estudo de Caso 

 

No estudo do Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, especificamente do 

Agribusiness do açúcar, do Porto de Santos e as empresas arrendatários operadores de 

terminais portuários, demonstraram características singulares que exigiram uma abordagem 

estratégica compatível para a condução desse estudo.  
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O Estudo de Caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetos, de maneira a permitir conhecimento amplo e detalhado do mesmo; tarefa 

praticamente impossível mediante outros delineamentos considerados (GIL, 1995). 

A pesquisa desenvolvida por sua natureza exploratória e específica foi dirigida ao 

conhecimento dos processos de carga e descarga do açúcar para exportação, de empresas 

localizadas no Porto de Santos. A melhor visão e compreensão do contexto do problema, a 

pesquisa qualitativa é a mais indicada, pois a pesquisa quantitativa procura quantificar os 

dados e aplica alguma forma de estatística (MALHOTRA, 2001; LAZARINI, 1995).  

Também considerada como pesquisa exploratória devido à ausência de dados 

sistematizados sobre o tema abordado, embora existam pesquisas que discorrem sobre o tema, 

não encontramos nenhum material sobre o lead-time de transporte do açúcar. A pesquisa 

exploratória tem como finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, com 

vistas na formulação dos problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 

posteriores (GIL, 1995). 

Para a fundamentação teórica utilizou-se pesquisas em livros que não resultaram 

referências que tratassem especificamente sobre o transporte de açúcar no Porto de Santos. A 

pesquisa bibliográfica como qualquer modalidade de pesquisa, desenvolve-se ao longo de 

uma série de etapas (Gil, 2009, p.64), seu número, assim como seu encadeamento. Para se 

identificar as fontes bibliográficas adequadas ao desenvolvimento da pesquisa, o autor contou 

com a contribuição do orientador e da comunidade científica do curso de mestrado 

acadêmico. 

Nas pesquisas em anais dos congressos da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Administração - ANPAD; Simpósio de Administração da Produção, Logística e 

Operações Internacionais - SIMPOI, Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio 

Ambiente - ENGEMA e Simpósio Internacional de Administração e Marketing da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing - ESPM, não foram encontradas as referências 

necessárias que abordassem o tema em pauta. 

Nas teses e dissertações da Biblioteca Digital da Universidade de São Paulo - USP, da 

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP; Biblioteca Digital da Universidade 

Mackenzie; publicações da Harvard Business Review- HBR; J Stor web site de pesquisa sobre 

publicações acadêmicas, EBSCO HOST web site de pesquisa sobre publicações acadêmicas, 

Biblioteca Digital de pesquisa acadêmica Scientific Eletrônic Library Online - SCIELO e 

Biblioteca Digital Unisantos, não foram encontradas as devidas referências.  Embora existam 

várias publicações bibliográficas nos referidos anais de congressos que abordam o 
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agribusinees do açúcar, não apresentaram a devida abordagem sobre as dificuldades a que se 

referem ao transporte do açúcar a granel. 

Por meio da pesquisa eletrônica, na internet, localizou-se: teses, dissertações e alguns 

artigos publicados em anais de congressos já citados, que se relacionam ao agribusinees do 

açúcar e que complementaram alguns dados pesquisados. A pesquisa bibliográfica foi 

desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos (GIL, 1995). 

Os itens consultados por meio eletrônico, foram dados secundários internos e externos 

conforme Figura 1, fornecidos também por entidades de classe, Companhia Docas do Estado 

de São Paulo - CODESP, autarquias subordinadas ao Ministério dos Transportes, Federações 

Patronais e Confederações Patronais dos diferentes modais de transportes, dados internos da 

COSAN e Copersucar, esses dados foram considerados, como dados internos, que são aqueles 

gerados na organização para qual está sendo feita a pesquisa, esses dados podem estar em 

formato pronto para uso, como informações rotineiras fornecidas para decisões gerenciais 

(MALHOTRA, 2001). 

 
Figura 1: Classificação dos Dados Secundários 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Adaptado pelo autor, MALHOTRA (2001) 
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Este estudo de casos múltiplos restringiu-se a empresas com a mesma finalidade das 

empresas estudadas, conforme descrito na Figura 2. 

 
Figura 2: A Dinâmica da Pesquisa 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fonte: Adaptado pelo autor: Quintiliano (2009) 
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Optou-se pelo emprego do estudo de casos múltiplos, pois mesmo que se possa fazer 

um estudo de caso, “de dois casos”, suas chances de fazer um bom estudo de caso serão 

melhores do que usar um projeto de estudo de caso único (YIN, 2005). 

A pesquisa das empresas que operam a distribuição física do açúcar no Porto de Santos, 

que compreende o processo de transporte desde a chegada a Santos até o carregamento nos 

navios para exportação, indicaram que os Terminais de Carga e a supervisão de terminais são 

as unidades analisadas de cada caso. 

Pode-se ainda esclarecer, que este estudo de caso caracteriza-se como um método 

hipotético-dedutivo que de acordo com a concepção clássica, é o que parte do geral e, a seguir 

desce ao particular (GIL, 1995, p.28), pois, adotou uma abordagem a partir da pesquisa 

bibliográfica, pesquisa de campo, coleta de dados, universo e amostra, seleção dos 

entrevistados, questões da pesquisa, fontes de evidência, análise dos dados e o relatório de 

estudos de casos múltiplos, das limitações, o estudo de caso, consolidação dos resultados, 

análise comparativa dos dados e a acreditação.   

 

1.3 Revisão Teórica 

 

De acordo com Stulp e Pla (1992), um dos fatores que mais interfere na eficiência dos 

diversos setores da economia de um país é o segmento de transporte. De fato, a melhora dos 

seus processos vem ganhando destaque como diferencial competitivo com a redução dos 

custos e aumento da produtividade.  Ballou (2001) destaca que o nível de serviço logístico é o 

fator-chave em que as que as empresas oferecem a seus clientes para assegurar sua fidelidade. 

Uma plena adequação do sistema não depende apenas de uma malha viária disponível e em 

condições de uso, mas também da estrutura complementar, como armazéns e terminais 

ferroviários, hidroviários e marítimos em número e localização adequados (OJIMA, 2005).  

No contexto do agribusiness, as empresas se defrontam com mudanças rápidas de 

natureza tecnológica, entradas de novos competidores nos mercados, novas tecnologias 

complementadas com exigências quanto à qualidade, seja produtor ou consumidor, de produto 

e preço. Sendo assim, as empresas, a fim de serem mais rápidas e flexíveis para responder a 

essas necessidades, devem incrementar suas competências essenciais e adicionar valor à 

cadeia, buscando parcerias com os agentes envolvidos (BAINES, DAVIS e ZIGGERS, 1998). 

  Neste sentido, a logística empresarial tem sido não somente uma ferramenta 

corporativa eficaz de controle desses fluxos, mas também um componente que oferece maior 
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competitividade às empresas e aos territórios, regiões e lugares. Para Bio, Robles e Faria 

(2002), “é comum deparar-se com a afirmação que custos logísticos envolvem apenas os 

custos com transporte”.  

Segundo os pesquisadores, essa dinâmica ocorre porque os custos com transportes 

representam o maior custo isolado da cadeia de logística. Conforme (Yun; Choi, 1999; Wang 

et al., 2007) mais de 90% da carga internacional é movimentada por intermédio de portos 

marítimos e 80% desta, utilizando contêineres, assim entender os conceitos de eficiência e 

desempenho, é fundamental para conviver com pressões externas e internas, principalmente 

na área portuária.  

A estabilização da economia, e a eliminação do processo inflacionário brasileiro 

recuperaram entre os agentes econômicos a noção de preços relativos, trazendo à tona 

ineficiências da infra-estrutura que reduzem a competitividade dos produtos brasileiros.  

A Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB realizou entre os dias 28 de março 

a 16 de abril de 2010, o primeiro levantamento da safra 2010/11 de cana-de-açúcar.  

 A lavoura de cana-de-açúcar continua em expansão no Brasil. Os maiores índices de 

aumento de área são encontrados em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais. 

Nestes Estados além do aumento da área cultivada, novas usinas entraram em funcionamento 

nesta safra, ficando assim distribuídas: três em Minas Gerais, duas em São Paulo, duas em 

Goiás e nos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro, uma cada 

(CONAB, 2010). 

 

Tabela 1: Desempenho do açúcar em 2010 (em milhares de toneladas) 

  
Cana 
moída 

 
Incremento em 
relação a 2009 

 
Cana 

esmagada 

 
Destinadas a 

produção do açúcar 

 
Açúcar 

produzido 

 
Total embarcado- 
Porto de Santos 

 
664. 333,4 

 
9,9% 

 
301.517,2 

 
45,4% 

 
38.667 

 
250.000 

 
Fonte: CODESP (2010) 

         

Como a concentração de elevados volumes de carga em portos tem levado a uma 

mudança de suas funções tradicionais, a carga e descarga de mercadorias, eles passam a 

assumir uma função estratégica em toda a cadeia logística do comércio exterior, como 

facilitadores dos canais de comercialização (GOEBEL, 1996). 

 A área de engenharia se apresenta tanto no desenvolvimento e implantação de projetos 

navais e portuários, como na melhoria das etapas e dos sistemas. A competitividade da 

operação global depende sobremaneira da colaboração dos elos da cadeia logística, 
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melhorando as atividades por meio da integração do fluxo de informações das parcerias 

construídas entre fornecedores, clientes, agentes e operadores de serviços.  

 Diante deste quadro, os portos marítimos desempenham um papel importante na 

manipulação de todos os tipos de cargas, com as soluções adequadas aos donos da carga e ao 

operador logístico com agilidade e eficácia dos processos, confiabilidade a custos 

decrescentes por meio de infra-estrutura adequada dos seus terminais. 

Indicamos que a idéia central dessa pesquisa aponta que os desafios a serem superados, 

são as barreiras ligadas à infra-estrutura enfrentadas pelos segmentos de logística e transporte 

das commodities agrícolas, ao longo desta pesquisa demonstraremos por meio de conceitos e 

da pesquisa de campo, elementos que fundamentam essa idéia. (Barros, Modenesi e Miranda, 

1997).  

 É significante reconhecer que a produtividade não é o único elemento que determina a 

competitividade de um porto. Outros elementos, como a coesão do sistema portuário ou a 

plenitude operacional dos modais de transporte integrados a UMLAND, conceituado e 

detalhado no subitem 3.1.2, a suficiência do sistema de infra-estrutura interna e externa 

(Moglia, 2003). A provisão de serviços de um porto é o resultado da integração complexa das 

funções de cada um dos agentes (CUDRADO, FRASQUET e CERVERA, 2004).  

 A exigência da redução de custos por pressão sofrida do mercado, conforme Cudrado, 

Frasquet e Cervera (2004) cada vez mais competitivo têm levado as usinas produtoras de 

açúcar a adotarem estratégias de melhoria nas condições de transportes, visando maior 

competitividade, podemos destacar o investimento em equipamentos de transporte rodoviário 

e a utilização de processos informatizados.  

 Na opinião de Rocha (2007), os efeitos da infra-estrutura sobre as condições gerais de 

eficiência da economia são bastante evidentes.  A disponibilidade de uma infra-estrutura 

adequada potencializa ganhos de eficiência ao sistema produtivo, e não só as empresas 

individualmente. Isso porque ocorre aumento do produto final, incrementando a 

produtividade, ao mesmo tempo em que reduz o custo por unidade de insumo, levando-se em 

conta que a produtividade do terminal portuário está diretamente ligada a quantidade, 

toneladas/hora, que é carregada nos navios ou movimentada nos armazéns. 

 Segundo Monié (2006), a reorganização mundial dos espaços produtivos e o surgimento 

de dinâmicas comerciais específicas incluíram também um conjunto de mudanças na estrutura 

mundial dos portos: novos métodos de movimentação de cargas e equipamentos, mão de obra 

e tecnologia compatível a esses avanços a modificação do sistema de mão de obra, a 
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privatização dos serviços portuários e a abertura de mercado com novos entrantes foram 

determinantes para tal reorganização, conforme a Figura 3. 

 

Figura 3: Manifestações da Globalização 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Monié, (2006) 

 

 

1.3.1 Pesquisa Bibliográfica 

 

A pesquisa bibliográfica na visão de Vergara (2000) é o estudo sistematizado 

desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônica, 

material acessível ao público em geral e é desenvolvida a partir de material já elaborado (GIL, 

1995).  

A pesquisa bibliográfica pode ser desenvolvida como um trabalho em si mesmo ou 

constituir-se numa etapa da elaboração de dissertações, enquanto trabalho autônomo, a 

pesquisa bibliográfica compreende várias fases, desde a escolha do tema até a redação final 

(ANDRADE, 2009). 

Estes textos utilizados, como referencial teórico, foram selecionados por meio de 

investigação em publicações nacionais, bem como os de origem estrangeira. Com respeito aos 

autores internacionais, contou com a pesquisa em livros traduzidos e em livros originais em 

inglês, bem como a pesquisa em web sites especializada em busca de artigos acadêmicos tais 

como: EBSCO, JSTORE, e HBR, por meio dos quais foi possível um aprofundamento nas 

teorias e conceitos. 

 GLOBALIZAÇÃO 

Internacionalização do comércio Internacionalização da Produção 

Espaço Global – Fluxo de Bens 

Maritimização dos fluxos de bens 

Reestruturação do sistema portuário em todo o mundo 
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Sobre os métodos de pesquisa científica, destacaram-se os autores Andrade, Gil, Yin, 

Vergara e Malhotra, na área logística, onde as publicações necessitam estar atualizadas para a 

justificativa de argumento contemporâneo, destacam-se os autores Ballou; Bertaglia; Donald, 

Bowersox e Closs; Cristopher; Keedi; Lambert e Stock e finalmente Rodrigues. 

Dados quantitativos e qualitativos, fundamentais para consecução do estudo, foram 

fornecidos por entidades de classe, associações patronais e autarquias pública tais como: 

Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários - ANTF, Associação Brasileira de 

Logística - ASLOG, Agencia Nacional de Transporte Aquaviário - ANTAQ, Companhia 

Docas do estado de São Paulo - CODESP, Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM. 

 

1.4 Pesquisa de Campo 

 

Utilizou-se pesquisas de campo por meio de entrevistas a executivos das empresas 

estudadas, observação in loco assistemática do descarregamento e do trânsito local. O 

desenvolvimento da pesquisa de campo exige um planejamento geral e um plano específico 

para a coleta de dados (ANDRADE, 2009). 

A pesquisa exploratória, na visão de Vergara (1998), é realizada em uma área na qual há 

pouco conhecimento sistematizado e, quando se propõe a investigar um fenômeno 

contemporâneo no seu contexto real. Já na opinião de Gil (2009), a pesquisa exploratória tem 

como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, pode-se dizer que tem 

como objetivo principal o aprimoramento das idéias ou as descobertas das instituições. 

Quanto ao tipo de pesquisa, Vergara (2000), propõe que se divida quanto aos fins e aos 

meios. Quanto aos fins este estudo é exploratório, e quanto aos meios é uma pesquisa de 

campo. A pesquisa de campo utiliza técnicas específicas, que tem como objetivo recolher e 

registrar, de maneira ordenada, os dados sobre o assunto de estudo (ANDRADE, 2009, p. 

133).  

A pesquisa foi completada por mais fontes de evidência, onde foram coletados dados 

empíricos assistemáticos em duas situações: 

1) Entrevistas com os supervisores dos terminais estudados. 

2) Observação in loco 

Durante o período de observação in loco, o autor dirigiu-se ao terminal de cargas da 

empresa COSAN, conforme Tabela 1, onde pôde constatar as práticas de descarregamento do 
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açúcar a granel, completando sua pesquisa exploratória com depoimentos e impressões do 

entrevistado.  

 

1.5 Coleta de Dados 

 

O pesquisador coletou dados por meio de uma abordagem direta, que é o tipo de 

pesquisa qualitativa em que os objetivos do projeto ou são revelados ao respondente ou são 

óbvios pela própria natureza da entrevista (Malhotra, 2001, p.156), também uma entrevista 

em profundidade que constitui um método de obtenção de dados qualitativos em uma 

entrevista não estruturada, direta, pessoal em que um único respondente é testado por um 

entrevistador treinado (Malhotra, 2001, p.163) conforme demonstra a Figura 4. 

 

 Figura 4: Classificação do Processo de Pesquisa Qualitativa 

 

 

 

 

 

 

 
     
 
 
 
Fonte: Adaptado pelo autor, MALHOTRA (2001) 

 

Definida as unidades de análise, empresas que operam nos terminais portuários de 

Santos, no embarque de açúcar, é descrito a seguir os meios pelos quais foram coletados os 

dados. Utilizaram-se entrevistas em profundidade, orientadas por meio de um roteiro, 

contendo um questionário semi-estruturado com perguntas fechadas e semi-abertas 

direcionado aos executivos, diretamente ligados à área operacional do transporte. 

Os entrevistados sentiram-se livres para fornecer respostas, pois o ambiente informal 

propiciado pelo esclarecimento dos objetivos de estudo, estimularam a espontaneidade, 

porém, ambos entrevistados não concordaram com a gravação da entrevista. 

A primeira entrevista, realizada na COSAN, conforme Tabela 1, teve a duração de 3 

horas e 15 minutos devido ao enriquecimento às informações dadas por meio de consultas 

 Processo de Pesquisa Qualitativa 

Direto (não simulado) 

Entrevista em profundidade 
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concomitantes a terminais de dados computadorizados e a informações complementares, 

solicitadas aos assessores do entrevistado. Na segunda entrevista realizada com o Supervisor 

de Operações da Copersucar, não houve a aceitação da entrevista pessoal, a qual só foi 

possível por meio eletrônico, via e-mail onde, foi transmitido o mesmo questionário e 

posteriormente completado por meio de telefônico. 

As entrevistas, duas no total, foram norteadas pelo roteiro que está no Apêndice A, 

seguindo o planejamento metodológico visando manter-se o foco, a entrevista também 

propiciou a visitação das instalações portuárias onde puderam ser observados todos os players 

do processo. Desde o planejamento e a realização das entrevistas, o autor cumpriu o 

cronograma que se iniciou em maio de 2009 e se encerrou em setembro de 2010, conforme 

Tabela 2. 

 

Tabela 2: Executivos Entrevistados 
 
      Data                   Terminal                 Cargo                          Meio            Duração 
 
    Maio/2010         COSAN                           Supervisor de Operações                   Pessoal  3horas e 15 minutos 
 
    Setembro/2010                        Copersucar                      Supervisor de Operações                    e- mail 4 dias para resposta 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2010) 

 
A entrevista foi realizada de forma presencial e não gravada. A ocorrência de 

subjetividade, em decorrência da externalização de conhecimentos tácitos que conforme 

Takeuchi e Nonaka (2008) foi um processo de articulação do conhecimento tácito em 

conceitos explícitos, o que foi minimizada pela utilização de mais fontes convergentes de 

evidência, demonstrado na Figura 5. 

Realizar estudo de caso requer que o entrevistador ao entrevistar pessoas-chave, deve 

trabalhar em conformidade com o horário e a disponibilidade do entrevistado assim, o 

entrevistado pode colaborar abertamente (YIN, 2005).  O papel do entrevistador é decisivo 

para o sucesso da entrevista de profundidade. O entrevistador deve: (1) evitar parecer 

superior, deixando o entrevistado à vontade; (2) ser imparcial e objetivo, mas sempre 

simpático; (3) formular perguntas de maneira informativa; (4) não aceitar respostas lacônicas 

e (5) sondar o entrevistado (MALHOTRA, 2001, p.164). 

Pode-se definir a entrevista como a técnica em que o entrevistador se apresenta frente ao 

investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo da obtenção de dados que interessam a 

investigação. A entrevista é uma forma de interação social (GIL, 1995).   
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A entrevista é um procedimento no qual você faz perguntas a alguém que, oralmente, 

lhe responde, mas, se você dispõe de mídia interativa ela se torna dispensável (VERGARA, 

2000). 

 

 Figura 5: Convergência de Evidências 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Adaptado pelo autor, YIN (2005) 

 

O processo da coleta de dados no estudo de caso é mais complexo que o de outras 

modalidades. Na pesquisa, no estudo de caso, utiliza-se sempre mais de uma técnica, os 

resultados obtidos no estudo de caso devem ser provenientes da convergência ou da 

divergência das observações obtidas, dos diferentes procedimentos (Gil, 2009), além da 

habilidade do entrevistador é necessário a recomendação de um protocolo de investigação. 

Quanto à habilidade do entrevistador, foi utilizada a técnica de cruzamentos de dados 

documentais, principalmente quanto a perguntas sobre quantificações de carga movimentadas 

no terminal, o que permitiu uma maior confiabilidade e acreditação dos dados coletados. 

   

1.6 População e Amostra 

 

Os terminais portuários arrendatários que operam na movimentação do açúcar no Porto 

de Santos constituíram a população de análise deste estudo, a população-alvo, as duas 
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unidades selecionadas a COSAN e Copersucar, representam 36,76% do açúcar movimentado 

no Porto de Santos, os demais embarcadores não possuem um número tão expressivo quanto à 

soma das unidades pesquisadas conforme Tabela 2. 

O critério de escolha das unidades de análise para este estudo foi intencional, as razões 

principais são: a conveniência e a possibilidade de acesso aos dados pelo pesquisador.  

Quando o universo de investigação é geograficamente concentrado e pouco números, 

convém que sejam pesquisados todos os elementos, a intencionalidade torna a pesquisa mais 

rica em termos qualitativos (GIL, 2009).  

Existem dois tipos de amostra: probabilística e a não probabilística, da amostra não 

probabilística destacam-se aqui aquelas selecionadas por acessibilidade e por tipicidade 

(VERGARA, 2000). 

A população desse estudo foi constituída por empresas arrendatários que operam como 

embarcadores de açúcar, as empresas selecionadas representam pouco mais de 30%, conforme 

Tabela 2, do açúcar embarcado pelo Porto de Santos. A escolha das empresas deu-se pela 

relevância no setor e por conveniência do acesso do pesquisador aos dados e pessoas que 

foram entrevistadas. 

O planejamento de uma pesquisa inclui um plano de execução e a elaboração dos 

instrumentos que serão utilizados na coleta de dados: questionários, formulários, roteiros de 

entrevistas, etc. (ANDRADE, 2009).  

 

1.7 Seleção dos Entrevistados 

 

O pesquisador selecionou as pessoas que foram entrevistadas, utilizando o critério de 

entrevistar os profissionais com cargos gerenciais, que estão diretamente envolvidos com a 

totalidade do processo da movimentação de carga, que detenham as informações gerenciais 

fundamentais para este estudo. Os sujeitos da pesquisa são as pessoas que fornecerão os 

dados, algumas vezes confundidos com universo e amostra, quando estes estão relacionados 

com pessoas (VERGARA, 2000). 

Observação direta intensiva: baseia-se nas técnicas de observação propriamente dita nas 

entrevistas podendo ser sistemática - quando planejada e estruturada, assistemática quando 

não estruturada e ainda individual quando realizada por um pesquisador apenas (ANDRADE, 

2009). 
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1.8 Análise dos Dados e Relatório de Estudo de Casos Múltiplos 

Entre os vários itens de natureza metodológica, o que apresenta maior carência de 

sistematização é o referente a analise e interpretação dos dados. Como o estudo de caso vale-

se de procedimentos de coleta de dados os mais variados, o processo de análise e 

interpretação pode, naturalmente envolver diferentes modelos de análise. Todavia, é natural 

admitir que a análise dos dados seja de natureza predominantemente qualitativa (GIL, 2009). 

A análise e interpretação dos dados de pesquisa em sua elaboração, compreende a 

seleção, categorização e tabulação. A construção de tabelas inclui-se no tratamento estatístico 

dos dados obtidos e nunca é demais lembrar que os dados não apresentam importância em si 

mesmos; a relevância está no fato de, através dos dados chegar-se às conclusões (ANDRADE, 

2009). 

Cada relatório de entrevista foi analisado e comparado, cruzando cada informação 

obtida através da coleta de dados por meios primários e secundários nas fontes de evidência 

elencadas nesse estudo, as implicações teóricas oriundas de meios tácitos e explícitos tendo 

em vista a verificabilidade do atendimento ou não dos objetivos propostos e na elaboração de 

tópicos e sub-tópicos do tema e considerações finais. 

 

1.9 Limitações 

 

 A primeira e principal limitação, foi referente ao âmbito da pesquisa. Ela foi restrita ao 

contexto da movimentação do açúcar e granéis sólidos e localizados no Porto de Santos não 

comportando generalizações aplicáveis a outros portos. 

 Todo o método tem possibilidades e limitações. É saudável antecipar-se as críticas que 

o leitor poderá fazer ao trabalho, explicando quais as limitações que o método escolhido 

oferece, mas que ainda assim o justificam como o mais adequado aos propósitos da 

investigação (VERGARA, 2000).  No entanto, ao espelhar fenômenos objetivos, relatados 

pelos agentes diretos da movimentação de carga de granéis sólidos, puderam os dados 

levantados, suscitar indicativos e pistas que seguiram para incrementar ações de 

aperfeiçoamento do Projeto. 

Não se teve notícia de trabalho similar ao proposto. Isto supôs dificuldades inerentes ao 

ineditismo, como a falta de balizadores e referências para a promoção de comparações ou 

raciocínios analógicos.  
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A limitação maior do método de pesquisa de Estudo de Caso está considerado a um 

menor rigor científico e também uma maior necessidade, de habilidade por parte do 

pesquisador que, por vezes deixam passar vieses, podendo, então, influenciar os resultados. O 

pesquisador pode ter uma falsa certeza sobre suas próprias conclusões (LAZARINI, 1995).

 Mesmo diante da oportunidade de acesso aos dados, existem ainda, as limitações 

metodológicas da pesquisa em si (Vergara, 2000), entendida aqui, como a decisão na escolha 

das unidades de análise, descritas abaixo. 

A empresa COSAN, mostrou-se disposta desde um primeiro momento a colaborar com 

a pesquisa, não oferecendo oposições quanto ao tema, não restringindo informações ditas 

estratégicas, tampouco se omitiu de algumas perguntas por considerá-las inadequadas a 

pesquisa. 

Já a empresa Copersucar, recusou-se a responder principalmente as questões de ordem 

financeira que, segundo o entrevistado “fogem do framework proposto”, também não 

respondeu várias perguntas quanto a números de movimentação de carga por considerá-las de 

ordem estratégica, limitando a informações que em parte mostraram-se de menor importância 

frente aos objetivos da coleta de dados deste estudo. 

A fluidez e a subjetividade que marcaram o tema contribuíram para a diminuição da 

clareza das declarações o que se agravou pela falta de conteúdos bem definidos, como padrões 

de operações portuárias, sobre a dimensão política da movimentação de carga no Porto de 

Santos, sempre objeto de alusões implícitas, mas não provida por um tratamento 

sistematizado. 

 

1.10 Protocolo do Estudo de Caso 

 

Propósito 

 

1 Analisou as formas de transporte e descarregamento do açúcar a granel no Porto de   

Santos.  

2 Identificou a importância da infra-estrutura de armazenagem portuária e seus impactos    

no desempenho na movimentação do açúcar a granel. 

3 Identificou a importância do custo logístico do lead time focalizando o processo de 

transporte e descarregamento do açúcar a granel. 

4 Conheceu os custos de movimentação de carga nos terminais portuários 
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5 Identificou os trade- offs que atuam no processo de exportação do açúcar a granel. 

6 Identificar os procedimentos logísticos de movimentação e armazenagem do açúcar a 

granel. 

7 Identificou os equipamentos e a tecnologia que os operadores logísticos do açúcar a 

granel se utilizam no processo de exportação. 

 

Procedimentos de Campo 

 

1 Foram selecionados os profissionais que possuem competência institucional na área 

de Logística e administrativa em cargos gerenciais. 

2 As entrevistas foram marcadas previamente, a principio por meio eletrônico, via e-

mail e posteriormente confirmadas por meio de telefone. 

3  Foi fornecida uma carta de apresentação do pesquisador emitida pela UniSantos 

4 As entrevistas foram conduzidas pessoalmente, com aplicação de um questionário que 

após a argüição o entrevistador preencherá. 

5 Foram solicitados documentos, vídeos e fotografias como fontes complementares da 

pesquisa. 

6 O pesquisador se apropriou de fontes complementares para a fundamentação teórica 

da pesquisa tais como: Revisão bibliográfica, Web-Sites e observações diretas. 

 

 Análise dos Dados e o Relatório de Estudo de Casos Múltiplos 

 

Os relatórios de entrevistas foram analisados e comparados, demonstrando seus pontos 

em comum e no que diferem. A análise dos dados se deu por meio do cruzamento dos dados 

coletados nas fontes propostas, foi apresentada no relatório do estudo de caso, as implicações 

teóricas contendo tópicos, sub-tópicos e considerações finais. 
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CAPÍTULO 2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Conteinerização   

 

Em 26 de abril de 1956, um guindaste levantou 58 caixas de alumínio embarcando-as 

num velho navio chamado IDEAL-X, atracado no Porto de Newark, New Jersey, EUA. Cinco 

dias depois o IDEAL-X navegava em Houston, EUA, onde 58 caminhões esperavam para 

carregar as caixas metálicas e entregá-las em seus destinos. É difícil entender o quanto esse 

recipiente mudou o mundo: em 1956 a China era quase que inacessível. Não era comum 

encontrar compradores para calçados brasileiros e mexicanos ou famílias japonesas 

consumindo carne bovina do Wyoming, EUA (LEVINSON, 2006). 

O contêiner está no cerne de um novo sistema altamente automatizado para a 

movimentação de mercadoria em qualquer lugar, com um mínimo de custos e complicações 

no caminho. O contêiner marítimo é de fabricação barata, e por isso mudou a configuração da 

economia mundial (RODRIGUES, 2006). 

O contêiner de carga é uma unidade que tem a vantagem de ser utilizado por vários 

modais de transportes. Modais que são capazes de lidar com todos os recipientes, marítimos, 

ferroviários e rodoviários. Aumento da flexibilidade do transporte de mercadorias, 

principalmente, reduzindo os custos e os atrasos de transbordo, a conteinerização salienta uma 

crescente relação entre modos de transporte de mercadorias e uma normalização das cargas 

(RODRIGUES, 2006). 

O recipiente tem uma referência tamanha de 20 metros de comprimento, oito pés de 

altura e oito pés de largura, o que corresponde a uma unidade equivalente a vinte pés ou 

Twenth Equivalente Unit - TEU. O contêiner mais comum é o de 40 pés de comprimento, o 

que possibilita encaixar em um navio, caminhão ou vagão ferroviário. Recentes esforços em 

transportes internacionais têm sido feitos para integrar sistemas de transporte separados, 

utilizando pelo menos dois modos diferentes: transporte intermodal, o que aumenta o 

desempenho econômico do sistema de transporte, utilizando os respectivos modos de forma 

mais produtiva.  Possivelmente o surgimento de transporte intermodal, tenha sido 

propulsionado pela tecnologia. Técnicas de transferência de carga de um modo para outro têm 

facilitado as transferências intermodais (RODRIGUES, 2006).  

A automação foi amplamente utilizada para reduzir os custos unitários de trabalho, 

através da substituição de bens e equipamentos para controle de processos, o que gerou 
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melhoria na utilização desses recursos. Esta técnica fora alcançada no transporte a granel, em 

1975-2000. Apesar do desenvolvimento se iniciar em 1965, a real implementação teve lugar 

no período 1975-2000 (STOPFORD, 2000). 

 

2.2 Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos 

 

 O consenso do Fórum Global da Cadeia de Suprimentos, Global Supply Chain Fórum, 

definiu a Supply Chain Management como:  

 

          O gerenciamento da cadeia de Suprimentos é a integração dos 
principais processos empresariais de transporte e armazenagem com 
finalidade de uso por meio de fornecedores originais que fornecem 
produtos, serviços e informação que agregam valor para consumidores 
e colaboradores (LAMBERT e COOPER, 2000).  

 

 O autor se utilizou do modelo SCOR - Supply Chain Operators Reference, que é um 

modelo de referência utilizado para analisar a cadeia logística e identificar oportunidades de 

melhoria no fluxo de trabalho e de informação por meio de cinco processos básicos de gestão: 

o plano, fonte, fabricar, entregar, e voltar que fornecem a estrutura organizacional do modelo, 

adaptando-os para a Cadeia Logística do açúcar conforme a Figura 6. 

Podemos observar que a definição de  Bechtel e Jayaram (1997) é atual, é relativamente 

novo e ainda carece de uma clara definição e que originalmente argumentam, que o tema está 

sendo reconhecido como item chave de processos comerciais em toda a rede de organizações, 

que compreendem a cadeia de suprimentos. E mais recentemente, Quantos mais tem 

reconhecido os benefícios dos processos de abordagem, da gestão de negócios e da cadeia de 

suprimentos, deverão estar vagamente cônscios sobre qual processo devem ser considerados, 

que sub-processos e atividades estão contidos e como interagem com outros estilos 

funcionais.  (Croxton et al., 2001). 

De acordo com Scarvada e Hamacher (2000), a Cadeia de Suprimentos pode ser 

classificada em três níveis: rede total, rede imediata de relações cliente-fornecedor e rede 

interna, conforme apresentada na Figura 7. 

Concordamos também com a visão de Lambert, Stock e Vantine,  (1998), de que o 

conceito de Gestão da Cadeia de Suprimentos é a integração dos processos do negócio desde 

o usuário final até os fornecedores originais que proporcionam os produtos, serviços e 

informações que agregam valor para o cliente”. 
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Já Wood Junior e Zuffo (1998) afirmam que a SCM é uma forma de gestão 

desenvolvida para alinhar todas as atividades de produção de forma sincronizada, visando 

reduzir custos, minimizar ciclos e maximizar o valor percebido pelo cliente final por meio do 

rompimento das barreiras entre departamentos e áreas. Essa gestão é derivada da premissa 

segundo a qual a cooperação entre os membros da SC - Supply Chain, produzindo um 

relacionamento mais estável e duradouro, reduz os riscos individuais e pode melhorar a 

eficiência do processo logístico, eliminando perdas e esforços desnecessários. 

Figura 6: Plano de Estratégia Operacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado pelo autor. Supply Chain Concil, (2010) 
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 Cada membro pertencente à cadeia deve agregar valor ao produto, e os processos que 

não fizerem isto devem ser alterados ou eliminados. Scavada e Hamacher (2000) conceituam 

cadeia de suprimento com outra visão como: “a Cadeia de Suprimentos é uma rede que 

engloba todas as empresas que participam das etapas de formação e comercialização de um 

determinado produto ou serviço que será entregue a um cliente final”.  

 
Figura 7: Redes de Distribuição 

 
Fonte: Scaravada e Hamackher (2000) 
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2.3 Gerenciamento Estratégico do Lead Time 

 

Para Ericksen, Stoflet e Suri (2006), lead time é a quantidade de tempo medida a partir 

da criação de uma ordem, passando pelo caminho crítico até que a primeira peça única dessa 

ordem seja entregue ao cliente. 

Em resultado da definição mais genérica, lead time é, muitas vezes, confundido e tem 

até o mesmo significado de ciclo (Lambert, Stock e Vantine, 1998). Outros autores como 

Bowersox e Closs analisam o lead time da seguinte forma: 

 

O lead time está intimamente ligado ao contexto de produção. Em certas 
situações, os processos de fabricação sofrem de atrasos inesperados ou 
tempos de parada. Durante o período em que um processo, linha de produção 
ou máquina estão parados devido a atrasos ou falhas logísticas, a eficiência 
da produção sofre um impacto negativo, Todas as formas de atrasos 
inesperados representam sérios problemas no fluxo da produção. Regra 
geral, as empresas que reduzem o lead time e controlam ou eliminam 
variâncias inesperadas na produção, tem mais flexibilidade para satisfazer as 
necessidades dos clientes ao mesmo tempo em que conseguem reduzir os 
custos (BOWERSOX e CLOSS, 1996, p. 93). 
 

 Do ponto de vista do cliente, existe apenas um lead time: aquele que decorre entre o 

pedido e a entrega. É claro que essa é uma variável competitiva crucial à medida que um 

número cada vez maior de mercados torna-se cada vez mais competitivo, os produtores de 

açúcar procuram diminuir o lead time da operação de exportação do açúcar, que é a variável 

que mais agrega custo ao produto, (CRISTOPHER, 2006). 

 Concordamos com Martins e Laugeni (2006) quando definem que o tempo de 

atendimento ou lead time, é o tempo previsto para a fabricação dos lotes ou para a entrega dos 

produtos efetuados. Na opinião de Cristopher (2006), o tempo não só representa custos para o 

gerenciamento logístico, mas longo lead time também significa prejuízo para o serviço 

oferecido ao cliente.  

Sobre a demora, Bertaglia (2006) acrescenta que tempos de entrega muito extensos 

levam o armazenamento em quantidades exageradas, o que eleva o custo dos estoques, e isso 

não só afeta o capital que lhe é intrínseco, como pode lhe afetar a certa maneira outras 

atividades do processo, como espaço de armazenagem, aumento do seguro do ativo devido ao 

aumento de estoque e aumento das movimentações, muitas vezes desnecessárias. 

 O controle de todo o canal produtivo é o objetivo do gerenciamento logístico do lead 

time. Na Figura 8, pode-se ver como se desenvolve o lead time acumulado da compra até o 
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pagamento. A produtividade com base no histórico do processo é capaz de evidenciar o 

desempenho e melhorias a serem estabelecidas. De acordo com Martins e Laugeni (2006) as 

atividades desenvolvidas por uma empresa visando atender seus objetivos de curto, médio e 

longo prazo se inter-relacionam, amiúde, de forma extremamente complexa.  

 

Figura 8: Componentes do Lead Time do Açúcar 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado pelo autor.  CRISTOPHER, (2006). 
  

Considera-se que a produtividade em todos os níveis do lead time é a chave do 
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originalmente por Quesnay em 1756, como a relação entre produto e insumo; posteriormente 

Passos (1993) definiu produtividade como a faculdade de produzir, sendo que a origem do 

conceito de produtividade data de 1830.  

Por volta de 1950, cogitou-se a idéia de que não poderia haver uma ciência econômica 

válida para os dias atuais sem um estudo aprofundado do progresso técnico e de seus efeitos 

sobre o trabalho e a produção, entendendo-se progresso técnico, como elemento motor da 

evolução econômica. O termo produtividade começou a se destacar a partir de 1950 por 

técnicos, engenheiros, economistas, dirigentes de empresas, sociólogos e pesquisadores. Lion 

(1983) definiu produtividade como “eficiência na produção industrial a ser mensurada por 

alguma relação entre produção (saída) e insumos (entrada)”.  

Para Cowing e Estenvenson (1967), a escola econométrica de análise de produtividade 

tem sua base teórica no modelo neoclássico de produção exposto por Marshall (1928) e Hicks 

(1946). Para Jorgeson (1984), esta tradição empírica de medição da produção na economia 

conduziu a melhorias consideráveis no entendimento do processo de produção e respectiva 

produtividade, fornecendo uma ligação direta entre a micro e a macroeconomia.  

Mesmo sendo uma citação  com quase um século de sua publicação, podemos 

concordar com sua absoluta atualidade, Weintraub (1937), definiu produtividade como a 

relação entre a produção total, produto, e o montante de trabalho. Davis (1970) relata como a 

mudança obtida, por recursos consumidos; Fabricante (1962) “relação entre produto e 

insumo”. Kendrick (1961) considera a produtividade, como a relação do produto real bruto e a 

combinação de todos os insumos correspondentes: trabalho, capital, insumos intermediários, 

adquiridos de outras firmas ou indústrias,  

 Craig e Harris (2010) definem produtividade, como “a relação do produto total e o total 

de insumos”; Siegel (1976), traz a produtividade como “uma família de relações de produtos e 

insumos”; Taylor e Davis (1997) definem, como “total de fatores = valor adicionado (total) ao 

produto / insumo total (capital e trabalho)”. Os pesquisadores: Faria e Maria (2007), ressaltam 

que para alavancar a vantagem competitiva é necessário um conhecimento detalhado acerca 

das atividades da empresa, não sendo suficiente analisá-la de forma global, mas considerar as 

diversas variáveis quanto a realização de suas atividades, pois somente dessa forma será 

possível determinar qual o caminho mais adequado para atingir os fins propostos. 

 É comum definir um ou mais índices de produtividade para certo sistema, Novaes 

(2001), destaca que em alguns casos, são escolhidos índices parciais e, em outros índices 

totais. Os resultados servem desta forma, para comparar as diversas unidades que formam os 
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sistemas em estudo. Os índices podem servir também para comparar os elementos do sistema 

com outras unidades externas, de desempenho semelhante. 

Corrêa e Corrêa (2008) chamam a atenção sobre o porquê gerenciar a capacidade 

produtiva. Ressaltam que a capacidade produtiva tem impacto estratégico importante, pois: 

• Envolvem grandes somas de capital investido – não raro, incrementos de capacidade 

produtiva e podem custar dezenas ou centenas de milhões de reais; 

• Muitas vezes, as decisões sobre alterações de níveis de capacidade produtiva em 

operações que requerem grande antecedência; 

• Uma decisão de capacidade produtiva equivocada tem impacto direto no desempenho 

operacional da unidade produtiva. 

 Assim, pode-se compreender a capacidade produtiva como o volume máximo potencial 

de atividade de agregação de valor que pode ser atingido por uma unidade produtiva sob 

condições normais de operação, entende-se aqui que a condição normal de operação é aquela 

onde o trade off ou o conflito de escolha,  localize-se no planejamento da gestão de operação. 
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CAPÍTULO 3 - O PORTO E O TRANSPORTE 

 

3.1 Área do Porto Organizado 

 

Conforme a Portaria- MT nº 94, de 15/2/95 (D.O.U. de 17/2/95), ANTAQ (2010), a área 

do porto organizado de Santos, no estado de São Paulo, é constituídas pelas instalações 

portuárias terrestres, existentes na margem direita do estuário formado pelas ilhas de São 

Vicente e de Santo Amaro, desde a Ponta da Praia até a Alamoa. 

Na margem esquerda, desde a ilha de Barnabé até a embocadura do rio Santo Amaro, 

abrangendo todos os cais, docas, pontes, píeres de atracação e de acostagem, armazéns, pátios, 

edificações em geral, vias internas de circulação rodoviária e ferroviária e, ainda, os terrenos 

ao longo dessas faixas marginais e em suas adjacências, pertencentes à União. 

Incorporados ou não ao patrimônio do porto de Santos, ou sob sua guarda e 

responsabilidade, incluindo-se também: 

a) Usina Hidrelétrica de Itatinga e a faixa de domínio de suas linhas de transmissão;  

b) Infra-estrutura de proteção e acesso aquaviário, tais como áreas de fundeio, bacias de 

evolução, canal de acesso até o paralelo 23º54'48''S. 

c) Áreas adjacentes a esse até as margens das instalações terrestres do porto organizado, 

conforme definido no item "a" anterior, existentes ou que venham a ser construídas e 

mantidas pela Administração do Porto ou por outro órgão do poder público. 

 

3.1.1 Hinterland 

 

Segundo Rodrigues (2006), é o potencial gerador de carga de um porto ou sua área de 

influencia terrestre. Depende basicamente do potencial de desenvolvimento da região em que 

o porto está localizado, quanto menor os custos de transporte maior o hinterland portuário 

dividindo-se em primária, secundária e terciária, conforme demonstra a Figura 9, a seguir. 

 

 

 

 

 



46 

 

 

Figura 9: Hinterland do Porto de Santos 

 

 

 

 

Fonte: ( CODESP, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CODESP, (2010). 

 

3.1.2 Umland 

Umland é o ambiente físico portuário, ou seja, o porto em si, suas instalações e 

equipamentos (RODRIGUES, 2006). 

O maior porto da América Latina possui algumas características que o destacam no 

modal marítimo:  

Figura 10: A infra-estrutura portuária  

Cais acostável 11.042 m. 

Profundidades 6,6 m. e 13,5 m 

Cais para fins especiais 521 m. 

Armazenagem 45 armazéns internos 

39 armazéns externos 

Capacidade estática 416.395 ton. 

Armazenagem frigorifica 4.000 ton. 

Pátios externos 99.200 ton. 

Fonte: CODESP, (2010). 
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3.2 Estrutura Portuária 

 

Do lado dos armadores e donos das cargas, a adequação da infra-estrutura portuária tem 

sido cada vez mais decisiva no desenho das rotas marítimas na crescente e acirrada 

competição por transporte de cargas e de serviços logísticos. (Akabane, 2008), durante 

séculos o Porto de Santos passou e passa por mudanças dinâmicas e contínuas como 

demonstrado a seguir.  

 

O período 1891/1909 marca a realização das primeiras obras. Os primeiros 
100 metros de cais foram concluídos ainda em 1891, mas o tráfego foi 
inaugurado apenas em fevereiro de 1892, ano em que o movimento geral 
alcançou 124.739 toneladas. E as obras continuaram, destacando-se cada vez 
mais o empreendimento, que em 1909, com o crescimento da produção 
cafeeira (a principal responsável pelo movimento do porto), já contava com 
4.720 metros de cais e registrava a saída de 13.130.933 sacas, a maior 
exportação de café da história do porto. Demonstrando a firmeza da 
economia do Planalto Paulista no início do século, o porto com movimento 
acima de 200 mil toneladas de carga nos cinco anos após a inauguração do 
primeiro trecho. Já em 1901 ultrapassava um milhão de toneladas, para 
chegar em 1913 a mais de dois milhões, demonstrando um desenvolvimento 
contínuo até as vésperas da Primeira Guerra Mundial. (ZUNDIT, 2010). 
 

Em 1909, o café sozinho foi responsável ainda com 787.856 toneladas, por 95,8% do 

movimento do porto santista, proporção que predominou por mais uma década ainda. O 

próprio movimento de importação é reflexo das cambiais fornecidas pelo café exportado, e 

em 1909 a exportação global pelo porto correspondia a 53,5% do movimento geral. Nos 

pouco mais de 4,5 km de amurada de acostamento, com os respectivos pátios de 

movimentação de cargas havia já 26 armazéns internos, um armazém frigorífico, 23 pátios 

cobertos com um total de 64.500 metros quadrados de capacidade; 15 armazéns externos com 

122.000 metros quadrados de capacidade; dois tanques para óleo combustível com a 

capacidade de 17.500 metros cúbicos e 38.300 metros de linhas férreas e desvios (CODESP, 

2010). 

Entre 1910 e 1928, a extensão do cais não se alterou. Foi uma época de depressão 

econômica, causada pela guerra de 1914/19. Foi destruído o equilíbrio entre importações e 

exportações: a relação importação exportação, às vésperas da guerra, demonstrava um volume 

de descargas 2,33 vezes superior ao das saídas. Foi também um período de queda de 

utilização do cais, principalmente como reflexo imediato da primeira grande expansão do 

cais: passou de uma média de 464 toneladas por metro por ano em 1913 para 337 em 1920 

(CODESP, 2010). 
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Contribuíram para esses índices a guerra, particularmente nos seus dois últimos anos, e 

a grande geada que prejudicou a colheita do café em 1918. A década de 20 foi caracterizada, 

entretanto por uma euforia econômica em função dos altos preços do café, motivando reservas 

de cambiais para produtos importados e acarretando o sensível aumento do tráfego 

importador. Em 1928, o movimento de cargas foi de 3.183.809 toneladas. O período 

1929/1930 marca a construção da área para produtos inflamáveis na Ilha de Barnabé, 

aumentando a extensão do cais para 5.021 metros e livrando Santos dos perigos decorrentes 

da movimentação de inflamáveis e explosivos (CODESP, 2010). Entre 1931 e 1944, não 

ocorreram novas expansões na extensão do porto, que com a crise econômica mundial de 

1929 teve seu movimento reduzido para 1.803.855 toneladas (em 1932). 

 Em 1938 foi elevado a Porto de Primeira Classe, por atingir um movimento geral 

superior a quatro milhões de toneladas (CODESP, 2010).  

Ocorreu um movimento pela diversificação da economia de exportação, e assim o café, 

em poucos anos, teve sua participação nas exportações reduzida de mais de 90% para cerca de 

30% no final da década de 30. 

O período foi marcado por grandes crises na movimentação, também ocasionadas pelas 

crises político-militares registradas em todo o país durante a década de 1930 e pela Segunda 

Guerra Mundial a partir de 1939. A curva de movimentação geral de mercadorias do porto 

reflete bem os períodos específicos destas crises. Assim a movimentação no ano de 1932 é o 

reflexo do bloqueio militar (CODESP, 2010). 

Por mais de três meses a que o porto foi submetido durante a Revolução 

Constitucionalista de São Paulo também o mesmo ocorreu em 1942/43, no apogeu da 

Segunda Grande Guerra, quando o movimento caiu para quase a metade do que fora em 1938 

e 1939 (em 1942, 2.808.086 toneladas, e 2.856.547 toneladas no ano seguinte), em função da 

guerra submarina desenvolvida pelos países do Eixo. Em 1944, quando a movimentação de 

mercadorias voltou a superar a marca de quatro milhões de toneladas, o coeficiente de 

utilização do cais elevou-se das 337 t/m/ano em 1920 para 1816 ton./m 1944 (CODESP, 

2010). 

Em 1945, o Porto Santista já contava com uma estrutura toda construída ou adquirida 

com recursos próprios, que compreendia: 5.213,91 m de cais de atracação; 61.589 m² de 

armazéns para importações e 233.636 m² de armazéns para exportações; 27.055 m² de pátios 

para serviços gerais; 25.000 m² de armazéns para inflamáveis; 7.896 m³ de câmaras 

frigoríficas; 201.682 m³ de tanques para combustíveis líquidos; silos para 30.000 toneladas de 

trigo a granel; 1.900 metros de esteiras transportadoras; 128 guindastes; seis empilhadeiras e 



49 

 

 

seis embarcadores com capacidade para 2.000 sacas por hora. Dados do ano seguinte, 

acrescentavam que o porto possuía: rebocadores, ferry-boats, dragas, lanchas, locomotivas, 

tratores, vagões, oleodutos e veículos diversos para as operações de carga e descarga na faixa 

do cais (CODESP, 2010). 

 Os números enfatizavam a tônica de investir com recursos próprios, que marcaram os 

cerca de 60 anos iniciais. Mas, o crescimento da inflação, logo depois da guerra, tornou 

praticamente impossível a captação de novos capitais privados para investimentos sujeitos ao 

teto de renda contratual de 10% ao ano. A moeda desvalorizava-se de acordo com índices 

superiores ao rendimento legal, permitido para o investimento portuário. Assim, os 

investimentos privados diminuíram sensivelmente neste e em outros setores, dificultando a 

expansão do porto. Como continuava havendo necessidade de tais investimentos, o governo 

federal instituiu, em 1945, receita especial transformada em 1958 na Taxa de Melhoramento 

dos Portos - TMP, ao mesmo tempo em que também criou o Fundo Portuário Nacional. 

Mesmo mantendo-se elevada a participação dos recursos próprios da CDS nos investimentos, 

os recursos extras permitiram a ocorrência de Importantes transformações: o porto foi 

reaparelhado, o cais ampliado para 6.259 metros e o tráfego incrementado.   

A exportação de café, em declínio desde o início da Segunda Guerra Mundial, registrou 

o embarque de 12.799.957 sacas em 1946, recorde apenas inferior ao de 1909. Em 1954, o 

movimento geral do porto foi de 8.367.262 toneladas, o dobro do registrado dez anos antes.    

 Refletindo a industrialização paulista, a aparelhagem mecânica móvel introduzida em 

larga escala nessa fase incrementou enormemente o seu tráfego, elevando utilização do cais a 

mais de mil t/m/ano. Em 1940, a aparelhagem mecânica ainda era relativamente modesta no 

cais santista, mas, vinte anos depois, tinha crescido sensivelmente. 

Os veículos automóveis passaram de 60 para mais de 300; o material flutuante e de 

dragagem passou de pouco mais de 40 unidades para 110. A capacidade de movimentação de 

carga pelos guindastes elétricos, desde que os hidráulicos desapareceram a partir de 1960, 

passou de 0,45 mil t em 1940 para 1,0 mil t em 1960; quanto às empilhadeiras automóveis, 

inexistentes em 1940, atingem 270 unidades em 1960. Em 1969, é criada a Comissão 

Orientadora de Serviços Portuários de Santos - COSEPS. Seu término em 1976.  

Um dos primeiros problemas enfrentados pelo novo órgão foi o do congestionamento 

do porto (que já vinha ocorrendo desde o início da década de 60, ora devido a problemas 

trabalhistas, com os operários do porto, ora pelo próprio movimento excessivo de navios). 

 Além de reduzir o custo operacional, aumentando a produtividade e fixando condições 

de eliminar as sobretaxas, a COSEPS construiu uma faixa de cais maior para volumes 
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pesados, desenvolvendo ainda programas de dragagem e modernização. O comparativo de 

2.314 metros de cais construídos nos 60 anos anteriores, com os 3.812 m de cais construídos a 

partir de 1969, é bastante expressivo.  

O conjunto dessas medidas, combinadas com a execução do Programa dos Corredores 

de Exportação e as providências de emergência tomadas para a movimentação de contêineres 

e cargas unitizadas (que então já atingiam movimentos superiores a 2.000 unidades/mês) 

trouxe ao porto condições excepcionais para um melhor atendimento das importações e 

exportações do país, o que a feita em todos os 60 anos anteriores, novos armazéns e pátios. 

No período de 1972/77, São Paulo registrou forte predominância na exportação de produtos 

industrializados.  

 Até o ano de 1968, praticamente a totalidade das exportações era via Porto de Santos. 

No decurso dos anos 70, diminuiu sua participação no total das exportações paulistas, 

atingindo 87,2% em 1976, mas isso em razão do aumento da participação das exportações 

aéreas, que nesse período passou de 1,3% para 7,5% em relação ao total exportado pelo 

estado de São Paulo. Isto ocorreu pela expansão em certos tipos de carga de pequeno volume 

e alto valor específico, como as jóias, ou produtos altamente perecíveis como as flores. A 

participação de São Paulo nas importações do país, que correspondia a 51,1% no período de 

1964/68, elevou-se, após algum declínio, a 56,1% em 1974 e 54,7% em 1975. A cidade de 

Santos não acompanhou esse crescimento, decrescendo de 48,2% (1964) para 33,4% (1975) 

do total das importações brasileiras. (CODESP, 2010).  

 De 1977 a 1980, o rápido aumento na quantidade de cargas movimentadas, foi marcado 

principalmente pela transição no controle do porto. Em 1977, começava a construção do 

Terminal de Contêineres da Margem Esquerda do Porto - TECON, por meio da Empresa de 

Portos do Brasil S.A.-PORTOBRÁS, entregue em 1981. Nos demais setores houve queda nos 

investimentos  na fase em que estava sendo constituída a Companhia Docas do Estado de São 

Paulo - CODESP, para assumir, em 7 de novembro de 1980, o controle da administração do 

porto, em substituição à CDS, que passou a se dedicar a seus negócios em outros setores da 

economia, com o fim da concessão imperial.  

 O dia 30 de agosto de 1981 marcou de certa forma, o início de uma nova época na 

história do porto, pois a movimentação de contêineres, sensivelmente em crescimento na 

década de 70, passou a se elevar cada vez mais nos anos 80, a partir da inauguração naquela 

data do terminal de contêineres do porto. Os efeitos da conteinerização progressiva das cargas 

transformaram a paisagem da região, com o surgimento de terminais retroportuários 

especializados e o uso de todos os terrenos vazios disponíveis como depósitos de contêineres.  
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 Também o trânsito se modificou com o surgimento dos veículos especializados em 

transporte de contêineres, e até de um viaduto especial para a ligação das estradas às vias 

portuárias. A injeção maciça de recursos nos anos 90 devido ao Adicional de receita 

proveniente da Tarifa Portuária - ATP, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social-BNDES, investimentos japoneses do chamado Fundo Nakasone e investimentos 

próprios da estatal (CODESP, 2010). 

 

3.3 CODESP 

 

A Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP é uma sociedade de economia 

mista, de capital autorizado, vinculada ao Ministério dos Transportes, regendo-se pela 

legislação relativa às sociedades por ações, no que lhe for aplicável, e pelo seu Estatuto.  

 Tem por objeto social, realizar a administração e a exploração comercial do Porto de 

Santos e dos demais portos ou instalações portuárias que já estejam ou vierem a ser 

incorporados. Além do Porto de Santos, a CODESP administra, mediante Convênio com o 

Governo Federal, os Portos de Laguna - APL/SC, Fluvial de Estrela - APFE/RS e as 

instalações das Hidrovias da Bacia do Sudeste e do Paraná – Tietê -AHRANA/SP, da Bacia 

do Paraguai AHIPAR/MS e das Bacias do Sul, incluindo as do Rio Uruguai e da Lagoa dos 

Patos AHSUL-RS. O capital social da CODESP é de R$ 1.165.695.894,69 (um bilhão, cento 

e sessenta e cinco milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, oitocentos e noventa e quatro 

reais e sessenta e nove centavos), sendo a União Federal a acionista majoritária, possuindo 

99,97% das ações (CODESP, 2010). 

 O Porto Organizado de Santos tem uma extensão de cais de 11.600m, com 

profundidades de projeto variando entre 6,6 e 13,5 m, e área útil total de 7,8 milhões de m². O 

Porto de Santos, conta com 62 berços de atracação, dos quais oito são de Terminais Privativos 

(Cutrale, Dow, Cosipa e Ultrafértil). Destacam-se os terminais especializados, localizados nas 

duas margens do estuário, nos quais podemos verificar a seguinte disponibilização de berços: 

12 berços para contêineres; 13 para carga geral; 2 para fertilizantes; 6 para produtos químicos; 

2 para cítricos; 10 para sólidos vegetais; 1 para sal; 2 para passageiros; 1 para produtos 

florestais e 5 de multiuso (suco cítrico a granel, ro-ro, contêiner, carga geral, trigo, sal, 

fertilizantes) (CODESP, 2010). 
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3.4 A Infra-Estrutura Rodoviária 

 

 A mudança na oferta da infra-estrutura rodoviária teve como motivação imediata à 

recuperação da malha do setor e a busca do alto financiamento das principais rodovias do 

país. A participação da iniciativa privada na gestão direta das rodovias revela também a 

preocupação com o fomento à eficiência na gestão da manutenção da infra-estrutura 

(pavimento, obras de arte, etc.).  

Da parte do Governo Federal, há ainda o objetivo [o autor não acredita que ainda haja, 

pela mudança de ideologia política, diferente da época que foi escrito esse comentário] 

descentralizar a gestão pública da malha rodoviária, por meio de convênios e delegação de 

rodovias aos estados e municípios (CAIXETA FILHO e MARTINS).  

 Ainda sobre a infra-estrutura rodoviária, onde a logística brasileira se utiliza como 

matriz de transporte, segundo Bertaglia (2006), a logística corresponde à movimentação de 

bens e serviços de seus pontos de origens aos pontos de uso ou consumo. O fator logístico é 

um elemento primordial nas considerações da cadeia de abastecimento e na movimentação de 

produtos e materiais de um ponto a outro. A atividade de transporte gera os fluxos físicos 

desses bens ou serviços ao longo dos canais de distribuição, é responsável pelos movimentos 

de produtos, no transporte do açúcar que é feito preponderantemente por meio do modal 

rodoviário o autor demonstra isso por meio da Figura 10.  

Como na maioria dos países, a tabela de pedágio no Brasil é baseada no número de 

eixos de cada veículo. O valor médio básico por quilômetro cobrado pelas concessionárias 

continua bem abaixo dos níveis internacionais, embora o multiplicador por eixo nos 

programas brasileiros, tenda ser maior, aparentemente beneficiando os usuários de veículos 

individuais em detrimento dos transportadores de passageiros e de bens (CAIXETA FILHO e 

MARTINS, 2001). 

Destacam-se os programas federais e estaduais de concessão rodoviária estão tornando a 

proporção de rodovias pavimentadas com a cobrança de pedágio, no Brasil, 

significativamente maior, do que a proporção geralmente observada no exterior. Isso, 

obviamente vai onerar os usuários de forma significativa, especialmente os das regiões mais 

densamente habitadas (CAIXETA FILHO e MARTINS, 2001). De acordo com a ASLOG 

(2010), Associação Brasileira de Logística, fundada em 6 de junho de 1989, entidade sem fins 

lucrativos, citada por Caixeta Filho e Martins (2001), o transporte rodoviário seria 

recomendável  para distâncias inferiores a 500 km. 
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Figura 11: A Infra - Estrutura do Transporte de Açúcar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Adaptado pelo autor, Bertaglia, (2006). 

Segundo Duin (2002), o processo de escolha pelo transporte intermodal em substituição 

pelo transporte unimodal é complexo e envolve análise de algumas questões, que são: 

vantagens, oportunidades, desvantagens e ameaças. Para a escolha do modal Fleury e Wanke 

(2001) sugerem: 

 

São cinco os modais de transportes: o ferroviário, o rodoviário, o aquaviário, 
o dutoviário e o aéreo. O rodoviário possui baixos custos fixos e níveis 
médios de custo variável. Os atributos são definidos como: o atributo de 
velocidade que se refere ao tempo em que a carga permanece no percurso, a 
disponibilidade é a flexibilidade do transporte em atender “ponta a ponta”, a 
confiabilidade é o nível de capacidade do modal de atender as programações 
de entrega esperadas. Já o atributo de capacidade indica a possibilidade de 
atender diferentes tipos e tamanhos de carga e a frequência que está 
relacionada à quantidade de movimentação programada. (FLEURY e 
WANKE, 2001). 
 

Quanto a este meio de transporte, existem algumas particularidades Freitas (2010), 

ressalta que este possui um alto custo de manutenção, de fretamento, de poluição e reduzida 

capacidade de tração em relação aos demais modais. Por outro lado é um meio de transporte 

bastante eficaz por sua agilidade e rapidez no deslocamento de cargas.  

 O desenvolvimento da infraestrutura rodoviária constou no plano de metas do governo 

Juscelino, no início da década de 50, segundo Lessa (1983), o plano estava focado na 

industrialização do país e incluía além dos investimentos nos setores de energia, bens 
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intermediários e equipamentos, uma remodelação do sistema do transporte de carga e 

passageiros. Para tanto o governo federal mobilizou recursos destinados a infraestrutura viária 

integrada e moderna.  

De acordo com Kato (2005), a má conservação das estradas, altos custos dos 

combustíveis e os assaltos e roubos de cargas são considerados as principais ameaças atuais e 

futuras do mercado. A estrutura de transportes de cargas consiste em direitos preferenciais de 

passagens, veículos e transportadoras. Uma transportadora que realiza o serviço de transporte, 

deseja maximizar a sua renda pela movimentação, ao mesmo tempo em que reduz os custos 

associados. Para atingir esse objetivo, as transportadoras precisam coordenar horários de 

carga, consolidação e descarregamento (BOWERSOX, CLOSS e COOPER, 2007). 

Melo e Fonseca (1981) ressaltam que o transporte rodoviário no Brasil, não veio 

complementar o sistema de transportes existentes, mas sobrepor-se a ele; a construção das 

estradas de rodagem não foi feita como complemento das ferrovias e das navegações ou como 

ligação de centros em que não existem outros meios de transporte. O resultado não uma 

complementação, mas uma concorrência entre os meios de transporte, com poucas vantagens 

para a economia nacional.  

 Conforme Rodrigues (2006), a rápida ampliação da estrutura rodoviária explica-se pelo 

menor custo de implantação por quilometro e menor prazo de maturação. Andrade (1994), 

afirma que a malha rodoviária brasileira apresenta três características: interligações de centros 

urbanos; interligação do interior com o litoral; rodovias alimentadoras nas zonas agrícolas. 

 Segundo Wright (1980), o custo do transporte está associado à distância que é 

percorrida e inclui o custo de capital, combustível, lubrificantes, manutenção, depreciação dos 

equipamentos e mão de obra. Já a segunda parte refere-se à armazenagem e expedição da 

carga transportada. 

A economia de escala nos transportes refere-se ao fato de que o custo por unidade de 

peso diminui conforme o tamanho da carga aumenta, também é verdade que veículos com 

capacidade maior, como veículos ferroviários e hidroviários, são menos dispendiosos por 

unidade. As economias de escala no transporte existem porque o custo de administrar 100 

quilos é o mesmo que o de 1000 quilos (BOWERSOX, CLOSS e COOPER, 2007).  

 Para Ballou (2001), a logística empresarial trata de todas as atividades de movimentação 

e armazenagem, que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição da matéria 

prima até o ponto do consumo final. O crescente volume de açúcar transportado com destino 

ao Porto de Santos, que é responsável por 70% do escoamento da produção de açúcar do país, 

gera uma premente necessidade de opções de equipamentos e sistemas utilizados.  
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Esse crescimento não é acompanhado por investimentos na infraestrutura nem na 

melhoria dos sistemas de descarregamento nos portos, o que acarreta maior tempo de espera 

para descarregar o açúcar. Esta espera é repassada para o custo do frete, que muitas vezes não 

é absorvido pelo produtor contratante, devendo esse ser assumido pelo transportador, 

causando obsolescência ou o não investimento em novas tecnologias, embora essa avaliação 

seja de 2001, se mantém ao longo do tempo (CAIXETA FILHO e MARTINS, 2001).  

 

3.5 A Ferrovia 

 

As ferrovias desempenharam importante contribuição ao desenvolvimento econômico 

de grande parte das nações no século XIX, na verdade seu sucesso deveu-se ao fato de ter 

preenchido uma lacuna deixada pelo transporte-hidroviário, que não conseguia movimentar 

cargas pesadas a grandes distâncias, apresentava dificuldades em suplantar barreiras naturais, 

como montanhas, o que fazia com que nem sempre atingisse as localidades desejáveis. 

 O autor observou que na época dessas inovações refletiram, acima de tudo, um grande 

esforço para a aplicação de conhecimentos científicos e tecnológicos para a melhoria da 

qualidade de produtos e redução de custos. Entretanto, as ferrovias assumem importância 

particular dentro desse conjunto de aplicações pela função de aplicação regional e expansão 

demográfica que representou em algumas nações. No caso do Brasil, segundo Caixeta Filho e 

Martins:  

 

A implantação das ferrovias deu-se no período 1840-1889. O método 
utilizado pelo governo para promover o desenvolvimento das ferrovias no 
país foi o subsidio ao capital privado, na forma de garantia de retorno sobre 
o capital investido. Somente em 1854 entra em operação a primeira ferrovia, 
que ligava Estrela, na baía do Rio de Janeiro, ao pé das montanhas, com 
cerca de 14 Km de extensão [referencia a Rio - Petrópolis, construída pelo 
barão de Mauá] (CAIXETA FILHO e MARTINS, 2001, p.26).  
          

Todavia, alguns eventos mundiais barraram o desenvolvimento e expansão das ferrovias 

brasileiras, a guerra da Criméia que envolveu a Inglaterra (1854 a 1856), provocou problemas 

de liquidez no mercado monetário de Londres, a principal fonte de capital para 

empreendimentos ferroviários no Brasil, o que atuou como forte restrição na capacidade de 

expansão do sistema, posteriormente no período 1865-1870 (PEREIRA, 2007, p. 18). 

O Brasil entra em conflito armado contra o Paraguai, prejudicando novamente os 

empreendimentos no setor. As ferrovias perderam competitividade principalmente devido 
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ao alto custo de implantação, bem superior comparado à rodovia (CAIXETA FILHO e 

MARTINS, 2001). 

Em 1856, o governo permite que uma empresa seja incorporada para construir uma 

linha ligando a Cidade de Santos à cidade de Jundiaí, obtendo também com o direito de 

prolongar a estrada até São João do Rio Claro. No entanto, a São Paulo Railway - SPR nunca 

usufruiu esse direito, o que acabou gerando certa polêmica (FERROVIAVIRTUAL, 2010).  

Em 1859, após nova renegociação dos contratos, a SPR ampliou os seus benefícios com 

juros por todo o tempo que durasse a concessão no caso, 90 anos. Em 6 de junho de 1860, os 

estatutos da empresa foram aprovados pelo governo e esta começou efetivamente as obras. 

Durante a construção, a empresa Robert Sharp & Filhos decretou falência. Após esse evento, 

a ferrovia passou a ser propriedade de algumas companhias inglesas apenas, sendo por isso 

denominada carinhosamente “A Inglesa” (PEREIRA, 2007). 

Na opinião de Castro (2001), o setor ferroviário dividiu-se em três ciclos: o primeiro de 

1852 a 1900 que compreende a origem do setor, quando as estradas foram financiadas 

principalmente pelo capital inglês, por meio de concessões do governo e taxas compensadoras 

de retorno sobre o capital e os cafeicultores de São Paulo que financiaram suas próprias 

estradas de ferro. 

O segundo ciclo que compreende a nacionalização das ferrovias que 67% eram 

financiadas por capital estrangeiro. Em 1957, foi criada a Rede Ferroviária Federal- RFFSA 

marcando o início da fase de estabilidade deste ciclo (CASTRO, 2001). 

O terceiro ciclo que determinou a privatização da RFFSA, endividada e obsoleta, em 

1996, com a desativação de importantes ramais, a separação da operação de carga e 

passageiros, de certa forma, resgatou a importância do modal ferroviário na matriz de 

transportes por meio da oferta de serviços mais eficientes (CASTRO, 2001). 

A holding Brasil Ferrovias formada pelas empresas Ferroban, Ferronorte e Noroeste, 

concessionárias que operam em ferrovias paulistas, em termos de importância relativa ao 

transporte do açúcar destaca-se, pois corta o estado de leste a oeste com acesso ao Porto de 

Santos, conforme demonstrado na Figura 11. 

A ferrovia que deveria ser a alternativa mais atrativa para o transporte de açúcar 

enfrenta problemas estruturais. 

 

As dificuldades encontradas no transporte ferroviário de cargas evidenciam-
se em São Paulo, Uma composição de setenta vagões transportando cinco 
mil toneladas de milho e açúcar pra exportação que cruza o estado de São 
Paulo, de Pederneiras com destino ao Porto de Santos, em um percurso de 
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cerca de 400 quilômetros. Em Jundiaí aonde chega à primeira estação de 
passageiros, o ritmo da viagem muda. De um ponto em diante, dentro da 
região metropolitana de São Paulo, a malha ferroviária é uma só. Os trens de 
carga e os trens de passageiros circulam pelas mesmas linhas. Por isso, os 
trens de carga ficam estacionados, esperando pelos horários em que é 
possível seguir viagem e cruzar São Paulo. Por causa do grande movimento 
de passageiros, só há duas janelas de horário pra carga passar: Das 9h às 15h 
e das 21h às 3h.  finalmente, após 29 horas de viagem  a carga chega ao 
Porto de Santos. A solução seria a construção de uma linha exclusiva para 
cargas que está longe de sair do papel (ANTF, 2010). 

 

Figura 12: Malha Ferroviária - Holding Brasil Ferro vias 

 
Fonte: ANTF (2010) 

 

O espaço para os trens de carga vem diminuindo ano a ano em função do aumento do 

número de trens de passageiros em circulação. O transporte de passageiros é prioridade sobre 

o transporte de carga. Cargas e passageiros no mesmo sistema ainda provocam outro gargalo. 
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A capacidade de um trem de carga poderia ser maior se os contêineres que ele leva fossem 

empilhados: dois contêineres por vagão, em vez de um (CPTM, 2010). 

O transporte ferroviário é 30% mais barato do que o rodoviário, mesmo assim é comum 

ver trilhos vazios. Resultado: estradas sobrecarregadas, congestionamentos e prejuízos. 

 Enquanto isso, a produção do açúcar é transportada por caminhões mesmo que a 

capacidade de movimentação de mais de três mil toneladas por dia por meio ferroviário 

versus a capacidade rodoviária abaixo de 10% deste volume,  é comum ver trilhos vazios. Isso 

porque apenas 14% da produção brasileira seguem pelos trilhos, enquanto mais da metade é 

transportada por caminhões, atestando a matriz de transporte adotada (ANTF, 2010). 

Em termos históricos as ferrovias sempre manusearam a maior quantidade de toneladas 

por quilometro rodado, nos EUA, com uma ampla rede que atendia quase todas as cidades e 

vilas, as ferrovias dominaram as tonelagens de cargas intermunicipais até depois da Segunda 

Guerra Mundial. Essa superioridade desde o início deu a ferrovia uma posição quase 

monopolista. Com os avanços tecnológicos, a concorrência foi ganha pelas rodovias alterando 

a matriz de transporte, essa realidade com  as exceções da China e da Russia, firma-se por 

todo o mundo,  (BOWERSOX, CLOSS e COOPER, 2007). 

A demora causada por fatores exógenos leia-se as chuvas como principal, pois não é 

possível carregar o açúcar nos navios quando chove, ao meio do transporte ferroviário de 

carga é responsável indireto, pelo reforço da matriz de transporte brasileiro de cargas. O 

transporte rodoviário de carga, Ballou (2006) considera que a variabilidade que diz respeito às 

diferenças normais entre embarques feitos em modais diferentes, como a condição de tempo, 

congestionamento de tráfego, número de escalas e diferenças no tempo necessário para a 

consolidação de cargas podendo assim provocar demoras.  

 

3.6. O Açúcar e o Porto de Santos 

 

O Porto de Santos fechou 2009 com recorde na exportação de açúcar, somando 

16.909.311 toneladas nos 12 meses do ano, 30% acima de 2008 (13.009.126 toneladas). 

 Principal produto escoado pelo complexo portuário santista, o açúcar respondeu por 

20,3% do total movimentado pelo porto no ano passado, enquanto em 2008 a parcela 

correspondeu a 16% do total. No cotejo mensal, o porto exportou, em dezembro último, 

1.333.701 toneladas, 15,5% acima do mês correspondente de 2008. (CODESP, 2010). 
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Tabela 3: Movimentação de Açúcar no Porto de Santos - Safra 2008/2009 - em toneladas 
 
 TERMINAL           TOTAL MOVIMENTADO              %  TOTAL MOVIMENTADO NO PORTO 
              
   COSAN                                                2.517.000                                                               14,88% 
 
    Copersucar                                           3.700.000                                                              21,88% 
 
  Demais operadores                                 10.692.311                                                              66,49% 

Fonte: COSAN (2010), Copersucar (2010) e CODESP (2010) 

 

3.7 O Açúcar e sua Relação com a Hidrovia 

 

De acordo com Mello (1984), o sistema de transportes de um país, quando analisado, 

funciona como um indicador do desenvolvimento desse país, porém, devem ser vistos não 

apenas os produtos que são transportados, mas, as vias desse transporte, ou seja, como ele é 

feito. Deste modo o estágio de desenvolvimento com relação ao transporte que um país utiliza 

demonstra o reflexo da aplicação em desenvolvimento econômico e tecnológico.  

Por outro lado Padovezi (2003) argumenta que no caso do transporte hidroviário, no 

Brasil, pode-se considerar que há uma subutilização dos rios brasileiros como vias 

navegáveis. Os rios brasileiros transportam muito pouco do total de carga que transita por 

outros meios no país. O sistema hidroviário no Brasil é constituído pelas vias navegáveis, 

rios, lagos, canais que, com devidas instalações, podem proporcionar o seu uso adequado 

como vias de transporte. De acordo com os rios, com a exceção do Amazonas, da rede fluvial 

e lacustre do Rio Grande do Sul e também do rio Paraguai, a rede hidroviária brasileira possui 

cachoeiras e corredeiras que subdividem os rios em trechos navegáveis e outros não. 

 Por isso, é necessário corrigir estes obstáculos ou quedas d'água com construções de 

eclusas e comportas, o que requer investimentos. Com esse trabalho, que exige a aplicação de 

recursos e a execução de grandes obras, poderia ser criada uma importante rede hidroviária 

que daria condições favoráveis ao transporte de todo o tipo de mercadorias, dando origem a 

uma fase de desenvolvimento seja para a indústria, o comércio ou a pecuária (PADOVEZI, 

2003).  

A aplicação de investimentos necessários para posterior exploração das vias navegáveis, 

ou da sua utilização como hidrovia pode ser justificada por um transporte de cargas muito 

mais barato. Este retorno desejado pode ser compreendido, quando analisados os dados 

abaixo, na Tabela 3. 

Na hidrovia, é possível transportar com um litro de óleo diesel, 575 toneladas por 

quilometro, quase que cinco vezes a mais o que a ferrovia transporta com o mesmo 
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combustível e, praticamente, vinte vezes a mais o que o transporte rodoviário pode 

transportar, por um caminhão, com o mesmo litro de óleo diesel (SCANDIFFIO, 2007).  

Como exemplo, no Estado de São Paulo, ao longo do rio Tiête existe seis barragens, as 

de Barra Bonita, Bariri, Ibitinga, Promissão, Nova Avanhandava e a de Três Irmãos, próxima 

do canal de Pereira Barreto, são 580 quilômetros navegáveis com seis eclusas com finalidade 

de vencer 123 metros de desnível entre Barra Bonita e Ilha Solteira. Utilizando-se a barragem 

de Jupiá, pode-se sair da região de Conchas e Piracicaba (a 200 Km de São Paulo) e ir até Foz 

do Iguaçu na divisa entre Brasil e Paraguai, contando com 1300 Km navegáveis (LOPES, 

2002). 

 

  Tabela 4: Consumo de Óleo Diesel 

  

  

 

  Fonte: RIOTIETE (2010) 

  

A hidrovia consegue interligar mais de 200 municípios, sendo 80 deles nas margens do 

rio. Toda a área influenciada é ainda maior com os portos intermodais de carga, como é o caso 

do localizado em Pederneiras que liga a hidrovia com a estrada de ferro Ferrovia Paulista S.A. 

(Panorama - Bauru (Pederneiras) - São Paulo), e a rodovia Comandante. João Ribeiro de 

Barros (Bauru - Jaú). Portanto a intermodalidade é esta conexão (FELIPE JUNIOR, 2008). 

Um exemplo do uso da intermodalidade pode ser este, entre vários que podem e já estão 

ocorrendo: o caminhão carrega a soja no campo, leva até São Simão onde embarca no 

comboio hidroviário, desce o rio Parnaíba, entra no rio Paraná, depois no rio Tietê e chega a 

Pederneiras, próximo a Bauru onde é feito o transbordo para a FEPASA - Ferrovia paulista 

sociedade anônima, e assim, o trem leva a carga até Santos (SILVA JUNIOR, 2004).  

Produtos como a cana-de-açúcar, são amplamente transportados pela hidrovia do álcool 

(Jaú - Pederneiras - Barra Bonita) desde 1981. A Hidrovia Tietê-Paraná, desde a sua 

implantação, chega ao seu estágio principal de recompensa, não se configurando apenas como 

via de transporte, mas como um poderoso canal de desenvolvimento. (FELIPE JUNIOR, 

2008). 

 

Meio de Transporte Carga- Ton/km     Consumo de Óleo 

           Rodovia 

            Ferrovia 

            Hidrovia 

      30 ton/km 

       125 ton/km 

       575 ton/km 

1 litro 

1 litro 

1 litro 
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3.8 O Sistema de Transporte Marítimo 

  

A navegação oceânica foi praticamente o modal que mais evoluiu ao longo do final do 

século passado e o responsável direto pela reforma portuária em todo o mundo. Sua 

participação e colaboração na especialização da carga foram fundamentais para o 

desenvolvimento do comércio mundial (SILVA e PORTO, 2003.p. 45). Para Keedi (2007), o 

transporte marítimo tem uma importância muito grande no comércio exterior brasileiro, sendo 

o mais utilizado fisicamente, cerca de 90% do transporte de carga para exportação e 

importação. 

Keedi (2007), Porto e Silva (2003), Rodrigues (2008) e Novaes (2001) definem a 

navegação que pode ser dividida em dois tipos: longo curso que é aquela que realiza o 

transporte de cargas entre dois países ou continentes; cabotagem, que é aquela realizada entre 

portos nacionais.  

Silva e Porto (2003) esclarecem que os serviços de transporte na navegação de longo 

curso, podem ser contratados da seguinte forma: Os serviços tipo liners pautados por rotas 

regulares e que normalmente operam com contêineres e o tipo tramp, tramp shiping ou ainda 

ocean tramp. No mercado de fretes marítimos não existe qualquer regularidade com relação 

às rotas, freqüências ou tarifas de frete. As tarifas de frete são estabelecidas diretamente de 

acordo com as condições de mercado. Os tipos de navio utilizado para o transporte de açúcar 

a granel é o navio graneleiro ou granel sólido que de acordo com Silva e Porto (2003), é 

dividido longitudinalmente em porões e sua adequação é perfeita para o transporte de vários 

granéis.  

De acordo com o Lloyd’s Register (2010), órgão classificador internacional de navios 

sediado em Londres, os navios graneleiros são agrupados de acordo com intervalos de 

capacidade de carga, adotando-se quatro grupos, em ordem crescente de volume de carga: 

Handy-Size, Handymax, Panamax e Cape-Size. Sobre a capacidade de carga dos navios o 

Lloyd’s Register (2010) define como: Dead Weight Tonnage – DWT (ou tonelagem de peso 

morto). O DWT é igual à diferença volumétrica entre o deslocamento  de água do navio em 

calado de carga (totalmente carregado), e o deslocamento em calado de balastro (que inclui o 

peso do casco, o equipamento, o maquinário e caldeiras), são estes: HANDY-SIZE: de 20.000 

DWT a 34.999 DWT- Figura 12; HANDYMAX: de 35.000 DWT a 49.999 DWT - Figura 13; 

PANAMAX: de 50.000 DWT a 79.999 DWT - Figura 14; CAPE-SIZE: maior que 80.000 
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DWT Figura 15. Os navios que atracam nos terminais estudados têm sua capacidade que varia 

de 15.000 DWT a 60.000 DWT (CODESP, 2010). 

 
Figura 13: Navio Graneleiro Handy Size – Sanko Rejoice 

 
Fonte: Danetnt (2010). 
 
Figura 14: Navio Graneleiro Handy Max 

 
Fonte: URFJ (2010. 
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Figura 15: Navio Graneleiro Panamax - Júlia 

 
Fonte: UFRJ (2010) 
 
Figura 16: Navio Graneleiro Cape Size – Oita Maru 

 
Fonte: Meumundoemumnavio (2010) 
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3.9 O Transporte Multimodal 

 

O transporte de açúcar com destino ao Porto de Santos utiliza-se da multi-modalidade 

coordenada pela empresa Rumo Logística que é uma empresa do Grupo COSAN que 

oferece um sistema logístico multimodal para a exportação de açúcar e outros granéis 

sólidos.  

A companhia leva a carga desde os centros produtores até suas instalações portuárias 

localizadas no Porto de Santos. A empresa Rumo Logística, oferece serviços integrados de 

transporte multimodal, de armazenagem e de embarque dos produtos operando como OTM, 

Operador de Transporte Multimodal (COSAN, 2010). 

O transporte multimodal é definido como sendo o movimento de cargas, que utiliza de 

maneira combinada diferentes modos de transporte, entre eles rodoviário, ferroviário e 

hidroviário (BERTAGLIA, 2006). 

O autor concorda com  Keedi (2007), quando explana que tanto a multimodalidade e a 

intermodalidade são operações que se realizam pela utilização de mais de um modal de 

transporte. Isto quer dizer transportar uma mercadoria do seu ponto de origem até a entrega no 

destino final por modalidades diferentes. 

Segundo Nazário (2000), que ao analisar o conceito de transporte por mais de um modal 

encontrou na literatura um conjunto de definições que não convergem necessariamente. A 

grande divergência está relacionada à diferença entre os termos intermodalidade e 

multimodalidade. 

Os serviços prestados pela empresa Rumo Logística, voltados para a logística de açúcar 

e commodities agrícolas sólidas são: 

1- Transporte multimodal, incluindo transbordo de produtos em armazéns intermediários com 

recepção rodo-ferroviária 

2- Armazenamentos de produtos de origem vegetal a granel e/ou ensacados no Porto de 

Santos (COSAN, 2010). 
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CAPÍTULO 4 - ESTUDO DE CASO 

 

4.1 Estudo de Casos Múltiplos 

 

O estudo de casos múltiplos referentes a esta pesquisa mais precisamente às empresas 

qualificadas no subitem 4.2.  

Os dados apresentados foram orientados pelo roteiro de entrevista constante no 

Apêndice A seguindo a seguinte estrutura:  

� Compromisso do pesquisador  

� Instruções gerais 

� Aspectos logísticos  

o Gestão da logística para exportação do açúcar  

o Controle das operações logísticas 

� Aspectos comerciais 

Foram realizadas duas entrevistas, a primeira, nas dependências da COSAN e a segunda 

entrevista foi feita por meio eletrônico, via e-mail ambas situadas na cidade de Santos. 

 

4.2 As Empresas 

 

A COSAN Operadora Portuária S/A é responsável, pelo embarque de todo açúcar 

exportado. O processo é informatizado, sistema online, da fonte produtora até o embarque no 

navio, possui os seguintes certificados de qualidade: ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, 

OHSAS 18001:1999 e GMP B2 (COSAN, 2010). 

Capacidade de recepção rodoviária (carretas, basculantes, bi-trem e rodotrem) e/ou 

ferroviária de até 2.100 ton./hora, o que é sub-utilizado. Capacidade de armazenagem estática 

de 380.000 toneladas para produtos a granel, e de 55.000 toneladas para produtos ensacados. 

Capacidade nominal de embarque de até 5.000 ton./hora a granel e de até 5.500 sacos/hora de 

produtos de origem vegetal ensacados. 

Para o embarque dos produtos, A COSAN pois, eventualmente embarca produtos de 

outros produtores,  conta com 02 berços de atracação o que permite uma agilidade nas 

atracações dos navios nomeados para os terminais (COSAN, 2010). 

Com capacidade de moagem de 60 milhões de toneladas de cana-de-açúcar para a safra 

2009/2010, a Companhia detém uma participação aproximada de 10% no mercado brasileiro. 
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As operações com açúcar e etanol são realizadas por meio de 23 usinas, quatro 

refinarias e dois terminais portuários, sendo um para o açúcar e outro para o etanol - uma 

operação totalmente integrada do inicio ao fim (COSAN, 2010). 

A Copersucar, fundada em 1959, dedicou seus anos de mercado a transformar a cana-

de-açúcar em um grande negócio. A Copersucar S.A. vendeu 5,2 milhões de toneladas de 

açúcar, aumento de 40%, e 3,9 bilhões de litros de etanol, mais 8% em relação à safra 

anterior. Com esse desempenho, a empresa obteve participação de 17% no mercado interno de 

açúcar e 15% no de etanol, na região Centro Sul. 

O sistema de logística da Copersucar é baseado na intermodalidade, a participação da 

ferrovia na safra de 2003/2004 foi de apenas 15% atingindo o patamar de 30% nas três 

últimas  safras. O modal ferroviário já responde por 40% da movimentação de açúcar para o 

porto e deve atingir 50% dos volumes de exportação nos próximos três anos, o que na opinião 

do autor está diretamente ligado aos investimentos específicos na malha ferroviária 

(COPERSUCAR, 2010). 

Para o transporte ferroviário de açúcar, a Copersucar possui 48 vagões tipo Hopper, 

com capacidade de 85 toneladas cada e possibilita a descarga em quatro minutos, elevado 

desempenho quando comparado com o vagão convencional. Em parceria com ferrovias, a 

empresa também investe na reforma de outros 183 vagões, para uso exclusivo. No transporte 

rodoviário do produto, a Copersucar utiliza semi-reboques tipo bi-trem Hopper com 

capacidade de 50 toneladas de carga (COPERSUCAR, 2010). 

O crescimento nas exportações de açúcar foi ainda maior, com a venda de 3,7 milhões 

de toneladas, aumento de 46%. O resultado representa 15% de todo o açúcar exportado pelo 

Brasil e participação de 7% no comércio mundial do produto (COPERSUCAR, 2010). 

 

4.2 O Processo 

 

COSAN 

 

O açúcar exportado por meio do terminal estudado tem origem no interior do estado de 

São Paulo, o grupo não mantém frota própria, contrata terceiros para o transporte e os 

conjuntos, caminhões e carretas, carregam o açúcar em silos localizados nessas usinas. 

A unidade de estudo terceiriza o transporte rodoviário, As empresas contratadas para 

este transporte são: Transzape, Transpotencial e Transimarca, essas empresas utilizam para o 
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transporte rodoviário do açúcar, os seguintes equipamentos rodoviários: semi-reboque 

graneleiro, semi-reboque carga seca, semi-reboque basculante, semi-reboque hopper, 

conforme demonstrados nas Figuras 16, 17, 18 e 19. 

Do total do açúcar transportado, o VVHP, Very Very Hi Pure, representa 60% e o VHP, 

Very Hi Pure, 38% e o açúcar orgânico 2% 

A extensão das atividades das empresas transportadoras limita-se em carregar nas usinas 

e descarregar no terminal da COSAN em Santos e o custo de transporte por tonelada de 

açúcar é R$0,20 t/km (em maio de 2010). 

 

 
 Figura 17: Semi Reboque Graneleiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Rodofort, (2010) 
 
 Figura 18: Semi Reboque Carga Seca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Rodofort, (2010) 
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 Figura 19: Semi Reboque Basculante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Rodaequipamentos (2010) 
 
 
 Figura 20: Semi Reboque Bi-Trem Tipo Hopper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Copersucar, (2010). 

 
No transporte ferroviário, vagões próprios e as locomotivas são contratadas. Não foi 

informado qual empresa é fornecedora dos serviços, são utilizados vagões tipo hopper 

conforme Figuras 20 e 21. 

 

 Figura 21: Vagão Tipo Hopper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: COSAN (2010) 
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Figura 22: Vagão Tipo Hopper 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Copersucar, (2010). 

Após o carregamento nas usinas, o transporte por meio rodoviário, deslocam-se por 

rodovias até a chegada a Santos, dirigem-se obrigatoriamente a um pátio que tem a função de 

buffer, regular e aliviar o tráfego na área portuária, esse pátio pertence à ECOVIAS, 

concessionária que administra o sistema de rodovias Anchieta- Imigrantes, conforme Figura 

22.  

 

 Ecopátio Cubatão conta com uma ampla infra-estrutura de apoio ao 
motorista do caminhão e às diversas operações logísticas desenvolvidas no 
Terminal. Área Pavimentada em bloco de concreto intertravado: 443 mil 
m²; capacidade Estática: 3.500 caminhões (até 8.000 caminhões por dia); 
Centro de Controle Operacional com sistema centralizado e monitoramento 
por câmeras; operações e atendimento 24 horas; 11 Gates de acesso e 
balança rodoviária; praça de alimentação, sanitários e vestiários; ponto de 
abastecimento; área para manutenção mecânica e borracharia; PATE, 
assistência médica e odontológica (ECOVIAS, 2010). 
 
 

 Figura 23: Mapa do ECOPÁTIO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 Fonte: ECOVIAS (2010). 
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O motorista aguarda a liberação por parte do terminal, COSAN ou Copersucar, para 

descarregar, desloca-se para uma segunda fila com capacidade máxima de 60 caminhões e 

aguarda então o momento de descarregar nas moegas, que se assemelha a uma pirâmide 

invertida que conduz o açúcar para uma esteira localizada na parte inferior. 

Nas moegas, o motorista desce do veículo, abre as bocas ou as tampas traseiras 

manualmente, conforme demonstrado na figura 23. O conjunto é posicionado em uma 

plataforma hidráulica se eleva fazendo com que o açúcar seja descarregado por gravidade. 

Esse processo dura em média, 7 minutos para o descarregamento total.  

Figura 24: Descarregamento do Açúcar na Moega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Direitomarítimo (2010) 

 

 



71 

 

 

A responsabilidade pelas operações logísticas para a exportação de açúcar é dividida 

entre as usinas, o terminal da COSAN e a empresa Rumo Logística. 

A consolidação de carga é feita nos armazéns próprios da COSAN onde, a 

movimentação de carga é feita pelos seguintes equipamentos: máquina pá-carregadeira, 

esteira rolante, tripper Jetslinger, que funciona como um moto bomba propulsora para 

distribuição do açúcar no armazém, conforme Figura 24. 

As instalações são próprias e a empresa COSAN mantém o controle total das operações, 

considera a produtividade/capacidade das moegas como média e a capacidade de estocagem: 

Alta estimada em 210.000 toneladas, o custo da movimentação incluindo a armazenagem é de 

US$9,00 por tonelada, comenta ainda que, quando a concorrência movimentava uma 

quantidade insignificante, o preço praticado chegou à casa dos US$20,00. 

 

 Figura 25: Tripper Jetslinger 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Fonte: COSAN, (2010) 
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 A empresa adota a armazenagem como forma de consolidação da carga para embarque, 

ou seja, cada comprador aluga uma de determinada tonelagem métrica, 25.000 toneladas em 

média. No processo ocorrem fatores exógenos que interferem no andamento das operações, 

um exemplo claro fornecido pelo entrevistado, a trading chamada COIMEX. 

 A COIMEX contrata um navio de 30.000 toneladas, mas, possui 13.300 toneladas de 

carga contábil armazenadas na COSAN, no escopo do contrato com a COSAN, determina um 

espaço para a armazenagem limite de 25.000 toneladas de capacidade estática. 

A consolidação da carga somente será possível quando possuir na totalidade a carga 

contábil então, a COIMEX contata uma usina de açúcar para completar a carga contábil, o 

terminal controla o estoque por meios eletrônicos expostos mais adiante. 

Existe um gap logístico de 5000 toneladas, pois, com a intenção de economizar, a 

trading contrata somente 25000 toneladas de armazenagem contando que a dinâmica do 

carregamento será suficiente para a não saturação do espaço contratado, quando é possível a 

capacidade é aumentada por um contrato adicional. 

O entrevistado esclarece que na maioria das vezes, durante os meses de maio a outubro, 

a chuva impede o carregamento do açúcar então, a capacidade de armazenagem rapidamente é 

excedida causando então, o “efeito cascata” que repercute em todo o sistema rodoviário de 

transporte. 

Conforme descrito pelo entrevistado da empresa COSAN, no momento em que o 

motorista chega ao ECOPÁTIO, (conforme descrito na página 68), é informado que não 

poderá descarregar no tempo previsto, até 24 horas, essa informação é propagada rapidamente 

e os motoristas que chegam a baixada santista, infringem a regra tácita do tempo de espera no 

buffer, ECOPÁTIO, dirigi-se aos terminais, causando mais congestionamentos que 

novamente em efeito cascata atingem o entorno chegando às rodovias de acesso ao porto. 

Outro fator que vem contribuir para o caos logístico causado pelo gargalo do 

descarregamento é a diária recebida pelos motoristas, prevista para o custeio de alimentação, 

para que aguardem o tempo previsto no lead time da operação. 

Esta diária é paga pelo contratante e seu valor é em média R$0,20 por tonelada 

transportada, na situação de espera extraordinária, o motorista promove junto a seus pares 

uma greve que, em forma de protesto bloqueiam a saída e a entrada do ECOPÁTIO até que 

este valor seja renegociado. 

No dia anterior a entrevista, havia sido fechado um acordo entre o terminal, que 

assumiu a responsabilidade da negociação, o valor de R$1,00 por tonelada transportada que, 
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representou na apuração dos valores pagos R$250.000,00 até a data da entrevista, valor este 

que foi repassado aos custos do produto. A comercialização do açúcar é feita por tradings 

estrangeiras, que compram das usinas e vendem no mercado externo, a trading contrata o 

navio tipo tramp e informa a COSAN os dados de atracamento, capacidade e datas. Para 

controlar todo o processo, desde a usina até o terminal, sua armazenagem e o carregamento 

nos navios, a COSAN utiliza o software próprio chamado Sistema Supervisório 

Administrativo- SSA que faz toda a gestão da cadeia e a comunicação com as usinas. Valem-

se também de programa de conversa on line (MSN), também utilizam o ERP. (enterprise 

resource planing), para o controle de tráfego é utilizado o RFID, Radio-Frequency 

IDentification, as informações trocadas com as usinas resumem em informações sobre 

pesagem e descarga nas moegas.  

Todo o capital investido no terminal é próprio, não dependendo de alianças, bancos ou 

empréstimos governamentais. As atividades e o processo de carregamento dos navios são 

totalmente automatizados. Na movimentação do açúcar para embarque são utilizados os 

seguintes equipamentos: esteiras, elevadores de caneca, shiploaders, conforme figuras 25, 26  

27, 28 e 29. 

 

     Figura 26: Esteira Rolante 

    
    Fonte: COSAN (2010) 
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Figura 27: Elevador de Caneca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Brumazi, (2010) 

 

Figura 28: Shiploader  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: COSAN, (2010) 
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Figura 29: Contêiner Bulk no Tombador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: ZEPPELIN, (2010) 

 

Figura 30: Interior de Contêiner Bulk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ZEPPELIN (2010)                  BOCAS DE CARREGAMENTO DO AÇÚCAR 
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Figura 31: Exterior do Contêiner Bulk 

 
Fonte: CIMC, (2010) 

 

Quanto à força de trabalho empregada, a condição de contratação é por meio da 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e é composta por funcionários que recebem o 

treinamento adequado necessário para o desempenho dos trabalhos logísticos junto ao 

terminal.  

Outro aspecto considerado problemático apontado pelo entrevistado é o demurrage ou 

sobre estadia, que é o período acordado entre as partes do contrato, em que o armador, ou 

operador do navio, põe e mantém este à disposição do afretador para as operações de carga 

e/ou descarga. Segundo esse enfoque temporal, sobre estadia é a utilização do navio além da 

estadia; é tempo utilizado a mais que é cobrada a multa que pode variar de US$10.000 a 

US$30.000 dependendo da capacidade do navio (Jusnavegandi, 2010). 

O entrevistado esclareceu que controla seu desempenho operacional, por meio de 

prancha média de atendimento, que é a quantidade de carga movimentada por navio (medida 

em toneladas ou unidades de contêineres) durante o seu atendimento no berço, dividido pelo 

tempo que este passou atracado no berço, em horas (ANTAQ, 2010). 
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Utiliza-se também a mensuração de desempenho por meio da produtividade/dia do 

volume embarcado que, na data da entrevista apurou-se que, foram movimentadas 33.000 

toneladas de açúcar a granel, carga de 1100 caminhões. 

Nos locais, ECOPÁTIO e em frente ao terminal, onde o limite é de 60 caminhões, o 

desempenho cai quando a soma dos dois locais ultrapassa as 200 unidades de caminhões em 

fila de espera. 

Os aspectos comerciais incluem o Incoterm utilizado é o free on board, (FOB), toda a 

responsabilidade da comercialização é da trading SUEDEN, os contratos de fornecimento são 

celebrados diretamente entre a SUEDEN e a usina fornecedora. 

A COSAN participa na bolsa de valores e possui um departamento próprio que formula 

as políticas de preço e custos.  

A forma de pagamento utilizada é a Carta de Crédito. O entrevistado esclarece que todo 

o capital para exportação é próprio e não se vale de nenhum tipo de financiamento destinado a 

exportação, seja este financiamento privado ou público. 

Quando indagado sobre a possível utilização do contêiner bulk para o transporte e 

armazenagem temporária do açúcar, visando um meio mitigador ao caos resultado do gargalo 

logístico, o entrevistado respondeu que uma tentativa foi feita no período de 2001 a 2004, 

com unidades de contêiner dry adaptados, porém, por falta de um revestimento adequado o 

açúcar empedrava nas corrugas do contêiner e também o enlonamento do contêiner não era 

corretamente efetuado causando a infiltração de água. 

O entrevistado desconhecia a existência em outros países do contêiner bulk e sua 

configuração interna e externa, conforme mostraram as figuras 28 e 29. Questionado sobre o 

principal objetivo dessa iniciativa, o entrevistado respondeu que o único aspecto era a rapidez 

da operação, que foi incontestavelmente superior aos outros modos de transporte do açúcar, 

no entanto, não considerou a iniciativa como um possível buffer de armazenagem.   

Encerrando, o entrevistado expressou a sua opinião de que a matriz do transporte do 

açúcar que é rodoviária deve ser alterada para fluvial, valendo-se da cabotagem hoje quase 

inexistente para o transporte de açúcar. 

 

Copersucar 

 

 A empresa Copersucar, por meio do entrevistado, replica quase que identicamente as 

respostas dadas pela outra unidade analisada, conforme Tabela 4. Os aspectos logísticos são 
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idênticos, porém várias respostas que se referiam a quantidades, na abordagem operacional, 

foram omitidas com a justificativa de serem estas informações estratégicas. 

Sobre as questões referentes ao aspecto comercial, novamente o entrevistado limitou-se 

a responder que são informações confidenciais por serem estas também estratégicas. Também 

não forneceu qualquer valor cobrado ou pago por sua empresa nas operações de carga e 

descarga do açúcar, sob a mesma justificativa. O autor considera que a entrevista pouco 

agregou a análise do processo, pois, os principais aspectos foram explicitados e são comuns às 

duas empresas. A resposta que demonstra sua opinião sobre o transporte de açúcar por meio 

de contêineres é reproduzida abaixo, salientando que o entrevistado desconhece 

completamente a utilização do contêiner como meio de transporte rodoviário do açúcar a 

granel. 

“Já utilizamos embarque de açúcar em contêiner há mais de uma 
década, talvez sejamos nós os pioneiros. Como gestor de terminal portuário, 
percebo o contêiner como um concorrente direto. Sob a ótica de logística, o 
contêiner tem uma flexibilidade maior, pode atender vendas door-to-door, 
ou ainda, atender clientes que compram pequenos volumes. O processo de 
carga e descarga é facilitado. O principal problema do contêiner é a 
disponibilidade ou não do mesmo.  Caso o comércio de importação esteja 
aquecido, mais contêineres irão ser disponibilizados no mercado e o valor de 
frete cai, se não, é o oposto, daí o valor de frete acaba não compensando. 
Entendo que para futuro o mercado de açúcar ensacado cada vez mais 
utilizará contêiner, mas o mercado de açúcar a granel não deve seguir esta 
linha, pois os volumes são muito altos e exigem soluções logísticas que 
operem em grandes volumes e baixo custo” (Resultados da pesquisa, 2010), 
 
 

Caos Logístico 
 
Para complementar a acreditação da dinâmica do processo, colhemos informações do 

Sr. Marcelo Marques da Rocha, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte 

Rodoviário de Cargas do Litoral Paulista- SINDISAN, consultado por meio eletrônico, nos 

informou que:  

O problema não é só o porto, é infra-estrutura. Não temos estrada. Não se vê 
uma obra de engenharia aqui na Baixada Santista. Enquanto isso, estradas no 
interior de São Paulo têm viadutos de primeiro mundo. Na área inicial do 
Porto de Santos, na entrada da cidade, os trens de carga, que chegam do 
interior e de São Paulo, estão do lado direito, mas têm de cruzar lentamente 
para o lado esquerdo da área portuária, o que interrompe a passagem dos 
caminhões.  (SINDISAN, 2011) 
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Figura 32: Congestionamento no Porto 1      

Fonte: UOL, (2011) 

 

Já, José Luiz Ribeiro Gonçalves, presidente do Sindicato dos Transportadores 

Rodoviários Autônomos da Baixada Santista SINDICAN, diz que o tempo normal de um 

caminhão que transporta açúcar a granel ou ensacado no porto, é de 3 horas, mas na realidade 

vai muito além.  Quando chove, há uma variação de 48 horas a vários dias, e o produto a 

granel ou ensacado não pode ser molhado. Ao menor sinal de chuva, os porões dos navios são 

fechados e o embarque interrompido, conforme Figuras 32, 33 e 34.  

  Objetivando organizar a chegada dos caminhões ao porto, evitar o caos no trânsito de 

Santos e a diminuição no tempo de espera dos caminhoneiros criou-se pátios reguladores de 

tráfego em Cubatão.  

Nesses pátios reguladores, os caminhões sofrem uma triagem e esperam o momento 

certo de descarregamento, evitando que permaneçam parados por horas nas ruas, ao redor do 

Porto de Santos.  Um desses pátios é o Ecopátio. 
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Figura 33: Congestionamento no porto 2  

 
Fonte: UOL, (2011) 

  
Figura 34: Congestionamento no porto 3 

 
Fonte: UOL, (2010) 
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Tabela 5: Semelhanças e Diferenças.  
 
      ITEM AVALIADO                     COSAN                                   Copersucar 

Fonte: Resultados da Pesquisa 
 
 
 

 
Responsável pelas Operações   
 Logísticas para Exportação                                              

 
Usina, Terminal           
Rumo Logística                                                             

 
Trading, Usina ou Cooperativa 
 

 
Responsável pela Movimentação     
Física              

 
Usina, Terminal  
 Rumo Logística                           

Trading, Usina ou      Cooperativa 
   
  

Capacidade de Embarque Ton./h 5000 t/h 2400 t/h 

Capacidade Estática de 
Armazenagem 

380.000 t.                                           190.000 t 
 

Capacidade de Recepção Rodo-
Ferroviária 
 

2.100 t/h 3.000 t/h 

Número de Células 9 5 

Calado 12,20 m 13 m 

Calado Aéreo 14,50 13,00 

Frota Terceirizada Terceirizada 

Transporte Marítimo/Frete Tramp Tramp 

Incoterms FOB FOB, CIF 

Força de Trabalho CLT CLT 

Equipamentos de Movimentação Próprio Próprio 

Indicadores de desempenho para as 
operações portuárias 

Prancha-média de atendimento 
Produtividade/dia por navio    
Quantidade de caminhões na fila                                         
de espera para descarregamento 
                                 

Prancha média de atendimento      
Produtividade/dia por navio 
    
 
 

Tecnologia da informação utilizada 
na operação                          

ERP; RFID; Software próprio.  
SAP 
 

ERP; RFID SSA; MSN 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 

Os Desafios do Transporte de Açúcar no Porto de Santos abrangem como arcabouço 

teórico logístico, questões referentes ao lead time do transporte. Podemos observar na figura 

8, onde é demonstrado os vários lead times da cadeia de suprimentos do açúcar, o foco dessa 

pesquisa, que é: o lead time do transporte e armazenagem e o lead time da distribuição para 

que possamos analisar os congestionamentos e os reflexos em seu entorno na região portuária 

de Santos nos meses de maio a outubro, período que coincide com o pico de produção de 

açúcar do estado de São Paulo. 

Esta pesquisa foi planejada e executada, com base em estudo de casos múltiplos que 

nortearam a formulação das perguntas que integraram o roteiro de entrevistas. Além disso, 

pautamos nosso estudo em ampla pesquisa bibliográfica, com a finalidade de concluir que as 

unidades de análise estudadas possuíam poucas divergências, tanto no modus operandi  

quanto na consecução de suas atividades, com isso, podemos afirmar que as duas empresas 

analisadas possuem similaridades nos aspectos logísticos, comerciais e operacionais no 

transporte e na armazenagem do açúcar. 

As limitações que apresentamos evidenciaram principalmente, com respeito às respostas 

do entrevistado da unidade de análise Copersucar; a omissão de dados importantes que 

fugiram ao nosso controle, com a ressalva, que isso não prejudicou a análise do setor, uma 

vez que as questões fundamentais da pesquisa foram respondidas ao longo da redação. 

O plano de estratégia operacional a que se referem os dois primeiros quadrantes de 

responsabilidade, conforme demonstrado na figura 6, o Grupo COSAN, a Trading Estrangeira 

e o Terminal Portuário, falham em prever e corrigir os problemas logísticos pela ingerência 

das infra-estruturas leia-se os armazéns retro-portuários, que continuamente são locados pela 

trading estrangeira em menor capacidade que a realmente necessária, assim, causando o caos 

logístico em efeito cascata. 

Os resultados obtidos explicitam que os terminais estudados, funcionam como apoio 

logístico no embarque do açúcar. No caso da COSAN, que possui um operador de transporte 

multimodal - OTM distingue suas atividades por core business, conferindo-lhe benefícios da 

especialização de tarefas, cabendo ao terminal gerenciar o processo no todo. 

No caso Copersucar por não possuir um OTM, mas diferentemente da COSAN, presta 

serviços ao cooperado, oferecendo a eles uma visão integrada sobre o transporte, a 

armazenagem e o embarque do açúcar. 
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As questões relevantes, na medida em que se analisam o dilatamento do lead time, são a 

falta de retroárea para instalação de armazéns e o gap logístico, causado pela falta de um 

plano de contingência para armazenagem do açúcar. 

A inexistência de terminais integrados, para utilização da intermodalidade, único 

processo fiscal com diferentes modais de transporte, e as falhas nas infra-estruturas dos 

modais ferroviário e aquaviário reforçam a matriz de transporte brasileira, que apresenta o 

modal rodoviário como adotado e em franco crescimento. Esse crescimento, não é 

acompanhado por investimentos na infra-estrutura, nem na melhoria dos sistemas de 

descarregamento nos portos, o que acarreta maior tempo de espera para descarregar o açúcar.  

A identificação dos trade-offs revela que eles estão localizados na área da chegada à 

Baixada Santista, até a armazenagem do açúcar, confirmando que os congestionamentos na 

área portuária, ocorrem a partir do esgotamento da capacidade de sua armazenagem e em 

efeito cascata, atingindo o entorno portuário e as rodovias de acesso ao Porto de Santos nos 

meses de maio a outubro que correspondem ao período de maior produção do açúcar,com 

isto, podemos constatar que o gargalo logístico não é provocado pela ineficiência dos 

equipamentos da Umland, como pressupõe análises superficiais do problema, tampouco é 

causado pela falta de qualificação da mão de obra utilizada ou por deficiência de tecnologia 

empregada no processo de descarregamento da carga de açúcar. 

Utilizamos o termo “caos logístico”, por entender que o efeito cascata que é produzido 

pelo processo, afeta os principais meios pelos quais a logística desempenha seu papel, 

imobiliza o principal ativo do transportador, pois o caminhão que deveria estar liberado num 

tempo planejado e calculado em suas planilhas de custo é bastante dilatado, chegando até 10 

dias além do tempo previsto. Impede que outros transportadores, que nada tem a ver com o 

transporte de açúcar, também sejam envolvidos no congestionamento e sofram as 

conseqüências da espera prolongada.  

Como discorrido na pesquisa, a resposta do transportador é englobar em seus custos o 

tempo de espera para as próximas safras, elevando os preços de frete e encarecendo o produto 

final; diminuindo a competitividade ou impedindo novos investimentos, quando esses custos 

são absorvidos. 

Assim, diante de nossas limitações, este estudo indicou a relevância de questões que 

poderão servir de base para futuras pesquisas como o estudo de integração logística 

multimodal, o papel do OTM e os reflexos do lead time no custo dos terminais portuários. 
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APÊNDICES 

Apêndice A – Roteiro De Entrevistas 

 

Questionário – “Escoamento do açúcar para exportação pelo Porto de Santos” 

 

Tema/objetivo: análise das relações e descrição dos processos logísticos para o escoamento 

do açúcar a granel pelo Porto de Santos. 

 

Compromisso do Pesquisador: 

 

Estas informações serão utilizadas para a elaboração de Dissertação, 

 e outros artigos que poderão ser divulgados no meio acadêmico. 

O pesquisador garante a confidenciabilidade do nome da empresa na divulgação das 

informações, caso seja esta a condição imposta pela empresa pesquisada. 

Objeto: trecho usina-Porto de Santos. 

 

Instruções Gerais: 

- Preencher os itens seguintes e comentar aqueles que forem assim solicitados; 

- Os comentários são livres, sem restrições quanto à sua forma e extensão; 

- Tempo estimado de preenchimento, 20min; 
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1 – ASPECTOS LOGÍSTICOS 

 

1.1. Operações e infra-estrutura logística para exportação do açúcar: 

 

Quem é responsável pelas operações logísticas para exportação de açúcar? 

______________________________________________________________________ 

Controle: usina que produziu o açúcar, Sim ( ) Não ( ) 

Terminal que consolida o embarque do açúcar, Sim ( ) Não ( ) 

Trading brasileira que compra o açúcar das usinas,  Sim ( ) Não ( ) 

Trading estrangeira que comercializa o açúcar no exterior Sim ( ) Não ( ) 

Outra: quem ? ___________________________________________________________ 

Pagamento: usina que produziu o açúcar, Sim ( ) Não ( ) 

Terminal que consolida o embarque do açúcar, Sim ( ) Não ( ) 

Trading brasileira que compra o açúcar das usinas Sim ( ) Não ( ) 

Trading estrangeira que comercializa o açúcar no exterior Sim ( ) Não ( ) 

Outra: quem? ___________________________________________________________ 

Quem é responsável pela infra-estrutura logística para exportação de açúcar? 

usina que produziu o açúcar, Sim ( ) Não ( ) 

Terminal que consolida o embarque do açúcar, Sim ( ) Não ( ) 

Trading brasileira que compra o açúcar das usinas Sim ( ) Não ( ) 

Trading estrangeira que comercializa o açúcar no exterior Sim ( ) Não ( ) 

Outra: quem ? ___________________________________________________________ 

Quais sistemas de informação são utilizados para controle do escoamento do açúcar para o 

Porto de Santos? 

O Terminal portuário tem sistema de comunicação on-line para integração com as usinas? 

Quais sistemas ? 

___________________________________________________________________________ 

 

Há troca de documentos via EDI (eletronic date interchange) com as usinas ? Quais 

documentos são trocados ? 

___________________________________________________________________________ 

Quais informações são trocadas com as usinas?_____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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O capital investido no Terminal é proveniente das: 

Conjunto de usinas: Sim ( ) Não ( ); 

aliança entre usinas e Trading brasileira: Sim ( ) Não ( ) 

aliança entre usinas e Trading estrangeira: Sim ( ) Não ( ) 

 

- Quais empresas são contratadas para o transporte do açúcar para o Porto de Santos? 

___________________________________________________________________________ 

 

- Qual é a extensão das atividades logísticas da empresa contratada para o transporte de açúcar 

até o Porto de Santos?_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

(favor marcar a opção mais adequada à usina) 

 

Todas as operações logísticas usina-porto ( ) Apenas transporte usina-porto ( ) 

Apenas operações retroportuárias ( ) 

Apenas operações de embarque e despacho aduaneiro da carga no porto ( ) 

- Qual o custo de transporte por tonelada de açúcar?_________________________________ 

 

 

Tipo do açúcar escoado por Santos (favor marcar com um X as possíveis respostas) e, anotar 

o percentual aproximado no 

total do açúcar embarcado: 

- VHP ( ) - VVHP ( ) - Cristal ( ) - Demerara ( ) - Outros ( ) 

Quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Como é a consolidação da carga para embarque? 

Mantém contrato de fornecimento de açúcar com fornecedores / usinas?________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Volume exportado/embarcado nas últimas safras: 

safra 

Tipo 

de açúcar 

2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

Participação (%) da quantidade exportada na mesma safra, respectivamente, a granel e 

ensacado: 

 

Modais de transporte usina-porto (favor marcar as possíveis respostas): 

 

- Rodoviário ( ) Frota própria? Sim ( ) Não ( ) Se não, informar qual empresa realiza a 

operação:________________________________________________ Custo (ton): 

- Ferroviário ( ) Frota própria? Sim ( ) Não ( ) Se não, informar qual empresa realiza a 

operação: 

:________________________________________________ Custo (ton): 

safra 2009/08 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 

 

saco      

 

granel      
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- Hidroviário ( ) Frota própria? Sim ( ) Não ( ) Se não, informar qual empresa realiza a 

operação: 

:________________________________________________ Custo (ton):________________ 

 

Transbordo da carga no Porto de Santos: 

 

- A própria usina realiza o transbordo? Sim ( ) Não ( ) - Se não, qual empresa realiza o 

serviço: 

___________________________________________________________-Custo (ton):______ 

 

Armazenagem retroportuária: 

 

- Possui armazenagem própria? Sim ( ) Não ( ) - Se não, qual empresa realiza o serviço? 

____________________________________________________________-Custo (ton):___ 

 

Movimentação do açúcar para embarque: 

 

- Possui sistema de movimentação próprio (esteiras, ship loaders)? Sim ( ) Não ( ) - Se não, 

qual empresa realiza o 

serviço? ____________________________________________-Custo (ton):______________ 

 

Quais equipamentos utiliza para esta operação ? 

__________________________________________ 

 

1.1 Gestão Da Logística Para Exportação Do Açúcar: Controle Das Operações 

Logísticas: 

 

Transporte usina-porto (favor destacar a situação atual): 

Frota própria ( ) Uso compartilhado (cooperadas)( ) Terceirizado (tradings) ( ) 

Transbordo (favor destacar a situação atual neste e nos demais ítens): 

- Instalações próprias (controle total) ( ) 

- Parcerias e sociedades (contratos de serviço logístico) ( ) 

- Completa terceirização (contratos comerciais / tradings) ( ) 

- Produtividade/capacidade das moegas: Alta ( ) Média ( ) Baixa ( ) 
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- Caso não se utilize moegas, informar outra tecnologia alternativa de transbordo empregada: 

__________________________________________________________________________ 

 

Armazenagem 

- Capacidade de estocagem: Alta ( ) Média ( ) Baixa ( ) 

- Informar capacidade em valores absolutos (ton): 

Movimentação portuária (embarque do açúcar) 

- Faz uso de esteiras? Sim ( ) Não ( ) 

- Faz uso de ship loaders? Sim ( ) Não ( ) 

- Qual é a capacidade de embarque ton/horas?_____________________- Custo 

(ton)_________ 

 

O serviço de transporte marítimo é contratado de que modo ? (por exemplo: modo fretado ou 

afretado, de linhas regulares 

ou de outra forma, por exemplo tipo tramp (explicar)?) 

________________________________________. Como funciona ? __________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Terminal portuário : 

 

- Uso privado ( ) - Uso público ( ) 

- Informar o nome e local do terminal utilizado no Porto de Santos: 

- Qual o calado (profundidade) no cais? 

- Custo médio de movimentação/embarque de 1ton de açúcar no Porto de Santos? 

- Força de trabalho empregada: 

Funcionários treinados ( ) Funcionários terceirizados ( ) 

Custos portuários indiretos: atrasos no embarque (demurrage, chuvas), greves e paralisações, 

gargalos logísticos (longos 

períodos de espera, filas de caminhões); 

- Extremamente problemáticos ( ) - Alarmantes ( ) - Pouco relevantes ( ) 

- Comentar algumas soluções criadas pela usina ou operador logístico contratado para 

contornar esses problemas: 

Quais são os indicadores de desempenho operacional utilizados para as operações portuárias? 
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• Consignação média; 

• Prancha média de atendimento; 

• Tempo médio de espera para atracação; 

• Atendimento ao tráfego. 

• frequência de navios 

• produtividade (dia) 

Outros:_____________________________________________________________________ 

 

Qual é a modalidade (INCOTERMS) utilizada para o açúcar ? Varia com o tipo de açúcar? 

_______________________________________________________________________ 

 

2 – ASPECTOS COMERCIAIS: 

 

2.1. Estratégias de canais de escoamento para exportação:  

 

Favor marcar a alternativa mais semelhante à estratégia adotada atualmente. 

 

Exportação: contratação dos serviços de empresas comerciais exportadoras (tradings) – baixo 

controle sobre as operações de exportação ( ) 

Licença: uso dos mecanismos de distribuição da empresa licenciadora (estrangeira) por parte 

da licenciada em território nacional – controle intermediário sobre as operações de exportação 

( ) 

Joint-ventures: sociedade financeira entre empresas nacional e estrangeira para operações de 

exportação (logística e comerciais) ( ) 

Propriedade: a propriedade integral oferece o mais alto grau de controle sobre as estratégias 

internacionais de marketing e logística. ( ) 

 

2.2. Negociações internacionais: gestão das ferramentas do comércio exterior 

 

- A usina realiza as negociações internacionais ? Sim ( ) Não ( ) 

- Como? (favor marcar a alternativa mais adequada) 

- Empresa de consultoria / representação comercial contratada/ corretor ( ) 

- Trading ( ) 

- Departamento comercial da usina ( ) 
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- Outra forma ( ) qual? 

- Informe a empresa comercial (trading) em que a usina é associada: 

Prospecção de mercados (favor marcar as alternativas correspondentes à situação atual); 

- Câmaras de comércio ( ) - Contatos diretos ( ) 

- Tradings ( ) - Outras formas ( ) quais? 

- Participa da BMF (Bolsa de Mercadorias Futuro)? Sim ( ) Não ( ) 

Formação de preços: FOB, CIF (INCOTERMS), monitoramento da bolsa de valores. 

- Departamento exclusivo/próprio? Sim ( ) Não ( ) 

- Caso não, qual empresa é contratada?_______________________________________ 

Formas de contrato/pagamento internacional: 

- Remessa direta ( ) - L/C (carta de crédito) ( ) - Outras formas ( ) quais? 

Desembaraço e despacho aduaneiro; 

- Departamento exclusivo/próprio? Sim ( ) Não ( ) 

- Caso não, qual empresa é contratada? 

 

2.3. Financiamento para Exportação 

 

Tipos de financiamento: 

Pré-embarque ( ) Pós-embarque ( ) Sem financiamento ( ) Outros ( ) 

Instituições financiadoras; 

- Privadas ( ) - Governamentais ( ) 

- Citar o nome(s) da(s) instituição(ões) escolhidas:________________________________ 

Programas de fomento à exportação: 

- A usina participou ou ainda participa de algum desses programas Sim ( ) Não ( ) 

- Caso sim, citar o nome e ano do programa:____________________________________ 

- Qual foi a linha de financiamento utilizadas para apoio à exportação: 

Formas de financiamento:    

- Financiamento da Safra? Sim ( ) Não ( )  

- Parcialmente financiada? Sim ( ) Não ( ) 

- Outras formas de financiamento ( ) quais? 

 

Fonte: Adaptado pelo autor: Pontes, (2009). 

 


