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transbordo no Brasil



O aumento de capacidade portuária tem sido uma condição 
necessária para o crescimento do transbordo . Esse crescimento 
coloca em pauta questões normativas e concorrenciais importantes
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• Ampliações de capacidade e maior concorrência  baratearam custos de operação portuária e permitiram 
absorver volumes de cabotagem pura e transbordo

• Esses dois fluxos serão os principais responsáveis por crescimento de volumes no médio prazo

Projeção de mix de volume em Santos1
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(1) Projeções CEGN

22

11



AGENDA

CONTEXTO:
A IMPORTÂNCIA DE TRANSBORDO NA ESTRATÉGIA DE 
ARMADORES E O CASO BRASILEIRO

PROVOCAÇÕES PARA DISCUSSÃO: 
COMO O SETOR VAI SE ORGANIZAR PARA REALIZAR 
TRANSBORDO?



AGENDA

CONTEXTO:
A IMPORTÂNCIA DE TRANSBORDO NA ESTRATÉGIA DE 
ARMADORES E O CASO BRASILEIRO

PROVOCAÇÕES PARA DISCUSSÃO: 
COMO O SETOR VAI SE ORGANIZAR PARA REALIZAR 
TRANSBORDO?



A competição em shipping de contêineres é centrada em custo e 
há importantes economias de escala associadas a uso de navios 
maiores. Usar navios maiores é central para vencer no setor
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� Competição centrada em custo

o Serviço com baixo nível de diferenciação

o Pouca fidelização de clientes

� Importantes economias de escala associadas a 
adoção de navios maiores (vide ao lado)

� Volumes grandes e margens baixas: Pequena 
diferença de custos gera relevante diferença de 
resultado

o A margem líquida varia muito. Um valor típico é da 
ordem de 4,0%. Um decréscimo de 10% em custos
aumenta o lucro por fator de 2,4x (9,6% de margem 
líquida)(2)

Economias de escala: 

Custo  US$/TEU, para rotas entre Europa - Oriente(1)

Capacidade estática nominal, NTEU

(1) Fontes: Para navios de 1000 a 8000 TEUs: Cullinane K, Khanna M, “Economies of scale in large container ships”, Journal of Transport
Economics and Policy, Volume 33, Part 2, 185-208;  Para navios de 12000 TEU: 11% mais econômico do que 8000 TEU.  Notteboom T, 
2004, “Container shipping and ports, an overview.”  Review of Network Economics 3(2) 86-106. (2) Supondo IR de 40%.

Possibilidade de utilização de maiores navios é fulminante na competitividade: 
quem tem volume para tanto?

Racionais que determinam comportamento da 
indústria de shipping

−11%
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O crescimento dos volumes e a consolidação do shipping permitiram 
compra de grandes navios para o trecho até o hub e efeito cascata dos 
navios para o trecho de distribuição

• Transbordo permite usar navios maiores para longa distância e distribuição via feeder

• As economias de escala na longa distância devem ser usufruídas por grandes volumes 
para justificar custo do transbordo e distribuição de menores volumes?

Fonte: Drewry (2006 and 2013) , ITMMA/ESPO(2007); retirado de EC EUROPE, 2014, “State of the European Port System – State of the 
European Port System –market trends and structure update Partim transshipment volumes”
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Tráfego de longa distância

o Grandes navios (economia de escala em maior 
pernada)

o Poucas escalas em portos concentradores (hubs)

o Grande consignação a cada escala

Dinâmica hub-and-spoke realizada com 
transbordo: 

+
Tráfego de distribuição local

o Navios de menor porte

o Escalas em portos de menor fluxo

o Distribuição de cargas (feeder)

Transbordo

22

11



Historicamente, o Brasil (e América do Sul) teve menor incidência de 
transbordo por razões geográficas, conjunturais de capacidade 
portuária e custos

• Regiões ao longo do East-West Trade possuem maior incidência de transbordo e coincidem com a localização de 
pure transhipment hubs (>80% de transbordo)

• América do Sul possui uma das menores incidências de transbordo no mundo (9,5% vs. média mundial de 29%), 
desfavorecida pela posição geográfica fora de rotas, pelo relativo baixo volume de transporte e pela falta de 
capacidade portuária

• Dentre as regiões fora do eixo leste-oeste, a região Norte da Europa é a que possui maior frequência de transbordo

Incidência de transbordo 2009(1)
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Pure transhipment hubs (>80% transbordo)(2)

East-West Trade 
(rota de maior fluxo)

(1) movimentos de transbordo/ movimentos totais; Drewry Shipping Consultants Ltd. "Annual Container Market Review and Forecast - 2010/11", 2010; (2) 
Drewry Shipping Consultants Ltd . “Transhipment and Global Container Traffic Growth”, 2007 7

Podemos 
aspirar ao perfil 

do Norte da 
Europa?
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Porém, fatores que inibiram o mercado feeder no passado têm 
tendência de favorecer seu desenvolvimento no futuro próximo

Capacidade de 
armazenagem  em 
portos concentradores

Calado para 
atendimento de navios 
de grande porte

Baixo custo de 
transbordo

Baixa eficiência de 
custo no transporte 
feeder

Brasil teve no passado? Brasil vai ter?

�

�/

�

? ?

• Alta ocupação em Santos, 
dificuldade de atender transbordo 
(alto dwell time)

• Expansão de Santos: capacidade 
dobra, cria espaço para absorver 
transbordo (pelo menos 
temporariamente)

• Santos com calado insuficiente 
(13m)

• Suape, Itaguaí, Rio Grande 
(secundários): bom calado (15m)

• PND, Santos dragado a 15m –
capaz de receber navios de 
11.000TEUs

• Alta ocupação e terminais 
escolhendo quais demandas

• Expansões e armadores cada vez 
mais associados a terminais 
(Teconvi, BTP, Itapoá, Portonave,…)

• Baixa escala de volumes na 
cabotagem

• Ganho vicioso de escala destravado

Avaliação da conveniência e viabilidade de adotar sistema hub-and-spoke no Brasil
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QUESTÃO CRÍTICA: Lei 9.432 inclui feeder dentro de navegação de 
cabotagem, reservada para Empresas Brasileiras de Navegação 
(EBNs). Porta-contêineres de cabotagem carregam carga de 
cabotagem pura e de feeder

Cabotagem 
pura

Feeder

• Carga de comércio 
doméstico, originada e 
destinada a locais no 
Brasil

• Carga de comércio
exterior, transbordada 
em porto brasileiro

% de transporte 
costeiro(1)

Tipo de 
carga Definição

• Em breve poderá haver mais carga internacional do que doméstica em navios de cabotagem

• Essa mudança de ruptura exige que, no mínimo, se pense em quais são suas impicações para 
a política de desenvolvimento do Brasil no transporte e no comércio exterior

66%

34%

0%

100%

2014A Futuro

(1) Projeções CEGN. 

?
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Por um lado, o recurso a transbordo é interessante para todos armadores... 
...mas nem todos armadores possuem subsidiárias EBNs para fazer feeder

55%

15%

30%

Navegação
costeira

Log-In
(independente)

MercosulLine
(Maersk)

Aliança (Hamburg
Süd)

23%

12%

17%

10%

5%
5%
5%
4%
4%
3%
12%

Navegação longo
curso

Outros (14)

COSCO

NYK

Evergreen

Mitsui OSK

Hapag Lloyd

CMA-CGM

CSAV

MSC

Maersk

Hamburg Süd
35%

65%

Navegação longo
curso

Não tem EBN

Tem EBN

Participação de mercado na 
navegação costeira (1)

(1) Estimativa obtida em apresentações corporativas;  (2) Baseado em Santos, dados Datamar %TEU como carrier.

Participação de mercado na 
navegação de longo curso(2)

% de armadores de longo curso 
que tem / não tem EBN 
subsidiária [% volume]vsvs

• Existe solução que garanta acesso ao transbordo pelos 65% do mercado de 
longo curso que ainda não tem solução in-house ?
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AGENDA

CONTEXTO:
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• 5 ‘futuros’ discutidos

• ‘Futuros’ podem coexistir: padrões de 
atendimento podem ser diferentes para cada 
armador (ou diferentes para cada serviço 
marítimo de cada armador)



1) Armadores sem EBNs vão fazer transbordo no Brasil e contratar 
empresas existentes para realizar feeder?

• Qual incentivo às EBNs
verticalizadas para prestarem 
serviço de feeder que tornará 
armador concorrente 
competitivo no longo curso? 

• Quanto se cobrará de frete 
feeder? 

• Seria favorável ter maior 
controle e regras de celeridade 
sobre solicitação/veto a waiver?

Implicações / Questões críticas: 

• Log-in é operador bandeira branca, mas está buscando equity e 
teria mais valor para armador estrangeiro

• Por outro lado, outras EBNs são subsidiárias de grupos armadores 
de longo curso

• Dados de apresentações corporativas apontam para predominância 
de carga própria nos fluxos feeder destas EBNs

Aliança

Mercosul Line

Log-In

Hamburg Süd

Maersk

MSC
CSAV/Hapag
CMA-CGM
Mitsui OSK
Evergreen
NYK
COSCO
....

EBNs
Armadores de 
longo curso

subsidiária

subsidiária

acordo SSZ-VIX

?

Padrão de atendimento feeder

Armadores de longo curso sem 
EBN irão contratar empresas 

existentes para realizar 
feeder?
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22



2) Armadores sem EBNs vão abrir mão de transbordo e atender portos 
brasileiros com mais escalas em navios menores?

Quem é pequeno não consegue competir em igualdade

Em ciclos de baixa do frete há que se trabalhar com joints ou deixar o mercado
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40%
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100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

10000+

7500-10000

5000-7500

3000-5000

2000-3000

1000-2000

0-1000

% de volume Far East em Santos, movimentado em classe de navios

Novas classes maiores tem sido 
introduzidas gradativa e continuamente

Classes menores são 
substituídas gradativamente

A cada instante, o volume está 
concentrado em 2-3 classes vizinhas

Competição força homogeneidade de porte

• Este alternativa 
levaria ao domínio 
de mercado 
brasileiro por 
armadores com 
EBNs? 

• O que representaria 
em termos normativos 
concorrenciais?

• Estaríamos 
dragando portos 
para poucos 
armadores? 

Implicações / 
Questões críticas: 

Porte [NTEU]
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• Brasil estaria perdendo 
divisas duplamente: no 
transporte marítimo e 
na operação portuária;

• Talvez triplamente, 
devido à perda de 
competitividade / 
conectividade na 
logística(1) com impacto 
sobre indústria

• Além disso: por que 
estaríamos dragando 
nossos portos?e.g.: Kingston Container Terminal, Jamaica:

2,3 km de cais; 1,69 milhão de m2

3) Armadores sem EBNs vão fazer transbordo (relay) em outro país na América 
Latina, e alimentar todos portos brasileiros em navios menores com muitas 
escalas?

(1) UNCTAD, Maritime Connectivity and Trade (2015):  “Our estimates suggest that the absence of a direct [container line] connection [between two countries] is associated with a drop in 
[billateral] exports value varying between 42 and 55 per cent […]. Results also indicate that any additional transhipment is associated with a drop in [billateral] exports value 
varying between 20 and 25 per cent.” Disponível em: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/itcdtab72_en.pdf

(2) http://www.antaq.gov.br/portal/pdf/Ata11ReuniaoComissaoEspecialistasTranspMaritimoMercosul.pdf

Implicações / 
Questões críticas: 

Atendimento de fluxos BR com transbordo no Caribe

Portos de 
transbordo

FEEDER, com 
navios menores e 

muitas escalas

TRANSBORDO 
NO CARIBE

Asia - EUA 
Costa Leste

(Navios de 12000TEUs 
após Novo Canal do 

Panamá em 8 meses)



4) Governo vai liberar transporte de carga feeder em navios 
estrangeiros?

• Até que ponto grupo 
armador tem EBN 
principalmente para apoiar 
estratégia de crescimento 
no mercado de longo curso 
(feeder)?

• Se fosse liberado 
transporte de feeder em 
navio de bandeira 
estrangeira, EBNs de 
contêiner fechariam?

• EBNs atuais sobreviveriam 
só com cabotagem pura? 

• Quanto uma perda de 
volumes feeder impactaria 
a cabotagem pura?

• Navio de bandeira brasileira é cerca de 12,1% mais econômico X bandeira 
brasileira 1):

• Liberação de feeder para bandeira estrangeira poderia esvaziar navios de 
EBNs em favor de navios estrangeiros mais econômicos?

(1) Fonte: entrevista com diretor de EBN de cabotagem de contêineres. (Não considerado impacto de tributação). Leis brasileiras exigem mais tripulação do que 
navios de bandeira estrangeira de porte comparável (21 tripulantes versus 13), com mais encargos (estrangeiros 26% menores) Antes de câmbio desvalorização 
do real, navio construído no Brasil era reputadamente 2 vezes mais caro do que no mercado mundial (isso persiste?).  Considerando possibilidade de  afretar 1 a 
cada 2 navios próprios, impacto no custo de capital/afretamento é de 1,67 vezes.

Implicações / 
Questões críticas: 

Parte da competitividade de custo de navio de bandeira brasileira 
vs estrangeira
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• Navios brasileiros 2x mais 
caro: atenuado por 
possibilidade de afretar 1 
navio estrangeiro a cada 
2 próprios (1,67x)

• Navios brasileiros têm 
61% mais tripulantes; e 
custo 35% maiores per 
capita (1,61x1,35)=2,18x

÷ 1,67

÷ 2,18



5) Armadores sem EBNs vão espontaneamente fundar EBNs para 
fazer seu feeder? (com incentivo do Governo para novas EBNs?)

PESA A FAVOR:

• Há exemplos de armadores que 
possuem subsidiárias especializadas 
em tráfegos locais em outras 
regiões: 

o Maersk: Seago (Europa), Sealand
(America)

o MSC: WEC (Europa)

o CMA-CGM: CNC (Ásia), Delmas 
(África), MacAndrews (Europa), US 
Lines (Oceania-EUA), Comanav
(Marrocos), ANL (Oceania)

o ZIM – Gold Star (Asia)

o APL – US Flag Services (intra-
America e de/para America)

o ....

PESA CONTRA:

• Empresas estrangeiras estão 
interessadas em ter EBN? Brasil 
representa 1,6% do mundo: Por que 
é necessário vencer aqui para 
vencer no mundo?

• EBN se sustentaria com feeder de 
um único armador, sem cabotagem 
pura?  Armador de longo curso 
conseguiria desenvolver know-how 
para fazer cabotagem pura (know-
how é surpreendentemente diverso):

o Serviço de cabotagem pura deve fazer 
gestão porta a porta (compete com 
transporte rodoviário que entrega porta a 
porta);

o Linha de longo curso é transporte de 
volumes por atacado

• É necessário incentivar 
novas EBNs? (ou 
surgirão 
espontaneamente)?

• Há vantagem social em 
incentivar novos 
entrantes (ao invés de 
expansão de 
existentes)? 

• Até onde levaríamos 
esta política: até que 
todo armador de longo 
curso tenha sua EBN?

• Qual a isonomia que 
existiria com relação a 
empresas já instaladas?

Implicações / 
Questões críticas: É plausível que armadores de longo curso estabeleçam novas EBNs?

?



RESUMO DE FUTUROS e QUESTÕES CRÍTICAS

• Transbordo no BR e uso de EBNs existentes 
de concorrentes

• Sem transbordo no BR, atendimento direto 
em longo curso com navios menores

• Transbordo fora do BR (Caribe), feeder para 
Brasil com navios menores

• Liberação de feeder para navio de bandeira 
estrangeira

• Armadores vão criar EBNs (com incentivos 
do governo?)

• Qual incentivo às EBNs verticalizadas a fazer 
feeder que tornará armador concorrente 
competitivo no longo curso? 

• Domínio de mercado brasileiro por armadores que 
tem com EBNs (e podem fazer transbordo no BR)? 

• Estamos dragando portos para poucos armadores?

• Implicação: Brasil perderá divisas com operação 
portuária, transporte marítimo e conectividade

• Estamos dragando portos para poucos armadores?

• Implicação: Se companhias integradas estão 
interessadas prioritariamente no transbordo, a 
cabotagem corre o risco de ficar órfã

• É necessário incentivar novas EBNs? Como ficaria 
isonomia com players existentes? 

• EBNs surgirão espontaneamente?

‘Futuros’ desenvolvimentos para  o setor Implicações / Questões críticas



DESAFIO: O que queremos para o Brasil? Questões de soberania e 
competitividade dependem de definições quanto a políticas portuárias e de 
navegação; desalinhamento pode acarretar em fracasso

• Soberania em águas 
nacionais?

• Posição de liderança no 
âmbito regional?

• Maiores divisas para o 
Brasil?

• Menor custo no transporte 
doméstico?
• Promovendo maior concorrência 

entre EBNs?
• Incentivando a entrada de novas 

EBNs?

• Maior abertura para 
comércio exterior?

• Maior conectividade do 
Brasil com o Mundo?

• ....

OBJETIVOS

• Mercadológico: Ciclo de 
sobrecapacidade: joint 
services e busca por 
econômias de custos.   
Consolidação de shipping
companies (no curto prazo) e 
formação de alianças

• Tecnológico: Conclusão 
de canal de Panamá em 8 
meses; capacitação de 
terminais para operar navios 
maiores

• Concorrencial:
possibilidade de transbordo 
no Caribe/Uruguai

• Econômico:
regionalmente, baixo 
crescimento de demanda 
portuária

• ...

AMBIENTE POLÍTICAS A SEREM ALINHADAS

Transporte terrestreTransporte terrestre

Operação portuária

Navegação

Setor produtivoSetor produtivo

Controle aduaneiroControle aduaneiro

Relações exterioresRelações exteriores

Comércio exteriorComércio exterior


