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 APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento, denominado “Estudo de Caso”, contempla o 

acompanhamento das atividades referentes ao Produto 3, que integra o rol de 

documentos a serem entregues à Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

(ANTAQ) no âmbito do “Estudo da prática regulatória, vantagens competitivas e oferta 

e demanda de carga entre os países signatários do Acordo de Transporte Fluvial pela 

Hidrovia Paraguai-Paraná”.  

O Estudo é fruto do Termo de Execução Descentralizada TERM-SAF-

ANTAQ/Nº01/2015, celebrado entre a ANTAQ e a Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), que desenvolveu os trabalhos por meio do Instituto Tecnológico de 

Transportes e Infraestrutura (ITTI), representando o interesse mútuo na promoção de 

melhorias para o setor acadêmico, para o setor econômico, para o setor fiscalizador 

e para a sociedade em geral. 

O Termo de Execução Descentralizada objetiva a elaboração de um estudo 

a respeito das práticas regulatórias, vantagens competitivas e oferta e demanda de 

cargas que se verificam no âmbito do transporte longitudinal na Hidrovia Paraguai-

Paraná, entre Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai.  

A estrutura geral do trabalho manteve alinhamento com o Plano de Trabalho 

elencado no Termo de Referência, o qual se divide em cinco produtos a serem 

compartilhados, a saber: 

 

• Produto 1A – Matriz Origem-Destino e Market Share da Hidrovia 

Paraguai-Paraná; 

• Produto 1B – Análise dos custos de transporte, levantamento das 

empresas de navegação e estaleiros; 

• Produto 2 – Diagnóstico da Infraestrutura da Hidrovia Paraguai-Paraná 

e Base de dados georreferenciada; 

• Produto 3A – Diagnóstico da prática regulatória da Hidrovia Paraguai-

Paraná; 

• Produto 3B – Estudo de Caso; 
• Produto 4 – Matriz de Oportunidades da Hidrovia Paraguai-Paraná; 
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• Produto 5 – Resumo executivo. 

No decorrer desse relatório serão abordados os seguintes itens:  

 

• Elaboração de um estudo de caso sobre a proposta de implantação de 

uma empresa de navegação fictícia em cada um dos países signatários 

do Acordo – Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai; 

• Comparação dos custos decorrentes da implantação e operação da 

empresa. 

 

Sendo assim, este documento apresenta as atividades desenvolvidas em 

relação à implantação de uma empresa fictícia nos países integrantes da Hidrovia 

Paraguai-Paraná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Prof. Dr. Eduardo Ratton 

Coordenador-geral 

CREA 7657-PR 
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1.1  IDENTIFICAÇÃO DO CEDENTE 

 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários — ANTAQ  

Representante legal: Dr. Adalberto Tokarski – Diretor-geral 

CNPJ: 04.903.587/0001-08 

Telefone: (61) 2029-6500 

Endereço: SEPN – Quadra 514 – Conjunto “E” – Edifício ANTAQ. 

CEP 70.760-545 - Brasília/DF 

 

1.2  IDENTIFICAÇÃO DO COOPERANTE  

 

Nome: Universidade Federal do Paraná - UFPR  

CNPJ: 75.095.679/0001-49  

Endereço: Rua XV de Novembro, 1299. 

80.060-000 CURITIBA - PR 

Telefone: (041) 3360.5012 

Representantes legais: 

Prof. Dr. Ricardo Marcelo Fonseca - Reitor 

CPF n° 729.663.519-34, RG 4.188.589-0/ SSPR; 

Pessoa de contato: Prof. Dr. Eduardo Ratton  

CPF: 354.092.589-91 RG 1.037.832-SSPR 

Endereço: Departamento de Transportes - UFPR  

Telefone: 41 3226-6658 

E-mail: ratton.eduardo@gmail.com 

Registro no Cadastro Técnico Federal (IBAMA): 274192 

 

1.3  DADOS DA EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR  

 

Os estudos foram realizados pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), 

por meio do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura (ITTI), do Setor de 
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Tecnologia, com a equipe técnica composta pelos profissionais apresentados no 

QUADRO 1.1. 

 
QUADRO 1.1 – EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR. 

(continua) 

NOME 
REGISTRO PROFISSIONAL FORMAÇÃO PROFISSIONAL FUNÇÃO 

EDUARDO RATTON 
CREA: PR 7657/D 
IBAMA: 274192 

Eng. Civil 
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Dr. Geotecnia 
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CARLOS A. NADAL 
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IBAMA:274358 
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Eng. Civil 
MSc Infraestrutura E Gerência 
Viária 

Diagnóstico de 
Infraestrutura 
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JOSÉ GERALDO MADERNA LEITE 
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IBAMA: 1741772 
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MSc Desenvolvimento 
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Dr. Eng. Florestal 

Estudos Econômicos 

RUY ALBERTO ZIBETTI 
OAB 17951/ PR 
IBAMA: 5361722 

Direito  
Dr. Direito Internacional Assessoria Jurídica 

ANDRÉ FURTINI SILVA 
CRA: PR 28827 
IBAMA: 6243097 

Adm. de Empresas  
Esp. Gestão de Projetos 
Cursando Esp. em Gestão 
Empreendora 

Estudos do Eixo 
Regulatório e Gestão de 
documentos 

FLÁVIA ALINE WAYDZIK 
CREA: PR 141030/D 
IBAMA: 608000 

Eng. Civil 
Mestranda em Eng. de Rec. 
Hídricos e Ambiental 

Coordenação dos 
Estudos do Eixo de 
Mercado 

RENATA CORREIA 
CREA: PR 144081/D 
IBAMA: 6166842 

Eng. Ambiental 
MSc Eng. de Rec. Hídricos e 
Ambiental 

Coordenação dos 
Estudos do Eixo de 
Infraestrutrura 

RODRIGO DE CASTRO MORO 
CREA: PR 137790/D 
IBAMA: 5782659 

Eng. Cartográfica e 
Agrimensura 
Mestrando em Eng. 
Cartográfica 

Estudos Cartográficos e 
Base de dados 
georreferenciada 

MARCOS AUGUSTO MENDES 
MARQUES 
CREA: PR 71294/D  
 

Eng. Elétrica 
MSc e Dr. em Métodos 
Numéricos 

Projeções Econômicas  
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QUADRO 1.1 - EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR 
(continuação) 

NOME 
REGISTRO PROFISSIONAL FORMAÇÃO PROFISSIONAL FUNÇÃO 

HENRIQUE GUARNERI 
CREA: PR 150.339/D 
IBAMA: 4752282 

Eng. Ambiental 
MSc Eng. de Rec. Hídricos e 
Ambiental 

Estudos do Eixo de 
Mercado, Infraestrutrura 
e Navegabilidade 

GUSTAVO PACHECO TOMAS 
CREA: SC 107305-9 
IBAMA: 3900461 

Eng. Civil 
MSc Eng. de Rec. Hídricos e 
Ambiental 
Doutorando Eng. de Rec. 
Hídricos e Ambiental 

Estudos do Eixo de 
Mercado 

PHILIPE RATTON 
CREA: PR 108.813/D 
IBAMA: 3616532 

Eng. Civil 
MSc Eng. de Rec. Hídricos e 
Ambiental 
Doutorando Eng. de Rec. 
Hídricos e Ambiental 

Estudos do Eixo de 
Mercado, Infraestrutrura 
e Navegabilidade 

MURIEL SZYMANSKI PATRICIO 
IBAMA: 274192 

Eng. Ambiental 
Esp. em Eng. Segurança do 
Trabalho 

Estudos do Eixo de 
Mercado 

LUIZ FELIPE SIMIONI DITZEL 
CREA: 128928/D 
IBAMA:6579032 

Eng Civil e de Produção 
Esp. em Gestão de Negócios 
Mba em Gestão Ambiental 

Estudos do Eixo de 
Mercado 

ROBSON SELEME 
CREA: 168282/D 

Eng. Civil 
MSc Eng. de Produção 
Dr. Eng. de Produção 

Projeções Econômicas  

THAIS NOGUEIRA DE REZENDE 
CREA: PR 162437/D 
IBAMA: 6442123 

Eng. Civil 
Mestranda em Eng. de Rec. 
Hídricos e Ambiental 

Estudos do Eixo de 
Mercado 

FELIPE JOSÉ GASPARIN  
CREA: PR 162002/D 
IBAMA: 6166858 

Eng. Civil 
Cursando Esp. em 
Gerenciamento de Obras 

Estudos do Eixo de 
Infraestrutura 

JONATAN RAFFO DA SILVA 
CREA: PR 162332/D 
IBAMA: 6166860 

Eng. Civil 
Cursando Esp. em Gestão 
Financeira 

Estudos do Eixo de 
Infraestrutura 

ARINEI CARLOS LINDBECK DA 
SILVA 
 

Matemática 
MSc Métodos Numéricos em 
Engenharia 
Dr. Eng. de Produção 

Projeções Econômicas  

VILMA MACHADO 

Biblioteconomia 
Esp. Gestão da Informação 
Mestre em Gestão de Políticas 
Públicas 

Revisão de Texto 

DYEISON CESAR MLENEK 
CREA: PR 162790/D 
IBAMA: 6445305 

Eng. Cartográfica e de 
Agrimensura 
Cursando Esp. em Eng. 
Segurança do Trabalho 

Estudos cartográficos e 
Base de dados 
georreferenciada 
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QUADRO 1.1 - EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR 

(conclusão) 

ESTAGIÁRIOS – GRADUANDOS 

LEONARDO MIRANDA Geografia 
Estudos cartográficos e 
Base de dados 
georreferenciada 

FLÁVIA CRISTINA ARENAS Eng. Cartográfica e de 
Agrimensura 

Estudos cartográficos e 
Base de dados 
georreferenciada 

DENILSON DIONISIO Eng. Cartográfica e de 
Agrimensura 

Estudos cartográficos e 
Base de dados 
georreferenciada 

EDUARDO CHIARANI Eng. Cartográfica e de 
Agrimensura 

Estudos cartográficos e 
Base de dados 
georreferenciada 

VINICIUS ANDRÉ BOESE Eng. Cartográfica e de 
Agrimensura 

Estudos cartográficos e 
Base de dados 
georreferenciada 

JESSICA DAUDT O. JUNGLOS Eng. Civil Estudos do Eixo 
Regulatório 

LUCAS MONTEIRO DILDEY Direito 
Eng. Civil  

Estudos do Eixo 
Regulatório 

NÍCOLAS RAFAEL DA SILVEIRA Eng. Cartográfica e de 
Agrimensura 

Estudos cartográficos e 
Base de dados 
georreferenciada 

CRISTINA FIGUEIREDO VALENTE Eng. Cartográfica e de 
Agrimensura 

Estudos cartográficos e 
Base de dados 
georreferenciada 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 
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 INTRODUÇÃO 

 

A Hidrovia Paraguai-Paraná (HPP), um dos mais extensos e importantes 

eixos de integração política, social e econômica da América do Sul, estende-se por 

cinco países: Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. Cada país apresenta sua 

legislação específica em relação à implantação de uma empresa de navegação e 

seus desdobramentos – encargos tributários e trabalhistas, formação de tripulação, 

restrições sanitárias, aduaneiras, ambientais, dentre outros. 

A partir desse contexto, o presente estudo objetiva apresentar a simulação 

do custo de implantação e manutenção de uma empresa fictícia de navegação em 

cada um dos países signatários do Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia – 

Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. Ademais, apresenta-se uma 

comparação entre os gastos necessários em cada nação com o intuito de identificar 

possíveis vantagens ou desvantagens competitivas. 

O trabalho trata-se de uma abordagem realizada para uma empresa iniciante 

na atividade de transporte de cargas, que utiliza como rota a Hidrovia Paraguai-

Paraná, visando sempre a atividade de exportação por ser a modalidade de comércio 

de maior interesse dos países envolvidos e que, consequentemente, acarreta em 

incentivos fiscais e benefícios de ordem diversa, a serem abordados no decorrer do 

estudo. 

Quanto aos produtos transportados, considerou-se a movimentação de 

Granel Sólido Agrícola, por ser a categoria de maior participação em termos de 

volume de carga na Hidrovia. A sua representação se deu pela seleção dos seguintes 

produtos:  

 Soja – transportada pelo Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina; 

 Malte, trigo e arroz – transportado pelo Uruguai. 

 

Os fatores estimados para a composição dos custos, bem como as 

considerações feitas para cada um dos países estão apresentados no decorrer deste 

trabalho.  
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 ESTUDO DE CASO 

 
Este capítulo tem como objetivo apresentar os principais aspectos 

regulatórios dos países signatários do Acordo da Hidrovia, condicionantes para a 

implantação de uma empresa de navegação em cada um dos países. Os itens 

abordados referem-se à formação de tripulação, aos requisitos para autorização de 

uma empresa de navegação, aos encargos tributários e trabalhistas, bem como a 

análise das vantagens competitivas em cada país. 

A identificação e a caracterização dessas atividades são essenciais para que 

sejam estabelecidas as principais diferenças entre as nações, demonstrando os 

aspectos tributários, financeiros e operacionais identificados. 

Como forma de dinamizar o desenvolvimento desse trabalho foi elaborada 

uma ferramenta de cálculo em um editor de planilhas que contemplasse os requisitos 

básicos para o desenvolvimento da empresa de navegação em cada um dos países 

signatários do Acordo da Hidrovia. Trata-se de uma ferramenta onde o usuário pode 

realizar simulações com as características pertinentes para a sua análise.  

Devido ao grande número de especificações para os itens abordados, 

algumas premissas foram determinadas para o desenvolvimento desse estudo: 

 As simulações dos custos básicos de implantação e de 

operacionalização da empresa fictícia de navegação foram 

contabilizadas para o período de um ano de instalação; 

 Utilizou-se como parâmetro de composição da frota um comboio 

formado de um empurrador e quatro barcaças – cada uma com 

capacidade de transporte de 1,5 mil toneladas, totalizando 6 mil t, 

assumindo que a composição mínima é viável para o desenvolvimento 

do empreendimento; 

 Para fins de Contrato Social, considerou-se esta composição de frota, 

a ser adquirida em caráter pretérito ao início das atividades como 

integrante do Capital Social da empresa em questão. A fonte da receita 

foi considerada como investimento a ser realizado pelos sócios da 

empresa, eliminando o desenvolvimento de financiamentos, bem como 

o custo de capital para renovação da frota ou de outros equipamentos; 
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 Para o cálculo da receita gerada com a prestação dos serviços,

adotaram-se os fretes hidroviários estimados no Produto 1B – Análise
dos custos de transporte, levantamento das empresas de
navegação e estaleiros (FIGURA 5.8 – CUSTO DE TRANSPORTE
HIDROVIÁRIO POR TONELADA QUILÔMETRO ÚTIL POR FAIXA
DE DISTÂNCIA), considerando a distância dos pares origem-destino

(O/D) estudados;

 Para a escolha do local de atuação da empresa, foi levado em

consideração os portos em operação na Hidrovia com seus respectivos

fluxos de movimentação de cargas, mediante informações levantadas

no Produto 1A – Matriz Origem-Destino e Market Share da Hidrovia
Paraguai-Paraná e no Produto 2 – Diagnóstico da Infraestrutura da
Hidrovia Paraguai-Paraná e Base de dados georreferenciada;

 O aluguel do imóvel para a prestação dos serviços foi estimado para

um estabelecimento de aproximadamente 40 metros quadrados;

 Para fins de garantia de contrato de aluguel, adotou-se o adiantamento

do pagamento referente à três meses de aluguel, dispensando a

adoção de um fiador;

 Os valores de aluguel foram estabelecidos de acordo com as

pesquisas nas imobiliárias locais, estabelecendo-se uma média para o

imóvel comercial de cada cidade;

 Para fins de comparação dos valores apresentados, foi adotado a

conversão monetária dos países signatários para o real (R$). Todas as

conversões de moeda foram realizadas com a ferramenta online

disponibilizada pelo Banco Central do Brasil (BCB), para a data base

de 5 de julho de 2017;

 Todos os valores foram atualizados utilizando como índice de correção

monetária o IGP-M – (FGV) – Cálculo pro-rata die;

 O preço do litro do combustível (diesel) foi considerado fixo durante

todo o trajeto e individualizado para cada país;

 O preço de compra da frota foi considerado o mesmo para todos os

países, visto que muitas vezes essa é importada e não construída no
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próprio país. Além disso, com o intuito de diminuir o investimento inicial 

da empresa, a escolha se deu pela compra de uma frota usada; 

 Com relação à precificação dos equipamentos eletrônicos e mobiliários 

necessários para o início das atividades da empresa de navegação, 

adotaram-se os valores brasileiros para a composição desse custo, 

visto que não houve grandes variações nos preços praticados pelos 

demais países;  

 Adotou-se o tempo de 1,44 horas para a transposição de cada 

passagem crítica identificada no percurso escolhido. As passagens 

críticas correspondem ao levantamento apresentado no Produto 2 – 
Diagnóstico da Infraestrutura da Hidrovia (Anexo 1 – Passagens 
críticas de navegação homologadas), e totalizam 174 ao longo da 

extensão da Hidrovia; 

 No que diz respeito à produtividade nas operações de carga e 

descarga, foi utilizada uma taxa uniforme para todos os países, 

considerando os valores levantados nos estudos desenvolvidos por 

Padovezi (2016); 

 

O detalhamento das premissas está apresentado nas seções ao longo deste 

relatório. Sendo assim, a Tabela 3.1 apresenta os valores padrão estimados na 

composição do memorial quantitativo para a instalação de uma empresa de 

navegação em cada um dos países signatários do Acordo da Hidrovia.  

 
TABELA 3.1 – DADOS PADRÕES. 
Item Valor 

Taxa de carga e descarga (t/h) 240 

Custo médio de manutenção da barcaça (a.a.) 2,00% 

Custo médio de manutenção do empurrador (a.a.) 4,00% 

Velocidade do comboio carregado (km/h) 8 

Velocidade do comboio vazio (km/h) 10 

Consumo de combustível por hora (l/h) 126,75 

Taxa de seguro (a.a.) 1,5% 

Total de passos críticos homologados da Hidrovia 175 

Tempo necessário em cada passo crítico (em horas) 1,44 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI.  
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3.1 BRASIL 

3.1.1 Imóvel 

 

O imóvel foi situado nas imediações do Porto de Cáceres, um dos mais 

importantes portos brasileiros na Hidrovia Paraguai-Paraná, no ponto de partida da 

Hidrovia. Atualmente, o Porto de Cáceres encontra-se desativado. 

Em relação aos acessos rodoviários, possui entrada pela rodovia BR-070 

(que liga Cáceres a Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso) e pela BR-174, em 

direção à divisa com o estado de Rondônia, nos municípios de Comodoro (MT) e 

Vilhena (RO). 

O Porto dispõe de um armazém com 4.356 m2, um pátio externo com área de 

2.295 m2, 3 silos verticais com capacidade total de armazenagem de 13 mil t e um 

sistema de operação de recepção de barcaças e carga/descarga que permite o 

recebimento de até 2 embarcações por vez (UFPR/ITTI, 2016) (ver Figura 3.1). 

 
FIGURA 3.1 – A) PORTO DE CÁCERES E B) SISTEMA PARA OPERAÇÕES DE 

RECEPÇÃO DE BARCAÇAS E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS. 

  
FONTE: UFPR/ITTI, 2015b. 

 

De acordo com as pesquisas realizadas nas imobiliárias da cidade, o valor 

médio de aluguel de um estabelecimento que atenda às necessidades da empresa é 

de R$ 800, o que totalizaria R$ 9,6 mil por ano. Além disso, soma-se o adiantamento 

do aluguel (valor de três aluguéis), gerando o montante anual de R$ 12 mil para 

locação do imóvel. 

 

a) b) 
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3.1.2 Frota 

 

O preço da frota brasileira foi desenvolvido por meio de dados do Programa 

de Modernização e Expansão da Frota da Transpetro – PROMEF (IPEA, 2014) e dos 

contatos realizados com as empresas de navegação atuantes na Hidrovia.  

Adotou-se a opção de compra de uma frota usada, pois o valor de composição 

com os equipamentos novos aumentaria aproximadamente 250% para um 

empurrador e 440% para uma barcaça, conforme orçamento solicitado a um estaleiro. 

A depreciação dos ativos incidiu sobre o rebocador e as barcaças por serem 

integrantes do patrimônio da empresa. Neste sentido, no Brasil utilizaram-se as 

tabelas de taxa de depreciação estabelecidas pela Receita Federal do Brasil (RFB, 

2017), as quais estabelecem uma determinada porcentagem de depreciação para 

cada código da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). Sendo assim, foram 

considerados o NCM 8901 (transatlânticos, barcos de cruzeiro, ferryboats, cargueiros, 

chatas e embarcações semelhantes para o transporte de pessoas ou de mercadorias) 

e o NCM 8904 (rebocadores e barcos concebidos para empurrar outras 

embarcações), ambos com uma taxa de depreciação de 5% ao ano, numa 

perspectiva de vida útil de 20 anos (ou seja, esta taxa de depreciação considera que 

o bem não terá valor contábil ao final desse período). Assim, tem-se os valores de 

frota e depreciação apresentados na Tabela 3.2. 

 
TABELA 3.2 – VALORES DA FROTA E SUA DEPRECIAÇÃO. 

Item Valor unitário Unidades Valor total Depreciação 
(a.a.) 

Empurrador R$ 3.010.000,00 01 R$ 3.010.000,00 
R$ 286.500,00 

Barcaça R$ 680.000,00 04 R$ 2.720.000,00 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

O valor total de composição da frota foi de R$ 5.730.000, a ser adquirida em 

caráter pretérito ao início das atividades como integrante do Capital Social da 

empresa brasileira. 
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3.1.3 Percurso 

 

O par de origem-destino adotado para a instalação da empresa brasileira 

refere-se ao trecho Cáceres (BRA) – Nueva Palmira (URY), uma vez que o transporte 

hidroviário representa maior vantagem em se tratando de grandes distâncias 

percorridas (ver Figura 3.2). 

 
FIGURA 3.2 – PERCURSO DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DO BRASIL. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 
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Esse trajeto possui 3.442 km de extensão e apresenta 174 passagens críticas 

de navegação. Esses pontos apresentam alguma restrição para a navegação, 

orientando os navegantes para a necessidade de cautela ou de ações específicas 

para a solução de problemas relacionados à presença de bancos de areia, 

afloramentos rochosos, curvas acentuadas, estreitamentos do canal de navegação, 

transposição de obras de arte especiais e/ou falhas na sinalização náutica. A 

presença desses fatores pode ocasionar o atraso no deslocamento do comboio, 

devendo ser considerado no desenvolvimento de um estudo de navegação por 

trechos da Hidrovia. 

 

3.1.4 Formação de tripulação 

 

Conforme explicitado no Produto 3A – Diagnóstico da prática regulatória 
da Hidrovia Paraguai-Paraná, a tripulação mínima é aquela constituída para o 

desenvolvimento das atividades de forma segura. 

A quantidade de tripulantes no Brasil é determinada pela Marinha do Brasil 

após a realização do Laudo Pericial nas embarcações. Nessa vistoria são levados em 

consideração: porte da embarcação, tipo de navegação, potência das máquinas, 

serviço prestado, sistemas de bordo e manutenção, peculiaridades do trecho e 

aspectos da operação. 

Além disso, entrou-se em contato com algumas empresas brasileiras de 

navegação para determinar a tripulação média que opera na Hidrovia. Nesse sentido, 

ficou determinado que o quantitativo para composição da tripulação brasileira será de 

dez tripulantes, distribuídos conforme a Tabela 3.3. Ademais, no Produto 3A também 

está detalhada a quantidade de tripulantes necessários, bem como as principais 

exigências para cada cargo. 
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TABELA 3.3 – FORMAÇÃO DA TRIPULAÇÃO BRASILEIRA. 

País Quantidade de 
tripulantes Cargos Quantidade total 

de tripulantes 

Brasil 

1 Capitão 

10 

1 Piloto 

1 Contramestre 

1 Chefe de máquinas 

1 Maquinista 

1 Cozinheiro 

2 Marinheiro de máquinas 

2 Marinheiro de convés 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

A partir desse quantitativo foram realizados os cálculos da folha de 

pagamento a ser explicitado na Seção 3.1.7 Encargos Trabalhistas. 

 

3.1.5 Projeção da receita 

 

Projeção da receita por transporte 

 

A projeção da receita por transporte foi obtida pelo produto entre o frete 

hidroviário, a distância percorrida e a capacidade de transporte. Utilizou-se o frete 

calculado a partir do custo de transporte por TKU (ver Produto 1B), a distância de 

3.442 km (origem e destino) e a capacidade de transporte referente a 6 mil t, como 

apresentado na Tabela 3.4. 

 
TABELA 3.4 – PROJEÇÃO DA RECEITA POR TRANSPORTE NO BRASIL. 

Projeção de receita por transporte 
Frete hidroviário (R$/TKU) 0,0488 

Percurso Cáceres – Nueva Palmira 

Distância percorrida (km) 3.442 

Capacidade de transporte (t) 6.000 

Receita auferida R$ 1.007.817,60 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI.  
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Projeção do tempo de transporte 

 

A projeção do tempo de transporte foi calculada de acordo com a distância 

percorrida (variável em função do percurso estabelecido) e com a velocidade do 

comboio – 8 km/h para o comboio carregado e de 10 km/h para o comboio vazio (tais 

valores foram provenientes dos contatos realizados com uma empresa de navegação 

atuante na Hidrovia). 

Após a determinação da quantidade de horas trabalhadas por dia, conseguiu-

se definir o total de dias necessários para o percurso de ida e volta. No caso da 

empresa brasileira de navegação, adotou-se o regime de 19 horas trabalhadas por 

dia, levando em consideração que: no primeiro trecho (1.502 km) foi adotado o regime 

de 12 horas trabalhadas e para os demais trechos (1.940 km) o regime de 24 horas. 

Essa medida foi adotada como precaução, visto que, conforme informações 

apresentadas pelas autoridades marítimas brasileiras e por operadores da HPP, a 

falta de sinalização afeta as condições de navegabilidade neste trecho. Além disso, 

foi considerada uma taxa de carga e descarga de 240 toneladas/hora para determinar 

a quantidade de dias necessários para carregar e descarregar o comboio 

(PADOVEZI, 2016). 

A soma dos dias necessários para o percurso de ida e volta com o tempo de 

carga/descarga gerou a quantidade de dias necessários para realizar um ciclo, ou 

seja, uma viagem de ida e volta, contabilizando o total de 46 dias. 

Considerando a existência das passagens críticas da Hidrovia, adotou-se um 

fator de correção para a variável “Tempo do ciclo” (1,44 horas para a transposição de 

cada passo crítico) para equalizar o tempo do transporte com o que ocorre na prática. 

Para o trajeto adotado existem 175 passagens críticas e, com isso, o tempo do ciclo 

ajustado foi de 60 dias. A Tabela 3.5 apresenta essas informações. 
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TABELA 3.5 – PROJEÇÃO DO TEMPO DE TRANSPORTE NO BRASIL. 
Projeção do tempo de transporte 

Distância percorrida (km) 3.442 

Velocidade – carregado (km/h) 8 

Velocidade – vazio (km/h) 10 

Horas trabalhadas por dia 19 

Dias para embarque da carga 2 

Dias para desembarque da carga 2 

Dias necessários para o percurso de ida 22,93 

Dias necessários para o percurso de volta 18,34 

Tempo do ciclo (dias) 46 
Tempo do ciclo ajustado (dias) 60 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Projeção de receita bruta 

 

A projeção da receita bruta foi definida em função do produto entre a 

quantidade de viagens realizadas no ano e a receita auferida por viagem. Definiu-se 

que a quantidade de viagens não deveria ultrapassar o total de 330 dias no ano, de 

modo que os 30 dias faltantes para o fechamento do ano seriam alocados para as 

férias coletivas, bem como para a realização das manutenções dos empurradores, 

barcaças, e outras benfeitorias. 

Sendo assim, realizaram-se 5,5 viagens no ano, levando 330 dias para 

finalização do ciclo anual e, consequentemente, produzindo uma receita bruta de      

R$ 5.542.996,80. A Tabela 3.6 apresenta essas informações. 

 
TABELA 3.6 – PROJEÇÃO DE RECEITA BRUTA DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DO BRASIL. 

Projeção de Receita Bruta 
Quantidade de viagens anuais 5,5 

Dias necessários 330 

Receita Bruta Total R$ 5.542.996,80 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

  



                                                                                      
 
 

28 

3.1.6 Projeção das despesas 

 

Despesas administrativas 

 

Foram consideradas como despesas administrativas aquelas necessárias 

para o funcionamento da empresa, bem como da sua gestão. A seguir apresentam-

se os principais itens de sua composição e o memorial de cálculo para a estimativa 

dos valores. 

 

 Água 

 

Para a determinação da quantidade de água consumida mensalmente, 

utilizou-se o simulador de consumo da Companhia de Saneamento Básico do Estado 

de São Paulo (Sabesp). Foram considerados o fluxo de movimentação de pessoas e 

a quantidade de cômodos no empreendimento, estimando um valor final de 10 metros 

cúbicos. 

Ademais, utilizou-se o simulador da Companhia de Saneamento de Minas 

Gerais (COPASA) para estimar o gasto mensal, ficando determinado o valor de         

R$ 85,91, conforme a Figura 3.3. 

 
FIGURA 3.3 – SIMULADOR DO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA NO EMPREENDIMENTO. 

 
FONTE: COPASA, 2017. 
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 Energia elétrica 

 

Utilizou-se o simulador de consumo de energia elétrica para estimar o valor a 

ser pago com a utilização do serviço, considerando o consumo de aproximadamente 

120 quilowatts-hora – estimativa realizada nos sites das concessionárias Light (ver 

Figura 3.4) e Copel (ver Figura 3.5), atendendo ao funcionamento dos equipamentos 

eletrônicos da empresa e a iluminação dos ambientes. O mês de referência utilizado 

para o cálculo foi junho/2017 e a classe de consumo considerada como não 

residencial. 

 
FIGURA 3.4 – SIMULADOR DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA I. 

 
FONTE: LIGHT, 2017. 

 
FIGURA 3.5 – SIMULADOR DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA II. 

 
FONTE: COPEL, 2017. 

 

As diferenças de valores foram resultantes das diferentes tributações 

estaduais. Com isso, adotou-se o valor médio de R$ 81,58 para o consumo mensal 

de energia elétrica. 
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 Telecomunicações 

 

Foram considerados os gastos realizados com internet, telefone fixo e 

telefone móvel empresarial. A estimativa de consumo foi resultante da pesquisa de 

valores nas principais fornecedoras deste tipo de serviço no país, como mostra a 

Tabela 3.7. 

 
TABELA 3.7 – PESQUISA DE GASTOS COM TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL. 

Operadora Preço da internet Preço do telefone fixo Preço do telefone móvel 
Empresa 1 R$ 80,00 R$ 40,00 R$ 70,99 

Empresa 2 R$ 95,90 R$ 149,90 R$ 51,99 

Empresa 3 R$ 64,90 R$ 94,90 R$ 89,00 

Preço médio R$ 80,26 R$ 94,93 R$ 70,66 

Valor total médio R$245,86 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Os serviços mencionados apresentam características similares em relação as 

suas configurações e, as diferenças de preços identificadas estão relacionadas com 

a agregação de valor no seu conteúdo, a exemplo da disponibilização de uma 

quantidade maior de linhas telefônicas, ou de promoções para utilização dos três 

serviços. 

Para os serviços pesquisados que apresentaram mais de um fornecedor, 

adotou-se a média dos valores para a determinação do custo total. Com isso, obteve-

se o valor mensal de R$ 245,86 para a utilização dos serviços. 

 

 Combustível para a locomoção da equipe administrativa 

 

A despesa de combustível foi contabilizada para a aquisição de gasolina/ 

álcool a ser utilizado pela equipe administrativa da empresa nas atividades 

empresarias que demandem a sua locomoção, seja para o atendimento de clientes, 

reuniões ou para auxílios operacionais. 

Considerando que a média de consumo de um veículo padrão é de 12 

quilômetros por litro (INMETRO, 2016), adotou-se o valor mensal fixo de R$ 400. Com 

esse valor é possível deslocar-se por aproximadamente 1.340 km – preço médio do 
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litro da gasolina de R$ 3,59 (ANP, 2017), sendo suficiente para o atendimento das 

necessidades mensais. 

 

 Móveis, equipamentos e materiais de escritório 

 

Para a realização das atividades na sede da empresa, considerou-se 

necessária a aquisição dos equipamentos eletrônicos e mobiliário. De acordo com a 

quantidade requerida, foram pesquisados os valores unitários para a compra dos itens 

e, além disso, considerou-se o valor anual de R$ 1,2 mil para despesas com os 

materiais de escritório (papelaria, cartuchos de impressão, cópias, etc.).  

Desta forma, obteve-se o valor médio de R$ 18.380 para a compra de todos 

os equipamentos, conforme apresentado na Tabela 3.8. 

 
TABELA 3.8 – VALOR DE AQUISIÇÃO DOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS. 

Item Quantidade 
necessária Valor unitário Valor total 

Mesa de reunião com 8 lugares 01 R$ 800,00 R$ 800,00 

Mesa para computador 02 R$ 540,00 R$ 1.080,00 

Armário para arquivos 01 R$ 800,00 R$ 800,00 

Aparador para impressora 01 R$ 500,00 R$ 500,00 

Sofá para recepção 01 R$ 800,00 R$ 800,00 

Cadeiras 14 R$ 200,00 R$ 2.800,00 

Computador 02 R$ 2.500,00 R$ 5.000,00 

Notebook 01 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 

Impressora 01 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 

Projetor 01 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 
Despesas com materiais de escritório 
(papelaria, fotocópias, etc.) - - R$ 1.200,00 

 Total R$ 18.380,00 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

 Abertura da empresa 

 

No procedimento de abertura da empresa no Brasil foram levados em 

consideração alguns trâmites para a sua efetiva liberação. Segundo a Federação das 

Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN, 2010), foi levantado que para 

proceder com a abertura de uma empresa, o empresário deve observar o que sucede 
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nos órgãos competentes nas três esferas da federação, sendo eles a prefeitura 

municipal, a junta comercial (sociedade empresária) ou registro civil de pessoas 

jurídicas (sociedade simples), Receita Federal, Corpo de Bombeiros, Secretaria de 

Fazenda estadual e/ou municipal, Agência Sanitária, Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) ou órgão ambiental estadual. 

O primeiro passo é averiguar, junto à prefeitura do município em que a 

empresa deseja se instalar, se existe a viabilidade quanto ao local escolhido para a 

sua instalação. Com este parecer positivo, deve então o empresário encaminhar-se 

até a junta comercial local, e por se tratar de uma empresa de navegação, cuja 

atividade encaixa-se no estabelecido no artigo 966, caput, do Código Civil, este é o 

órgão responsável pelo seu registro, em detrimento do registro civil de pessoas 

jurídicas. Na junta comercial, deve-se estar munido do contrato social constando o 

visto de um advogado, para que seja obtido um Número de Inscrição do Registro de 

Empresa (NIRE), bem como seja efetivada uma consulta quanto a viabilidade do 

nome utilizado como razão social da empresa. 

Efetuado esse registro, o próximo passo consiste na obtenção do Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), por meio da Receita Federal, devendo ser 

solicitado, para o estado de Mato Grosso, diretamente junto à Receita. 

Obtidos tanto a NIRE quanto o CNPJ, é preciso obter o alvará do Corpo de 

Bombeiros, encaminhando-se ao quartel competente munido do projeto da empresa 

para submetê-lo a apreciação, sendo avaliado se este atende aos requisitos de 

segurança contra incêndio e pânico. Com esta liberação, deve-se então obter o alvará 

de funcionamento junto à prefeitura do município de instalação da empresa, 

encaminhando todas as liberações anteriores, fazer a solicitação e aguardar a 

resposta. 

Com a obtenção do alvará de funcionamento emitido pela prefeitura, deve o 

empresário realizar a inscrição como contribuinte junto à secretaria da fazenda, e por 

se tratar de atividade relacionada ao transporte fluvial de cargas, esta deve se dar na 

Secretaria da Fazenda Estatual, por ser objeto de eventuais cobranças quanto ao 

ICMS. 

No que diz respeito a questão da liberação quanto a Vigilância Sanitária, 

pugna-se relevante observar o que consta na Resolução 217 (2001) da Anvisa, uma 

vez que esta determina os requisitos de ordem sanitária para os portos do país, bem 
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como as condições sanitárias que devem ser identificadas nas embarcações, 

portando principalmente os documentos devidamente explicitados no Produto 3A, no 

tópico referente às Restrições Sanitárias. 

Por fim, resta a obtenção do licenciamento ambiental, o qual somente deverá 

ser procedido caso o comboio venha a transportar cargas perigosas, segundo anexo 

da Resolução CONAMA nº 237 (1997). Entretanto, por se tratar o objeto desta 

empresa o transporte de soja, entende-se desnecessária a obtenção da licença para 

este tipo de produto. 

Ainda segundo a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 

(FIRJAN), considerando todas estas etapas, foi auferido que o custo de abertura de 

uma empresa dentro do estado de Mato Grosso é de, aproximadamente, R$ 2.395,63, 

do qual, segundo os percentuais levantados pelo supracitado estudo, obtêm-se os 

valores aproximados expostos na Tabela 3.9. A Figura 3.6 ilustra um fluxograma com 

as etapas a serem seguidas. 

 
TABELA 3.9 –TARIFAS DE ABERTURA DA EMPRESA NO BRASIL 
Requisito Valor (2010) Valor corrigido (07/2017)* 

Visto do Advogado R$ 553,35 R$ 838,32 

Pesquisa de Viabilidade da Localização R$ 15,81 R$ 23,96 

Registro na Junta Comercial R$ 158,10 R$ 239,58 

Inscrição de Contribuinte R$ 47,43 R$ 71,87 

Custo de Cartório R$ 47,43 R$ 71,87 

Alvará do Corpo de Bombeiros R$ 395,25 R$ 598,94 

Alvará Sanitário R$ 189,72 R$ 287,56 

Alvará de Funcionamento R$ 173,91 R$ 263,53 

Total R$ 1.581,00 R$ 2.395,63 
*O valor foi corrigido aplicando-se o IGP-M, conforme explicitado nas premissas do trabalho. 

FONTE: FIRJAN, 2010. 
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FIGURA 3.6 – FLUXOGRAMA DE ABERTURA DA EMPRESA NO BRASIL. 

Início

Pesquisar a Viabilidade de Localização 
junto à prefeitura

Comparecer à junta comercial para 
pesquisar o nome e realizar o registro do 
Contrato Social, para obtenção do NIRE 

(Número de Identificação do Registro de 
Empresas)

Comparecer à prefeitura para obter o 
Alvará de Funcionamento

Comparecer à ANTAQ para obter a 
autorização da empresa de navegação Fim

Obter o CNPJ na Receita Federal do 
estado de interesse

Dirigir-se à secretaria da fazenda 
estadual para realização da inscrição 

como contribuinte

Verificar as condições sanitárias das 
embarcações, conforme resoluções da 

ANVISA

Obtenção do Licenciamento Ambiental, 
no caso de transporte de cargas 

perigosas

Obter o alvará do corpo de bombeiros

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 
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Por fim, é relevante salientar a necessidade de se obter a autorização para 

operar no ramo de navegação, cujo órgão competente para tanto é a ANTAQ, por 

meio das Resoluções nº 1.558 (2009) e 2.510 (2012). Para compreender com 

exatidão os requisitos necessários, pode-se revisitar o Produto 3A (Anexo 01 – 
Requisitos necessário para autorização da empresa de navegação). 
 

Custos fixos do transporte 

 

Os custos fixos do transporte foram compostos por fatores de manutenção, 

operação, seguro, depreciação, dentre outros e estão apresentados na Tabela 3.10.  

 
TABELA 3.10 – CUSTOS FIXOS DE TRANSPORTE DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DO BRASIL. 

Custos fixos de transporte Valor 

Manutenção 

Visando o bom funcionamento dos maquinários, adotou-se 
um período anual de 30 dias para realização das 
manutenções necessárias. Conforme mencionado por uma 
empresa brasileira de navegação, o custo médio de 
manutenção foi estimado em 2% a.a., sobre o valor das 
barcaças e, de 4% a.a., sobre o valor dos empurradores. 

R$ 174.800,00 

Operacionais 
(rancho) 

Para a alimentação da tripulação foi considerado o valor 
diário de R$ 15,00 por tripulante. A tripulação brasileira foi 
composta por 10 tripulantes e, considerou-se que serão 
trabalhados 330 dias no ano. 

R$ 49.500,00 

Operacionais 
(mão de obra) 

Esse item é composto pela soma dos custos trabalhistas, 
conforme será evidenciado no tópico 3.1.7 Encargos 
Trabalhistas. 

R$ 878.362,54 

Seguro Para o cálculo do seguro foi adotado o percentual de 1,5% 
a.a. sobre o valor total da frota. R$ 85.950,00 

Estabelecimento 
Esse item é composto pela soma das despesas 
administrativas (água, energia elétrica, telecomunicações e 
combustível do veículo da empresa). 

R$ 40.140,20 

Depreciação 
A depreciação dos ativos incidiu sobre o rebocador e as 
barcaças, por serem estas integrantes do patrimônio da 
empresa, conforme explicitado no item 3.1.2 Frota. 

R$ 286.500,00 

Abertura da 
empresa 

O custo de abertura da empresa é todo o capital despendido 
para formalização do empreendimento, conforme explicitado 
no tópico das Despesas Administrativas 

R$ 2.395,63 

Impostos 
Esse item é composto pela soma dos custos tributários, 
conforme será evidenciado no tópico 3.1.8 Encargos 
Tributários. 

R$ 146.724,30 

Custo Fixo Total R$ 1.664.372,67 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI.  
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Custos variáveis do transporte 

 

O custo variável do transporte foi composto com base no consumo de 

combustível, uma vez que de acordo com as informações apresentadas pelo Produto 
1B, este é o fator mais impactante na composição dos custos variáveis. Seu cálculo 

foi realizado levando em consideração os dias necessários para o percurso de ida e 

volta, as horas trabalhadas por dia, a quantidade de viagens realizadas no ano, o 

preço do combustível e a média de consumo por hora, como mostra a Tabela 3.11. 

 
TABELA 3.11 – CUSTOS VARIÁVEIS DE TRANSPORTE DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DO 

BRASIL. 
Custos Variáveis de Transporte 

Dias necessários para o percurso de ida e volta 60 

Horas trabalhadas por dia 19 

Quantidade de viagens no ano 5,5 

Preço do combustível (litro do diesel em reais) 2,79 

Média de consumo por hora 126,75 

Custo Variável Total R$ 1.595.404,18. 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

3.1.7 Encargos trabalhistas 

 

Quanto aos salários praticados no Brasil referentes à tripulação destinada a 

operação de um comboio, adotaram-se os valores da Tabela 3.12, estabelecidos nos 

contatos com as empresas de navegação da Hidrovia e no Acordo Coletivo de 

Trabalho do Sindicato dos Aquaviários (SINDACLA, 2017). 
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TABELA 3.12 – ESTIMATIVA DE SALÁRIO PARA A TRIPULAÇÃO BRASILEIRA. 
Cargo Salário 

Capitão R$ 9.750,00 

Piloto R$ 4.550,00 

Contramestre R$ 2.500,00 

Chefe de máquinas R$ 3.650,00 

Maquinista R$ 1.500,00 

Cozinheiro R$ 2.075,00 

Marinheiro de máquinas R$ 2.150,00 

Marinheiro de convés R$ 1.850,00 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Pelo fato de serem estes trabalhadores fluviais, havendo sempre o 

fornecimento de suprimentos alimentícios nas dependências da embarcação, 

dispensa-se o pagamento de vale transporte e vale refeição. 

Para a equipe responsável pela administração da empresa, julgou-se 

prudente realizar a contratação do administrador, do assistente administrativo e do 

auxiliar de serviços gerais, enquanto que se terceirizaram os serviços de 

contabilidade, assistência jurídica e técnico de informática. 

Os valores das remunerações referentes aos cargos contratados diretamente 

pela empresa estão apresentados na Tabela 3.13. Cabe destacar que, o valor do vale-

refeição é de R$ 15 por dia de trabalho e o vale-transporte é de R$ 4 (neste item foi 

considerado o custeio de 6% sobre o salário do beneficiário; com isso, não se adotou 

o pagamento desse benefício para o administrador-geral, visto que o desconto seria 

maior do que o valor disponibilizado). 

 
TABELA 3.13 – SALÁRIO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA. 

Cargo Salário Vale Refeição 
(ano) 

Vale Transporte 
(ano) 

Assistente administrativo R$ 2.000,00 R$ 3.735,00 R$ 672,00 

Administrador-geral R$ 5.500,00 R$ 3.735,00 - 

Auxiliar de serviços gerais R$ 940,00 R$ 3.735,00 R$ 1.371,60 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Quanto ao valor pago pela prestação dos serviços terceirizados, utilizou-se o 

valor mensal de remuneração dos serviços de advocacia seguindo a tabela de 
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honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso, para 

advocacia mensal destinada a empresas em geral, que é de R$ 4.173,60 ao mês    

(R$ 50.083 no ano). Para os serviços de contabilidade, foi pago um valor anual de  

R$ 11,7 mil, valor baseado nas pesquisas realizadas nos prestadores desse tipo de 

serviço da região. Por fim, para os serviços de técnico em informática, foi considerada 

uma remuneração anual de R$ 4 mil de acordo com os preços obtidos para a 

utilização dessa atividade. 

Restava ainda computar os demais encargos trabalhistas fixos, bem como os 

valores respectivos do décimo terceiro, férias e seu adicional constitucional de um 

terço. 

Além destes valores, persistem ainda os chamados encargos trabalhistas 

eventuais, os quais poderão ou não computar nas despesas da empresa. Seria o 

caso, por exemplo, dos gastos referentes ao aviso prévio, pago apenas em situação 

de demissão, bem como auxílios por enfermidade, licenças paternidade ou 

maternidade, ou então acidentes de trabalho. Para estes, foi utilizada uma tabela 

disponibilizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT, 

2017) de detalhamento dos encargos sociais para mensalistas, a qual faz uma 

fórmula considerando o valor a ser adimplido tendo por referência o salário base (ou, 

no caso de acidentes de trabalho, um valor provável), bem como um fator de 

probabilidade de ocorrência destas despesas, dado o seu caráter eventual. 

Considerando pertinente a atividade de navegação da empresa, obtiveram-se os 

percentuais apresentados na Tabela 3.14, a serem aplicados sobre o salário base. 

 
TABELA 3.14 – ENCARGOS TRABALHISTAS EVENTUAIS. 

Encargo % 
Aviso Prévio Trabalhado (90%) 1,75% 

Auxílio-enfermidade 1,37% 

Licença-paternidade 0,05% 

Ausências Abonadas 1,64% 

Acidentes de Trabalho 0,21% 

Aviso Prévio Indenizado (10%) 0,83% 

Rescisão sem Justa Causa 4,33% 

Indenização Adicional 0,08% 
FONTE: DNIT, 2017. 
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Persiste ainda a cobrança do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço), correspondente a um valor de 8% sobre as remunerações pagas. 

Por fim, foi aplicada a Contribuição Previdenciária Patronal, bem como outros 

tributos incidentes sobre a folha de salários, como o Seguro Acidente de Trabalho e 

as Contribuições a Terceiros, as quais serão abordadas em detalhes no tópico 

seguinte. 

A Tabela 3.15 apresenta um resumo dos valores aportados aos 

trabalhadores, sintetizando o salário mensal e o salário de equipe, para os cargos 

cujo contingente será superior a um indivíduo. Esta tabela exclui da análise os gastos 

com pessoal terceirizado, os quais foram abordados no momento oportuno. 

 
TABELA 3.15 – ENCARGOS TRABALHISTAS DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO BRASILEIRA. 

Cargo Equipe 
(quantidade) Salário Mensal Salário da equipe Total anual 

Capitão 1 R$ 9.750,00 R$ 9.750,00 R$ 191.442,38 

Piloto 1 R$ 4.550,00 R$ 4.550,00 R$ 89.339,78 

Contramestre 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 49.087,79 

Chefe de máquinas 1 R$ 3.650,00 R$ 3.650,00 R$ 71.668,17 

Maquinista 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 29.452,67 

Cozinheiro 1 R$ 2.075,00 R$ 2.075,00 R$ 40.742,86 

Marinheiro de máquinas 2 R$ 2.150,00 R$ 4.300,00 R$ 84.431,00 

Marinheiro de convés  2 R$ 1.850,00 R$ 3.700,00 R$ 72.649,93 

Assistente administrativo 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 45.272,56 

Administrador geral 1 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00 R$ 113.080,20 

Auxiliar de serviços gerais 1 R$ 940,00 R$ 940,00 R$ 25.412,20 

TOTAL 13 R$ 36.465,00 R$ 40.465,00 R$ 812.579,54 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Os valores completos dos encargos trabalhistas brasileiros podem ser 

identificados no APÊNDICE A. 

 

3.1.8 Encargos tributários 

 

Primeiramente, para fins tributários, é importante ratificar que o faturamento 

anual da empresa, já em seu primeiro ano, está estimado em um valor superior ao de 
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R$ 3,6 milhões, limite máximo para que determinada empresa enquadre-se como 

Empresa de Pequeno Porte nos termos da Lei Complementar nº 123, não podendo 

desfrutar, consequentemente, dos benefícios fiscais advindos do Sistema do Simples 

Tributário, enaltecido pela supracitada lei, obrigando a empresa brasileira a realizar, 

individualmente, todos os recolhimentos de tributos atinentes a atividade em questão. 

Importante observação se faz necessária no que diz respeito à Lei 

Complementar nº 155 (2016), a qual veio alterar o limiar do valor máximo para o 

enquadramento em Empresa de Pequeno Porte para R$ 4,8 milhões, contudo, a 

entrada em vigor destes dispositivos está agendada apenas para 1º de janeiro de 

2018, motivo pelo qual esta nova normativa não foi considerada neste estudo. 

Entretanto, é importante ressaltar que, independentemente da legislação aplicada, o 

valor de faturamento auferido é amplamente superior a estes valores de referências. 

Devido a presença de diversas imunidades e isenções tributárias aplicadas 

ao comércio de exportação, diversos tributos não são aplicáveis a esta atividade 

dentro do sistema tributário brasileiro. Entretanto, persiste a incidência de alguns 

tributos. 

O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre 

o Lucro Líquido (CSLL) possuem suas Regras Matrizes de Incidência bastante 

semelhantes entre si. Ambas possuem duas formas distintas de abordagem sobre a 

base de cálculo deste tributo. Primeiro, pode-se optar pelo regime do Lucro Real, em 

que a alíquota a ser aplicada incide diretamente sobre o lucro auferido no período 

fiscal analisado. Segundo, é possível adotar o regime do Lucro Presumido, em que é 

aplicado um percentual sobre o faturamento deste mesmo período fiscal (8% no caso 

do IRPJ e 12% para a CSLL) compreendendo a base de cálculo sobre a qual serão 

aplicadas as respectivas alíquotas. Para o IRPJ, a alíquota aplicada a sua base de 

cálculo é progressiva, correspondendo, segundo a Lei nº 9.249 (1995), a 15% sobre 

o valor equivalente a R$ 20 mil multiplicados pelo número de meses da apuração, 

sendo que o valor que exceda a este montante será objeto de incidência de uma 

alíquota 10% superior, ou seja, 25% (para fins contábeis). Para a CSLL, a alíquota é 

fixa em 9%, independentemente do montante de base de cálculo. 

A Contribuição Previdenciária Patronal é um tributo, a ser adimplido pelo 

empregador, o qual corresponde como base de cálculo o valor de folha de salários, 

sobre a qual se aplica uma alíquota de 20%, persistindo ainda o Seguro Acidente de 
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Trabalho, correspondente a uma alíquota de até 3% a ser incidida sobre a mesma 

base de cálculo, dependendo do grau de periculosidade da atividade, em 

conformidade com o Anexo V do Decreto nº 3.048 (1999). Para o caso de transporte 

de carga fluvial internacional, seu grau de periculosidade é máximo, aplicando-se 

portanto, a alíquota de 3% sobre a folha e salários dos trabalhadores para fins de 

levantamento do tributo a ser adimplido. 

Demais contribuições de caráter tributário seriam as contribuições destinadas 

a terceiros, com alíquotas aplicadas à folha de salários da empresa. Neste sentido, 

persiste o chamado Salário Educação, com um percentual de 2,5%, bem como uma 

alíquota de igual valor a ser direcionada à Diretoria de Portos e Costas (DPC) e, por 

fim, 0,2% para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

Por fim, a Contribuição Sindical Patronal, a qual deve incidir sobre o capital 

social, segundo tabelas próprias presentes na Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT). Para o caso em tela, é aplicada uma alíquota de 0,01% ao valor do capital 

social, que corresponde à frota da empresa. 

A Tabela 3.16 apresenta os levantamentos e a quantificação dos tributos 

aplicáveis ao estudo de caso. 

 
TABELA 3.16 – TRIBUTOS APLICÁVEIS AO ESTUDO DE CASO NO BRASIL. 

Tributo Base de cálculo Alíquota Valor levantado 
Imposto de Renda Pessoa Jurídica R$ 443.439,74 15% até 25% R$ 86.859,94 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido R$ 665.159,62 9,00% R$ 59.864,37 

Contribuição Previdenciária Patronal R$ 552.781,93 20,00% R$ 115.425,94 

Seguro Contra Acidente de Trabalho R$ 552.781,93 3,00% R$ 17.313,89 
Recolhimento do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço R$ 552.781,93 8,00% R$ 46.170,38 

Contribuição a Terceiros R$ 552.781,93 5,20% R$ 30.010,75 

Contribuição Sindical R$ 5.730.000,00 0,01%    R$ 573,00 

Total dos Encargos Tributários - - R$ 356.218,27 
Total dos Encargos Tributários sem 
natureza Trabalhista - - R$ 146.724,31 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 
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3.1.9 Resultado líquido 

 

O resultado líquido auferido é a diferença da receita total e o custo total (soma 

dos custos fixos e variáveis), vide Tabela 3.17. 

 
TABELA 3.17 – RESULTADO LÍQUIDO DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DO BRASIL. 

Resultado Líquido 
Receita Total R$ 5.542.996,80 

Custo Total R$ 3.259.776,85 

Lucro Líquido R$ 2.283.219,95 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 
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3.2 ARGENTINA 

3.2.1 Imóvel 

 

Estimou-se um imóvel situado nas imediações do Porto de Formosa, 

localizado no km 1.448 sobre a margem direita do Rio Paraguai, sendo o primeiro 

porto argentino da Hidrovia no trecho de jurisdição compartilhada entre Paraguai e 

Argentina (ver Figura 3.7). 

O Porto possui acesso ferroviário que permite a sua vinculação com as 

regiões de Tarija, Santa Cruz de La Sierra (Bolívia) e com o porto de Antofagasta 

(Chile). Já o acesso rodoviário é feito pelas rodovias nacionais 81 e 11, que se 

estendem de norte a sul do país (UFPR/ITTI, 2016). 

Sua estrutura dispõe de um cais frontal de cargas com extensão de 363 m 

(sendo que 240 m operam ininterruptamente durante todo o ano), uma plataforma 

para operações de embarque/desembarque com área de 21 mil m2 e instalações para 

armazenagem e serviços em uma área de mil m2. 

 
FIGURA 3.7 – PORTO DE FORMOSA. 

  
FONTE: FORMOSA (2016). 

 

De acordo com as pesquisas realizadas nas imobiliárias da cidade, o aluguel 

médio estimado foi de R$ 1.116,08, totalizando R$ 13.392,96 por ano. Além disso, 

somou-se o adiantamento do aluguel (valor de três aluguéis), gerando o montante 

anual de R$ 16.741,20 para locação do imóvel. 
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3.2.2 Frota 

 

A Tabela 3.18 apresenta o valor padrão utilizado para composição da frota, 

bem como o seu equivalente em pesos argentinos ($). 

 
TABELA 3.18 – VALORES DA FROTA E SUA DEPRECIAÇÃO. 

Item Valor unitário Valor total Valor total (em 
peso argentino) 

Depreciação 
(a.a.) 

Empurrador R$ 3.010.000,00 R$ 3.010.000,00 $ 15.325.865,60 
R$ 286.500,00 

Barcaça R$ 680.000,00 R$ 2.720.000,00 $ 13.849.287,18 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

O valor total de composição da frota foi de R$ 5.730.000, equivalente a              

29.175.152,78 pesos argentinos. Em relação à depreciação, de acordo com o Tribunal 

de Taxações da Nação Argentina (TTN, 2017), as embarcações devem possuir, tanto 

no mercado nacional quanto internacional, uma vida útil de 20 anos, fato este que 

justifica a implantação de uma depreciação anual equivalente a 5%. 

 

3.2.3 Percurso 

 

Adotou-se o par de origem e destino, Formosa (AR) e Nueva Palmira (UR) 

(ver Figura 3.8), após a análise das trocas comerciais apresentadas no Produto 1A 
– Matriz Origem-Destino e Market Share da Hidrovia Paraguai-Paraná e, 

considerando que o transporte hidroviário apresenta maiores vantagens para as 

grandes distâncias. Esse trajeto possui extensão de 1.448 km e apresenta 68 

passagens críticas. 
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FIGURA 3.8 – PERCURSO DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DA ARGENTINA. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 



                                                                                      
 
 

46 

3.2.4 Formação de tripulação 

 

Na Argentina, a composição da tripulação mínima de segurança é feita 

levando em consideração a capacidade para atender as funções de segurança da 

embarcação, efetuar as operações necessárias para prevenir a contaminação da 

água, manter os dispositivos de segurança e limpeza de todos os espaços acessíveis, 

o tipo da embarcação (e suas características) e os equipamentos disponíveis.  

A Prefeitura Naval Argentina, vinculada ao Ministério de Segurança, 

determina a dotação mínima de segurança para os navios e artefatos navais da 

Marinha Mercante, sejam eles empregados na navegação marítima nacional, 

internacional, fluvial, lacustre e interior. A dotação mínima para navegação fluvial é 

exposta na Tabela 3.19. 

Com o objetivo de constituir uma tripulação para a operação da empresa, 

entrou-se em contato com algumas companhias de navegação para determinar o 

quantitativo médio necessário para desempenhar as atividades na Hidrovia (ver 

Tabela 3.20). Ademais, no Produto 3A também está detalhada a quantidade de 

tripulantes necessários, bem como as principais exigências para cada cargo. 

 
TABELA 3.19 – DOTAÇÃO DE SEGURANÇA MÍNIMA PARA NAVEGAÇÃO FLUVIAL. 

(continua) 
Dotação de Segurança 

Função Passageiros 

Navio tanque Navios de carga Rebocadores 

N.A.T.
>800t 

N.A.T.
<800t 

N.A.T.
<800t 

N.A.T.<80
0 até 250t 

N.A.T. 
<250t 

Empur-
rador 

Reboque 

Capitão 1 1 1 1 1 1 1 1 

1º Of. Fluvial 1 1 1 1 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 

2º Of. Fluvial 1 (+) 1 (+) - - - - - - 

Marinheiros 2-3-4-5 (1) 4 (2) 3 (2) 4 3 2 
2-3-4 

(3) 
2 

Chefe de 

Máquinas 
1 1 1 1 1 1 1 1 

1º Of. de 

Máquinas 
1 1 1 1 1 (+) - 1 (+) 1 (+) 
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TABELA 3.19 – DOTAÇÃO DE SEGURANÇA MÍNIMA PARA NAVEGAÇÃO FLUVIAL. 
(conclusão) 

Função Passageiros 

Navio tanque Navios de carga Rebocadores 

N.A.
T.>8
00t 

N.A.T.
<800t 

N.A.T.
<800t 

N.A.T.<80
0 até 250t 

N.A.T. 
<250t 

Empur-
rador 

Reboque 

2º Of. de 

Máquinas 
- 

1 

(+) 
- - - - - - 

Auxiliar de 

Máquinas 
2 1 1 1 1 1 1 1 

Comunicações (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 

Pessoal de 

Mestrança/ 

Serviços 

Cada 70 

passageiros 

= 1 

- - - - - - - 

(+) a navegação menor que 12 horas poderá dispensar este quantitativo. 

(1) Comprimento (C) até 30 m: dois marinheiros/ C>30 m e até 60 m: três marinheiros/ C> 60 m e até 

100m: quatro marinheiros/ C>100 m: cinco marinheiros. 

(2) Um tripulante deverá cumprir com as funções de bombeiro (prevenção e combate de incêndios) 

(3) Até 500 kW = dois marinheiros/ entre 500 kW e 1.500 kW = três marinheiros/ > 1.500 kW = quatro 

marinheiros. 

N.A.T. – Número de Arqueio Total 

FONTE: Adaptado de ARGENTINA. ORDENANZA nº 3-09. 

 
TABELA 3.20 – FORMAÇÃO DA TRIPULAÇÃO ARGENTINA. 

País Quantidade de 
tripulantes Cargos Quantidade total 

de tripulantes 

Argentina 

1 Capitão 

11 

1 Primeiro oficial 

1 Chefe condutor 

1 Primeiro condutor 

2 Maquinista 

1 Contramestre 

3 Marinheiro 

1 Cozinheiro 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 
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3.2.5 Projeção da receita 

 

Projeção da receita por transporte 

 

A projeção da receita por transporte foi obtida pelo produto entre o frete 

hidroviário, a distância percorrida e a capacidade de transporte. Utilizou-se o frete 

calculado a partir do custo de transporte por TKU (ver Produto 1B), a distância de 

1.448 km (origem e destino) e a capacidade de transporte referente a 6 mil t, como 

apresentado na Tabela 3.21. 

 
TABELA 3.21 – PROJEÇÃO DA RECEITA POR TRANSPORTE NA ARGENTINA. 

Projeção de receita por transporte 
Frete Hidroviário (R$/TKU) 0,0562 

Percurso Formosa – Nueva Palmira 

Distância percorrida (km) 1.448 

Capacidade de transporte (t) 6.000 

Receita auferida R$ 488.265,60 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Projeção do tempo de transporte 

 

A projeção do tempo de transporte foi estimada de acordo com a distância 

percorrida (variável em função do percurso estabelecido) e a velocidade do comboio– 

8km/h para o comboio carregado e de 10 km/h para o comboio vazio. 

Após a determinação da quantidade de horas trabalhadas por dia, conseguiu-

se definir o total de dias necessários para o percurso de ida e volta. No caso da 

empresa argentina de navegação, adotou-se o regime de 24 horas trabalhadas. Além 

disso, foi considerado uma taxa de carga e descarga de 240 t/h, para determinar a 

quantidade de dias necessários para carregar e descarregar o comboio (PADOVEZI, 

2016). 

A soma dos dias necessários para o percurso de ida e volta com o tempo de 

carga/descarga gera a quantidade de dias necessários para realizar um ciclo, ou seja, 

uma viagem de ida e volta, contabilizando o total de 18 dias. 
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Considerando a existência das passagens críticas da Hidrovia, adotou-se um 

fator de correção para a variável “Tempo do ciclo” (1,44 horas para a transposição de 

cada passo crítico) para uniformizar o tempo do transporte com o que ocorre na 

prática. Para o trajeto adotado existem 68 passagens críticas e, com isso, o tempo do 

ciclo ajustado foi de 23 dias. A Tabela 3.22 apresenta essas informações. 

 
TABELA 3.22 – PROJEÇÃO DO TEMPO DE TRANSPORTE NA ARGENTINA. 

Projeção do tempo de transporte 
Distância percorrida (km) 1.448 

Velocidade – carregado (km/h) 8 

Velocidade – vazio (km/h) 10 

Horas trabalhadas por dia 24 

Dias para embarque da carga 2 

Dias para desembarque da carga 2 

Dias necessários para o percurso de ida 7,54 

Dias necessários para o percurso de volta 6,03 

Tempo do ciclo (dias) 18 
Tempo do ciclo ajustado (dias) 23 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Projeção da receita bruta 

 

A projeção da receita bruta foi definida em função do produto entre a 

quantidade de viagens realizadas no ano e a receita auferida por viagem. Definiu-se 

que a quantidade de viagens não deveria ultrapassar o total de 330 dias no ano, de 

modo que os 30 dias faltantes para o fechamento do ano seriam alocados para as 

férias coletivas, bem como para a realização das manutenções dos empurradores, 

barcaças, e outras benfeitorias.  

Sendo assim, realizaram-se 14 viagens no ano, levando 322 dias para 

finalização do ciclo anual e, consequentemente, produzindo uma receita bruta de      

R$ 6.835.718,40. A Tabela 3.23 apresenta essas informações. 
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TABELA 3.23 – PROJEÇÃO DE RECEITA BRUTA DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DA 
ARGENTINA. 

Projeção de Receita Bruta 
Quantidade de viagens anuais 14 

Dias necessários 322 

Receita Bruta Total R$ 6.835.718,40 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

3.2.6 Projeção das despesas 

 

Despesas administrativas 

 

Foram consideradas como despesas administrativas aquelas necessárias 

para o funcionamento da empresa, bem como da sua gestão. A seguir apresentam-

se os principais itens de sua composição e o memorial de cálculo para a estimativa 

dos valores. 

 

 Água 

 

Para a determinação da quantidade de água consumida mensalmente, 

utilizou-se o tarifário disponibilizado pela empresa Aguas Cordobesas, uma das 

concessionárias de serviços de água potável no país. Para a classe não residencial, 

compreendida na categoria de “elementos necessários do comércio ou parte do 

processo produtivo”, o preço é de 6,68 pesos argentinos por m3, de acordo com a 

Tabela 3.24. 

 
TABELA 3.24 – TARIFAS DO CONSUMO DE ÁGUA – ARGENTINA. 

Categoria tarifária Utilização Preço por m3 
B1 Bebida e higiene $ 5,2423 

B2 Elementos necessários do comércio ou 
parte do processo produtivo $ 6,6839 

B3 A água é o elemento fundamental para 
elaboração do produto $ 13,6357 

C Regimes especiais ou convênios 
particulares $ 4,1443 

FONTE: AGUAS CORDOBESAS, 2017. 
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Para o consumo estimado de 10 m3 temos o total de 66,80 pesos argentinos 

– o que representa aproximadamente R$ 13,70, desconsiderando a incidência dos 

tributos. De acordo com o Regime Tarifário disponibilizado no site da companhia, 

ocorre a incidência de aproximadamente 38,7% relativos aos impostos e, desta forma, 

o valor para a utilização do serviço é de R$ 18,47. 

 

 Energia elétrica 

 

Utilizou-se o simulador da Edenor, a maior distribuidora de eletricidade do 

país, para estimar o consumo de energia elétrica, considerando: quantia de 120 kWh, 

tarifa T1-G (pequenas demandas de uso geral). A simulação gerou o valor de 400,76 

pesos argentinos (vide Figura 3.9), o que representa aproximadamente R$ 79,87, 

mediante conversão de moedas. 

 
FIGURA 3.9 – SIMULADOR DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ARGENTINA. 

 
FONTE: EDENOR, 2017. 
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 Telecomunicações 

 

Foram considerados os gastos realizados com internet, telefone fixo e 

telefone móvel empresarial. A estimativa de consumo foi resultante da pesquisa de 

valores nas principais fornecedoras deste tipo de serviço no país, como mostra a 

Tabela 3.25. 

Para os serviços pesquisados que apresentaram mais de um fornecedor 

adotou-se a média dos valores para determinação do custo total com os meios de 

comunicação. Desta forma, obteve-se o valor de R$ 211,66 para utilização dos 

serviços. 

 
TABELA 3.25 – PESQUISA DE GASTOS COM TELECOMUNICAÇÕES NA ARGENTINA. 

Operadora Preço da internet Preço do telefone 
fixo 

Preço do telefone 
móvel 

Empresa 1 R$ 140,43 - 
Empresa 2 R$ 65,60 R$ 108,65 
Preço médio R$ 103,01 R$ 108,65 
Valor total médio R$ 211,66 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

 Combustível para locomoção da equipe administrativa 

 

Considerando que a média de consumo de um veículo padrão é de 12 km/litro 

(INMETRO, 2016), adotou-se o valor mensal fixo de R$ 400,00. Com esse valor é 

possível deslocar-se por aproximadamente 1.180 km – preço médio do litro da 

gasolina de 20,43 pesos argentinos (MEM, 2017), o que representa aproximadamente 

R$ 4,07, mediante conversão de moedas. 

 

 Móveis, equipamentos e materiais de escritório 

 

Adotou-se o valor médio de R$ 17.180,00 para comprar todos os móveis e 

equipamentos. Além disso, considerou-se o valor anual de R$ 1,2 mil para despesas 

com os materiais de escritório (papelaria, cartuchos de impressão, cópias, etc.), 

totalizando R$ 18.380 de custos. 
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 Abertura da Empresa 

 

Na Argentina, existem dois trâmites distintos para a constituição de uma 

Sociedade Limitada, o tradicional e o urgente. A diferença de prazo entre ambos é 

muito significativa, haja vista que o tradicional tende a demorar de um a dois meses, 

enquanto que o urgente possui como prazo de apenas 24 horas para constituição da 

sociedade. 

No trâmite urgente, toda a documentação é apresentada junto a Inspeção 

Geral de Justiça (IGJ), tendo o requerente de baixar o aplicativo SIAP, fornecido pela 

Administração Federal de Ingressos Públicos (AFIP) para acompanhar os processos. 

Quanto aos requisitos necessários a abertura da empresa, pugna-se a 

revisitação do Produto 3A (Anexo 01 – Requisitos necessários para a autorização 
de empresa de navegação). A realização destes trâmites não ouvida a empresa de 

observar os quesitos necessários para sua regularização perante a Prefeitura Naval 

Argentina. 

Em relação aos valores destes procedimentos, um orçamento solicitado 

determinou como custo total equivalente a aproximadamente R$ 2.750,00. 

A Figura 3.10 explicita o fluxo para abertura de empresas na Argentina. 
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FIGURA 3.10 – FLUXO DE ABERTURA DA EMPRESA NA ARGENTINA. 

Início

Fazer uma nota dirigida à Divisão de 
Registros de Empresas da Prefeitura 

Naval, contendo o nome da empresa, 
direção, nome do proprietário, 

domicíl io, telefone e e-mail

Fazer o download do aplicativo SIAP, 
fornecido pela Administração Federal de 

Ingressos Públicos (AFIP), para 
acompanhar os trâmites

Fim

Dispor da habilitação nacional do 
empreendimento

Dispor das seguintes informações do 
estabelecimento:

- Arranjo físico da estrutura
- Lista do quadro de pessoal contendo o 
nome, função e documentos 
comprobatórios de títulos
- Lista das máquinas, ferramentas e 
equipamentos
- Certificação de cumprimento da 
legislação de segurança e higiene no 
trabalho
- Comprovante da capacidade idônea 
para realização das atividades
- Comprovante dos trabalhos realizados 
nos períodos anteriores

Realizar o registro na Inspeção Geral de 
Justiça ou inscrição no Regime Público 

de Comércio

Fazer a inscrição na Administração 
Federal de Ingressos Públicos (AFIP)

Dispor do comprovante de pagamento 
das tarifas impostas pela Prefeitura 

Naval

Realizar a inspeção técnica da Prefeitura 
Naval

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 
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Custos fixos do transporte 

 

Os custos fixos do transporte foram compostos por fatores de manutenção, 

operação, seguro, depreciação, dentre outros e estão apresentados na Tabela 3.26.  

 
TABELA 3.26 – CUSTOS FIXOS DE TRANSPORTE DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DA 

ARGENTINA. 
Custos fixos de transporte Valor 

Manutenção 

Visando o bom funcionamento dos maquinários, adotou-se 
um período anual de 30 dias para realização das 
manutenções necessárias. Conforme mencionado por uma 
empresa brasileira de navegação, o custo médio de 
manutenção foi estimado em 2% a.a., sobre o valor das 
barcaças e, de 4% a.a., sobre o valor dos empurradores. 

R$ 174.800,00 

Operacionais 
(rancho) 

Para a alimentação da tripulação foi considerado o valor 
diário de R$ 15,00 por tripulante. A tripulação argentina foi 
composta por 11 tripulantes e, considerou-se que serão 
trabalhados 322 dias no ano. 

R$ 53.130,00 

Operacionais 
(mão de obra) 

Esse item é composto pela soma dos custos trabalhistas, 
conforme será evidenciado no tópico 3.2.7 Encargos 
Trabalhistas. 

R$ 893.401,19 

Seguro Para o cálculo do seguro foi adotado o percentual de 1,5% 
a.a. sobre o valor total da frota. R$ 85.950,00 

Estabelecimento 
Esse item é composto pela soma das despesas 
administrativas (água, energia elétrica, telecomunicações e 
combustível do veículo da empresa). 

R$ 43.641,16 

Depreciação 
A depreciação dos ativos incidiu sobre o rebocador e as 
barcaças, por serem estas integrantes do patrimônio da 
empresa, conforme explicitado no item 3.2.2 Frota. 

R$ 286.500,00 

Abertura da 
empresa 

O custo de abertura da empresa é todo o capital despendido 
para formalização do empreendimento, conforme explicitado 
no tópico das Despesas Administrativas 

R$ 2.750,00 

Impostos 
Esse item é composto pela soma dos custos tributários, 
conforme será evidenciado no tópico 3.2.8 Encargos 
Tributários. 

R$ 386.690,84 

Custo Fixo Total R$ 1.926.863,19 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Custos variáveis do transporte 

 

O custo variável do transporte foi composto com base no consumo de 

combustível, uma vez que de acordo com as informações apresentadas pelo Produto 
1B, este é o fator mais impactante na composição dos custos variáveis. Seu cálculo 

foi realizado levando em consideração os dias necessários para o percurso de ida e 
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volta, as horas trabalhadas por dia, a quantidade de viagens realizadas no ano, o 

preço do combustível e a média de consumo por hora, como mostra a Tabela 3.27. 

 
TABELA 3.27 – CUSTOS VARIÁVEIS DE TRANSPORTE DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DA 

ARGENTINA. 
Custos Variáveis de Transporte 

Dias necessários para o percurso de ida e volta 23 

Horas trabalhadas por dia 24 

Quantidade de viagens no ano 14 

Preço do combustível (litro de diesel em reais) 2,37 

Média de consumo por hora 126,75 

Custo Variável Total R$ 1.399.588,00 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

3.2.7 Encargos trabalhistas 

 

Os encargos sociais da Argentina residem principalmente nos valores pagos 

para férias e décimo-terceiro. Novamente, vale-se aqui da observação de que o 

regime de férias argentino é crescente, atingindo o montante de 35 dias somente após 

20 anos de trabalho em determinada empresa. 

No que diz respeito a contribuição patronal ao financiamento da previdência, 

esta será tratada no tópico em sequência. 

Os principais gastos trabalhistas na Argentina são elencados na Tabela 3.28, 

com a exclusão dos valores pagos ao pessoal terceirizado. 

 
TABELA 3.28 – ENCARGOS TRABALHISTAS DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO ARGENTINA. 

(continua) 

Cargo Equipe 
(quantidade) Salário mensal Salário da 

equipe 
Total anual 

geral 

Capitão 1 R$ 7.352,53 R$ 7.352,53 R$ 115.655,23 

Primeiro oficial 1 R$ 5.569,84 R$ 5.569,84 R$ 87.613,54 

Chefe condutor 1 R$ 6.281,34 R$ 6.281,34 R$ 98.805,45 

Primeiro condutor 1 R$ 5.150,71 R$ 5.150,71 R$ 81.020,66 

Maquinista 2 R$ 3.454,87 R$ 6.909,73 R$ 108.690,07 

Contramestre 1 R$ 3.454,87 R$ 3.454,87 R$ 54.345,03 

Marinheiro 3 R$ 2.638,13 R$ 7.914,40 R$ 124.493,55 
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TABELA 3.28 – ENCARGOS TRABALHISTAS DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO ARGENTINA. 
(conclusão) 

Cargo Equipe 
(quantidade) Salário mensal Salário da 

equipe 
Total anual 

geral 
Cozinheiro 1 R$ 3.454,87 R$ 3.454,87 R$ 54.345,03 

Assistente administrativo 1 R$ 2.068,73 R$ 2.068,73 R$ 37.958,03 

Administrador geral 1 R$ 3.244,60 R$ 3.244,60 R$ 56.454,47 

Auxiliar de serviços gerais 1 R$ 1.572,88 R$ 1.572,88 R$ 30.158,18 

TOTAL 14 R$ 44.243,35 R$ 52.974,49 R$ 849.539,24 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

A tabela completa dos encargos trabalhistas argentinos está disponível no 

APÊNCIDE B. Além disso, o Produto 3A apresenta todo o detalhamento dos 

encargos, bem como referencia as leis e decretos utilizados para os cálculos do 

quadro de pessoal administrativo. 
 

3.2.8 Encargos tributários 

 

Conforme auferido, os encargos tributários argentinos são bem significativos, 

o que os faz ficar em posição de desvantagem em relação ao Paraguai neste quesito, 

mesmo com a posição geográfica privilegiada. Para empresas que exercem atividade 

de exportação, foco deste estudo, identificam-se isenções quanto a impostos 

incidentes diretamente sobre produtos a serem exportados, contudo, persistem a 

cobrança de tributos relacionados ao lucro e a folha salarial. Neste ponto, vale 

ressaltar o Imposto sobre os Ganhos, incidente sobre o lucro bruto, a uma alíquota 

considerável de 35%. Esta base de cálculo toma por referência a receita auferida pela 

empresa durante determinado exercício fiscal, sendo para esta aplicada um 

percentual de 10%, a título de lucro presumido, resultando assim na base de cálculo 

analisada. 

Ainda que esta alíquota se assemelhe ao cobrado no Brasil, se 

considerarmos a CSLL uma mera fração do IRPJ com finalidade especificada, a 

saber, o financiamento da seguridade social, a possibilidade de se optar pelo método 

do lucro presumido dentro do sistema brasileiro acaba por, dentro deste estudo de 

caso, desonerar em certa medida todo o encargo tributário brasileiro. Tal possibilidade 

não foi identificada dentro do ordenamento jurídico tributário argentino, motivo pelo 
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qual o valor levantado do respectivo imposto sobre rendas de pessoas jurídicas 

quedou significantemente elevado. 

Por fim, resta abordar a Contribuição Previdenciária Patronal Argentina, 

correspondente a uma alíquota de 21% sobre a folha de salários, montante também 

elevado dentro da região, ficando atrás somente do Brasil, isso se consideramos para 

esse país a junção de percentuais aplicados sobre a folha de salários que vão além 

da Contribuição Previdenciária Patronal propriamente dita, a saber, o Seguro contra 

Acidente de Trabalho e as Contribuições a Terceiros. 

A seguir, a Tabela 3.29 apresenta os tributos levantados aplicáveis ao 

desenvolvimento do estudo de caso. 

 
TABELA 3.29 – TRIBUTOS APLICÁVEIS À EMPRESA ARGENTINA. 
Tributo Base de cálculo Alíquota Valor levantado 

Impostos aos Ganhos R$ 683.571,84 35,00% R$ 239.250,14 

Contribuição Previdenciária Patronal R$ 702.098,55 21,00% R$ 147.440,70 

Total de Encargos Tributários R$ 386.690,84 
Total de Encargos Tributários sem 
Natureza Trabalhista R$ 239.250,14 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

3.2.9 Resultado líquido 

 

O resultado líquido auferido é a diferença da receita total e o custo total (soma 

dos custos fixos e variáveis), vide Tabela 3.30. 

 
TABELA 3.30 – RESULTADO LÍQUIDO DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DA ARGENTINA. 

Resultado Líquido 
Receita Total R$ 6.835.718,40 

Custo Total R$ 3.326.451,19 

Lucro Líquido R$ 3.509.267,21 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI.  
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3.3 BOLÍVIA 

3.3.1 Imóvel 

 

O imóvel estará situado nas imediações do Porto Aguirre, primeiro porto 

graneleiro da Bolívia, permitindo o acesso a mercados ultramar para as exportações 

bolivianas. 

O Porto dispõe de um terminal graneleiro que possui silos com capacidade 

de 18.500 e 22 mil t, três tanques para óleo vegetal com capacidade de 6,1 mil m3 e 

correias transportadoras. Além disso, suas instalações apresentam: um terminal 

petroleiro (com quatro tanques de armazenagem) e um terminal de contêineres e 

carga geral (possui gruas, armazéns, acesso ferroviários e pátio de armazenagem). 

Sua estrutura possui acesso rodoviário por meio de rotas que permitem 

conexão com Santa Cruz de la Sierra (em vias asfaltadas) e com as cidades do interior 

brasileiro (Campo Grande, São Paulo, Paranaguá). Além disso, dispõe de acesso 

ferroviário com as linhas que unem Santa Cruz aos municípios do Brasil (PUERTO 

AGUIRRE, 2017). A Figura 3.11 ilustra uma parcela das instalações do Porto Central 

Aguirre S.A. 

 
FIGURA 3.11 – PORTO CENTRAL AGUIRRE. 

 
FONTE: PUERTO AGUIRRE, 2017. 

 

De acordo com as pesquisas realizadas nas imobiliárias da cidade, o aluguel 

médio é de R$ 500,69, totalizando R$ 6.008,28 por ano. Além disso, soma-se o 

adiantamento do aluguel (valor de três aluguéis), gerando o montante anual de          

R$ 7.510,35 para locação do imóvel. 
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3.3.2 Frota 

 

A Tabela 3.31 apresenta o valor padrão utilizado para composição da frota, 

bem como o seu equivalente em bolivianos (Bs). 

 
TABELA 3.31 – VALORES DA FROTA E SUA DEPRECIAÇÃO. 

Item Valor unitário Valor total Valor total (em 
bolivianos) 

Depreciação 
(a.a.) 

Empurrador R$ 3.010.000,00 R$ 3.010.000,00 Bs. 26.038.062,19 Bs. 1.194.496,54 
ou 

R$ 573.000,00 Barcaça R$ 680.000,00 R$ 2.720.000,00 Bs. 23.529.411,68 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

O valor total de composição da frota foi de R$ 5.730.000,00 equivalente a          

49.567.473,87 bolivianos. Em relação à depreciação dos bens, o anexo do artigo 22 

do Decreto Supremo nº 24.051, estabelece que, para barcos e lanchas em geral, a 

sua vida útil é de dez anos. Desta forma, a taxa de depreciação é de 10% ao ano, 

gerando  um  montante de  1.194.496,54  bolivianos ou equivalente de R$ 573.000,00. 

 

3.3.3 Percurso 

 

Adotou-se o par de origem e destino, Puerto Quijarro (BOL) e Nueva Palmira 

(URY), vide Figura 3.12, após análise das trocas comerciais apresentadas no 

Produto 1A – Matriz Origem-Destino e Market Share da Hidrovia Paraguai-
Paraná e, considerando que o transporte aquaviário apresenta maiores vantagens 

para as grandes distâncias. Esse trajeto tem 2.762 km e apresenta 166 passagens 

críticas de navegação. 
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FIGURA 3.12 – PERCURSO DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DA BOLÍVIA. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 
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3.3.4 Formação de tripulação 

 

A tripulação boliviana é composta levando-se em consideração o tipo e as 

características da embarcação, o âmbito do transporte, o serviço prestado e sua 

tonelagem. 

Afim de determinar a tripulação mínima boliviana que opera na Hidrovia, 

entrou-se em contato com as empresas bolivianas de navegação. Contudo, não 

obtivemos retorno e nos foi repassado que o país não dispõe de tripulantes, sendo 

seus navios tripulados em sua maioria por argentinos. 

Diante disso, adotou-se a composição da tripulação argentina como base 

para o desenvolvimento desse item na Bolívia, conforme explicitado na Tabela 3.32. 

Ademais, no Produto 3A também está detalhada a quantidade de tripulantes 

necessários, bem como as principais exigências para cada cargo. 

 
TABELA 3.32 – FORMAÇÃO DA TRIPULAÇÃO BOLIVIANA. 

País Quantidade de 
tripulantes Cargos Quantidade total 

de tripulantes 

Bolívia 

1 Capitão 

11 

1 Primeiro oficial 

1 Chefe condutor 

1 Primeiro condutor 

2 Maquinista 

1 Contramestre 

3 Marinheiro 

1 Cozinheiro 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

3.3.5 Projeção da receita 

 

Projeção da receita por transporte 

 

A projeção da receita por transporte foi obtida pelo produto entre o frete 

hidroviário, a distância percorrida e a capacidade de transporte. Utilizou-se o frete 

calculado a partir do custo de transporte por TKU (ver Produto 1B), a distância de 
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2.762 km (origem e destino) e a capacidade de transporte referente a 6 mil t, como 

apresentado na Tabela 3.33. 

 
TABELA 3.33 – PROJEÇÃO DA RECEITA POR TRANSPORTE NA BOLÍVIA. 

Projeção de receita por transporte 
Frete Hidroviário (R$/TKU) 0,0501 

Percurso Puerto Quijarro – Nueva Palmira 

Distância percorrida (km) 2.762 

Capacidade de transporte (t) 6.000 

Receita auferida R$ 830.257,20 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Projeção do tempo de transporte 

 

A projeção do tempo de transporte foi estimada de acordo com a distância 

percorrida (variável em função do percurso estabelecido) e a velocidade do comboio– 

8 km/h para o comboio carregado e de 10 km/h para o comboio vazio. 

Após a determinação da quantidade de horas trabalhadas por dia, consegue-

se definir o total de dias necessários para o percurso de ida e volta. No caso da 

empresa boliviana de navegação, adotou-se o regime de 20 horas trabalhadas por 

dia, levando em consideração que: no primeiro trecho (822 km) será adotado o regime 

de 12 horas trabalhadas e para os demais trechos (1.940 km) o regime de 24 horas. 

Essa medida foi adotada como precaução, visto que, conforme relatado por alguns 

operadores da Hidrovia, a falta de sinalização afeta as condições de navegabilidade 

neste trecho. Além disso, foi considerado uma taxa de carga e descarga de 240 t/h 

para determinar a quantidade de dias necessários para carregar e descarregar o 

comboio (PADOVEZI, 2016). 

A soma dos dias necessários para o percurso de ida e volta com o tempo de 

carga/descarga gera a quantidade de dias necessários para realizar um ciclo, ou seja, 

uma viagem de ida e volta, contabilizando o total de 35 dias. 

Considerando a existência das passagens críticas da Hidrovia, adotou-se um 

fator de correção (1,44 horas para transposição de cada passo crítico) para equalizar 

o tempo do transporte com o que ocorre na prática. Para o trajeto adotado existem 

166 passagens críticas e, com isso, o tempo do ciclo ajustado é de 47 dias. 
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A Tabela 3.34 apresenta essas informações. 

 
TABELA 3.34 – PROJEÇÃO DO TEMPO DE TRANSPORTE NA BOLÍVIA. 

Projeção do tempo de transporte 
Distância percorrida (km) 2.762 

Velocidade – carregado (km/h) 8 

Velocidade – vazio (km/h) 10 

Horas trabalhadas por dia 20 

Dias para embarque da carga 2 

Dias para desembarque da carga 2 

Dias necessários para o percurso de ida 16,90 

Dias necessários para o percurso de volta 13,52 

Tempo do ciclo (dias) 35 
Tempo do ciclo ajustado (dias) 47 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Projeção da receita bruta 

 

A projeção da receita bruta foi definida em função do produto entre a 

quantidade de viagens realizadas no ano e a receita auferida por viagem. Definiu-se 

que a quantidade de viagens não deveria ultrapassar o total de 330 dias no ano, de 

modo que os 30 dias faltantes para o fechamento do ano seriam alocados para as 

férias coletivas, bem como para a realização das manutenções dos empurradores, 

barcaças, e outras benfeitorias.  

Sendo assim, realizaram-se sete viagens no ano, levando 329 dias para 

finalização do ciclo anual e, consequentemente, produzindo uma receita bruta de      

R$ 5.811.800,40. A Tabela 3.35 apresenta essas informações. 

 
TABELA 3.35 – PROJEÇÃO DE RECEITA BRUTA DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DA BOLÍVIA. 

Projeção de Receita Bruta 
Quantidade de viagens anuais 7 

Dias necessários 329 

Receita Bruta Total R$ 5.811.800,40 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 
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3.3.6 Projeção das despesas 

 

Despesas administrativas 

 

Foram consideradas como despesas administrativas aquelas necessárias 

para o funcionamento da empresa, bem como da sua gestão. A seguir apresentam-

se os principais itens de sua composição e o memorial de cálculo para a estimativa 

dos valores. 

 

 Água 

 

O Instituto Nacional de Estatística (INE, 2017) disponibiliza os índices de 

preços ao consumidor das principais cidades do país. 

Desta forma, para o consumo estimado de 10 m3 de água por mês, o custo 

médio foi de 26,17 (média de 2,61 bolivianos por m3), o que corresponde a 

aproximadamente R$ 12,28. 

 

 Energia elétrica 

 

A Autoridade de Fiscalização e Controle Social de Eletricidade disponibiliza 

um estudo tarifário dos serviços elétricos e menciona que a tarifa de aplicação para 

os usuários gerais (não residenciais) é de 1,274 bolivianos (para o consumo superior 

a 101 kWh). 

Sendo assim, para o consumo estimado de 120 kWh, o custo foi de                 

Bs. 152,88, o que corresponde a R$ 71,76 mensais para a utilização do serviço. 

 

 Telecomunicações 

 

Foram considerados os gastos realizados com internet, telefone fixo e 

telefone móvel empresarial. A estimativa de consumo foi resultante da pesquisa de 

valores nas principais fornecedoras deste tipo de serviço no país, como mostra a 

Tabela 3.36. 
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Para os serviços pesquisados que apresentaram mais de um fornecedor 

adotou-se a média dos valores para determinação do custo total com os meios de 

comunicação. Desta forma, obteve-se o valor de R$ 355,95 para utilização dos 

serviços. 

 
TABELA 3.36 – PESQUISA DE GASTOS COM TELECOMUNICAÇÕES NA BOLÍVIA. 

Operadora Preço da internet Preço do telefone 
fixo 

Preço do telefone 
móvel 

Empresa 1 R$ 91,53 R$ 70,41 R$ 110,31 
Empresa 2 - - R$ 93,88 
Empresa 3 R$ 220,15 - R$ 93,88 
Empresa 4 R$ 246,90 - - 
Preço médio R$ 186,19 R$ 70,41 R$ 99,35 
Valor total médio R$ 355,95 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

 Combustível para locomoção da equipe administrativa 

 

Considerando que a média de consumo de um veículo padrão é de 12 km/litro 

(INMETRO, 2016), adotou-se o valor mensal fixo de R$ 400. Com esse valor é 

possível deslocar-se por aproximadamente 2.743 km – preço médio do litro da 

gasolina de Bs.3,74 (ANH, 2017), o que representa aproximadamente R$ 1,75, 

mediante conversão de moedas. 

 

 Móveis, equipamentos e materiais de escritório 

 

Adotou-se o valor médio de R$ 17.180 para comprar todos os móveis e 

equipamentos. Além disso, considerou-se o valor anual de R$ 1,2 mil para despesas 

com os materiais de escritório (papelaria, cartuchos de impressão, cópias, etc.), 

totalizando R$ 18.380 de custos. 
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 Abertura da empresa 

 

Para o estabelecimento da empresa em território boliviano, optou-se por 

adotar a modalidade de Sociedade de Responsabilidade Limitada (S.R.L.), a qual 

deve obedecer aos seguintes trâmites legais. 

Primeiro é preciso verificar a disponibilidade da razão social escolhida para a 

empresa, na medida que esta deve ser inédita. O prazo para se ter esta verificação é 

de um dia útil, com um custo estimado de R$ 64,08. 

Realizada esta verificação, é necessário que se prepare toda a 

documentação referente ao contrato social, com especial destaque ao que deve ser 

realizado quanto a devida identificação do objeto social a ser explorado, de tal forma 

que este possua pertinência com a razão social da empresa. 

Por fim, deve-se realizar a inscrição junto ao Registro de Comércio Boliviano, 

juntando os documentos referentes ao contrato social, bem como o preenchimento 

dos formulários exigidos pela entidade. O tempo para a liberação do cadastro da 

empresa é de até dois dias úteis, com um custo de R$ 213,58, obtendo assim a 

inscrição da FUNDEMPRESA. Os trâmites seguem o fluxo exposto na Figura 3.13. 

 
FIGURA 3.13 – FLUXO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA NA BOLÍVIA. 

Início Verificação da disponibilidade da 
Razão Social Preparação do Contrato Social FimInscrição da FUNDEMPRESA

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 
 

Neste sentido, pode-se arbitrar o custo de abertura da empresa cerca de       

R$ 277,65, conforme Tabela 3.37. 

 
TABELA 3.37 – CUSTO DE ABERTURA DA EMPRESA NA BOLÍVIA. 

Operação Valor (R$) 
Verificação da disponibilidade da Razão Social 64,08 
Registro no FUNDEMPRESA 213,58 
Total 277,65 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Tais procedimentos devem ser complementados com os trâmites específicos, 

tal como o registro junto a Direção Geral de Interesses Marítimos, Fluviais, Lacustres 
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e Marinha Mercante ou a obtenção do Número de Identificação Tributária, conforme 

disposto na Figura 3.14. Para o devido detalhamento dos trâmites, pugna-se pela 

revisitação do Produto 3A (Anexo 01 – Requisitos necessários para autorização 
de empresa de navegação). 
 

FIGURA 3.14 – FLUXO PARA OBTENÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA DE NAVEGAÇÃO. 
Início

Fim

O interessado deve 
registrar-se na 

Unidade da Marinha 
Mercante

O registro está OK?

Solicitar o registro na 
Direção Geral de 

Interesses Marítimos, 
Fluviais, Lacustres e 
Marinha Mercante, 

anexando os 
documentos 

estabelecidos

Sim

Não

A Unidade da 
Marinha Mercante 
efetuará a revisão e 

aprovação da 
solicitação

A documentação 
está OK?

Sim

Não

Anexar à 
documentação o 
comprovante de 

depósito bancário de 
acordo com as tarifas 

estabelecidas

A documentação 
está OK?

Sim

A Direção Geral de 
Interesses Marítimos, 
Fluviais, Lacustres e 
Marinha Mercante 
emite o Certificado 

de Registro

Rever documentação

Não

Rever documentação

 
FONTE: Adaptado de BOLÍVIA. MINDEF. 
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Custos fixos do transporte 

 

Os custos fixos do transporte foram compostos por fatores de manutenção, 

operação, seguro, depreciação, dentre outros e estão apresentados na Tabela 3.38.  

 
TABELA 3.38 – CUSTOS FIXOS DE TRANSPORTE DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DA BOLÍVIA. 

Custos fixos de transporte Valor 

Manutenção 

Visando o bom funcionamento dos maquinários, adotou-se 
um período anual de 30 dias para realização das 
manutenções necessárias. Conforme mencionado por uma 
empresa brasileira de navegação, o custo médio de 
manutenção foi estimado em 2% a.a., sobre o valor das 
barcaças e, de 4% a.a., sobre o valor dos empurradores. 

R$ 174.800,00 

Operacionais 
(rancho) 

Para a alimentação da tripulação foi considerado o valor 
diário de R$ 15,00 por tripulante. A tripulação boliviana foi 
composta por 11 tripulantes e, considerou-se que serão 
trabalhados 329 dias no ano. 

R$ 54.285,00 

Operacionais 
(mão de obra) 

Esse item é composto pela soma dos custos trabalhistas, 
conforme será evidenciado no tópico 3.3.7 Encargos 
Trabalhistas. 

R$ 714.218,14 

Seguro Para o cálculo do seguro foi adotado o percentual de 
1,5%a.a. sobre o valor total da frota. R$ 85.950,00 

Estabelecimento 
Esse item é composto pela soma das despesas 
administrativas (água, energia elétrica, telecomunicações e 
combustível do veículo da empresa). 

R$ 35.970,35 

Depreciação 
A depreciação dos ativos incidiu sobre o rebocador e as 
barcaças, por serem estas integrantes do patrimônio da 
empresa, conforme explicitado no item 3.3.2 Frota. 

R$ 573.000,00 

Abertura da 
empresa 

O custo de abertura da empresa é todo o capital despendido 
para formalização do empreendimento, conforme explicitado 
no tópico das Despesas Administrativas 

R$ 277,65 

Impostos 
Esse item é composto pela soma dos custos tributários, 
conforme será evidenciado no tópico 3.3.8 Encargos 
Tributários. 

R$ 241.189,72 

Custo Fixo Total R$ 1.879.690,85 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Custos variáveis do transporte 

 

O custo variável do transporte foi composto com base no consumo de 

combustível, uma vez que de acordo com as informações apresentadas pelo Produto 
1B, este é o fator mais impactante na composição dos custos variáveis. Seu cálculo 

foi realizado levando em consideração os dias necessários para o percurso de ida e 

volta, as horas trabalhadas por dia, a quantidade de viagens realizadas no ano, o 

preço do combustível e a média de consumo por hora, como mostra a Tabela 3.39. 
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TABELA 3.39 – CUSTOS VARIÁVEIS DE TRANSPORTE DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DA 
BOLÍVIA. 

Custos Variáveis de Transporte 
Dias necessários para o percurso de ida e volta 47 

Horas trabalhadas por dia 20 

Quantidade de viagens no ano 7 

Preço do combustível (litro de diesel em reais) 1,75 

Média de consumo por hora 126,75 

Custo Variável Total R$ 1.017.939,71 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

3.3.7 Encargos trabalhistas 

 

Na Bolívia, os montantes referentes aos encargos trabalhistas resultam em 

valores pagos a título de décimo-terceiro e férias, considerando que o seu regime de 

férias apenas atingirá 30 dias ao ano após 20 anos trabalhados. Quanto às 

contribuições destinadas à previdência, estas serão analisadas no tópico 3.3.8 

Encargos Tributários. 

Um resumo dos gastos trabalhistas, considerando uma empresa com sede 

na Bolívia, são elencados na Tabela 3.40.  

 
TABELA 3.40 – ENCARGOS TRABALHISTAS DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO BOLÍVIANA. 

(continua) 

Cargo Equipe 
(quantidade) Salário mensal Salário equipe Total anual geral 

Capitão 1 R$ 7.346,11 R$ 7.346,11 R$ 96.726,96 
Primeiro oficial 1 R$ 5.585,86 R$ 5.585,86 R$ 73.549,58 
Chefe condutor 1 R$ 6.196,08 R$ 6.196,08 R$ 81.584,40 
Primeiro condutor 1 R$ 5.163,40 R$ 5.163,40 R$ 67.987,00 
Maquinista 2 R$ 3.520,50 R$ 7.041,00 R$ 92.709,55 
Contramestre 1 R$ 3.520,50 R$ 3.520,50 R$ 46.354,78 
Marinheiro 3 R$ 2.628,64 R$ 7.885,92 R$ 103.834,70 
Cozinheiro 1 R$ 3.520,50 R$ 3.520,50 R$ 46.354,78 
Assistente administrativo 1 R$ 1.408,20 R$ 1.408,20 R$ 22.664,29 
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TABELA 3.40 – ENCARGOS TRABALHISTAS DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO BOLÍVIANA. 
(conclusão) 

Cargo Equipe 
(quantidade) Salário mensal Salário equipe Total anual geral 

Administrador-geral 1 R$ 3.285,80 R$ 3.285,80 R$ 47.386,84 
Auxiliar de serviços gerais 1 R$ 797,98 R$ 797,98 R$ 14.629,46 
TOTAL 14 R$ 42.973,57 R$ 51.751,35 R$ 693.782,34 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Os valores completos dos encargos trabalhistas bolivianos podem ser 

identificados no APÊNDICE C. Além disso, o Produto 3A apresenta todo o 

detalhamento dos encargos, bem como referencia a Lei Geral do Trabalho, utilizada 

para os cálculos do quadro de pessoal administrativo. 

 

3.3.8 Encargos tributários 

 

Na Bolívia, os encargos tributários incidentes sobre a atividade de empresas 

voltadas à exportação segue o modelo semelhante ao identificado no Brasil e na 

Argentina, com isenções tributárias que abrangem somente tributos incidentes 

diretamente nos produtos a serem exportados, persistindo ainda a cobrança dos 

impostos referentes à renda auferida por estas empresas. 

Portanto, deve-se salientar a incidência do Imposto sobre Utilidades de 

Empresa (IUE), correspondente a uma alíquota de 25% a ser aplicada sobre o lucro 

bruto o qual, devido a atividade da empresa não estar totalmente circunscrita à 

Bolívia, opta pelo lucro presumido equivalente a 16% do valor da receita bruta 

auferida. 

Contudo, além do IUE, persiste a aplicação do Imposto sobre Transações 

Financeiras, a qual incide sobre qualquer movimentação, motivo pelo qual se justifica 

aplicá-la sobre toda a receita levantada no período analisado. Sua alíquota é de 

0,15%, o que leva a um montante de tributo bem pouco significativo. 

Por fim, resta apenas as considerações pertinentes ao Aporte Previdenciário 

Patronal, o qual corresponde a uma alíquota de 16,71% a ser aplicada sobre a folha 

de salários e a ser adimplida pelo empregador para fins de financiamento da 

Previdência Social. 
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A seguir, a Tabela 3.41 apresenta o levantamento dos tributos auferidos no 

desenvolvimento do estudo de caso. 

 
TABELA 3.41 – TRIBUTOS APLICÁVEIS À EMPRESA BOLÍVIANA. 

Tributo Base de cálculo Alíquota Valor levantado 
Imposto das Utilidades de Empresas R$ 929.888,06 25,00% R$ 232.472,02 

Imposto por Transferências Financeiras R$ 5.811.800,40 0,15% R$ 8.717,70 

Contribuição Previdenciária Patronal R$ 705.570,48 16,71% R$ 117.900,83 

Total dos Encargos Tributários   R$ 359.090,54 
Total dos Encargos Tributários sem 
Natureza Trabalhista   R$ 241.189,72 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

3.3.9 Resultado líquido 

 

O Resultado Líquido auferido é a diferença da Receita Total e o Custo Total 

(soma dos custos fixos e variáveis), vide Tabela 3.42. 

 
TABELA 3.42 – RESULTADO LÍQUIDO DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DA BOLÍVIA. 

Resultado Líquido 
Receita Total R$ 5.811.800,40 

Custo Total R$ 2.897.630,56 

Lucro Líquido R$ 2.914.169,84 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 
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3.4 PARAGUAI 

3.4.1 Imóvel 

 

O imóvel estará situado nas imediações do Porto de Asunción (Figura 3.15), 

um dos mais antigos da América Latina e considerado um importante polo da 

atividade econômica do país. Todavia, no ano de 2012, as atividades portuárias foram 

encerradas e transferidas para as cidades de Villeta e Pilar (UH, 2015). 

 
FIGURA 3.15 – PORTO DE ASUNCIÓN. 

 
FONTE: ANNP, 2014. 

 

Desta forma, as operações da empresa ocorrerão na Região Portuária de 

Villeta, localizada aproximadamente entre os km 1.564 e 1.561 (Figura 3.16). A sua 

estrutura dispõe de um depósito coberto com 20 mil m2 de capacidade, silo horizontal 

com capacidade de 10 mil t, 2 silos verticais com capacidade de 6 mil t, 4 tanques 

para combustível de 150 mil litros cada, galpões com área coberta estimada em 3 mil 

m2, balança com capacidade de 80 t, dentre outros equipamentos (ANNP, 2014). 
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FIGURA 3.16 – REGIÃO PORTUÁRIA DE VILLETA. 

 
FONTE: E’A (2015). 

 

De acordo com as pesquisas realizadas nas imobiliárias da cidade, o aluguel 

médio estimado foi de R$ 983,33, totalizando R$ 11.799,96 por ano. Além disso, 

soma-se o adiantamento do aluguel (três aluguéis), gerando o montante anual de     

R$ 14.749,95 para a locação do imóvel. 

 

3.4.2 Frota 

 

A Tabela 3.43 apresenta o valor padrão utilizado para composição da frota, 

bem como o seu equivalente em Guaranis (₲). 

 
TABELA 3.43 – VALORES DA FROTA E SUA DEPRECIAÇÃO. 

Item Valor unitário Valor total Valor total (em 
Guaranis) 

Depreciação 
(a.a.) 

Empurrador R$ 3.010.000,00 R$ 3.010.000,00 ₲ 5.053.727.333,91 
R$ 286.500,00 

Barcaça R$ 680.000,00 R$ 2.720.000,00 ₲ 4.566.823.371,50 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

O valor total de composição da frota é de R$ 5.730.000, o que representa 

aproximadamente ₲ 9.620.550.705,41 guaranis. Para os cálculos da depreciação dos 

ativos paraguaios foi utilizado o estabelecido no Decreto nº 1.031 (2013), o qual 

dispõe, dentre outras matérias, sobre a vida útil de diversas categorias de bens. De 

interesse do estudo, deve-se considerar o abordado no artigo 57, e. 1, o qual prevê 
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uma vida útil de 20 anos para embarcações como rebocadores e chatas, fixando-se, 

portanto, a taxa anual de 5% de depreciação. 

 

3.4.3 Percurso 

 

Adotou-se o par de origem e destino, Asunción (PY) e Nueva Palmira (UR), 

vide Figura 3.17, após análise das trocas comerciais apresentadas no Produto 1A – 
Matriz Origem-Destino e Market Share da Hidrovia Paraguai-Paraná e, 

considerando que o transporte aquaviário apresenta maiores vantagens para as 

grandes distâncias. Esse trajeto tem 1.630 km e apresenta 71 passagens críticas. 
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FIGURA 3.17 – PERCURSO DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DO PARAGUAI. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 
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3.4.4 Formação de tripulação 

 

A composição da tripulação no Paraguai leva em consideração a classe e a 

importância da embarcação em função do serviço desempenhado e do tempo de 

duração da viagem. 

Com o intuito de constituir uma dotação viável para o desempenho das 

atividades, entrou-se em contato com algumas empresas de navegação para 

determinar a tripulação média que opera na Hidrovia, como mostra a Tabela 3.44. 

Ademais, no Produto 3A também está detalhada a quantidade de tripulantes 

necessários, bem como as principais exigências para cada cargo. 

 
TABELA 3.44 – FORMAÇÃO DA TRIPULAÇÃO PARAGUAIA. 

País Quantidade de 
tripulantes Cargos Quantidade total 

de tripulantes 

Paraguai 

1 Capitão 

12 

1 Capitão substituto 

1 Prático 

1 Chefe de máquinas 

1 Segundo maquinista 

1 Terceiro maquinista 

1 Condutor 

1 Contramestre 

3 Marinheiro 

1 Cozinheiro 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

3.4.5 Projeção da receita 

 

Projeção da receita por transporte 

 

A projeção da receita por transporte foi obtida pelo produto entre o frete 

hidroviário, a distância percorrida e a capacidade de transporte. Utilizou-se o frete 

calculado a partir do custo de transporte por TKU (ver Produto 1B), a distância de 

1.630 km (origem e destino) e a capacidade de transporte referente a 6 mil t, como 

apresentado na Tabela 3.45. 
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TABELA 3.45 – PROJEÇÃO DA RECEITA POR TRANSPORTE NO PARAGUAI. 
Projeção de receita por transporte 

Frete Hidroviário (R$/TKU) 0,0547 
Percurso Asunción – Nueva Palmira 
Distância percorrida (km) 1.630 
Capacidade de transporte (t) 6.000 
Receita auferida R$ 534.966,00 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Projeção do tempo de transporte 

 

A projeção do tempo de transporte é calculada de acordo com a distância 

percorrida (variável em função do percurso estabelecido) e a velocidade do comboio– 

8km/h para o comboio carregado e de 10 km/h para o comboio vazio. 

Após a determinação da quantidade de horas trabalhadas por dia, consegue-

se definir a quantidade de dias necessários para o percurso de ida e volta. No caso 

da empresa paraguaia de navegação, adotou-se o regime de 24 horas trabalhadas. 

Além disso, foi considerado uma taxa de carga e descarga de 240 t/h, para determinar 

a quantidade de dias necessários para carregar e descarregar o comboio 

(PADOVEZI, 2016). 

A soma dos dias necessários para o percurso de ida e volta com o tempo de 

carga/descarga gera a quantidade de dias necessários para realizar um ciclo, ou seja, 

uma viagem de ida e volta, contabilizando o total de 20 dias. 

Considerando a existência das passagens críticas da Hidrovia, adotou-se um 

fator de correção (1,44 horas para transposição de cada passo crítico) para equalizar 

o tempo do transporte com o que ocorre na prática. Para o trajeto adotado existem 71 

passagens críticas e, com isso, o tempo do ciclo ajustado é de 25 dias. A Tabela 3.46 

apresenta essas informações. 

 
TABELA 3.46 – PROJEÇÃO DO TEMPO DE TRANSPORTE NO PARAGUAI. 

                                                                                                              (continua) 
Projeção do tempo de transporte 

Distância percorrida (km) 1.630 

Velocidade – carregado (km/h) 8 

Velocidade – vazio (km/h) 10 

Horas trabalhadas por dia 24 
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TABELA 3.46 – PROJEÇÃO DO TEMPO DE TRANSPORTE NO PARAGUAI. 
                                                                                                         (conclusão) 

Projeção do tempo de transporte 

Dias para embarque da carga 2 

Dias para desembarque da carga 2 

Dias necessários para o percurso de ida 8,49 

Dias necessários para o percurso de volta 6,79 

Tempo do ciclo (dias) 20 
Tempo do ciclo ajustado (dias) 25 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Projeção da receita bruta 

 

A projeção da receita bruta foi definida em função do produto entre a 

quantidade de viagens realizadas no ano e a receita auferida por viagem. Definiu-se 

que a quantidade de viagens não deveria ultrapassar o total de 330 dias no ano, de 

modo que os 30 dias faltantes para o fechamento do ano seriam alocados para as 

férias coletivas, bem como para a realização das manutenções dos empurradores, 

barcaças, e outras benfeitorias.  

Sendo assim, realizaram-se 13 viagens no ano, levando 325 dias para 

finalização do ciclo anual e, consequentemente, produzindo uma receita bruta de      

R$ 6.954.558. A Tabela 3.47 apresenta essas informações. 

 
TABELA 3.47 – PROJEÇÃO DE RECEITA BRUTA DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DO BRASIL. 

Projeção de Receita Bruta 
Quantidade de viagens anuais 13 

Dias necessários 325 

Receita Bruta Total R$ 6.954.558,00 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

3.4.6 Projeção das despesas 

 

Despesas administrativas 

 

 Água 
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Utilizou-se o quantitativo de 10 m3 para realizar a estimativa do consumo de 

água no país. O tarifário foi baseado nos valores apresentados pela Empresa de 

Serviços Sanitários do Paraguai S.A., considerando o imóvel enquadrado na 

categoria “não residencial” (comércio e indústria), conforme a Tabela 3.48. 

 
TABELA 3.48 – TARIFA DOS SERVIÇOS SANITÁRIOS NO PARAGUAI. 

Categoria Taxa básica 
Tarifa (₲/m3) 

0-15 m3 16-40 m3 >40 m3 
Não residencial (comércio e 
indústria) 19.305 2.294 2.350 2.727 

FONTE: Adaptado de PARAGUAI. ESSAP, 2017. 

 

A simulação gerou o valor de ₲ 42.245 guaranis, o que representa 

aproximadamente R$ 25,12, mediante conversão de moedas. 

 

 Energia elétrica 

 

Para estimar o consumo de energia elétrica foi utilizado o custo 

disponibilizado pela Administração Nacional de Eletricidade (ANDE, 2017). 

A tarifa para o consumo comercial é de ₲ 389.57 guaranis por kWh e, de 

acordo com as definições do projeto, são consumidos em média 120 kWh. Desta 

forma, totalizaria ₲ 46.748,40 guaranis de gastos mensais com energia elétrica – 

equivalendo a R$ 27,80. 

 

 Telecomunicações 

 

São considerados os gastos realizados com internet, telefone fixo e telefone 

móvel empresarial. A estimativa de consumo foi resultante da pesquisa de valores 

nas principais fornecedoras deste tipo de serviço no país, vide Tabela 3.49. 
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TABELA 3.49 – PESQUISA DE GASTOS COM TELECOMUNICAÇÕES NO PARAGUAI. 

Operadora Preço da internet Preço do telefone 
fixo 

Preço do telefone 
móvel 

Empresa 1 R$ 117,27 - R$ 44,20 
Empresa 2 R$ 146,39 R$ 147,57 - 
Preço médio R$ 131,83 R$ 147,57 R$ 44,20 
Valor total médio R$ 323,60 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Para os serviços pesquisados que apresentaram mais de um fornecedor 

adotou-se a média dos valores para determinação do custo total com os meios de 

comunicação. Desta forma, obteve-se o valor de R$ 323,60 para utilização dos 

serviços. 

 

 Combustível para locomoção da equipe administrativa 

 

Considerando que a média de consumo de um veículo padrão é de 12 km/litro 

(INMETRO, 2016), adotou-se o valor mensal fixo de R$ 400,00. Com esse valor é 

possível deslocar-se por aproximadamente 2.096 km – preço médio do litro da 

gasolina de ₲ 3.890 guaranis (PETROPAR, 2017), o que representa 

aproximadamente R$ 2,29, mediante conversão de moedas. 

 

 Móveis, equipamentos e materiais de escritório 

 

Adotou-se o valor médio de R$ 17.180,00 para comprar todos os móveis e 

equipamentos. Além disso, considerou-se o valor anual de R$ 1,2 mil para despesas 

com os materiais de escritório (papelaria, cartuchos de impressão, cópias, etc.), 

totalizando R$ 18.380 de custos. 

 

 Abertura da empresa 

 

Segundo os dados do Sistema Unificado de Abertura e Fechamento de 

Empresas (SUACE, 2017), levantou-se diversos fatores que compõem o custo de 

implementação de uma empresa, como o registro em juntas comerciais, transcrição 
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dos estatutos sociais e demais gastos administrativos, distribuídos conforme 

apresentado na Tabela 3.50.  

 
TABELA 3.50 – CUSTOS DE REGISTRO DA EMPRESA NO PARAGUAI. 

Órgão Taxa Valor 

Direção Geral de 
Registros Públicos 

Taxa de Inscrição no Registro de Pessoas Jurídicas R$ 22,67 

Taxa de Inscrição no Registro Público de Comércio R$ 22,67 

Taxa Especial R$ 22,67 

Município de Asunción 

Custo na Apresentação do 
Processo 

2 selos de ₲ 1.000,00 R$ 1,20 

1 selo de ₲ 300,00 R$ 0,18 
1 papel selado de      
₲ 300,00 R$ 0,18 

Custo da Entrega da 
Licença Comercial 

12 selos de ₲ 300,00 R$ 2,16 

4 selos de ₲ 1.000,00 R$ 2,40 

Informe de Uso do Selo R$ 69,00 
Ministério de Justiça e 
Trabalho 

Sem custos Ministério da Fazenda 
(SET) 
Instituto de Previsão 
Social (IPS) 

 Total R$ 143,13 
FONTE: SUACE, 2017. 

 

Quanto aos trâmites a serem observados, é de importante valia mencionar 

que o Paraguai conta com o prático e inteligente sistema do SUACE (Sistema 

Unificado de Abertura e Fechamento de Empresas), que consiste em um 

conglomerado de setes órgãos, a saber: Ministério da Indústria e Comércio; Ministério 

da Fazenda; Corte Suprema de Justiça; Ministério do Interior, mediante a Direção 

Geral de Migrações; Ministério do Trabalho, Emprego e da Seguridade Social; 

Instituto de Previdência Social; e a Prefeitura Municipal de Asunción. 

Por meio deste sistema, torna-se significantemente mais simples e 

econômico realizar a abertura de uma empresa, uma vez que todos os órgãos 

envolvidos na sua liberação encontram-se em devida consonância e diálogo 

permanente, evitando constantes encaminhamentos de documentos, de forma 

repetitiva, a diversas entidades isoladas. A Figura 3.18 explicita o fluxo para abertura 

de empresas no Paraguai por meio do SUACE. 
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FIGURA 3.18 – FLUXOGRAMA DE ABERTURA DA EMPRESA NO PARAGUAI. 

Início

Comparecer ao Ministério de Indústria e 
Comércio para obter a “Constância de 

Investidor”

Sim

Não

Dirigir-se à Mesa de Entrada do SUACE 
para iniciar a tramitação do processo de 

abertura da empresa

O interessado é estrangeiro?

Realizar a inscrição da sociedade na 
Direção Geral dos Registros Públicos, na 
seção de Pessoas Jurídicas, Associações 

e Registro Público de Comércio

Comparecer ao Ministério do Trabalho, 
Emprego e Segurança Social para 

emissão da inscrição empregatícia
Fim

Dirigir-se à Direção Geral de Migrações 
para verificar as exigências da Lei de 

Migrações

Comparecer ao Ministério da Fazenda 
para emissão do Registro Único do 

Contribuinte e a constância de inscrição

Dirigir-se à Prefeitura Municipal para 
emissão da Patente Comercial, 

Resolução e Certificação de Licença de 
Habilitação do estabelecimento

Realizar a inscrição do empregado/
empregador no Instituto de Previdência 

Social

 
FONTE: SECOM, 2017. 
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Quanto aos requisitos necessários para abertura da empresa, pugna-se a 

revisitação do Produto 3A (Anexo 01 – Requisitos necessário para autorização 
de empresa de navegação). 
 

Custos fixos do transporte 

 

Os custos fixos do transporte foram compostos por fatores de manutenção, 

operação, seguro, depreciação, dentre outros e estão apresentados na Tabela 3.51.  

 
TABELA 3.51 – CUSTOS FIXOS DE TRANSPORTE DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DO 

PARAGUAI. 
Custos fixos de transporte Valor 

Manutenção 

Visando o bom funcionamento dos maquinários, adotou-se 
um período anual de 30 dias para realização das 
manutenções necessárias. Conforme mencionado por uma 
empresa brasileira de navegação, o custo médio de 
manutenção foi estimado em 2% a.a., sobre o valor das 
barcaças e, de 4% a.a., sobre o valor dos empurradores. 

R$ 174.800,00 

Operacionais 
(rancho) 

Para a alimentação da tripulação foi considerado o valor 
diário de R$ 15,00 por tripulante. A tripulação paraguaia foi 
composta por 12 tripulantes e, considerou-se que serão 
trabalhados 325 dias no ano. 

R$ 58.500,00 

Operacionais 
(mão de obra) 

Esse item é composto pela soma dos custos trabalhistas, 
conforme será evidenciado no tópico 3.4.7 Encargos 
Trabalhistas. 

R$ 1.350.753,02 

Seguro Para o cálculo do seguro foi adotado o percentual de 
1,5%a.a. sobre o valor total da frota. R$ 85.950,00 

Estabelecimento 
Esse item é composto pela soma das despesas 
administrativas (água, energia elétrica, telecomunicações e 
combustível do veículo da empresa). 

R$ 42.448,19 

Depreciação 
A depreciação dos ativos incidiu sobre o rebocador e as 
barcaças, por serem estas integrantes do patrimônio da 
empresa, conforme explicitado no item 3.4.2 Frota. 

R$ 286.500,00 

Abertura da 
empresa 

O custo de abertura da empresa é todo o capital despendido 
para formalização do empreendimento, conforme explicitado 
no tópico das Despesas Administrativas 

R$ 143,13 

Impostos 
Esse item é composto pela soma dos custos tributários, 
conforme será evidenciado no tópico 3.4.8 Encargos 
Tributários. 

- 

Custo Fixo Total R$ 1.999.094,34 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 
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Custos variáveis do transporte 

 

O custo variável do transporte foi composto com base no consumo de 

combustível, uma vez que de acordo com as informações apresentadas pelo Produto 
1B, este é o fator mais impactante na composição dos custos variáveis. Seu cálculo 

foi realizado levando em consideração os dias necessários para o percurso de ida e 

volta, as horas trabalhadas por dia, a quantidade de viagens realizadas no ano, o 

preço do combustível e a média de consumo por hora, como mostra a Tabela 3.52. 

 
TABELA 3.52 – CUSTOS VARIÁVEIS DE TRANSPORTE DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DO 

PARAGUAI. 
Custos Variáveis de Transporte 

Dias necessários para o percurso de ida e volta 25 

Horas trabalhadas por dia 24 

Quantidade de viagens no ano 13 

Preço do combustível (litro de diesel) 2,11 

Média de consumo por hora 126,75 

Custo Variável Total R$ 1.302.442,30 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

3.4.7 Encargos trabalhistas 

 

Os encargos trabalhistas paraguaios são, em comparação com o Brasil, 

amplamente inferiores. Neste ínterim, observa-se o pagamento somente de décimo-

terceiro e férias, sendo que o regime de férias paraguaio não corresponde 

necessariamente a 30 dias, mas sim num período inferior que apenas atinge estes 30 

dias para trabalhadores com mais de dez anos de empresa. Ou seja, para toda a 

parcela de empregados com tempo inferior, existe uma maior disponibilidade de 

tempo para o empregador. 

Persiste ainda, a cobrança da contribuição patronal para a previdência, a ser 

abordada no tópico seguinte. 

Um resumo da contabilização destes valores é apresentado na Tabela 3.53, 

com todos os valores em reais, a título de comparação com os demais países, com a 

exclusão dos gastos com pessoal terceirizado. 
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TABELA 3.53 – ENCARGOS TRABALHISTAS DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO PARAGUAIA. 

Cargo Equipe 
(quantidade) Salário mensal Salário equipe Total anual 

geral 

Capitão 1 R$ 17.838,00 R$ 17.838,00 R$ 272.610,00 

Capitão substituto 1 R$ 16.963,94 R$ 16.963,94 R$ 259.252,11 

Prático 1 R$ 14.496,94 R$ 14.496,94 R$ 221.550,15 

Chefe de máquinas 1 R$ 9.168,73 R$ 9.168,73 R$ 140.121,54 

Segundo maquinista 1 R$ 2.684,62 R$ 2.684,62 R$ 41.027,81 

Terceiro maquinista 1 R$ 2.363,54 R$ 2.363,54 R$ 36.120,83 

Condutor 1 R$ 2.684,62 R$ 2.684,62 R$ 41.027,81 

Contramestre 1 R$ 3.121,65 R$ 3.121,65 R$ 47.706,75 

Marinheiro 3 R$ 2.363,54 R$ 7.090,62 R$ 108.362,48 

Cozinheiro 1 R$ 3.173,97 R$ 3.173,97 R$ 48.506,41 

Assistente administrativo 1 R$ 2.006,51 R$ 2.006,51 R$ 35.778,97 

Administrador geral 1 R$ 4.459,50 R$ 4.459,50 R$ 73.266,93 

Auxiliar de serviços gerais 1 R$ 1.189,20 R$ 1.189,20 R$ 23.288,43 

TOTAL 15 R$ 82.514,76 R$ 87.241,84 R$ 1.348.620,20 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Percebe-se que o valor do salário mensal é substancialmente superior ao 

valor praticado no Brasil, justificando o valor anual superior, ainda que com encargos 

sociais inferiores. 

A tabela completa dos encargos trabalhistas paraguaio está disponível no 
APÊNDICE D. Além disso, o Produto 3A apresenta todo o detalhamento dos 

encargos, bem como referencia o Código do Trabalho, utilizado para os cálculos do 

quadro de pessoal administrativo. 

 

3.4.8 Encargos tributários 

 

O Paraguai representa um dos países com os maiores incentivos fiscais da 

região, o que o torna, aliado ao seu posicionamento geográfico privilegiado, uma 

nação com elevada atratividade para a instalação e operação de empresas de 

navegação. Neste contexto, deve ser considerado seu amplo rol de isenções fiscais 
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que abrangem, inclusive, os tributos incidentes sobre o faturamento da empresa, 

quando esta exerce atividade de exportação. 

Neste sentido, resta como único encargo tributário a ser considerado nesse 

estudo, tendo em vista que a atividade da empresa é de exportação de produtos, o 

financiamento à previdência social paraguaia, correspondente a uma alíquota de 

16,5% a ser aplicada à folha de salários paraguaio, conforme exposto na Tabela 3.54. 

 
TABELA 3.54 – TRIBUTOS APLICÁVEIS AO ESTUDO DE CASO NO PARAGUAI. 

Tributo Base de cálculo Alíquota Valor levantado 
Contribuição Previdenciária Patronal R$ 1.147.195,38 16,50% R$ 189.287,24 

Total de Encargos Tributários - - R$ 189.287,24 
Total de Encargos Tributários sem 
Natureza Trabalhista - - - 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

3.4.9 Resultado líquido 

 

O resultado líquido auferido é a diferença da receita total e o custo total (soma 

dos custos fixos e variáveis), vide Tabela 3.55. 

 
TABELA 3.55 – RESULTADO LÍQUIDO DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DO PARAGUAI. 

Resultado Líquido 
Receita Total R$ 6.954.558,00 

Custo Total R$ 3.301.536,64 

Lucro Líquido R$ 3.653.021,36 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 
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3.5 URUGUAI 

3.5.1 Imóvel 

 

O imóvel estará situado nas imediações do Sistema Portuário de Nueva 

Palmira (Figura 3.19), que compreende em seu conjunto o porto administrado pela 

Administração Nacional de Portos (ANP), o terminal privado da Corporação Navios 

S.A. e as instalações da Frigofrut/ Ontur S.A., ambos atuando sob o mesmo regime 

de Zona Franca de Nueva Palmira (ANP, 2016). 

Os portos localizam-se no km 0 da Hidrovia e são considerados um marco 

importante para o desenvolvimento do transporte, visto que suas estruturas propiciam 

a transferência de carga das embarcações fluviais para os navios ultramar. 

 
FIGURA 3.19 – SISTEMA PORTUÁRIO DE NUEVA PALMIRA. 

 
FONTE: ANP, 2016. 

 

De acordo com as pesquisas realizadas nas imobiliárias da cidade, o aluguel 

médio é de R$ 1.384,80, totalizando R$ 16.617,60 por ano. Além disso, soma-se o 

adiantamento do aluguel (valor de três aluguéis), gerando o montante anual de          

R$ 20.772 para locação do imóvel. 

 

 

 



                                                                                      
 
 

89 

3.5.2 Frota 

 

A Tabela 3.56 apresenta o valor padrão utilizado para composição da frota, 

bem como o seu equivalente em pesos uruguaios ($U). 

 
TABELA 3.56 – VALORES DA FROTA E SUA DEPRECIAÇÃO. 

Item Valor unitário Valor total Valor total (em 
peso uruguaio) 

Depreciação 
(a.a.) 

Empurrador R$ 3.010.000,00 R$ 3.010.000,00 $U 26.038.062,19 
R$ 286.500,00 

Barcaça R$ 680.000,00 R$ 2.720.000,00 $U 23.529.411,68 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

O valor total de composição da frota é de R$ 5.730.000, o que representa 

aproximadamente 49.567.473,87 pesos uruguaios. O montante avaliado para a 

contabilização da depreciação deve ser auferido por meio de perícia técnica. 

Entretanto, deve-se dar preferência pela estimativa adotada pelos demais países do 

Mercosul, sendo, portanto, igualmente adotada uma depreciação de 5% ao ano, 

considerando uma vida útil contábil de 20 anos. 

 

3.5.3 Percurso 

 

Adotou-se o par de origem e destino, Nueva Palmira (URY) e Cáceres (BRA), 

Figura 3.20, após análise das trocas comerciais apresentadas no Produto 1A – 
Matriz Origem-Destino e Market Share da Hidrovia Paraguai-Paraná e, 

considerando que o transporte aquaviário apresenta maiores vantagens para as 

grandes distâncias. Esse trajeto tem 3.442 km e apresenta 174 passagens críticas. 
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FIGURA 3.20 – PERCURSO DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DO URUGUAI. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 
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3.5.4 Formação de tripulação 

 

A tripulação necessária para a exploração comercial das embarcações é 

fixada em comum acordo entre o proprietário/armador e os representantes dos 

trabalhadores, levando em conta as características do navio e considerando seu 

funcionamento, sistema operacional, apoio logístico externo e a tecnologia 

empregada. Além disso, a quantidade mínima necessária levará em consideração 

aspectos econômicos da navegação, tais como, a competitividade internacional, os 

antecedentes dos navios e tripulações de embarcações similares. 

Para determinar o quantitativo médio de tripulantes que operam na Hidrovia, 

entrou-se em contato com algumas empresas uruguaias de navegação. Não 

obtivemos retorno dessas, porém nos foi repassado que a tripulação uruguaia se 

assemelha à da Argentina, sendo essa adotada para fins do estudo e explicitada na 

Tabela 3.57. Ademais, no Produto 3A também está detalhada a quantidade de 

tripulantes necessários, bem como as principais exigências para sua composição. 

 
TABELA 3.57 – FORMAÇÃO DA TRIPULAÇÃO URUGUAIA. 

País Quantidade de 
tripulantes Cargos Quantidade total 

de tripulantes 

Uruguai 

1 Capitão 

11 

1 Primeiro oficial 

1 Chefe condutor 

1 Primeiro condutor 

2 Maquinista 

1 Contramestre 

3 Marinheiro 

1 Cozinheiro 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

3.5.5 Projeção da receita 

 

Projeção da receita por transporte 

 

A projeção da receita por transporte foi obtida pelo produto entre o frete 

hidroviário, a distância percorrida e a capacidade de transporte. Utilizou-se o frete 
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calculado a partir do custo de transporte por TKU (ver Produto 1B), a distância de 

3.442 km (origem e destino) e a capacidade de transporte referente à 6 mil t, como 

apresentado na Tabela 3.58. 

 
TABELA 3.58 – PROJEÇÃO DA RECEITA POR TRANSPORTE NO URUGUAI. 

Projeção de receita por transporte 
Frete Hidroviário (R$/TKU) 0,0488 

Percurso Nueva Palmira – Cáceres (BR) 

Distância percorrida (km) 3.442 

Capacidade de transporte (t) 6.000 

Receita auferida R$ 1.007.817,60 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Projeção do tempo de transporte 

 

A projeção do tempo de transporte é calculada de acordo com a distância 

percorrida (variável em função do percurso estabelecido) e a velocidade do comboio– 

8km/h para o comboio carregado e de 10 km/h para o comboio vazio. 

Após determinar a quantidade de horas trabalhadas por dia, consegue-se 

definir a quantidade de dias necessários para o percurso de ida e volta. No caso da 

empresa uruguaia de navegação, adotou-se o regime de 19 horas trabalhadas por 

dia, levando em consideração que: no primeiro trecho (1.940 km) será adotado o 

regime de 24 horas trabalhadas e para os demais trechos (1.502 km) o regime de 12 

horas. Essa medida foi adotada como precaução, visto que, conforme relatado por 

alguns operadores da Hidrovia, a falta de sinalização afeta as condições de 

navegabilidade neste trecho. Além disso, foi considerado uma taxa de carga e 

descarga de 240 t/h para determinar a quantidade de dias necessários para carregar 

e descarregar o comboio (PADOVEZI, 2016). 

A soma dos dias necessários para o percurso de ida e volta com o tempo de 

carga/descarga gera a quantidade de dias necessários para realizar um ciclo, ou seja, 

uma viagem de ida e volta, contabilizando o total de 46 dias. 

Considerando a existência das passagens críticas da Hidrovia, adotou-se um 

fator de correção (1,44 horas para transposição de cada passo crítico) para equalizar 
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o tempo do transporte com o que ocorre na prática. Para o trajeto adotado existem 

175 passagens críticas e, com isso, o tempo do ciclo ajustado é de 60 dias.  

A Tabela 3.59 apresenta essas informações. 

 
TABELA 3.59 – PROJEÇÃO DO TEMPO DE TRANSPORTE NO URUGUAI. 

Projeção do tempo de transporte 
Distância percorrida (km) 3.442 

Velocidade – carregado (km/h) 8 

Velocidade – vazio (km/h) 10 

Horas trabalhadas por dia 19 

Dias para embarque da carga 2 

Dias para desembarque da carga 2 

Dias necessários para o percurso de ida 22,93 

Dias necessários para o percurso de volta 18,34 

Tempo do ciclo (dias) 46 
Tempo de ciclo ajustado (dias) 60 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Projeção da receita bruta 

 

A projeção da receita bruta foi definida em função do produto entre a 

quantidade de viagens realizadas no ano e a receita auferida por viagem. Definiu-se 

que a quantidade de viagens não deveria ultrapassar o total de 330 dias no ano, de 

modo que os 30 dias faltantes para o fechamento do ano seriam alocados para as 

férias coletivas, bem como para a realização das manutenções dos empurradores, 

barcaças, e outras benfeitorias.  

Sendo assim, realizaram-se 5,5 viagens no ano, levando 330 dias para 

finalização do ciclo anual e, consequentemente, produzindo uma receita bruta de      

R$ 5.542.996,80. A Tabela 3.60 apresenta essas informações. 

 
TABELA 3.60 – PROJEÇÃO DE RECEITA BRUTA DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DO URUGUAI. 

Projeção de Receita Bruta 
Quantidade de viagens anuais 5,5 

Dias necessários 330 

Receita Bruta Total R$ 5.542.996,80 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 
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3.5.6 Projeção das despesas 

 

Despesas administrativas 

 

 Água 

 

O Instituto de Promoção de Investimento e Exportação de Bens e Serviços 

disponibiliza uma ferramenta para calcular todos os custos de instalação de uma 

empresa no Uruguai (URUGUAY XXI, 2017). 

Para o consumo estimado de 10 m3 de água por mês, o custo foi de 1.143 

pesos uruguaios (média de 114,30 pesos uruguaios por m3), o que corresponde a R$ 

131,90. 

 

 Energia elétrica 

 

A Administração Nacional de Usinas e Transmissões Elétricas (UTE) 

disponibiliza no seu sítio eletrônico o tarifário cobrado para utilização do serviço de 

energia elétrica em seus variados usos. 

Para o consumo estimado de 120 kWh, o custo foi de 602,16 pesos uruguaios 

(5,018 pesos uruguaios por kWh), o que corresponde a R$ 69,49. 

 

 Telecomunicações 

 

São considerados os gastos realizados com internet, telefone fixo e telefone 

móvel empresarial. A estimativa de consumo foi resultante da pesquisa de valores 

nas principais fornecedoras deste tipo de serviço no país, bem como dos valores 

disponibilizados pela Administração Nacional de Telecomunicações (ANTEL), vide 

Tabela 3.61. 

 
TABELA 3.61 – PESQUISA DE GASTOS COM TELECOMUNICAÇÕES NO URUGUAI. 

(continua) 
Operadora Preço da internet Preço do telefone 

fixo 
Preço do telefone 

móvel 
Empresa 1 - R$ 116,18 R$ 126,77 
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TABELA 3.61 – PESQUISA DE GASTOS COM TELECOMUNICAÇÕES NO URUGUAI. 
(conclusão) 

Operadora Preço da internet Preço do telefone 
fixo 

Preço do telefone 
móvel 

Empresa 2 R$ 137,23 - R$ 80,25 

Empresa 3 - R$ 153,86 - 

Preço médio R$ 137,23 R$ 135,02 R$ 103,51 

Valor total médio R$ 375,76 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Desta forma, obteve-se o valor médio de R$ 375,76 para utilização dos 

serviços de telecomunicações empresariais. 

 

 Combustível para locomoção da equipe administrativa 

 

Considerando que a média de consumo de um veículo padrão é de 12 km/litro 

(INMETRO, 2016), adotou-se o valor mensal fixo de R$ 400,00. Com esse valor é 

possível deslocar-se por aproximadamente 900 km – preço médio do litro da gasolina 

de 45,90 pesos uruguaios (ANCAP, 2017), o que representa aproximadamente R$ 

5,33, mediante conversão de moedas. 

 

 Móveis, equipamentos e materiais de escritório 

 

Adotou-se o valor médio de R$ 17.180,00 para comprar todos os móveis e 

equipamentos. Além disso, considerou-se o valor anual de R$ 1,2 mil para despesas 

com os materiais de escritório (papelaria, cartuchos de impressão, cópias, etc.), 

totalizando R$ 18.380 de custos. 

 

 Abertura da empresa 

 

De acordo com o documento de informe de custos 2017 do Uruguay XXI - 

Promoção de Investimentos e Exportações, em sua Tabela 8 que aborda os custos 

referentes ao estabelecimento de uma sociedade, tem-se os valores apresentados na 

Tabela 3.62. 
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TABELA 3.62 – CUSTOS DE ESTABELECIMENTO DA SOCIEDADE NO URUGUAI. 

Estabelecimento de Sociedade 
Operação Valor 

Honorários de Escrivão R$ 4.682,00 

Inscrição no Registro Nacional de Comércio R$ 275,45 

Publicação R$ 102,88 

Total R$ 5.060,30 
FONTE: URUGUAY XXI, 2017. 

 

No que diz respeito ao trâmite de abertura, a empresa em questão pode ser 

constituída na modalidade de Sociedade de Responsabilidade Limitada. Nestes 

termos, o trâmite tradicional consiste, primeiramente, na Celebração de Assembleia, 

para determinar os pontos específicos a constarem no Contrato Social, como local da 

sede, objeto da empresa, capital social, dentre outros fatores. É nessa etapa que 

deverão ser pagos os honorários de escrivão, que compreende um dia útil. 

Em seguida, deve-se realizar a inscrição no Registro Nacional de Comércio, 

momento em que ocorre o protocolo da ata de inscrição; Minuta de registro de 

sociedades comerciais; Certificado de Constância Notarial do Número de Inscrição 

da Sociedade perante o Registro Único Tributário. A análise e aprovação dessa 

documentação possui um trâmite médio de cinco dias úteis. 

Por fim, resta a publicação em diário oficial, para tornar pública a constituição 

dessa empresa, trâmite este que dura até dois dias úteis, totalizando até oito dias 

entre a Assembleia Constitutiva e a publicação. Estas etapas estão explicitadas na 

Figura 3.21. 
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FIGURA 3.21 – FLUXO DE ABERTURA DA EMPRESA NO URUGUAI. 

Início

Celebração da Assembleia de Sócios 
para elaboração do Contrato Social

Realizar a inscrição do Registro Nacional 
de Comércio

Cumprir com os requisitos solicitados 
pelo Ministério de Transportes e Obras 

Públicas

Fim

Publicação da constituição da empresa 
em Diário Oficial

Dispor dos comprovantes de inscrição 
nos órgãos:

- Registro Público de Proprietários e 
Armadores
- Instituto de Seguridade Social
- Direção Geral Impositiva

Obter o Certificado de Navegabilidade

Desenvolver o Estudo de Viabilidade do 
empreendimento

O solicitante dispõe de todos os 
documentos e requisitos 
solicitados pelo MTOP?

Outorga da habilitação da empresa de 
navegação

Sim

Não

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 
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Após a constituição da empresa será necessário providenciar todos os 

documentos referentes aos cadastros junto aos órgãos públicos, como o Instituto de 

Seguridade Social, a Direção Geral Impositiva e, para o caso de empresa de 

navegação, o Registro Público de Proprietários e Armadores. A listagem destes 

documentos, bem como a forma de obtenção, está devidamente explicitada no 

Produto 3A (Anexo 01 – Requisitos necessário para autorização de empresa de 
navegação). 
 

Custos fixos do transporte 

 

Os custos fixos do transporte foram compostos por fatores de manutenção, 

operação, seguro, depreciação, dentre outros e estão apresentados na Tabela 3.63.  

 
TABELA 3.63 – CUSTOS FIXOS DE TRANSPORTE DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DO 

URUGUAI. 
Custos fixos de transporte Valor 

Manutenção 

Visando o bom funcionamento dos maquinários, adotou-se 
um período anual de 30 dias para realização das 
manutenções necessárias. Conforme mencionado por uma 
empresa brasileira de navegação, o custo médio de 
manutenção foi estimado em 2% a.a., sobre o valor das 
barcaças e, de 4% a.a., sobre o valor dos empurradores. 

R$ 174.800,00 

Operacionais 
(rancho) 

Para a alimentação da tripulação foi considerado o valor 
diário de R$ 15,00 por tripulante. A tripulação uruguaia foi 
composta por 11 tripulantes e, considerou-se que serão 
trabalhados 330 dias no ano. 

R$ 54.450,00 

Operacionais 
(mão de obra) 

Esse item é composto pela soma dos custos trabalhistas, 
conforme será evidenciado no tópico 3.5.7 Encargos 
Trabalhistas. 

R$ 1.202.336,34 

Seguro Para o cálculo do seguro foi adotado o percentual de 
1,5%a.a. sobre o valor total da frota. R$ 85.950,00 

Estabelecimento 
Esse item é composto pela soma das despesas 
administrativas (água, energia elétrica, telecomunicações e 
combustível do veículo da empresa). 

R$ 50.877,82 

Depreciação 
A depreciação dos ativos incidiu sobre o rebocador e as 
barcaças, por serem estas integrantes do patrimônio da 
empresa, conforme explicitado no item 3.5.2 Frota. 

R$ 286.500,00 

Abertura da 
empresa 

O custo de abertura da empresa é todo o capital despendido 
para formalização do empreendimento, conforme explicitado 
no tópico das Despesas Administrativas 

R$ 5.060,30 

Impostos 
Esse item é composto pela soma dos custos tributários, 
conforme será evidenciado no tópico 3.5.8 Encargos 
Tributários. 

R$ 85.950,00 

Custo Fixo Total R$ 1.945.924,46 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 



                                                                                      
 
 

99 

Custos variáveis do transporte 

 

O custo variável do transporte foi composto com base no consumo de 

combustível, uma vez que de acordo com as informações apresentadas pelo Produto 
1B, este é o fator mais impactante na composição dos custos variáveis. Seu cálculo 

foi realizado levando em consideração os dias necessários para o percurso de ida e 

volta, as horas trabalhadas por dia, a quantidade de viagens realizadas no ano, o 

preço do combustível e a média de consumo por hora, como mostra a Tabela 3.64. 

 
TABELA 3.64 – CUSTOS VARIÁVEIS DE TRANSPORTE DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DO 

URUGUAI. 
Custos Variáveis de Transporte 

Dias necessários para o percurso de ida e volta 60 

Horas trabalhadas por dia 19 

Quantidade de viagens no ano 5,5 

Preço do combustível (litro de diesel em reais) 3,38 

Média de consumo por hora 126,75 

Custo Variável Total R$ 1.932.783,56 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

3.5.7 Encargos trabalhistas 

 

No que diz respeito aos encargos trabalhistas pagos no Uruguai, estes 

residem principalmente nas verbas relacionadas ao décimo-terceiro e as férias, 

considerando que o seu regime é marcado por uma contagem mínima de 20 dias, 

aumentando-se um para cada quatro anos trabalhados. 

Quanto ao financiamento da previdência social e do Fundo Nacional de 

Saúde, esta será tratada em doravante análise. 

Os valores referentes ao salário mensal e ao total anual, para os 

trabalhadores uruguaios, está exposto na Tabela 3.65. Novamente, pugna-se 

relevante salientar que foram excluídas as contratações de pessoal terceirizado. 
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TABELA 3.65 – ENCARGOS TRABALHISTAS DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO URUGUAIA. 

Cargo Equipe 
(quantidade) Salário mensal Salário equipe Total anual 

geral 

Capitão 1 R$ 9.144,41 R$ 9.144,41 R$ 144.024,48 

Primeiro oficial 1 R$ 9.144,41 R$ 9.144,41 R$ 144.024,48 

Chefe condutor 1 R$ 7.467,76 R$ 7.467,76 R$ 117.617,30 

Primeiro condutor 1 R$ 6.384,51 R$ 6.384,51 R$ 100.555,95 

Maquinista 2 R$ 4.276,95 R$ 8.553,90 R$ 134.724,08 

Contramestre 1 R$ 4.629,85 R$ 4.629,85 R$ 72.920,11 

Marinheiro 3 R$ 4.196,29 R$ 12.588,87 R$ 198.274,71 

Cozinheiro 1 R$ 4.621,89 R$ 4.621,89 R$ 72.794,70 

Assistente administrativo 1 R$ 1.731,00 R$ 1.731,00 R$ 33.281,14 

Administrador geral 1 R$ 5.193,00 R$ 5.193,00 R$ 87.807,64 

Auxiliar de serviços gerais 1 R$ 1.154,00 R$ 1.154,00 R$ 24.193,39 

TOTAL 14 R$ 57.944,07 R$ 70.613,60 R$ 1.130.217,96 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

A tabela contendo os encargos trabalhistas completos para o Uruguai 

encontra-se disponível no APÊNDICE E. Além disso, o Produto 3A apresenta todo o 

detalhamento dos encargos, bem como referencia as leis e decretos utilizados para 

os cálculos do quadro de pessoal administrativo. 

3.5.8 Encargos tributários 

O Uruguai apresenta, ao lado do Paraguai, os mais significativos incentivos 

fiscais da região. Contudo, o posicionamento geográfico pouco favorável por parte do 

Uruguai acaba por limitar sua potencial participação dentro do contexto 

mercadológico da Hidrovia. 

Novamente, a exemplo do Paraguai, as isenções fiscais para empresas que 

exercem atividade de exportação vão além dos impostos incidentes sobre os produtos 

exportados, abrangendo também a renda auferida por estas empresas. Entretanto, 

para o Uruguai, persiste a incidência do Imposto sobre o Patrimônio, a incidir sobre 

os ativos que a empresa possui na data do levantamento do imposto, correspondendo 

a uma alíquota de 1,5% a este valor. 
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Igualmente ocorre a cobrança da Contribuição Previdenciária Patronal, a qual 

representa, para o Uruguai, um montante de 7,5% a ser cobrado sobre a folha de 

salários, somados a 5% destinados ao FONASA (Fundo Nacional de Saúde). Tal 

alíquota somada, de 12,5%, representa o menor encargo para esta contribuição 

dentro da região da Hidrovia. 

A seguir, a Tabela 3.66 apresenta o levantamento dos tributos auferidos no 

desenvolvimento do Estudo de Caso. 

 
TABELA 3.66 – TRIBUTOS APLICÁVEIS À EMPRESA URUGUAIA. 

Tributo Base de cálculo Alíquota Valor levantado 
Imposto ao Patrimônio R$ 5.730.000,00 1,50% R$ 85.950,00 

Contribuição Previdenciária Patronal R$ 1.004.638,19 7,50% R$ 75.347,86 

Fundo Nacional de Saúde R$ 1.004.638,19 5,00% R$ 50.231,91 

Total dos Encargos Tributários - - R$ 211.529,77 
Total dos Encargos Tributários sem 
Natureza Trabalhista   R$ 85.950,00 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

3.5.9 Resultado líquido 

 

O resultado líquido auferido é a diferença da receita total e o custo total (soma 

dos custos fixos e variáveis), vide Tabela 3.67. 

 
TABELA 3.67 – RESULTADO LÍQUIDO DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DO URUGUAI. 

Resultado Líquido 
Receita Total R$ 5.542.996,80 

Custo Total R$ 3.878.708,02 

Lucro Líquido R$ 1.664.288,78 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 
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 DIFERENÇAS REGULATÓRIAS E VANTAGENS COMPETITIVAS 

 

4.1 RESULTADO LÍQUIDO COM PERCURSOS DISTINTOS 

4.1.1 Imóvel 

 

A pesquisa para a locação do imóvel em cada um dos países foi estimada 

com base em um estabelecimento de aproximadamente 40 m2, dividido em quatro 

seções: área administrativa, recepção, atendimento ao cliente e lavabo. A Tabela 4.1 

apresenta a discriminação dos valores estimados para a locação do imóvel em cada 

um dos países signatários. 

 
TABELA 4.1 – COMPARATIVO DOS VALORES DE ALUGUEL. 

País Local de instalação Preço/m2 Valor da locação (40 m2) 
Argentina Formosa R$ 27,90 R$ 1.116,08 
Bolívia Puerto Quijarro R$ 12,52 R$ 500,69 
Brasil Cáceres R$ 20,00 R$ 800,00 
Paraguai Asunción R$ 24,58 R$ 983,33 
Uruguai Nueva Palmira R$ 34,62 R$ 1.384,80 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

A Bolívia mostrou-se ser o país com os menores valores para a locação do 

imóvel, seguido pelo Brasil, Paraguai e Argentina, enquanto que o Uruguai foi o país 

com os maiores valores identificados para esse item. Em determinadas situações, o 

valor do aluguel do imóvel pode ser considerado como um fator competitivo do país. 

Contudo, no caso da instalação de uma empresa de navegação, o gasto com este 

requisito é muito pequeno quando comparado com as demais condicionantes. 

 

4.1.2 Frota 

 

Com base no preço de compra equivalente para todos os países, visto que 

na maioria das vezes a frota é importada e não construída no próprio país, utilizou-se 

o valor fixo de R$ 5.730.000,00 para aquisição de um empurrador e quatro barcaças. 
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As diferenças relacionadas com este item ocorrem no cálculo da depreciação 

dos bens. Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai foram os países identificados que 

determinaram a porcentagem de 5% sobre o valor da frota. Em contrapartida, na 

Bolívia, esse percentual é de 10%, resultando nos maiores valores para este país, 

como mostra a Tabela 4.2. 

 
TABELA 4.2 – COMPARATIVO DOS VALORES DA FROTA E SUA DEPRECIAÇÃO. 

País Valor total da frota Depreciação (a.a.) 
Argentina 

R$ 5.730.000,00 

R$ 286.500,00 
Bolívia R$ 573.000,00 
Brasil 

R$ 286.500,00 Paraguai 
Uruguai 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Desta forma, pode-se considerar que o custo da depreciação é o dobro na 

Bolívia quando comparado com os demais países. A uniformidade identificada nos 

países que compõem o Acordo da Hidrovia e também o bloco econômico do Mercosul 

reflete a sua convergência, ao menos em alguns aspectos, de suas políticas fiscais. 

Esse custo maior da depreciação acarreta em um menor lucro líquido 

disponível para o desenvolvimento da empresa. Em contrapartida, a frota pode ser 

renovada com uma maior frequência do que nos demais países. 

 

4.1.3 Percurso 

 

Todos os percursos foram estabelecidos mediante as informações 

apresentadas no Produto 1A – Matriz Origem-Destino e Market Share da Hidrovia 
Paraguai-Paraná, considerando as trocas comerciais entre os países como 

oportunidades viáveis (atuais ou futuras) de negócio. 

Para o Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia, o destino final definido é o 

Uruguai, visto que, devido a sua localização, o país é considerado como um dos 

principais destinos para a estocagem e o transbordo de cargas que trafegam pela 

Hidrovia, tendo como objetivo a integração dos países e suas regiões envolvidas com 

os mercados globais. 
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Em contrapartida, as informações que embasaram o percurso a ser realizado 

pela empresa de navegação instalada no Uruguai foram coletadas no Produto 4 – 
Matriz de Oportunidades da Hidrovia Paraguai-Paraná.  

Hoje o país não apresenta movimentações significativas utilizando a Hidrovia 

e que tenham como destino final o Brasil. Contudo, identificou-se um grande potencial 

de utilização deste modal para a movimentação de produtos da categoria granel 

sólido agrícola (por exemplo, malte, trigo e arroz) destinados ao Brasil, delimitando 

assim o par O/D Nueva Palmira (URY) – Cáceres (BRA) para o Uruguai. O resumo 

dos principais pares de origem e destino, bem como as suas distâncias estão 

apresentados na Tabela 4.3. 

 
TABELA 4.3 – PERCURSOS DAS EMPRESAS DE NAVEGAÇÃO. 

País Origem Destino Km percorridos 

Argentina Formosa 

Nueva Palmira 

1.448 
Bolívia Puerto Quijarro 2.762 
Brasil Cáceres 3.442 
Paraguai Asunción 1.630 
Uruguai Nueva Palmira Cáceres 3.442 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

4.1.4 Formação de tripulação 

 

A Tabela 4.4 apresenta as informações do quantitativo de tripulantes 

necessários para o desempenho eficaz das atividades de transporte na Hidrovia. 

Inicialmente, pode-se notar a diferença nas quantidades de pessoal embarcado, 

sendo que, o Paraguai é o país com o maior número. 

 
TABELA 4.4 – FORMAÇÃO DA TRIPULAÇÃO EM CADA UM DOS PAÍSES SIGNATÁRIOS DO 

ACORDO DA HIDROVIA. 
(continua) 

País Quantidade de 
tripulantes Cargos Quantidade total 

de tripulantes 

Brasil 

1 Capitão 

10 
1 Piloto 
1 Chefe de máquinas 
1 Maquinista 
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TABELA 4.4 – FORMAÇÃO DA TRIPULAÇÃO EM CADA UM DOS PAÍSES SIGNATÁRIOS 
DO ACORDO DA HIDROVIA. 

(conclusão) 

País Quantidade de 
tripulantes Cargos Quantidade total 

de tripulantes 

Brasil 

2 Marinheiro de máquinas 

10 
1 Contramestre 
2 Marinheiro de convés 
1 Cozinheiro 

Paraguai 

1 Capitão 

12 

1 Capitão substituto 
1 Prático 
1 Chefe de máquinas 
1 Segundo maquinista 
1 Terceiro maquinista 
1 Condutor 
1 Contramestre 
3 Marinheiro 
1 Cozinheiro 

Argentina, 
Uruguai e Bolívia 

1 Capitão 

11 

1 Primeiro oficial 
1 Chefe condutor 
1 Primeiro condutor 
2 Maquinista 
1 Contramestre 
3 Marinheiro 
1 Cozinheiro 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Diante disso, um maior número de tripulantes acarreta em um maior custo 

com mão de obra e, consequentemente, maiores cifras para a quitação dos encargos 

trabalhistas e menores valores para a consolidação do lucro líquido da empresa.  

 

4.1.5 Projeção da receita 

 

Projeção da receita por transporte 

 

Como apresentado nas seções anteriores, a projeção da receita por 

transporte foi obtida pelo produto entre o frete hidroviário, a distância percorrida e a 

capacidade de transporte. O resultado final é apresentado na Tabela 4.5 e os maiores 
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valores são fruto das maiores distâncias percorridas, a saber, Cáceres a Nueva 

Palmira e vice-versa. 

 
TABELA 4.5 – PROJEÇÕES DAS RECEITAS POR TRANSPORTE. 

Percurso Distância 
(km) 

Frete 
(R$/TKU) 

Capacidade 
(t) 

Projeção da receita 
por transporte 

Formosa – Nueva Palmira 1.448 0,0562 

6.000 

R$ 488.265,60 

Puerto Quijarro – Nueva Palmira 2.762 0,0501 R$ 830.257,20 

Cáceres – Nueva Palmira 3.442 0,0488 R$ 1.007.817,60 

Asunción – Nueva Palmira 1.630 0,0547 R$ 534.966,00 

Nueva Palmira – Cáceres 3.442 0,0488 R$ 1.007.817,60 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Os valores do frete são variáveis em função da distância percorrida e, os 

valores são inversamente proporcionais à distância do trecho. Consequentemente, os 

trechos referentes ao Brasil e ao Uruguai apresentaram os melhores retornos 

financeiro com a realização de uma viagem (ida e volta) devido as suas extensões. 

O Paraguai e a Argentina apresentaram os resultados menos atrativos em se 

tratando de uma viagem. Contudo, a menor distância percorrida possibilita a 

realização de um número maior de viagens no ano e, consequentemente, maiores 

receitas anuais. 

 

Projeção do tempo de transporte 

 

A projeção do tempo de transporte foi calculada de acordo com a distância 

percorrida (variável em função do percurso estabelecido), com a velocidade do 

comboio – 8 km/h para o comboio carregado e de 10 km/h para o comboio vazio e 

com os dias necessários para o embarque e desembarque da mercadoria. Além 

disso, foi contabilizado em cada trecho um fator de correção para a variável “tempo 

de ciclo” com relação à transposição das passagens críticas de navegação. 

O Brasil e o Uruguai foram os países que despenderam do maior número de 

dias para a realização de uma viagem completa (ida e volta), uma vez que é o 

percurso mais longo. Em contrapartida, Paraguai e Argentina consomem cerca de 

40% do tempo para a realização do ciclo, quando comparados com Brasil e Uruguai. 
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A Tabela 4.6 ilustra as informações referentes ao tempo de transporte da carga para 

a instalação da empresa de navegação em cada um dos países signatários. 

 
TABELA 4.6 – PROJEÇÕES DO TEMPO DE TRANSPORTE. 

País Percurso Distância 
(km) 

Horas 
trabalhadas (h) 

Tempo do 
percurso 

Argentina Formosa – Nueva Palmira 1.448 24 23 

Bolívia Puerto Quijarro – Nueva 
Palmira 2.762 20 47 

Brasil Cáceres – Nueva Palmira 3.442 19 60 
Paraguai Asunción – Nueva Palmira 1.630 24 25 
Uruguai Nueva Palmira – Cáceres 3.442 19 60 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Projeção da receita bruta 

 

A projeção da receita bruta foi definida em função do produto entre a 

quantidade de viagens realizadas no ano e a receita auferida por viagem. Definiu-se 

que a quantidade de viagens não deveria ultrapassar o total de 330 dias no ano, de 

modo que os 30 dias faltantes para o fechamento do ano seriam alocados para as 

férias coletivas, bem como para a realização das manutenções dos empurradores, 

barcaças, e outras benfeitorias. Desta forma, a Tabela 4.7 apresenta os resultados 

auferidos por todos os países. 

 
TABELA 4.7 – PROJEÇÕES DA RECEITA BRUTA. 

País Percurso Viagens no ano Receita total 

Argentina Formosa – Nueva Palmira 14 R$ 6.835.718,40 
Bolívia Puerto Quijarro – Nueva Palmira 7 R$ 5.811.800,40 
Brasil Cáceres – Nueva Palmira 5,5 R$ 5.542.996,80 
Paraguai Asunción – Nueva Palmira 13 R$ 6.954.558,00 
Uruguai Nueva Palmira – Cáceres 5,5 R$ 5.542.996,80 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Os melhores resultados foram obtidos pelo Paraguai e pela Argentina. O 

primeiro fator determinante para essa classificação foi o valor do frete (0,0547 e 

0,0562, respectivamente) que, ao ser aplicado em distâncias menores, produziram 

maiores receitas. O segundo fator determinante foi a distância percorrida, visto que 
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ao desenvolverem suas atividades em trechos menores (em torno de 1,5 mil km), as 

empresas podem realizar o fluxo com maior frequência – o dobro do número de 

viagens do Brasil e do Uruguai. 

 

4.1.6 Projeção das despesas 

 

Despesas administrativas 

 

 Água 

 

As despesas com a utilização dos serviços de água foram estimadas 

utilizando-se os simuladores de consumo disponibilizados pelas principais 

companhias dos países ou a partir dos preços do metro cúbico. 

Foram identificadas diferenças significativas de valores entre as nações, por 

exemplo, o valor despendido anualmente no Uruguai é amplamente superior quando 

comparado com a Bolívia. Situação semelhante ocorre no Brasil ao compará-lo com 

a Argentina. A Tabela 4.8 apresenta os gastos mensais e anuais de cada país. 

 
TABELA 4.8 – CUSTO DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA. 
País Valor mensal (R$) Valor anual (R$) 

Argentina R$ 18,47 R$ 221,59 
Bolívia R$ 12,28 R$ 147,41 
Brasil R$ 85,91 R$ 1.030,92 
Paraguai R$ 25,12 R$ 301,43 
Uruguai R$ 131,90 R$ 1.582,83 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

 Energia elétrica 

 

As despesas com a utilização dos serviços de energia elétrica foram 

estimadas utilizando-se os simuladores de consumo disponibilizados pelos principais 

fornecedores dos países ou a partir dos preços médios do kWh. 
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A Tabela 4.9 apresenta a contabilização desses gastos (mensal e anual) e o 

único país destoante dos demais é o Paraguai, apresentando em média, valor inferior 

em 62% quando comparado com as outras nações. 

 
TABELA 4.9 – CUSTO DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

País Valor mensal (R$) Valor anual (R$) 
Argentina R$ 79,87 R$ 958,46 
Bolívia R$ 71,76 R$ 861,14 
Brasil R$ 81,58 R$ 978,96 
Paraguai R$ 27,80 R$ 333,56 
Uruguai R$ 69,49 R$ 833,87 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

 Telecomunicações 

 

Neste quesito foram considerados os preços para a contratação dos serviços 

de internet, telefones fixo e móvel. Procurou-se padronizar as configurações dos 

pacotes ofertados (quantidades de minutos, pacotes de dados, etc.), para que a 

comparação fosse mais efetiva. 

A Tabela 4.10 apresenta a média dos valores obtidos com as pesquisas 

realizadas nas principais fornecedoras dos serviços nos países. 

 
TABELA 4.10 – CUSTO DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. 

País Valor mensal (R$) Valor anual (R$) 
Argentina R$ 211,66 R$ 2.539,92 
Bolívia R$ 355,95 R$ 4.271,40 
Brasil R$ 245,86 R$ 2.950,32 
Paraguai R$ 323,60 R$ 3.883,20 
Uruguai R$ 375,76 R$ 4.509,12 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Argentina e Brasil foram os países que apresentaram os menores valores 

para contratação dos serviços, enquanto que, Bolívia e Uruguai são os mais caros. 
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 Combustível para locomoção da equipe administrativa 

 

A aquisição do combustível se faz necessária para locomoção da equipe 

administrativa da empresa, seja nos atendimentos aos clientes ou nos apoios 

operacionais à tripulação. 

O preço da gasolina apresenta-se como um fator de competitividade entre os 

países, conforme informações apresentadas na Tabela 4.11. A Bolívia é o país com 

o menor valor para o litro do combustível, enquanto que o Uruguai apresentou um 

preço maior que o triplo desse. 

 
TABELA 4.11 – PREÇO DO LITRO DA GASOLINA. 

País Preço do litro (R$) 
Argentina R$ 4,07 
Bolívia R$ 1,75 
Brasil R$ 3,59 
Paraguai R$ 2,29 
Uruguai R$ 5,33 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Ainda assim, de acordo com as informações do portal Global Petro Prices 

(2017), a Bolívia é o 19º país do mundo com o preço mais baixo da gasolina. Em 

contrapartida, o Uruguai é o 18º país do mundo com o preço mais alto do combustível. 

 

 Móveis, equipamentos e materiais de escritório 

 

O preço de compra dos móveis, equipamentos e materiais de escritório foi 

considerado o mesmo para todos os países. Foram realizadas pesquisas nas 

principais lojas fornecedoras desses itens e não se identificaram grandes variações 

de preços. Desta forma, adotou-se o valor fixo de R$ 18.380, não havendo vantagens 

ou desvantagens competitivas entre os países. 

 

 Abertura da empresa 

 

Para analisar os valores gastos com a abertura das empresas, deve-se 

abordar os custos para formalização do empreendimento, conforme a Tabela 4.12. 
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TABELA 4.12 – CUSTO DE ABERTURA DA EMPRESA. 
País Custo de Abertura 

Argentina R$ 2.750,00 
Bolívia R$ 277,65 
Brasil R$ 2.395,63 
Paraguai R$ 143,13 
Uruguai R$ 5.060,30 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

O elevado custo uruguaio decorre, principalmente, dos valores de honorários 

de escrivão, os quais são arbitrados em quantias razoavelmente elevadas. O Brasil e 

a Argentina representam, por sua vez, valores intermediários, enquanto que Paraguai 

e Bolívia aliam sistemas mais otimizados de abertura de empresas para baratear seu 

custo de abertura. 

Deve-se salientar, entretanto, que esta despesa possui caráter meramente 

acessório, tendo uma influência praticamente inexistente na verificação da 

competitividade destes países na região. 

 

Custos fixos do transporte 

 

 Manutenção 

 

Adotou-se o custo médio de manutenção de 2% ao ano, sobre o valor das 

barcaças e, de 4% ao ano, sobre o valor dos empurradores, para todos os países em 

análise. 

Desta forma, não há diferença entre os valores, sendo de R$ 54.400 para as 

barcaças e de R$ 120.400 para os empurradores, totalizando R$ 174.800 como custo 

de manutenção anual para todos os países. 

 

 Operacionais (rancho) 

 

Os custos operacionais de rancho são todos os gastos realizados para a 

alimentação da tripulação. Considerou-se o valor diário de R$ 15 para cada tripulante, 

multiplicado pela quantidade de dias navegando. A Tabela 4.13 contabiliza os gastos 
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totais com as refeições de todos os tripulantes das empresas de navegação, com os 

valores convertidos para a unidade monetária brasileira. 

 
TABELA 4.13 – CUSTO COM ALIMENTAÇÃO DA TRIPULAÇÃO. 

País Custo operacional (rancho) 
Argentina R$ 53.130,00 
Bolívia R$ 54.285,00 
Brasil R$ 49.500,00 
Paraguai R$ 58.500,00 
Uruguai R$ 54.450,00 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Os maiores valores são frutos das empresas que dispõem do maior 

quantitativo de tripulantes, a saber, o Paraguai, com 12 trabalhadores. Em 

contrapartida, o Brasil possui o menor valor, dado que o quantitativo de tripulantes é 

o mais baixo de todos os países analisados. Ainda assim, as diferenças encontram-

se nos dias trabalhados por ano: 322 na Argentina, 329 na Bolívia, 330 no Brasil e no 

Uruguai, e 325 no Paraguai. 

 

 Seguro 

 

A partir das informações repassadas por um operador da Hidrovia, adotou-se 

a porcentagem média de 1,5% ao ano. a ser aplicado sobre o preço total do comboio. 

Diante disso, para todos os países foi fixado o valor de R$ 85.950 como custo com a 

utilização dos serviços de seguro da frota. 

 

 Estabelecimento 

 

Para a contabilização dos custos operacionais com o estabelecimento foram 

considerados todos os gastos realizados com: a utilização dos serviços de água, 

energia elétrica e telecomunicações, bem como os aluguéis (considerando os três 

meses de adiantamento), combustível para locomoção da equipe administrativa, 

materiais de escritório e os investimentos iniciais em móveis e equipamentos 

eletrônicos. A Tabela 4.14 apresenta o valor total dos custos operacionais em cada 

país signatário. 
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TABELA 4.14 – CUSTO OPERACIONAIS COM O ESTABELECIMENTO. 
País Custos com o estabelecimento (R$) 

Argentina R$ 43.641,16 
Bolívia R$ 35.970,35 
Brasil R$ 40.140,20 
Paraguai R$ 42.448,19 
Uruguai R$ 50.877,82 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Custos variáveis do transporte 

 

O cálculo do custo variável de transporte levou em consideração: os dias 

necessários para a realização dos percursos, as horas trabalhadas por dia, a 

quantidade de viagens realizadas no ano, o preço do combustível e a média de 

consumo por hora. A Tabela 4.15 apresenta o valor do diesel utilizado para realização 

do cálculo e os valores finais do custo variável. 

 
TABELA 4.15 – PREÇO DO LITRO DO DIESEL. 

País Preço do litro (R$) Custo variável total (R$) 
Argentina R$ 2,37 R$ 1.399.588,00 
Bolívia R$ 1,75 R$ 1.017.939,71 
Brasil R$ 2,79 R$ 1.595.404,18 
Paraguai R$ 2,11 R$ 1.302.442,30 
Uruguai R$ 3,38 R$ 1.932.783,56 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

O Uruguai e o Brasil foram os países com os maiores custos, dado que, 

possuem os maiores preços do combustível. Em contrapartida, a Bolívia (menor tarifa 

de diesel) apresentou os melhores resultados. 

Diante disso, o preço do combustível é um grande diferencial competitivo para 

as nações, ainda mais quando o objeto da empresa é o transporte de mercadorias, 

onde o combustível é fator determinante para a formação do preço de venda e/ou 

prestação do serviço. Considerando que o combustível é responsável por uma 

parcela considerável dos custos empresariais, as empresas tendem a buscar cada 

vez mais reduzir o seu consumo ou procurar alternativas mais viáveis. Esse fator deve 

ser considerado de extrema relevância para a empresa ao realizar o planejamento 

das suas rotas, caso contrário, poderá ter prejuízos significantes. 
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4.1.7 Encargos trabalhistas 

 

Para a análise dos encargos trabalhistas, foram elencados alguns aspectos 

que pugna-se relevante para a comparação entre os países signatários. 

Primeiramente, é importante considerar que a maior parcela dos encargos 

trabalhistas decorre devido aos valores dedicados para a tripulação embarcada. 

Neste sentido, foi levantada a quantidade de tripulantes em cada país e o gasto médio 

salarial com cada tripulante, excluindo qualquer valor referente a encargos sociais ou 

outros gravames eventuais, conforme a Tabela 4.16. 

 
TABELA 4.16 – TRIPULAÇÃO OPERATIVA NA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO. 

País Quantidade de tripulantes Média salarial dos tripulantes 
Argentina 11 R$ 4.189,84 
Bolívia 11 R$ 4.205,40 
Brasil 10 R$ 2.802,50 
Paraguai 12 R$ 6.632,22 
Uruguai 11 R$ 5.685,06 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Com este levantamento, chegou-se à conclusão de que o valor médio pago 

para tripulantes, no Paraguai, é superior aos demais países. Este fato decorre, 

segundo operadores da Hidrovia, da melhor qualificação técnica dos tripulantes 

paraguaios, o que refletiria em sua maior produtividade. No Brasil, por sua vez, 

identificou-se uma média salarial de tripulantes expressivamente inferior aos demais 

países. Entretanto, é necessária devida cautela em considerar este um fator 

competitivo do país, uma vez que a quantidade de tripulantes pode ser superior em 

relação a todas as demais nações. Para uma maior completude desta análise incluiu-

se a Tabela 4.17, contendo o valor dos encargos trabalhistas completos. 

 
TABELA 4.17 – ENCARGOS TRABALHISTAS. 

País Valor 
Argentina R$ 893.401,19 
Bolívia R$ 714.218,14 
Brasil R$ 878.362,54 
Paraguai R$ 1.350.753,02 
Uruguai R$ 1.202.336,34 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 
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Conforme se observa, o valor dedicado a este item, no Brasil, ocupa o posto 

de quarto lugar em valores quantitativos. Isto se deve, além do número de tripulantes, 

aos encargos sociais elevados. Por se tratarem de verbas de natureza tributária, 

pugnou-se por realizar sua abordagem na seção 4.1.8 Encargos Tributários. 

Entretanto, especial destaque deve-se dedicar aos valores de Paraguai e 

Uruguai, que praticam elevados valores de encargos trabalhistas comparados aos 

demais, principalmente numa comparação direta de Paraguai e Argentina, mesmo 

esta possuindo encargos sociais superiores ao do Paraguai. Ainda assim, conforme 

será auferido na análise final desse estudo, a competitividade paraguaia frente à 

Argentina mostra-se inegável. 

 

4.1.8 Encargos tributários 

 

Para os encargos tributários, deve-se realizar uma primeira importante 

observação: ratificando o que fora abordado nos tópicos individuais desta temática, o 

fato de a empresa operar exclusivamente com atividade de exportação a torna isenta 

do pagamento dos chamados tributos indiretos, os quais são aqueles incidentes 

diretamente no valor da mercadoria ou do serviço prestado. Tal medida corrobora a 

lógica de que não se exportam tributos. 

Portanto, para a maioria dos países, o que restou a ser contabilizado foram 

os tributos incidentes sobre duas situações principais: os valores de receita 

levantados pelas empresas, bem como os tributos incidentes sobre a folha de 

salários, mencionados na seção anterior. 

Primeiro será abordado os tributos sobre rendas de empresas. Neste tributo 

foi utilizado para auferimento da base de cálculo um percentual aplicado sobre as 

rendas brutas, as quais são designadas de lucro presumido, sobre o qual foi aplicado 

uma determinada alíquota, conforme a Tabela 4.18. 
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TABELA 4.18 – TRIBUTOS SOBRE AS RENDAS DAS EMPRESAS DE NAVEGAÇÃO. 
País Receita Bruta auferida Base de cálculo Alíquota Valor 

Argentina R$ 6.835.718,40 R$ 683.571,84 35% R$ 239.250,14 
Bolívia R$ 5.811.800,40 R$ 929.888,06 25% R$ 232.472,02 
Brasil R$ 5.542.996,80 R$ 554.299,68 24 até 34% R$ 146.724,30 
Paraguai R$ 6.954.558,00 - - - 
Uruguai R$ 5.542.996,80 - - - 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Deve-se salientar, quanto ao Brasil, que o percentual aplicado foi de 10%, 

que representa uma média entre 8%, aplicado ao IRPJ, e 12%, aplicado a CSLL. 

Como são duas tributações incidentes sobre a mesma base de cálculo, optou-se por 

unificá-las. De mesma forma, somaram-se as alíquotas do IRPJ a da CSLL, a saber, 

o IRPJ possui uma alíquota de 15% submetida a um adicional de 10% para os valores 

da base de cálculo que superarem R$20 mil mensais, enquanto que a CSLL possui 

alíquota fixa de 9%. 

Já para a Argentina, o percentual para auferimento da base de cálculo foi de 

10%, sendo aplicada uma alíquota de 35%, enquanto que na Bolívia ocorreu a 

aplicação de 16% para determinação da base de cálculo, submetendo esta a uma 

alíquota de 25%. 

Observa-se que, dos valores avençados, o Brasil representa, contabilmente, 

o menor valor levantado nos três países. Contudo, tal fato se deve, principalmente, a 

receita bruta ser substancialmente inferior, principalmente em relação à Argentina, 

que possui condições de valoração deste tributo semelhantes às brasileiras. 

Todavia, o destaque mais relevante deve ser dedicado ao Paraguai e ao 

Uruguai, uma vez que ambos isentam suas empresas desta tributação. No caso 

paraguaio, tal medida deriva do fato de a empresa exercer atividade voltada 

totalmente para a exportação, enquanto que para o Uruguai, esta isenção 

compreende as empresas que exercem especialmente atividade de navegação. 

Independentemente da fundamentação, tal evidência demonstra uma clara economia 

operacional para as empresas instaladas nestes países. 

Agora, a análise repousará sobre as tributações das folhas de salários, 

apresentada em suas bases de cálculo, alíquotas e valores levantados, presentes e 

discriminados na Tabela 4.19. 
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TABELA 4.19 – TRIBUTOS SOBRE AS FOLHAS DE SALÁRIOS. 
País Base de cálculo Alíquota Valor 

Argentina R$ 702.098,55 21,00% R$ 147.440,70 
Bolívia R$ 705.570,48 16,71% R$ 117.900,83 
Brasil R$ 552.781,93 33,20% R$ 183.523,60 
Paraguai R$ 1.147.195,38 16,50% R$ 189.287,24 
Uruguai R$ 1.004.638,19 12,50% R$ 125.579,77 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Primeiramente deve-se observar uma importante evidência identificada no 

Brasil: é o fato de que esse país, mesmo tendo a menor base de cálculo levantada na 

região, possui o segundo maior valor de tributos cobrados sobre esta base de cálculo. 

Isto deriva do grande número de encargos existentes neste país e que não guardam 

compatibilidade com outras nações como, por exemplo, as Contribuições a Terceiros.  

Para os demais países, resta destaque ao Paraguai, que representou o maior 

valor da região, mesmo tendo a segunda menor alíquota verificada, ficando atrás 

somente do Uruguai. Por fim, resta abordar os encargos tributários completos, 

apresentados na Tabela 4.20. 

 
TABELA 4.20 – ENCARGOS TRIBUTÁRIOS. 

País Valor 
Argentina R$ 386.690,84 
Bolívia R$ 359.090,54 
Brasil R$ 356.218,26 
Paraguai R$ 189.287,24 
Uruguai R$ 211.529,77 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Diante destes dados, pode-se concluir que os países que capitaneiam os 

maiores valores verificados na região são justamente aqueles que realizam a 

imposição de cobrança de impostos sobre a renda das empresas, restando estes 

substancialmente prejudicados em termos competitivos diante de Paraguai e Uruguai. 

Estes, por sua vez, representam as melhores condições fiscais para a 

operação da empresa, tendo o Paraguai leve vantagem sobre o Uruguai porque este 

realiza a cobrança do Imposto sobre o Patrimônio, devidamente contabilizado na 

seção específica dos encargos tributários deste país. 
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4.1.9 Resultados líquidos 

 

O resultado líquido é a apuração final do lucro ou prejuízo que a empresa 

obteve no período analisado. O seu cálculo deriva da subtração do custo total pela 

receita bruta, como apresentado na Tabela 4.21. 

 
TABELA 4.21 – RESULTADO LÍQUIDO DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO. 

País Receita Bruta Custo total Resultado Líquido 
Argentina R$ 6.835.718,40 R$ 3.326.451.19 R$ 3.509.267,21 
Bolívia R$ 5.811.800,40 R$ 2.897.630,56 R$ 2.914.169,84 
Brasil R$ 5.542.996,80 R$ 3.259.776,85 R$ 2.283.219,95 
Paraguai R$ 6.954.558,00 R$ 3.301.536,64 R$ 3.653.021,36 
Uruguai R$ 5.542.996,80 R$ 3.878.708,02 R$ 1.664.288,78 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

A ordem de grandeza dos resultados, em ordem decrescente resulta no 

ranking: Paraguai, Argentina, Bolívia, Brasil e Uruguai. 

Conforme abordado nos tópicos anteriores, o Paraguai dispõe de grandes 

incentivos fiscais que propiciam o melhor desenvolvimento da atividade de 

exportação. Soma-se a este fato a clara vantagem paraguaia em termos de 

localização geográfica, uma vez que este se posiciona na região central da Hidrovia, 

podendo aliar suas facilidades fiscais a este fator geográfico para que se possa 

compreender o evidente protagonismo dentro da Hidrovia Paraguai-Paraná. 

Embora possua a média salarial mais alta e alíquotas elevadas para 

determinados impostos, ainda assim, o Paraguai mostra-se como a alternativa mais 

viável para a implantação de uma empresa prestadora dos serviços de transporte 

aquaviário de cargas. 

 

4.2 RESULTADO LÍQUIDO COM UM PERCURSO PADRÃO 

 

Com o intuito de validar as informações apresentadas anteriormente e excluir 

as discrepâncias encontradas nos diferentes trajetos praticados pelas empresas de 

navegação, realizou-se uma nova análise, levando em consideração um percurso 

padrão de 3.442 km a ser realizado pelas empresas de todos os países signatários, 
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um regime de 24 horas trabalhadas para todos os países, um comboio composto por 

quatro barcaças com capacidade individual de 1,5 mil t, e o valor do frete de 0,0488 

(R$/TKU) para todos os países. 

Sendo assim, os resultados obtidos com a aplicação dessas características 

são explicitados na sequência. 

 

4.2.1 Projeção da receita por transporte e da receita bruta 

 

A projeção da receita por transporte é calculada levando em consideração as 

distâncias percorridas, o valor do frete, bem como a capacidade de transporte. A 

projeção da receita bruta foi contabilizada pelo produto entre a quantidade de viagens 

a serem realizadas no ano pelo retorno obtido em cada viagem (projeção da receita 

por transporte). Desta forma, para todos os países adotou-se a realização de sete 

viagens no ano, totalizando 336 dias para a sua conclusão. A Tabela 4.22 apresenta 

as projeções encontradas. 

 
TABELA 4.22 – PROJEÇÕES DAS RECEITAS POR TRANSPORTE. 

Percurso Projeção da receita 
por transporte Viagens no ano Receita bruta total 

Cáceres – Nueva Palmira R$ 1.007.817,60 7 R$ 7.054.723,20 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

4.2.2 Projeção das despesas 

 

O cálculo da projeção das despesas considera a soma dos custos fixos e 

variáveis do transporte. Os custos fixos do transporte são compostos pelos fatores 

explicitados na Tabela 4.23. 
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TABELA 4.23 – CUSTOS FIXOS DE TRANSPORTE DAS EMPRESAS DE NAVEGAÇÃO. 
  Argentina Bolívia Brasil Paraguai Uruguai 

Manutenção R$ 174.800,00 
Operacionais 
(rancho) R$ 55.440,00 R$ 55.440,00 R$ 50.400,00 R$ 60.480,00 R$ 55.440,00 

Operacionais (mão 
de obra) R$ 893.401,19 R$ 714.218,14 R$ 878.362,54 R$ 1.350.753,02 R$ 1.202.336,34 

Seguro R$ 85.950,00 
Estabelecimento R$ 43.641,16 R$ 35.970,35 R$ 40.140,20 R$ 42.448,19 R$ 50.877,82 
Depreciação R$ 286.500,00 R$ 573.000,00 R$ 286.500,00 
Abertura da 
Empresa R$ 2.750,00 R$ 277,65 R$ 2.395,63 R$ 143,13 R$ 5.060,30 

Custo Total sem 
Impostos R$ 1.542.482,35 R$ 1.639.656,14 R$ 1.518.548,37 R$ 2.001.074,34 R$ 1.860.964,46 

Impostos R$ 394.356,01 R$ 292.771,01 R$ 193.285,47 - R$ 85.950,00 
Custo Fixo Total R$ 1.936.838,36 R$ 1.932.427,15 R$ 1.711.833,84 R$ 2.001.074,34 R$ 1.946.914,46 

FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
 

O custo variável do transporte foi composto, basicamente, pelo consumo de 

combustível. Seu cálculo foi realizado levando em consideração: os dias necessários 

para o percurso de ida e volta (48 dias), as horas trabalhadas por dia (24h), a 

quantidade de viagens realizadas no ano (sete viagens), o preço do combustível e a 

média de consumo por hora (R$126,75), vide Tabela 4.24. 

 
TABELA 4.24 – CUSTOS VARIÁVEIS DE TRANSPORTE DAS EMPRESAS DE NAVEGAÇÃO. 
 Argentina Bolívia Brasil Paraguai Uruguai 

Preço do combustível 
(litro de diesel em R$) R$ 2,37 R$ 1,75 R$ 2,79 R$ 2,11 R$ 3,38 

Custo Variável Total R$ 1.657.914,83 R$ 1.255.500,89 R$ 2.006.210,22 R$ 1.477.189,23 R$ 2.430.462,56 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

4.2.3 Resultado líquido 

 

O resultado líquido é a apuração final do lucro ou prejuízo que a empresa 

obteve no período analisado. O seu cálculo deriva da subtração do custo total pela 

receita bruta, como mostra a Tabela 4.25. 
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TABELA 4.25 – RESULTADO LÍQUIDO DAS EMPRESAS DE NAVEGAÇÃO. 
País Receita Bruta Custo total Resultado Líquido 

Argentina 

R$ 7.054.723,20 

R$ 3.594.753,19 R$ 3.459.970,01 
Bolívia R$ 3.187.928,05 R$ 3.866.795,15 
Brasil R$ 3.718.044,06 R$ 3.336.679,14 
Paraguai R$ 3.478.263,57 R$ 3.576.459,63 
Uruguai R$ 4.377.377,01 R$ 2.677.346,19 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

A ordem de grandeza dos resultados, em ordem decrescente, resulta no 

ranking: Bolívia, Paraguai, Argentina, Brasil e Uruguai. 

A Argentina e o Paraguai foram os dois únicos países que obtiveram 

resultados inferiores ao adotar a utilização do percurso padrão. Em contrapartida, a 

Bolívia, o Brasil e o Uruguai auferiram um retorno superior em um montante de 

aproximadamente R$ 1 milhão quando comparados com a realização dos percursos 

distintos. Este fato pode ser justificado com a adoção das 24 horas trabalhadas, 

aumentando a quantidade de viagens realizadas no ano e o total da receita bruta. 

Contudo, o fato que merece destaque é a Bolívia mostrar-se como o país com 

o melhor resultado líquido. Além das informações já mencionadas anteriormente 

sobre as vantagens competitivas do país, o fator preponderante se deu pelo baixo 

valor cobrado na aquisição do combustível (diesel). 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente documento, denominado “Estudo de Caso”, contempla o 

acompanhamento das atividades referentes ao Produto 3, que integra o rol de 

documentos a serem entregues à ANTAQ no âmbito do “Estudo da prática regulatória, 

vantagens competitivas e oferta e demanda de carga entre os países signatários do 

Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná”. 

O objetivo deste relatório foi a estimativa dos custos de implantação e 

manutenção de uma empresa fictícia de navegação em cada um dos países 

signatários do Acordo da Hidrovia – Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai, por 

meio de simulações financeiras, operacionais e tributárias.  

O trabalho discorreu sobre uma abordagem realizada para uma empresa 

iniciante na atividade de transporte de cargas, que utiliza como rota a Hidrovia 

Paraguai-Paraná, visando sempre a atividade de exportação, por ser a modalidade 

de comércio de maior interesse dos países envolvidos e que, consequentemente, 

acarreta em incentivos fiscais e benefícios de ordem diversa. 

As despesas administrativas com água, energia elétrica, telecomunicações, 

transporte para locomoção da equipe administrativa, móveis, equipamentos e 

materiais de escritório, constituem um valor monetário diminuto, tendo uma influência 

praticamente inexistente na verificação da competitividade dos países na região, 

quando analisados sob a ótica de uma empresa que presta o serviço de transporte 

aquaviário de mercadorias. 

O combustível destinado à operação das embarcações mostrou-se como um 

dos fatores competitivos decisivos para a implantação de uma empresa de 

navegação. A Bolívia apresentou os menores valores por litro, enquanto averiguou-

se no Uruguai os preços mais significativos para este insumo. Esse item exerceu um 

grande peso no cálculo dos custos variáveis operacionais e foi considerado um dos 

fatores determinantes para o lucro ou prejuízo do empreendimento. Isso foi 

corroborado quando se realizou a análise de todas as empresas de navegação 

atuando com o mesmo percurso (ver seção 4.2), sendo que a Bolívia apresentou os 

melhores resultados em consequência do valor cobrado na aquisição do combustível. 
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Outro fator de relevante consideração são os expressivos incentivos fiscais 

propiciados às empresas que exercem atividade voltada totalmente para a 

exportação, isentando os tributos indiretos incidentes sobre o valor do produto ou do 

serviço, referendando a lógica de não se exportar tributos. Tal característica 

representou uma significativa economia no cálculo dos encargos tributários e, 

consequentemente, no resultado final da empresa de navegação.  

Além disso, deve-se destacar a postura do Paraguai em isentar, além dos 

tributos indiretos, aqueles incidentes sobre as receitas auferidas por empresa que 

atua somente em atividade de exportação. Essa vantagem também foi identificada no 

ordenamento jurídico do Uruguai, contudo, no lugar de isentar empresas que atuem 

em atividades de exportação, o país isenta a tributação sobre a renda de empresas 

que exercem atividades de navegação. 

O terceiro fator de significativo impacto na competitividade destas operações 

identificados neste estudo foram os valores referentes aos gastos trabalhistas da 

região. Conforme levantado anteriormente, a elevada média salarial por tripulante 

identificada no Paraguai refletiu em seu gasto mais expressivo com verbas destinadas 

à tripulação embarcada, superando inclusive os valores identificados no Brasil e na 

Argentina, apesar destes países possuírem encargos trabalhistas de natureza 

tributária mais elevados do que os identificados no Paraguai.  

Este valor superior pode ser justificado pela suposta qualificação superior da 

tripulação paraguaia, o que implicaria em sua maior produtividade. O Brasil, por sua 

vez, apresentou o menor valor médio salarial por tripulante.  

Apesar de o Paraguai estar em desvantagem quanto ao quesito trabalhista, a 

sua localização geográfica privilegiada colaborou para incrementar a sua receita bruta 

anual. Este mesmo quesito contribuiu igualmente na verificação da receita argentina. 

Por este motivo, ambos estes países possuem os maiores faturamentos sobre a 

operação de navegação dentro da Hidrovia Paraguai-Paraná, por seus percursos 

estarem situados em tramos que propiciam navegação ininterrupta no período de 24 

horas diárias. 

Neste sentido, pugna-se uma análise pormenorizada a respeito desses dois 

países. Conforme já avençado, o Paraguai possui um lucro líquido levemente superior 

ao da Argentina, na ordem de 2,86%. Entretanto, o que se verifica na 

contemporaneidade é que existe uma maioria de empresas de nacionalidade 
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paraguaia operando na Hidrovia, com a Argentina ocupando o segundo posto neste 

quesito, conforme Produto 1B – Análise dos custos de transporte, levantamento 
das empresas de navegação e estaleiros. Este fator pode ser justificado pela 

suposta maior produtividade da tripulação paraguaia, devido a sua qualificação 

técnica superior, a qual não foi considerada, conforme premissas do estudo. Ou seja, 

o percentual de lucro líquido paraguaio que supera o argentino pode ser

potencialmente maior do que o verificado, o que justificaria o protagonismo paraguaio.

Além disso, o fato de o Paraguai não tributar a renda auferida pela empresa

representa um considerável chamariz para que empreendedores venham a constituir

suas respectivas empresas em território paraguaio, submetidas ao seu vantajoso

sistema tributário.

Sendo assim, foi possível identificar as particularidades de cada país no 

desenvolvimento de uma empresa de navegação e pode-se perceber que, embora 

exista o Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná, ainda é 

necessária uma maior integração entre as nações, afim de que os benefícios possam 

ser compartilhados entre todos os países signatários. 
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APÊNDICE A 

APÊNDICE A - ENCARGOS TRABALHISTAS DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO BRASILEIRA. 

Cargo Equipe Salário mensal Salário da equipe 
Vale-refeição Vale-

transporte Salário anual Décimo-terceiro Férias Adicional de férias 
Total anual (sem CPP) 

R$ 15,00 R$ 4,00 11 meses 1 salário 1 salário 1/3 salário 
Capitão 1 R$ 9.750,00 R$ 9.750,00 - - R$ 107.250,00 R$ 9.750,00 R$ 9.750,00 R$ 3.250,00 R$ 130.000,00 
Piloto 1 R$ 4.550,00 R$ 4.550,00 - - R$ 50.050,00 R$ 4.550,00 R$ 4.550,00 R$ 1.516,67 R$ 60.666,67 
Contramestre 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 - - R$ 27.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 833,33 R$ 33.333,33 
Chefe de máquinas 1 R$ 3.650,00 R$ 3.650,00 - - R$ 40.150,00 R$ 3.650,00 R$ 3.650,00 R$ 1.216,67 R$ 48.666,67 
Maquinista 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 - - R$ 16.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 500,00 R$ 20.000,00 
Cozinheiro 1 R$ 2.075,00 R$ 2.075,00 - - R$ 22.825,00 R$ 2.075,00 R$ 2.075,00 R$ 691,67 R$ 27.666,67 
Marinheiro de máquinas 2 R$ 2.150,00 R$ 4.300,00 - - R$ 47.300,00 R$ 4.300,00 R$ 4.300,00 R$ 1.433,33 R$ 57.333,33 
Marinheiro de convés 2 R$ 1.850,00 R$ 3.700,00 - - R$ 40.700,00 R$ 3.700,00 R$ 3.700,00 R$1.233,33 R$ 49.333,33 
Assistente administrativo 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 3.735,00 R$ 672,00 R$ 22.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 666,67 R$ 31.073,67 
Administrador geral 1 R$5.500,00 R$ 5.500,00 R$ 3.735,00 R$ 60.500,00 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00 R$ 1.833,33 R$ 77.068,33 
Auxiliar de serviços gerais 1 R$ 940,00 R$ 940,00 R$ 3.735,00 R$ 1.371,60 R$ 10.340,00 R$ 940,00 R$ 940,00 R$ 313,33 R$ 17.639,93 
Contador 1 - - - - R$ 11.700,00 - - - - 
Advogado 1 - - - - R$ 50.083,00 - - - - 
Técnico de informática 1 - - - - R$ 4.000,00 - - - - 
TOTAL 20 R$ 36.465,00 R$ 40.465,00 R$ 11.205,00 R$ 2.043,60 R$ 510.898,00 R$ 40.465,00 R$ 40.465,00 R$ 13.488,33 R$ 552.781,93 

Cargo 

Encargos trabalhistas eventuais 

INSS (CPP) 
Seguro 
contra 

acidente de 
trabalho 

FGTS Contribuição 
a terceiros Total anual Aviso Prévio 

Trabalhado 
(90%) 

Auxílio 
Enfermidade 

Licença 
Paternidade 

Ausências 
Abonadas 

Acidentes de 
Trabalho 

Aviso Prévio 
Indenizado 

(10%) 
Rescisão sem 
Justa Causa 

Indenização 
Adicional 

Capitão R$ 1.876,88 R$ 1.469,33 R$ 536,25 R$ 1.758,90 R$ 225,23 R$ 890,18 R$ 4.643,93 R$ 858,00 R$ 27.173,32 R$ 4.076,00 R$ 10.869,33 R$ 7.065,06 R$ 191.442,38 
Piloto R$ 875,88 R$ 685,69 R$ 250,25 R$ 820,82 R$ 105,11 R$ 415,42 R$ 2.167,17 R$ 400,40 R$ 12.680,88 R$ 1.902,13 R$ 5.072,35 R$ 3.297,03 R$ 89.339,78 
Contramestre R$ 481,25 R$ 376,75 R$ 137,50 R$ 451,00 R$ 57,75 R$ 228,25 R$ 1.190,75 R$ 220,00 R$ 6.967,52 R$ 1.045,13 R$ 2.787,01 R$ 1.811,55 R$ 49.087,79 
Chefe de máquinas R$ 702,63 R$ 550,06 R$ 200,75 R$ 658,46 R$ 84,32 R$ 333,25 R$ 1.738,50 R$ 321,20 R$ 10.172,57 R$ 1.525,89 R$ 4.069,03 R$ 2.644,87 R$ 71.668,17 
Maquinista R$ 288,75 R$ 226,05 R$ 82,50 R$ 270,60 R$ 34,65 R$ 136,95 R$ 714,45 R$ 132,00 R$ 4.180,51 R$ 627,08 R$ 1.672,20 R$ 1.086,93 R$ 29.452,67 
Cozinheiro R$ 399,44 R$ 312,70 R$ 114,13 R$ 374,33 R$ 47,93 R$ 189,45 R$ 988,32 R$ 182,60 R$ 5.783,04 R$ 867,46 R$ 2.313,22 R$ 1.503,59 R$ 40.742,86 
Marinheiro de máquinas R$ 827,75 R$ 648,01 R$ 236,50 R$ 775,72 R$ 99,33 R$ 392,59 R$ 2.048,49 R$ 378,40 R$ 11.984,13 R$ 1.797,62 R$ 4.793,65 R$ 3.115,87 R$ 84.431,00 
Marinheiro de convés R$ 712,25 R$ 557,59 R$ 203,50 R$ 667,48 R$ 85,47 R$ 337,81 R$ 1.762,31 R$ 325,60 R$ 10.311,92 R$ 1.546,79 R$ 4.124,77 R$ 2.681,10 R$ 72.649,93 
Assistente administrativo R$ 385,00 R$ 301,40 R$ 110,00 R$ 360,80 R$ 46,20 R$ 182,60 R$ 952,60 R$ 176,00 R$ 6.455,41 R$ 968,31 R$ 2.582,17 R$ 1.678,41 R$ 45.272,56 
Administrador geral R$ 1.058,75 R$ 828,85 R$ 302,50 R$ 992,20 R$ 127,05 R$ 502,15 R$ 2.619,65 R$ 484,00 R$ 16.075,54 R$ 2.411,33 R$ 6.430,21 R$ 4.179,64 R$ 113.080,20 
Auxiliar de serviços gerais R$ 180,95 R$ 141,66 R$ 51,70 R$ 169,58 R$ 21,71 R$ 85,82 R$ 447,72 R$ 82,72 R$ 3.641,11 R$ 546,17 R$ 1.456,44 R$ 946,69 R$ 25.412,20 
Contador - - - - - - - - - - - - R$ 11.700,00 
Advogado - - - - - - - - - - - - R$ 50.083,00 
Técnico de informática - - - - - - - - - - - - R$ 4.000,00 
TOTAL R$ 7.789,51 R$ 6.098,08 R$ 2. 225,58 R$ 7.299,89 R$ 934,74 R$ 3.694,45 R$ 19.273,48 R$ 3.560,92 R$ 115.425,94 R$ 17.313,89 R$ 46.170,38 R$ 30.010,75 R$ 878.362,54 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 
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APÊNDICE B 

APÊNDICE B– ENCARGOS TRABALHISTAS DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO ARGENTINA. 

Cargo Equipe Salário Salário mensal (R$) Salário da equipe 
Vale-refeição Vale-transporte Salário anual 

$ 76,41 $ 6,90 11 meses 
Capitão 1 $ 36.891,75 R$ 7.352,53 $ 36.891,75 - - $ 405.809,25 
Primeiro oficial 1 $ 27.947,00 R$ 5.569,84 $ 27.947,00 - - $ 307.417,00 
Chefe condutor 1 $ 31.517,00 R$ 6.281,34 $ 31.517,00 - - $ 346.687,00 
Primeiro condutor 1 $ 25.844,00 R$ 5.150,71 $ 25.844,00 - - $ 284.284,00 
Maquinista 2 $ 17.335,00 R$ 3.454,87 $ 34.670,00 - - $ 381.370,00 
Contramestre 1 $ 17.335,00 R$ 3.454,87 $ 17.335,00 - - $ 190.685,00 
Marinheiro 3 $ 13.237,00 R$ 2.638,13 $ 39.711,00 - - $ 436.821,00 
Cozinheiro 1 $ 17.335,00 R$ 3.454,87 $ 17.335,00 - - $ 190.685,00 
Assistente administrativo 1 $ 10.380,00 R$ 2.068,73 $ 10.380,00 $ 19.026,09 $ 3.436,20 $ 114.180,00 
Administrador geral 1 $ 16.280,00 R$ 3.244,60 $ 16.280,00 $ 19.026,09 $ 3.436,20 $ 179.080,00 
Auxiliar de serviços gerais 1 $ 7.892,00 R$ 1.572,88 $ 7.892,00 $ 19.026,09 $ 3.436,20 $ 86.812,00 
Contador 1 - - - - - $ 43.920,00 
Advogado 1 - - - - - $ 149.760,00 
Técnico de informática 1 - - - - - $ 26.400,00 
TOTAL 17 $ 221.993,75 - $ 265.802,75 $ 57.078,27 $ 10.308,60 $ 3.143.910,25 
TOTAL EM REAIS R$ 44.243,35 R$ 44.243,35 R$ 52.974,49 R$ 11.375,70 R$ 2.054,50 R$ 626.581,31 

Cargo 
Décimo terceiro Férias Total anual (sem 

encargos) 
Encargos 

Total anual geral 
1 salário 1 salário 21% 

Capitão $ 36.891,75 $ 36.891,75 $ 479.592,75 $ 100.714,48 $ 580.307,23 
Primeiro oficial $ 27.947,00 $ 27.947,00 $ 363.311,00 $ 76.295,31 $ 439.606,31 
Chefe condutor $ 31.517,00 $ 31.517,00 $ 409.721,00 $ 86.041,41 $ 495.762,41 
Primeiro condutor $ 25.844,00 $ 25.844,00 $ 335.972,00 $ 70.554,12 $ 406.526,12 
Maquinista $ 34.670,00 $ 34.670,00 $ 450.710,00 $ 94.649,10 $ 545.359,10 
Contramestre $ 17.335,00 $ 17.335,00 $ 225.355,00 $ 47.324,55 $ 272.679,55 
Marinheiro $ 39.711,00 $ 39.711,00 $ 516.243,00 $ 108.411,03 $ 624.654,03 
Cozinheiro $ 17.335,00 $ 17.335,00 $ 225.355,00 $ 47.324,55 $  272.679,55 
Assistente administrativo $ 10.380,00 $ 10.380,00 $ 157.402,29 $ 33.054,48 $ 190.456,77 
Administrador geral $ 16.280,00 $ 16.280,00 $ 234.102,29 $ 49.161,48 $ 283.263,77 
Auxiliar de serviços gerais $ 7.892,00 $ 7.892,00 $ 125.058,29 $ 26.262,24 $ 151.320,53 
Contador - - - - R$ 43.920,00 
Advogado - - - - R$ 149.760,00 
Técnico de informática - - - - R$ 26.400,00 
TOTAL $ 265.802,75 $ 265.802,75 $ 3.522.822,62 $ 713.530,51 $ 4.482.695,37 
TOTAL EM REAIS R$ 52.974,49 R$ 52.974,49 R$ 702.098,55 R$ 142.206,63 R$ 893.401,1873 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 
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APÊNDICE C 

APÊNDICE C – ENCARGOS TRABALHISTAS DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO BOLIVIANA. 

Cargo Equipe Salário (em bolivianos) Salário mensal (R$) Salário da equipe 
Vale-refeição Vale-transporte 

Bs 31,27 Bs 2,00 
Capitão 1 Bs 15.650,00 R$ 7.346,11 Bs 15.650,00 - - 
Primeiro oficial 1 Bs 11.900,00 R$ 5.585,86 Bs 11.900,00 - - 
Chefe condutor 1 Bs 13.200,00 R$ 6.196,08 Bs 13.200,00 - - 
Primeiro condutor 1 Bs 11.000,00 R$ 5.163,40 Bs 11.000,00 - - 
Maquinista 2 Bs 7.500,00 R$ 3.520,50 Bs 15.000,00 - - 
Contramestre 1 Bs 7.500,00 R$ 3.520,50 Bs 7.500,00 - - 
Marinheiro 3 Bs 5.600,00 R$ 2.628,64 Bs 16.800,00 - - 
Cozinheiro 1 Bs 7.500,00 R$ 3.520,50 Bs 7.500,00 - - 
Assistente administrativo 1 Bs 3.000,00 Bs 1.408,20 Bs 3.000,00 Bs 7.786,23 Bs 996,00 
Administrador geral 1 Bs 7.000,00 Bs 3.285,80 Bs 7.000,00 Bs 7.786,23 Bs 996,00 
Auxiliar de serviços gerais 1 Bs 1.700,00 Bs 797,98 Bs 1.700,00 Bs 7.786,23 Bs 996,00 
Contador 1 - - - - - 
Advogado 1 - - - - - 
Técnico de informática 1 - - - - - 
TOTAL 17 Bs 91.550,00 - - Bs 23.358,69 Bs 2.988,00 
TOTAL EM REAIS - R$ 42.973,57 R$ 42.973,57 R$ 51.751,35 R$ 10.964,57 R$ 1.402,57 

Cargo 
Salário anual Décimo terceiro Férias Total anual (sem 

encargos) 
CP 

Total anual geral 
11 meses 1 salário 1 salário 16,71% 

Capitão Bs 172.150,00 Bs 15.650,00 Bs 15.650,00 Bs 203.450,00 Bs 2.615,12 Bs 206.065,12 
Primeiro oficial Bs 130.900,00 Bs 11.900,00 Bs 11.900,00 Bs 154.700,00 Bs 1.988,49 Bs 156.688,49 
Chefe condutor Bs 145.200,00 Bs 13.200,00 Bs 13.200,00 Bs 171.600,00 Bs 2.205,72 Bs 173.805,72 
Primeiro condutor Bs 121.000,00 Bs 11.000,00 Bs 11.000,00 Bs 143.000,00 Bs 1.838,10 Bs 144.838,10 
Maquinista Bs 165.000,00 Bs 15.000,00 Bs 15.000,00 Bs 195.000,00 Bs 2.506,50 Bs 197.506,50 
Contramestre Bs 82.500,00 Bs 7.500,00 Bs 7.500,00 Bs 97.500,00 Bs 1.253,25 Bs 98.753,25 
Marinheiro Bs 184.800,00 Bs 16.800,00 Bs 16.800,00 Bs 218.400,00 Bs 2.807,28 Bs 221.207,28 
Cozinheiro Bs 82.500,00 Bs 7.500,00 Bs 7.500,00 Bs 97.500,00 Bs 1.253,25 Bs 98.753,25 
Assistente administrativo Bs 33.000,00 Bs 3.000,00 Bs 3.000,00 Bs 47.782,23 Bs 501,30 Bs 48.283,53 
Administrador geral Bs 77.000,00 Bs 7.000,00 Bs 7.000,00 Bs 99.782,23 Bs 1.169,70 Bs 100.951,93 
Auxiliar de serviços gerais Bs 18.700,00 Bs 1.700,00 Bs 1.700,00 Bs 30.882,23 Bs 284,07 Bs 31.166,30 
Contador Bs 12.000,00 Bs 12.000,00 Bs 12.000,00 
Advogado Bs 24.336,00 Bs 24.336,00 Bs 24.336,00 
Técnico de informática Bs 7.200,00 Bs 7.200,00 Bs 7.200,00 
TOTAL Bs 1.256.286,00 Bs 110.250,00 Bs 110.250,00 Bs 1.503.132,69 Bs 18.138,71 Bs 1.521.555,47 
TOTAL EM REAIS R$ 589.700,65 R$ 51.751,35 R$ 51.751,35 R$ 705.570,48 R$ 8.514,31 R$ 714.218,14 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI.
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APÊNDICE D 
APÊNCIDE D - ENCARGOS TRABALHISTAS DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO PARAGUAIA. 

Cargo Equipe Salário (em guaranis) Salário mensal (R$) Salário equipe 
Vale-refeição Vale-transporte 
₲ 25.184,69 ₲ 2.100,00 

Capitão 1 ₲ 30.000.000,00 R$ 17.838,00 ₲ 30.000.000,00 - - 
Capitão substituto 1 ₲ 28.530.000,00 R$ 16.963,94 ₲ 28.530.000,00 - - 
Prático 1 ₲ 24.381.000,00 R$ 14.496,94 ₲ 24.381.000,00 - - 
Chefe de máquinas 1 ₲ 15.420.000,00 R$ 9.168,73 ₲ 15.420.000,00 - - 
Segundo maquinista 1 ₲ 4.515.000,00 R$ 2.684,62 ₲ 4.515.000,00 - - 
Terceiro maquinista 1 ₲ 3.975.000,00 R$ 2.363,54 ₲ 3.975.000,00 - - 
Condutor 1 ₲ 4.515.000,00 R$ 2.684,62 ₲ 4.515.000,00 - - 
Contramestre 1 ₲ 5.250.000,00 R$ 3.121,65 ₲ 5.250.000,00 - - 
Marinheiro 3 ₲ 3.975.000,00 R$ 2.363,54 ₲ 11.925.000,00 - - 
Cozinheiro 1 ₲ 5.338.000,00 R$ 3.173,97 ₲ 5.338.000,00 - - 
Assistente administrativo 1 ₲ 3.374.550,00 R$ 2.006,51 ₲ 3.374.550,00 ₲ 6.270.987,81 ₲ 1.045.800,00 
Administrador geral 1 ₲ 7.500.000,00 R$ 4.459,50 ₲ 7.500.000,00 ₲ 6.270.987,81 ₲ 1.045.800,00 
Auxiliar de serviços gerais 1 ₲ 2.000.000,00 R$ 1.189,20 ₲ 2.000.000,00 ₲ 6.270.987,81 ₲ 1.045.800,00 
Contador 1 - - - - - 
Advogado 1 - - - - - 
Técnico de informática 1 - - - - - 
TOTAL 18 ₲ 138.773.550,00 - ₲ 146.723.550,00 ₲ 18.812.963,43 ₲ 3.137.400,00 
TOTAL EM REAIS - R$ 82.514,75 R$ 82.514,75 R$ 87.241,82 R$ 11.186,19 R$ 1.865,50 

Cargo Equipe 
Salário anual Décimo terceiro Férias Total anual (sem 

encargos) 
Encargos 

Total anual geral 
11 meses 1 salário 1 salário 16,5% 

Capitão 1 ₲ 330.000.000,00 ₲ 30.000.000,00 ₲ 30.000.000,00 ₲ 390.000.000,00 ₲ 64.350.000,00 ₲ 454.350.000,00 
Capitão substituto 1 ₲ 313.830.000,00 ₲ 28.530.000,00 ₲ 28.530.000,00 ₲ 370.890.000,00 ₲ 61.196.850,00 ₲ 432.086.850,00 
Prático 1 ₲ 268.191.000,00 ₲ 24.381.000,00 ₲ 24.381.000,00 ₲ 316.953.000,00 ₲ 52.297.245,00 ₲ 369.250.245,00 
Chefe de máquinas 1 ₲ 169.620.000,00 ₲ 15.420.000,00 ₲ 15.420.000,00 ₲ 200.460.000,00 ₲ 33.075.900,00 ₲ 233.535.900,00 
Segundo maquinista 1 ₲ 49.665.000,00 ₲ 4.515.000,00 ₲ 4.515.000,00 ₲ 58.695.000,00 ₲ 9.684.675,00 ₲ 68.379.675,00 
Terceiro maquinista 1 ₲ 43.725.000,00 ₲ 3.975.000,00 ₲ 3.975.000,00 ₲ 51.675.000,00 ₲ 8.526.375,00 ₲ 60.201.375,00 
Condutor 1 ₲ 49.665.000,00 ₲ 4.515.000,00 ₲ 4.515.000,00 ₲ 58.695.000,00 ₲ 9.684.675,00 ₲ 68.379.675,00 
Contramestre 1 ₲ 57.750.000,00 ₲ 5.250.000,00 ₲ 5.250.000,00 ₲ 68.250.000,00 ₲ 11.261.250,00 ₲ 79.511.250,00 
Marinheiro 3 ₲ 131.175.000,00 ₲ 11.925.000,00 ₲ 11.925.000,00 ₲ 155.025.000,00 ₲ 25.579.125,00 ₲ 180.604.125,00 
Cozinheiro 1 ₲ 58.718.000,00 ₲ 5.338.000,00 ₲ 5.338.000,00 ₲ 69.394.000,00 ₲ 11.450.010,00 ₲ 80.844.010,00 
Assistente administrativo 1 ₲ 37.120.050,00 ₲ 3.374.550,00 ₲ 3.374.550,00 ₲ 51.185.937,81 ₲ 8.445.679,74 ₲ 59.631.617,55 
Administrador geral 1 ₲ 82.500.000,00 ₲ 7.500.000,00 ₲ 7.500.000,00 ₲ 104.816.787,81 ₲ 17.294.769,99 ₲ 122.111.557,80 
Auxiliar de serviços gerais 1 ₲ 22.000.000,00 ₲ 2.000.000,00 ₲ 2.000.000,00 ₲ 33.316.787,81 ₲ 5.497.269,99 ₲ 38.814.057,80 
Contador 1 ₲ 8.400.000,00 - - - - ₲ 8.400.000,00 
Advogado 1 ₲ 9.600.000,00 - - - - ₲ 9.600.000,00 
Técnico de informática 1 ₲ 6.000.000,00 - - - - ₲ 6.000.000,00 
TOTAL 18 ₲ 1.637.959.050,00 ₲ 146.723.550,00 ₲ 146.723.550,00 ₲ 1.929.356.513,43 ₲ 318.343.824,72 ₲ 2.271.700.338,15 
TOTAL EM REAIS - R$ 973.930,45 R$ 87.241,82 R$ 87.241,82 R$ 1.147.195,38 R$ 189.287,24 R$ 1.350.753,02 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 
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APÊNDICE E 

APÊNDICE E – ENCARGOS TRABALHISTAS DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO URUGUAIA. 

Cargo Equipe Salário (em peso uruguaio) Salário mensal (R$) Salário equipe 
Vale-refeição Vale-transporte 

$ 129,76 $ 28,20 
Capitão 1 $U 79.241,00 R$ 9.144,41 $U 79.241,00 
Primeiro oficial 1 $U 79.241,00 R$ 9.144,41 $U 79.241,00 
Chefe condutor 1 $U 64.712,00 R$ 7.467,76 $U 64.712,00 
Primeiro condutor 1 $U 55.325,00 R$ 6.384,51 $U 55.325,00 
Maquinista 2 $U 37.062,00 R$ 4.276,95 $U 74.124,00 
Contramestre 1 $U 40.120,00 R$ 4.629,85 $U 40.120,00 
Marinheiro 3 $U 36.363,00 R$ 4.196,29 $U 109.089,00 
Cozinheiro 1 $U 40.051,00 R$ 4.621,89 $U 40.051,00 
Assistente administrativo 1 $U 15.000,00 R$ 1.731,00 $U 15.000,00 $U 32.310,24 $U 14.043,60 
Administrador geral 1 $U 45.000,00 R$ 5.193,00 $U 45.000,00 $U 32.310,24 $U 14.043,60 
Auxiliar de serviços gerais 1 $U 10.000,00 R$ 1.154,00 $U 10.000,00 $U 32.310,24 $U 14.043,60 
Contador 1 
Advogado 1 
Técnico de informática 1 
TOTAL 17 $U 502.115,00 $U 611.903,00 $U 96.930,72 $U 42.130,80 
TOTAL EM REAIS - R$ 57.944,07 R$ 57.944,07 R$ 70.613,61 R$ 11.185,81 R$ 4.861,89 

Cargo 
Salário anual Décimo terceiro Férias Adicional de férias Total anual (sem 

encargos) CESS FONASA Total anual geral 
11 meses 1 salário 1 salário 1 salário 

Capitão $U 871.651,00 $U 79.241,00 $U 79.241,00 $U 79.241,00 $U 1.109.374,00 $U 83.203,05 $U 55.468,70 $U 1.248.045,75 
Primeiro oficial $U 871.651,00 $U 79.241,00 $U 79.241,00 $U 79.241,00 $U 1.109.374,00 $U 83.203,05 $U 55.468,70 $U 1.248.045,75 
Chefe condutor $U 711.832,00 $U 64.712,00 $U 64.712,00 $U 64.712,00 $U 905.968,00 $U 67.947,60 $U 45.298,40 $U 1.019.214,00 
Primeiro condutor $U 608.575,00 $U 55.325,00 $U 55.325,00 $U 55.325,00 $U 774.550,00 $U 58.091,25 $U 38.727,50 $U 871.368,75 
Maquinista $U 815.364,00 $U 74.124,00 $U 74.124,00 $U 74.124,00 $U 1.037.736,00 $U 77.830,20 $U 51.886,80 $U 1.167.453,00 
Contramestre $U 441.320,00 $U 40.120,00 $U 40.120,00 $U 40.120,00 $U 561.680,00 $U 42.126,00 $U 28.084,00 $U 631.890,00 
Marinheiro $U 1.199.979,00 $U 109.089,00 $U 109.089,00 $U 109.089,00 $U 1.527.246,00 $U 114.543,45 $U 76.362,30 $U 1.718.151,75 
Cozinheiro $U 440.561,00 $U 40.051,00 $U 40.051,00 $U 40.051,00 $U 560.714,00 $U 42.053,55 $U 28.035,70 $U 630.803,25 
Assistente administrativo $U 165.000,00 $U 15.000,00 $U 15.000,00 $U 15.000,00 $U 256.353,84 $U 19.226,54 $U 12.817,69 $U 288.398,07 
Administrador geral $U 495.000,00 $U 45.000,00 $U 45.000,00 $U 45.000,00 $U 676.353,84 $U 50.726,54 $U 33.817,69 $U 760.898,07 
Auxiliar de serviços gerais $U 110.000,00 $U 10.000,00 $U 10.000,00 $U 10.000,00 $U 186.353,84 $U 13.976,54 $U 9.317,69 $U 209.648,07 
Contador $U 168.000,00 - - - - - - $U 168.000,00 
Advogado $U 422.382,64 - - - - - - $U 422.382,64 
Técnico de informática $U 34.560,00 - - - - - - $U 34.560,00 
TOTAL $U 7.355.875,64 $U 611.903,00 $U 611.903,00 $U 611.903,00 $U 8.705.703,52 $U 652.927,76 $U 435.285,18 $U 10.418.859,10 
TOTAL EM REAIS R$ 848.868,05 R$ 70.613,61 R$ 70.613,61 R$ 70.613,61 R$ 1.004.638,19 R$ 75.347,86 R$ 50.231,91 R$ 1.202.336,34 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 
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