


Objetivo: 
- Conhecer os tipos de transporte, cargas e embalagens.
- Conhecer simbologia de cargas e transporte combinado e seguimentado.

3.1 Tipos de Modais de Carga
3.2 Tipos de Carga
3.3 Tipos de Embalagem
3.4 Símbolo de Segurança de Cargas
3.5 Transporte Combinado e seguimentado
3.6 Portos secos
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• O termo transporte logístico foi criado pela necessidade de transportar tropas
durante a Segunda Guerra Mundial. O sistema mundial de transportes passou a usar
a logística em suas atividades, antes de qualquer outro setor industrial.

• É o deslocamento de bens de um ponto a outro da rede logística, respeitando as
restrições de integridade da carga e de confiabilidade de prazos. Não agrega valor aos
produtos, mas é fundamental para que eles cheguem ao seu ponto de aplicação, de
forma a garantir o melhor desempenho dos investimentos dos diversos agentes
econômicos envolvidos no processo.

Aula 3 – TRANSPORTE LOGÍSTICO
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• A logística no transporte tem como fundamento básico a precisão de suas operações,
tornando-o mais rápido, com melhor aproveitamento de carga, possibilitando o uso
de carga de retorno com o mínimo de perda.

• O transporte dentro das atividades da logística industrial integrada segue o mesmo
princípio de prever e prover com o menor custo possível.

• Mesmo que o sistema de transporte da empresa seja terceirizado, é necessário fazer
o planejamento e a programação das entregas do produto final, para manter um
rígido controle dos custos e prazos.

Aula 3 – TRANSPORTE LOGÍSTICO
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• O sistema JIT (Just in Time) deve ser planejado de tal forma que as entregas e
retiradas tenham suas datas combinadas, otimizando o aproveitamento da frota de
veículos.

• Para isso é necessário um perfeito entrosamento entre as equipes de vendas e
suprimentos. Quanto maior for o entrosamento entre eles, menor o custo do
transporte, e isso também vai permitir que a lista crítica seja reduzida.

• O planejamento de transporte deve levar em conta muitos fatores. Vamos conhecer
os mais importantes:

Aula 3 – TRANSPORTE LOGÍSTICO

5



Os mais importantes fatores

1. O que transportar em peso e volume, mensal, semanal e diariamente.

2. O que transportar de matéria-prima de retirada nos fornecedores em peso e volume,

mensal, semanal e diariamente.

3. Definir o tipo de transporte a ser utilizado (rodoviário, ferroviário, aéreo, marítimo e

fluvial).

4. Definir o tipo de veículo a ser utilizado.

5. As distâncias mínimas e máximas a serem percorridas.

6. As entregas e retiradas com bloqueio de horário.

7. Programar primeiramente as entregas e retiradas com horário preestabelecido.
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Os mais importantes fatores

8. Programar primeiramente as entregas e retiradas com horário preestabelecido.

9. Definir tráfego e horário para carga perigosa ou perecível.

10. Executar o PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai).

11. Definir necessidade de criação de entreposto, armazém regional ou distrital.

12. Determinar a porcentagem do custo de transporte sobre o faturamento líquido da

empresa.

13. Definir o programa computadorizado a ser utilizado.

14. Elaborar os formulários de controle a serem utilizados.
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3.1 Tipos de Modais de Carga

Modal – deslocamento de carga por um único meio de transporte, em que cada
transportador emite seu próprio documento de transporte.

Intermodal – deslocamento de carga por vários meios de transporte, em que um
único transportador organiza o transporte desde o ponto de origem, via um ou mais
pontos de interligação, até o ponto ou porto final. Dependendo de como a
responsabilidade pelo transporte total foi dividida, diferentes tipos de documentos
são utilizados.

Multimodal – o transportador que organiza o transporte assume inteira
responsabilidade pelo transporte “porta a porta” e emite um documento único de
transporte, o Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas (CTMC). É, portanto,
um conceito que coloca a responsabilidade das atividades de transporte sob um único
operador, o qual gerencia e coordena o processo todo desde o embargador até o
importador.
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• O transporte multimodal de cargas é aquele que, regido por um único
contrato, utiliza duas ou mais modalidades de transporte, desde a origem
até o destino, e é executado sob a responsabilidade única de um operador
de transporte multimodal (OTM).

• O conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas (CTMC) evidencia o
contrato de transporte multimodal e rege a operação de transporte, desde o
recebimento da carga até a sua entrega no destino, podendo ser negociável
ou não negociável, a critério do expedidor.
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• O OTM assume a responsabilidades:
- execução desses contratos
- prejuízos resultantes de perda
- danos ou avaria às cargas sob a custódia, assim como por aqueles decorrentes

de atraso em sua entrega, quando houver prazo acordado.

Além do transporte, inclui os serviços de coleta, unitização, desunitização,
consolidação, desconsolidação, movimentação, armazenagem e entrega da carga
ao destinatário.

• O OTM é a pessoa jurídica contratada como principal contratada como principal
para a realização do transporte multimodal de cargas, da origem até o destino,
por meios próprios ou por intermédio de terceiros. O OTM pode ser
transportador ou não.

10



• O exercício da atividade do OTM depende de prévia habilitação e registro na ANTT.

• Caso o OTM deseje atuar em âmbito internacional, deve também licenciar-se na
Secretaria da Receita Federal. Essas habilitações são concedidas por um prazo de
dez anos.

Modal Aéreo

Transporte adequado para mercadorias de alto valor agregado, pequenos volumes
ou com urgência na entrega.

 Possui algumas vantagens sobre os demais modais, pois é mais rápido e seguro e
são menores os custos com seguro, estocagem e embalagem, além de ser mais
viável para remessa de amostras, brindes, bagagem desacompanhada, partes e
peças de reposição, mercadoria perecível, animais.
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Modal Aéreo

Vantagens – é o transporte mais rápido e não necessita de embalagem mais
reforçada (manuseio mais cuidadoso).

Desvantagens – menor capacidade de carga, valor do frete mais elevado em relação
aos outros modais.

Frete – a base de cálculo do frete aéreo é obtida por meio do peso ou do volume da
mercadoria, sendo considerado aquele que proporciona o maior valor. Para saber se
devemos considerar o peso ou o volume, a IATA (International Air Transport
Association) estabeleceu a seguinte relação:
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- Relação IATA (peso/volume): 1 Kg = 6000 cm3 ou 1ton = 6m3.

- Por exemplo: no caso de um peso de um quilo acondicionado em um volume
maior que 6000m3, considera-se o volume como base de cálculo do frete;
caso contrário, considera-se o peso.

- A IATA é uma entidade internacional que congrega grande parte das
transportadoras aéreas do mundo, cujo objetivo é conhecer, estudar e
procurar dar solução aos problemas técnicos, administrativos, econômicos
ou políticos surgidos com o desenvolvimento do transporte aéreo.
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Modal Ferroviário

A malha ferroviária brasileira possui aproximadamente 29.000km e no Estado de
São Paulo cerca de 5.400km.

Os processos de privatização do sistema iniciou-se em 1996, e as empresas que
adquiriram as concessões de operação dessa malha assumiram com grandes
problemas estruturais. A transferência da operação das ferrovias para o setor
privado foi fundamental para que esse setor voltasse a operar.

Vantagens: adequado para longas distâncias e grandes quantidades, menor custo de
seguro, menor custo de frete.

Desvantagens: diferença na largura de bitolas, menor flexibilidade no trajeto,
necessidade maior de transbordo.
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Modal Ferroviário

Frete Ferroviário
- O transporte ferroviário não é tão ágil e não possui tantas vias de acesso quanto o

rodoviário, porém é mais barato, propiciando menor frete, transporta quantidades
maiores e não está sujeito a riscos de congestionamento.

- O frete ferroviário é baseado em dois fatores: quilometragem percorrida e
distância entre as estações de embarque e desembarque.

Quanto ao peso da mercadoria, o frete ferroviário é calculado por meio da
multiplicação da tarifa ferroviária pelo peso ou volume, utilizando aquele que
proporcionar maior valor. O frete também pode ser calculado pela unidade de
contêiner, independente do tipo de carga, peso ou valor da mercadoria. Não incidem
taxas de armazenagem, manuseio ou qualquer outra. Pode ser cobrada taxa de
estadia do vagão.
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Modal Hidroviário

O modal hidroviário (fluvial) é usado principalmente no transporte de soja, óleo,
vegetal, trigo, milho, açúcar, cana-de-açúcar, sorgo, madeira e outros.

Devido ao baixo custo do frete desenvolve papel importante na logística de
transportes em algumas regiões do Brasil. Nas regiões Sul e Sudeste passa a ter
forte integração com os países do bloco do Mercosul.

 A administração e a operação das hidrovias interiores e dos portos fluviais e
marítimos são exercidas de duas maneiras:

- Pelo poder federal, por meio de sociedade de economia mista, as companhias
docas federais.

- Na forma de convênios de delegação, em que estados ou municípios são os
responsáveis pelas sociedades de portos ou navegação, empresas de
administração ou superintendência de portos.
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Modal Hidroviário

Pontos fortes – custo baixo, carregamento de grande quantidade de carga,
baixo impacto ambiental.

 Pontos fracos – transporte regional (não abrange o país inteiro), rios e
planícies e assoreamento dos rios.
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Modal Marítimo

O transporte marítimo é o modal mais utilizado no comércio internacional ou
longo curso e refere-se ao transporte marítimo internacional.

 Inclui tanto os navios que realizam tráfego regular, pertencentes a conferências de
frete, acordos bilaterais e os outsiders, como aqueles de rota irregular.

Vantagens – carrega qualquer tipo de carga, menor custo do frete.

Desvantagens – necessidade de transbordo nos portos; maior exigência de
embalagens; menor flexibilidade nos serviços, aliado a frequentes congestionamentos
nos portos.
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Composição do frete marítimo:

- Frete básico: valor cobrado segundo o peso ou o volume da mercadoria
(cubagem), prevalecendo sempre o que propiciar maior receita ao armador.

- ad valorem: percentual que incide sobre o valor FOB da mercadoria. Aplicado
normalmente quando esse valor corresponder a mais de US$ 1000 por tonelada.
Pode substituir o frete básico ou complementar seu valor; sobretaxa de
combustível, destinado a cobrir custos com combustível.

- Taxa para volumes pesados: valor de moeda atribuído às cargas cujos volumes
individuais, excessivamente pesados (normalmente acima de 1500 kg), exijam
condições especiais para embarque/desembarque ou acomodação no navio.

- Taxa para volumes com grandes dimensões: aplicada geralmente a mercadorias
com comprimento superior a 12 metros.

- Sobretaxa de congestionamento: incide sobre o frete básico, para portos onde
existe demora para atracação dos navios.
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Alguns tipos de navios:

Cargueiros – são navios construídos para o transporte de carga geral, ou seja, carga
acondicionada. Normalmente, seus porões são divididos horizontalmente, formando o que
poderíamos chamar de prateleiras (conveses), onde diversos tipos de cargas podem ser
estivados ou acomodados para o transporte. A fim de diferenciá-los dos navios destinados
ao transporte de mercadorias específicas, são também chamados de navios convencionais.

Porta-contêiner – são especializados, utilizados exclusivamente para transportar
contêineres, dispondo de espaços celulares. Os contêineres são movimentados com
equipamento de bordo ou de terra. As unidades são transportadas tanto nas células como
no convés.

Graneleiros – são navios destinados apenas ao transporte de granéis sólidos. Seus porões,
além de não possuírem divisões, têm cantos arredondados, o que facilita a estiva da carga. A
maioria desses navios opera sem linhas regulares. Considerando que transportam
mercadorias de baixo valor, devem ter baixo custo operacional. A sua velocidade é inferior à
dos cargueiros.
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Modal Rodoviário

O modal rodoviário representa no Brasil 62% da carga transportada. Algumas
rodovias ainda apresentam estado de conservação ruim, o que aumenta os custos
com manutenção dos veículos. Além disso, a frota é antiga (aproximadamente 18
anos) e sujeita a roubo de cargas.

 O transporte rodoviário caracteriza-se pela simplicidade de funcionamento.

Desvantagens – fretes mais altos em alguns casos, menor capacidade de carga entre
os modais, mais vulnerável ao roubo de cargas.

Vantagens – ponto de carga e ponto de descarga (ponto de origem e ponto de
destino), maior frequência e disponibilidade de vias de acesso, maior agilidade e
flexibilidade na manipulação da carga, facilidade na substituição do veículo no caso de
quebra, ideal para viagens de curta e média distâncias.
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Modal Rodoviário

Frete Rodoviário
- As tarifas de frete são organizadas individualmente pela empresa de transporte e o

frete pode ser calculado por peso, volume ou por lotação do veículo. A composição
do frete rodoviário é a seguinte:

- Frete básico – tarifa x peso da mercadoria. Se a carga for “volumosa”, pode-se
considerar o volume no lugar do peso.

- Taxa de ad valorem – percentual cobrado sobre o valor da mercadoria.
- Seguro rodoviário obrigatório – os percentuais são aplicados sobre o preço FOB da

mercadoria.

O usuário deve consultar a transportadora para conhecer quais cláusulas da apólice
de seguro dão cobertura e quais ele deve complementar com sua seguradora.
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Modal Rodoviário

No transporte rodoviário a carga só pode ser transportada se estiver acompanhada
de uma Nota Fiscal devidamente preenchida de acordo com as exigências ligais no
que requerer à fiscalização de ICMS, além de alguma outra documentação exigida
em cargas que tenham características especiais (corrosivos, inflamáveis).

Os seguintes documentos devem acompanhar a Nota Fiscal: Conhecimento do
frete, Manifesto do frete e o Romaneio.

 O conhecimento é o documento para a cobrança do frete e serve de recibo
quando o frete for a cobrar, e também para que p cliente dê aceite de que as
mercadorias foram recebidas em perfeitas condições, evitando futuras
reclamações.
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3.2 Tipos de Cargas

Carga é todo e qualquer material a ser transportado, independentemente do tipo,
forma, tamanho e embalagem.

Ela é o principal objetivo de uma empresa de transporte de carga.
Transportá-la de um lugar a outro, no menor tempo possível e sem danificá-la, é

uma obrigação das transportadoras.

a) A granel: São as cargas transportadas em grande quantidade, sem nenhum tipo de
embalagem.

Gás liquefeito de petróleo
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3.2 Tipos de Cargas

b) Embaladas: São as cargas embaladas em caixas, 
fardo, feixes, sacarias etc.

c) Diversas: São as cargas de diferentes tipos e que
são transportadas sem nenhum tipo de
embalagem.
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3.2 Tipos de Cargas

d) Especiais: São as cargas que, por suas características, são transportadas em
caminhões especialmente preparados para esse fim.
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3.3 Tipos de Embalagem

As mercadorias são embaladas em diferentes formas e nos mais variados
materiais.

Os tipos de embalagem mais conhecidos são apresentados em seguida.

Caixas de papelão: São usadas normalmente para
acondicionar produtos leves, tais como: vidros de
remédio, televisores, alimentos, perfumes,
brinquedos, livros etc.

Caixas de madeira: São usadas geralmente para
acondicionar produtos mais pesados, tais como:
motores, baterias, ferramentas, espelhos, vidro
com ácidos etc.
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3.3 Tipos de Embalagem

Engradados: São usados normalmente para
acondicionar mercadorias de formas irregulares,
que dificultam o transporte, tais como: cabines de
caminhão, bicicletas, móveis, parabrisas etc.

Fardos: São usados para acondicionar mercadorias
que não exigem uma embalagem muito resistente,
tais como: tecidos, algodão, bolas etc.

31



3.3 Tipos de Embalagem

Sacos: Existem três tipos: saco de papel, de
pano e de plástico. São usados para embalar
em pequena quantidade as mercadorias a
granel, tais como: milho, cimento, carvão
etc.

Feixes: É o tipo de embalagem utilizado em
mercadorias que não necessitam de muita
proteção, tais como: pá, picareta, vassoura
etc.
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3.3 Tipos de Embalagem

Tambores: para transportar líquidos como
óleo, combustível, graxa etc.

Bombonas: Servem para transportar
líquidos corrosivos, tais como: ácido,
detergente etc.
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