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RESUMO

A necessidade de transporte de matérias-primas e de produtos acabados,
aliada com a exigência de um maior rigor com a segurança operacional fez com
que surgisse um processo de mitigação de riscos dentro da logística de
navegação. Este processo é chamado de Vetting, e ainda é pouco conhecido
dentro do meio acadêmico, porém dentro do meio empresarial e operacional de
navegação já está amplamente divulgado e consolidado.
O processo de Vetting tem o objetivo de mitigar os riscos operacionais
dentro do transporte de produtos perigosos por meio de navios e barcaças.
Possibilitando que o transporte dos produtos ocorra de maneira segura, dentro
do que as normas regulamentadoras internacionais exigem.
O presente trabalho contextualiza o processo de Vetting dentro da
logística de navegação, a partir do estudo de caso de um acidente com um navio
chamado Golden Miler, mostrando sua relevância e sua importância dentro das
organizações.

Palavras-chaves: logística, logística de navegação, transporte de produtos,
processo de Vetting, segurança operacional, mitigação de riscos.
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ABSTRACT

The necessity to transport raw materials and finished products, combined
with the demand for greater rigor with operational safety started a risk mitigation
process in the shipping logistics area. This process is called Vetting and it is still
not popular in the academic world, but in the business and operational
environment of navigation, it is already widely reported and consolidated.
The Vetting process aims to mitigate the operational risks within the
transport of dangerous products by ships and barges. It allows the transport of
products to occur safely, adopting international regulatory standards.
This paper contextualizes the Vetting process within the shipping logistics,
developed by the case study of an accident with a ship called the Golden Miler,
showing its relevance and its importance for organizations.

Keywords: logistics, ship, products transportation, Vetting process, operational
safety, risk mitigation.
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1. INTRODUÇÃO

Com o crescimento e a aceleração da indústria e a necessidade de
atendimento das demandas, a movimentação de matérias-primas e de produtos
acabados se tornou fator determinante para o bom funcionamento do processo
industrial. Em paralelo a isso, a preocupação com o meio ambiente e a
segurança de todas as pessoas envolvidas nesse processo vem se tornando
cada vez mais prioritária.
Os modais que realizam as movimentações dos produtos acabados e das
matérias primas são divididos em cinco categorias. A primeira delas, e também
a mais utilizada no Brasil, é a rodoviária, na qual o transporte das cargas é
realizado através de caminhões, carretas e meios que utilizem as rodovias para
se locomover. A segunda categoria é a ferroviária, em que os produtos são
transportados em vagões fechados através das ferrovias. Também existe o
modal aeroviário, no qual a movimentação ocorre através do espaço aéreo, este
por sua vez é o modal que possui os custos mais elevados, mas garante rapidez
e eficiência. A quarta categoria de movimentação de cargas é a dutoviária, que
leva os produtos até o seu destino final através de dutos. Por fim, o modal
aquaviário, que é subdividido em hidroviário, onde o transporte acontece através
de embarcações que navegam em rios e lagos e o marítimo, em que a carga é
transportada pelos mares e oceanos.
As cargas a serem transportadas podem ser divididas em: granéis sólidos,
granéis líquidos e gases. Os granéis líquidos e gases demandam cuidados
extras com a segurança operacional durante todo o processo de produção,
carga, transporte, descarga e armazenagem, devido as suas propriedades
inflamáveis, explosivas e agressivas ao ser humano e ao meio ambiente.
De acordo com a Associação Brasileira de Transporte e Logística de Produtos
Perigosos (ABTLP, 2014), transporte de produtos perigosos é todo o
deslocamento de um produto que represente risco a saúde das pessoas, a
segurança pública e ao meio ambiente de um local para outro, utilizando técnicas
e cuidados especiais. Para que esses produtos sejam transportados
minimizando os riscos de acidente, o modal mais indicado é o modal aquaviário.
13

Pois de acordo com o procedimento da Braskem, um único navio é consegue
transportar a mesma quantidade de carga de aproximadamente 114 caminhões.

1.1. Definição do Tema

A Braskem S.A. está dividida em dois processos produtivos. O primeiro deles,
chamado de primeira geração, é composto pela produção de produtos
petroquímicos derivados da NAFTA, do condensado, do gás natural e do etanol.
E o segundo processo, conhecido como segunda geração, baseia-se na
produção de resinas termoplásticas, que surgem a partir dos produtos
produzidos na primeira geração. A figura 1 representa a divisão da indústria
petroquímica nacional, com ênfase para a atuação da Braskem no setor.
Figura 1- Representação da divisão da indústria petroquímica nacional com destaque
para a atuação da Braskem no setor

Fonte: www.braskem.com.br (2015)

Neste trabalho será abordada a logística da primeira geração do processo
produtivo. Onde acontece o recebimento da matéria-prima e o escoamento do
produto acabado. Ambas as cargas são explosivas e inflamáveis. O recebimento
de matéria-prima ocorre através de navios e de dutos e no caso específico do
etanol, via ferroviária. E o escoamento do produto acabado, pode ser feito por
meio dos modais rodoviário, dutoviário e marítimo.
O foco a ser dado nesta pesquisa será com o modal aquaviário. Segundo
o procedimento da Braskem, este modal é mais utilizado, pois além de minimizar
14

o risco de acidente, retirando grande número de caminhões da estrada, possui
o menor custo no valor do frete. De acordo com a Braskem, o frete de um navio
que realiza navegação interior está orçado em aproximadamente R$ 61,80 por
tonelada de produto a ser transportado, enquanto o frete de um caminhão, para
a mesma rota, tem o valor aproximado de R$ 86,98 por tonelada. Estes dados
incluem todos os custos com documentações, pedágios e valores de
combustíveis que serão utilizados no percurso e são com base no ano de 2015.
A figura 2 representa o contexto geral dos modais logísticos, com destaque ao
modal aquaviário; e também evidencia onde o processo de Vetting esta inserido.
Figura 2- Contexto geral dos modais logísticos

Fonte: A Autora (2015)

Dentro deste contexto geral, podemos destacar a área de segurança e
qualidade na operação dos navios. Que é verificada pelo processo de vetting,
conforme a figura 4. Esta atividade é responsável por certificar se o navio está
apto a operar em condições de segurança, garantindo o não impacto ao meio
ambiente, a preservação dos operadores envolvidos no processo e das
comunidades existentes perto dos rios e lagos. Sendo considerado uma análise
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de risco, onde se aceita ou não a operação do navio. De acordo com o
procedimento Braskem de Vetting (2015) esta análise é baseada em requisitos
legais, estatutários, mandatórios, sociedades classificadoras e port state control.
Segundo a OCIMF (Oil Companies International Marine Forum), é
necessário identificar as questões relacionadas a segurança crítica e ambiental,
que envolvem os navios petroleiros, as indústrias e os terminais, desenvolvendo
e publicando critérios recomendados que servirão como pontos de referência à
industria,

em

conjunto

com

outros

orgãos

reguladores,

apoiando

o

desenvolvimento de convenções e de regulamentos internacionais que
melhoram a construção e a utilização segura dos navios petroleiros pelos
terminais. Para a OCIMF (2015), implementar globalmente e executar as
convenções e os regulamentos internacionais, incentivar a aceitação de toda a
indústria em relação as condições de segurança estabelecidas e as orientações
e recomendações ambientais é de extrema importância para que os navios
operem em condições de segurança. Por isso, a OCIMF (2015), tem membros
associados em todo o mundo. E, no Brasil, duas empresas fazem parte desta
associação, realizando o processo de Vetting em suas embarcações, de acordo
com a regulamentação internacional, que são a Petrobrás e a Braskem S.A..
A figura 4 representa o diagrama EPC do processo de contratação de
navios. Ela indica que o processo de Vetting ocorre após a fase de negociação
do frete do(s) produto(s) que serão transportados. A contratação do ativo
dísponivel para o transporte é realizada pela área de contratações logísticas, que
negocia o frete com as empresas armadoras dos navios. Quando a negociação
do valor do frete está definida, a equipe de contratação logística submete o navio
a aprovação do Vetting. A equipe de Vetting realiza as análises dos relatórios
SIRE, CDI, Port State Control e histórico de operações referentes aquela
embarcação, de acordo com o que consta no procedimento de Vetting da
empresa. Caso o navio seja recomendado para a operação pretendida, é emitido
o parecer do Vetting liberando aquela operação. Se

o navio não for

recomendado, a operação falha e deve recomeçar, podendo ser indicada outra
embarcação.
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Quando ocorre a recomendação da embarcação, a equipe de logística
emite a programação operacional do navio liberando ele para atracação. A área
operacional realiza o processo de atracação da embarcação de acordo com a
programação definida pela área de logística. O processo de carga/descarga
acontece e o navio segue com o produto para o destino final.
De acordo com Georges e Batocchio (2008), o diagrama EPC – Eventdrive Process Chain – tem como principal característica que os eventos ocorrem
antes e depois de cada atividade, dessa forma, o evento que determina o
funcionamento do diagrama. Para Georges e Batocchio (2008) a essência do
funcionamento do diagrama EPC é o mecanismo de evento-atividade-evento.
Segundo Georges e Batocchio (2008), a visão de blocos, tem como finalidade
modelar as informações que são geradas e consumidas durante as atividades.
A notação do diagrama EPC está representada na figura 3.
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Figura 3 - Notação diagrama EPC

Fonte: A Autora (2015)
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Figura 4 - Área de atuação do Vetting no processo de liberação de
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(Continuação)
1
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1.2. Questão de Pesquisa

Neste contexto de transporte de produtos perigosos, utilizando o modal
aquaviário, e, buscando mitigar/minimizar riscos operacionais envolvidos neste
processo é que surge a seguinte questão que motiva este estudo: Qual a
importância do processo de Vetting para segurança operacional dos
navios?

1.3. Objetivos

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi definido um objetivo geral e três
objetivos específicos, que são:

1.3.1. Objetivo Geral

A partir da delimitação do tema, este trabalho tem como objetivo geral
evidenciar a importância e a efetividade do processo de Vetting, visando
minimizar/mitigar

os

riscos

envolvidos

no

transporte

aquaviário,

aumentando a segurança operacional dos navios que transportam granéis
inflamáveis.

1.3.2. Objetivo Específico

Para fundamentar o objetivo geral deste trabalho, deve-se ressaltar
alguns objetivos específicos, que foram divididos da seguinte maneira:
a) Apresentar como o Vetting está inserido dentro do
contexto de logística;
b) Analisar a importância do processo de Vetting para
segurança operacional dos navios;
c) Determinar sua relevância e sua efetividade, a partir do
estudo de caso do Golden Miller.
21

1.3.

Justificativa

Esta seção apresenta as justificativas que levaram a realização desta
pesquisa. Ela foi dividida em três etapas: justificativa para empresa, justificativa
para a academia e justificativa para o aluno.

1.3.1. Para a empresa

O processo de Vetting tem grande importância dentro da organização,
pois há uma tendência de existir um maior rigor em relação à segurança de
operações com navios, tendo em vista o histórico de acidentes ocorridos. Para
as empresas que gerenciam terminais, é muito importante ter a segurança de
que os navios que irão atracar e operar em suas instalações estejam em
condições de segurança. Evitando o acontecimento de eventos que
comprometam tanto as operações quanto a integridade da empresa e, também
do terminal. Pois as penalidades e consequências de tais eventos atingem todos
os envolvidos no processo (WAKAMATSU, 2008). Por isso, é importante realizar
uma análise de risco nas suas operações. Fazendo com que a probabilidade de
que ocorra um evento de grandes proporções seja minimizado, reduzindo os
efeitos e impactos desses acontecimentos. Para Santos (2008), cinco objetivos
relevantes são alcançados pela atividade de Shipvetting:
a) A imagem corporativa da companhia fica protegida,;
b) Antecipa possíveis acontecimentos, minimizando riscos;
c) Associa a imagem da empresa e de suas operações à qualidade;
d) Possibilita credibilidade a empresa, perante aos requisitos legais;
e) Possibilita a companhia a estar alinhada com as melhores práticas
industriais;
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1.3.2. Para a academia

Mostrar a efetividade e a importância do trabalho de vetting para a área
de logística. Fazer com que esse tema se torne mais conhecido, devido a falta
de materiais e estudos envolvendo essa área de pesquisa, pois é um tema
relativamente novo e que tem uma grande importância na área de logística de
navegação. Esta justificativa será fundamentada a partir da busca por
publicações nacionais e internacionais a fim de identificar a contribuição desta
pesquisa para o aprofundamento do tema no meio acadêmico. Para esse fim, foi
realizada uma revisão sistemática da literatura, visando buscar as produções
acadêmicas sobre o tema proposto nesta pesquisa.
1.3.2.1.

Revisão Sistemática da Literatura

De acordo com Morandi e Camargo (2015) revisões sistemáticas da literatura
são estudos secundários que são utilizados para agregar resultados de estudos
primários, sobre determinado tópico de pesquisa científica. Além de ser
considerada uma etapa fundamental no desenvolvimento de pesquisas
científicas.
Para dar início a revisão sistemática da literatura, o primeiro passo é seleção
de fontes de informação relacionadas ao tema proposto. Para isso foram
selecionadas as bases de dados do quadro 1.
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Quadro 1 - Base de dados

Fonte: A Autora (2015)

Após a identificação das fontes de pesquisa, definem-se as palavras-chaves
utilizadas na busca. As palavras foram definidas a partir do foco principal deste
trabalho: Vetting, tanto para fontes nacionais quanto para fontes internacionais.
Como termos de ligação foram utilizadas as seguintes palavras:
a) Nacional: Vetting, Logística e Navio;
b) Internacional: Vetting, Logistics e Ship;

No que se refere às restrições de busca, foram selecionadas em todas as fontes a
seleção por artigos, teses ou dissertações. Além disso, base internacional EBSCOHost,
foram selecionados na base de dados os campos “Academic Search Complete” e
“Business Source Complete” para a realização da busca.

A busca nas bases de dados relacionadas no quadro 1 resultou no total de
55 artigos e teses encontrados sobre o tema. No que tange a relevância destes
artigos, apenas 14 foram selecionados. Os critérios para a seleção destes
artigos foram a relevância dos mesmo em relação ao tema proposto e o quanto
as informações contidas neles poderiam agregar nesta pesquisa. O quadro 2
mostra os resultados encontrados nas bases de dados pesquisadas.
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Quadro 2- Resultados encontrados nas bases de dados

Fonte: A Autora (2015)

Alguns dos elementos identificados nos documentos pesquisados compõem
este trabalho. Porém de todas as bases pesquisadas, encontrou-se somente 14
artigos relevantes que foram lidos na íntegra para compor está pesquisa. Dessa
maneira justifica-se a contribuição do presente trabalho no tema proposto, pois
foram encontradas poucas publicações relacionadas ao tema. O que não quer
dizer que o tema não seja relevante. Foram encontradas poucas publicações
pois poucos trabalhos foram desenvolvidos abordando este assunto por se tratar
de um assunto recente, que de acordo com Santos (2008) teve sua
disseminação dentro das empresas a partir de 1990. Este tema se desenvolveu
mais no âmbito das organizações, dentro do dia-a-dia operacional das
empresas, do que na academia, o que oportunizou um campo novo para o
desenvolvimento desta pesquisa.
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1.3.3 Para o Aluno

Ter a oportunidade de aprofundar e aprimorar o meu conhecimento na área
de logística de navegação, bem como no processo de Vetting. Poder fazer a
ligação entre o que foi aprendido em sala de aula com o que acontece na prática
efetivamente. Compreender as causas que levaram ao acidente com o navio
Golden Miller e como eles poderiam ter sido evitados. Compreender que mesmo
com a análise de risco eventos podem ocorrer. E, por fim, obter satisfação com
o aprendizado pessoal e, de alguma maneira, poder contribuir para que o
assunto desta monografia se torne mais conhecido no meio acadêmico.

1.4.

Delimitação

O estudo tem como escopo o processo de Vetting que é realizado para a
liberação de navios de carga dentro da Unidade de Petroquímicos básicos da
Braskem S.A.. As cargas provenientes desta planta industrial são consideradas
cargas perigosas, tanto pelo risco de contaminação do meio ambiente quanto
pelo risco de explosão e incêndio.
O processo de Vetting está situado dentro da área de logística da empresa,
como pode ser visto na figura 3. O presente trabalho apresenta o processo de
Vetting dentro do seu contexto, objetivando analisar a sua importância e
relevância dentro da segurança operacional dos navios que transportam os
produtos provenientes da Braskem S.A..
Para que o objetivo desta pesquisa possa ser alcançado, optou-se por
realizar um estudo de caso único de uma ebarcação que pegou fogo no porto de
Aratu em 2013. O navio chamado Golden Miller estava operando um carga de
propeno quando iniciou o incêndio. Este acidente colocou em risco o meio
ambiente, a imagem da empresa e trouxe prejuízos financeiros a corporação.
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1.5.

Estrutura do trabalho

A estrutura do trabalho é composta por cinco capítulos. Em que o primeiro
deles traz a base onde a pesquisa foi desenvolvida, a sua contextualização, os
objetivos e as justificativas.
A seguir será apresentado o embasamento teórico do trabalho, envolvendo
os conceitos de logística de produtos perigos e navegação, juntamente com
Vetting. Posteriormente, no terceiro capítulo, serão descritos os procedimentos
metodológicos incluindo o método de pesquisa escolhido, como aconteceu a
coleta de dados e ferramentas de análise do estudo de caso.
O capítulo quatro trará os resultados da pesquisa. E o último capítulo é
composto pelas conclusões da pesquisa e as considerações finais.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico desta pesquisa surgiu a partir da revisão sistemática da
literatura. Onde foram analisadas publicações científicas em todas as bases de
dados propostas. A partir dessa análise, foram selecionadas as publicações que
continham conteúdo relevante para essa pesquisa científica.
2.1. Logística

Para Ballou (2001) e Bowersox & Closs (2001) a logística é a parte
responsável por deslocar matérias-primas, produtos acabados e semiacabados
de um ponto ao outro. Assim, agrega-se utilidade de lugar aos produtos, fazendo
com que os mesmo cheguem do ponto de origem ao ponto de consumo. De
acordo com Bowersox & Closs (2001) é muito importante levar o fator tempo em
consideração na logística, pois os produtos devem ser entregues e estar
disponíveis no período certo para o cliente, fazendo assim com que o valor
agregado se mantenha. Não adianta a mercadoria estar disponível quando não
se faz mais necessária ao cliente.
Ballou (2001) conceitua a missão de logística como sendo a disponibilização
do produto ou serviço correto, no lugar e tempo certo, com as condições
previamente combinadas e com o menor custo possível. Este objetivo é
alcançado através da administração adequada das atividades-chave de
logística, que de acordo com Ballou (2001) são definidas da seguinte maneira:
transporte, manutenção de estoques, processamento de pedido e atividades de
apoio adicionais.

2.1.2. Logística de Produtos Perigosos

A ABTLP - Associação Brasileira de Transporte e Logística de Produtos
Perigosos (2014) define transporte de produtos perigosos como todo o
deslocamento de um produto que represente risco a saúde das pessoas, a
segurança pública e ao meio ambiente de um local para outro. Para a ABTLP
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(2014), este tipo transporte necessita de técnicas e cuidados especiais, durante
todo o processo desde a carga até sua armazenagem.

2.1.3. Logística de Navegação

De acordo com Rodrigues (2010) o modal hidroviário transporta as cargas
em embarcações navegando por rios, lagos e/ou lagoas e o modal marítimo, por
sua vez, transporta as cargas pelos mares e oceanos. Rodrigues (2010) define
a denominação que abrange esses dois modais como modal aquaviário.
Para Santos (2008) o modal aquaviário é uma atividade globalizada que
é responsável por mais de 90% do comércio mundial. O que faz com que este
modal seja um dos mais regulamentados do mundo, e que seja regido por leis
internacionais, visto que o não se limita somente as fronteiras marítimas de um
único país. Segundo Santos (2008), além dessas leis, o setor marítimo possui
mecanismos auto regulatórios, com base mundial. O que faz com que quando
uma determinada norma se torne legitimada, ela é automaticamente adotada
dentro de todo o comércio marítimo, sendo disseminada em todo o setor
(SANTOS, 2008).
As definições dos principais agentes envolvidos no transporte marítimo de
acordo com Rodrigues (2007) estão representadas na tabela 1.
Tabela 1 - Principais agentes envolvidos no transporte marítimo.
Atividade

Conceito

Proprietário do

Sãs as empresas de qualquer ramo de negócio que invistam seu capital

Navio

na construção e compra do casco de navios.

Armador

São empresas mercantis que, compram ou alugam um casco de navio e
colocam a tripulação e as demais exigências para que o navio opere
comercialmente. Eles armam o navio, colocando-o apto para viagem.

Operador do

São empresas que colocam os navios em rotas comerciais, após ele

Navio

estar armado, comprado ou alugado.

Agente Marítimo

É o mandatário mercantil de um proprietário, armador ou operador, que
os representa, a partir de uma remuneração que é variável, dependendo

29

da natureza de suas operações, e que é devidamente fixada em
contrato. Eles podem prestar uma grande variedade de serviços.
Agente Geral

Ele faz a representação dos interesses do armador em alguma região,
tendo poderes para nomear e destituir operadores portuários e
subagentes.

Agente Protetor

É o agente que representa os interesses patrimoniais do armador, sendo

(Owner’s Agent)

responsável por prover os meios financeiros e de apoio para que o navio
possa operar.

Agente do Navio

Ele representa os interesses do operador comercial do navio perante as
autoridades portuárias e operador portuário; divulga datas de escalas,
administra economicamente as operações comerciais e da estadia do
navio, acompanha a execução e quita as despesas; faz a emissão do
aviso de prontidão/relatório operacional, contrata e recebe fretes, emite
manifestos.

Agente

Ele responde pela contratação de publicidade, pela venda de espaço

Angariador

para carga nos porões do navio, faz o recebimento de fretes, realiza o
monitoramento da frota de contêineres do armador (ou afretador), não
se envolve com o cuidado do patrimônio ou com as operações de carga
e descarga.

Despachante

É a pessoa física nomeada através do Diário Oficial da União, que

Aduaneiro

responde pelas informações que constam no Siscomex e pela
documentação relativa ao embarque, descarga e desembaraço
aduaneiro das mercadorias.

Broker

Faz o intermédio das transações comerciais relativas aos fretes, e
recebe comissões sobre os negócios efetivados, na maioria das vezes
como mandatário de uma das partes.

Fonte: A Autora (2015)

A figura 4 destaca os principais agentes envolvidos na atividade do
transporte marítimo e suas interações.
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Figura 4 - Principais agentes envolvidos no transporte marítimo

Fonte: Santos (2015)

2.1.4. Afretamento de Navios

Segundo Wakamatsu (2008) a negociação dos navios ocorre através de
contratos de afretamento, onde o fretador disponibiliza a sua embarcação para
o afretador, e ele faz o uso da mesma de acordo com as suas necessidades.
Decide qual produto vai embarcar e qual será a rota percorrida pelo mesmo.
De acordo com Rodrigues (2010) o afretamento é quando acontece o
arrendamento de um navio, de seus porões ou de somente um porão, por um
determinado prazo ou até mesmo para uma única viagem. Para que esse
afretamento aconteça, é necessário que haja a presença de um fretador e de um
afretador. Para Fernandes (2007), o afretamento é um contrato onde o fretador
cede ao afretador, os direitos sobre a embarcação por um determinado período
de tempo, podendo transferir a sua posse.
Wakamatsu (2008) insere a atividade de afretamento em um conjunto de
quatro atividades econômicas básicas que compõem o mercado de transporte
marítimo, que se dividem em:


“Newbuilding Market”, atividade em que acontece a encomenda
dos navios aos estaleiros;
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“Freight Market”, atividade em que acontecem os afretamentos das
embarcações;



“Sale and Purchase Market”, atividade em que as compras e
vendas das embarcações são realizadas;



“Demolitions Market”, atividade que realiza a venda dos navios
como sucata, geralmente para demolição;

Os afretadores, de acordo com Fernandes (2007) são a parte contratante
nos afretamentos. O termo “charter” é utilizado para designar esta parte nos
contratos. Wakamatsu (2008) diz que os afretadores são as empresas, de
grande porte e com muitos ativos, que necessitam contratar este tipo de
transporte.
Os fretadores, de acordo com Fernandes (2007) são os que cedem as
embarcações para o afretamento, e são considerados a parte que é contratada
nos contratos de afretamento. O termo em inglês utilizado para os fretadores é
“owner”. Eles podem ser os proprietários ou armadores de um navio. Wakamatsu
(2008) caracteriza fretadores como empresas que tem capacidade de transporte
e disponibiliza os mesmo, mediante a compensação financeira, na maioria dos
casos, é o principal negócio da empresa.
Conforme Wakamatsu (2008) os shipbrokers fazem o intermédio da
negociação entre os afretadores e os fretadores das embarcações. Tem
importante papel no mercado, pois é através deles que se obtém as informações
de como está o mercado. A remuneração dos mesmos se dá por comissão, que
na maioria das vezes é de 1,25% do valor do contrato que esta sendo negociado.

2.1.5. Fretes

Rodrigues (2010) divide a composição dos fretes marítimos devendo
remunerar: os custos fixos, os custos variáveis da operação do navio, os custos
portuários diretos e os indiretos (praticagem e rebocadores). E em sua visão,
eles são determinados por:
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Condições operacionais dos portos em que a embarcação fará a
escala;



Os volumes de carga disponíveis, tanto na ida como na volta;



A concorrência no trafego, da rota em questão;

Também é levado em consideração, o tipo de mercadoria que se
transportará, como por exemplo: embalagem, volume ou peso, tipo de
movimentação, restrições quanto à altura, nível de periculosidade (segundo a
classificação IMO) e capacidade de pagamento. De acordo com Wakamatsu
(2008), o frete marítimo se comporta em ciclos, que podem ser divididos em
quatro fases. A figura 5 demonstra as quatro fases do ciclo do frete marítimo.
Figura 5 - Fases do ciclo de frete marítimo

Fonte: A Autora (2015)

2.1.6. Contratos

O art. 566 do Código Comercial Brasileiro define Contrato de Fretamento
como aquele que, através de um preço ajustado (frete), alguém (fretador)
concede a uma pessoa (afretador) o uso total ou parcial de seu navio
(Vazquez2002). De acordo com Wakamatsu (2008), existem diversas
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modalidades de contrato de afretamento, que podem ser subdivididas em dois
grandes grupos:
Liners: onde as embarcações seguem itinerários pré-definidos e os afretadores
contratam espaços nos mesmos, para que suas cargas sejam transportadas.
Normalmente são navios de pequeno porte.
Tramp: a embarcação fica dedicada às cargas que serão transportadas, pois
geralmente essas cargas ocupam grande parte do navio. Existe também a
classificação quanto ao tipo de contrato, que é dividida de acordo com
Wakamatsu (2008), Vazquez (2002) e Rodrigues (2010) conforme a tabela 2.
Tabela 2 - Classificação quanto ao tipo de contrato
Contrato

Descrição

Contratos

São contratos assinados para uma única viagem, onde a origem e o destino já estão

VCP –

definidos, assim como a quantidade de carga e a data do transporte. O Armador coloca

“Voyage

o navio à disposição do Afretador, devidamente tripulado e abastecido, mediante ao

Charter Party”

pagamento de um frete previamente acordado ou de acordo com a quantidade que
será transportada.

Contratos

Contrato semelhante aos VCP, porém nele são negociadas repetidas viagens durante

COA –

um determinado período de tempo. Na maioria das vezes não se contrata uma

“Contract of

embarcação específica, e sim uma capacidade de carga de transporte, que será

Afreightment”

providenciada pelo fretador na hora da nomeação da carga.

Contratos TCP

É um contrato de aluguel, onde o Armador coloca a disposição do Afretador a

– “Time

embarcação, equipada e armada, durante um determinado período de tempo. A gestão

Charter Party”

náutica ainda é por conta do Armador, que fica responsável por manter os seguros,
mantimentos e tripulação. Em contrapartida a gestão comercial fica por conta do
Afretador, que se torna responsável pelas despesas variáveis da embarcação, como
combustível e custos portuários.

Contratos

Contratos de aluguel por períodos mais longos do que os de Time Charter, geralmente

BCP –

acima de sete anos. O Afretador fica responsável pela gestão náutica e comercial do

“Bareboat

navio.

Charter Party”

Fonte: A Autora (2015)
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2.2. Vetting & Shipvetting

De acordo com Santos (2008) a atividade de Shipvetting é considerada uma
área estratégica em todas as empresas em que se faz necessário o transporte
aquaviário. As suas ações tem impacto de curto e longo prazo nos negócios das
companhias. Para Santos (2008) é a parte que fica responsável por garantir que
os navios estejam operando dentro das normas técnicas e de segurança
estabelecidas pelo mercado. Além de propiciar que todos os envolvidos no
processo de transporte marítimo, bem como a população, recebem os impactos
positivos da atividade, como na proteção da vida, do meio ambiente e de todas
as diversas instalações das companhias (SANTOS, (2008).
Conforme Wakamatsu (2008), o termo Vetting vem do inglês “analisar”, falso
cognato de “vetar”. E suas políticas têm sido cada vez mais estruturadas, as
tornando mais rigorosas. Segundo Santos (2008) a atividade de Shipvetting é
caracterizada por uma sistematização de rastreamento, coleta, seleção e
organização de informações de um navio em potencial. Para que seja avaliado
o risco de afretamento desta embarcação ou para que haja a liberação de acesso
aos terminais marítimos.
Conforme Santos (2008), a atividade de Shipvetting surgiu a partir da
percepção da necessidade de criar e assegurar mecanismos capazes de realizar
os transportes aquaviários de maneira segura. Antes de 1990 não existia a
prática de Vetting de maneira disseminada no mercado mundial. Haviam
sistemas de Vetting desenvolvidos por companhias, porém sem padronização.
O surgimento da padronização ocorreu a partir dos grandes acidentes que
ocorreram (Navio Amoco Cadiz em 1978 e Navio Exxon Valdez em 1989)
(Santos 2008).
Segundo Santos (2008), a atividade de Vetting após 1990 tornou-se um
mecanismo corporativo para a avaliação de riscos e começou a ser amplamente
disseminada. Os níveis de riscos elevados passaram a não ser mais tolerados
pelos operadores na aceitação de navios em seus terminais e os contratos
sofreram modificações, quanto à aceitação do transportados pelo terminal. As
trocas de informações começaram a ter maior favorecimento e serem mais
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frequentes, através dos sites. As inspeções se tornaram um item de suma
importância na liberação das operações. (Santos 2008).
De acordo com Santos (2008), aconteceu a criação de um banco de
dados, compilando as informações referentes às inspeções, fazendo com que as
inspeções físicas se tornassem ótimas fontes de consulta para a atividade de
Vetting. Para Santos (2008), a adoção de padrões começou a influenciar o
comportamento dos clientes, fazendo com que os mesmos buscassem um
transporte de maior qualidade reduzindo embarcações fora do padrão no
mercado de granéis líquidos. Tornando assim, as operações com maior
qualidade e segurança, atendendo os padrões determinados pelo exigente
mercado, visando reduzir os riscos durante as operações nos terminais
aquaviários.

2.2.1 Critérios para avaliação do Vetting

Para Santos (2008) existem quatro critérios relevantes para a avaliação
do Vetting:
a) Os relatórios de inspeção SIRE e CDI Report recentes, que deverão
estar de acordo com padrões de aceitação adotados de acordo com
cada companhia.
b) Status dos Armadores e operadores técnicos do navio, levando em
consideração

o

histórico

operacional

e

gerencial

de

suas

embarcações. Caso esse parecer seja desfavorável, a operação
pretendida poderá ser inviabilizada.
c) Histórico das operações anteriores, este é considerado um fator
relevante na análise.
d) Inspeções de PSC (Port State Control), onde constam as não
conformidades e as detenções relatadas.
De acordo com INTERTANKO (2013), uma das iniciativas mais
significantes de segurança para inspeções é introduzida pela OCIMF (Oil
Companies Internacional Marine Forum) é um programa de relatórios de
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inspeção em navios, chamado de SIRE (Ship Inpection Report Programme).
INTERTANKO (2013) define o sistema SIRE como uma grande base de dados
com informações sobre navios tanques e barcaças. Essencialmente o SIRE tem
seu foco na indústria de navios tanques, garantindo que as normas de segurança
dos navios tanques estejam com qualidade satisfatória.
Segundo a INTERTANKO (2013), o CDI (Chemical Distribution Institute)
é responsável pelo credenciamento e de auditores e de fiscais para fornecerem
relatórios de inspeção e de auditoria nos navios tanques, que são utilizados no
processo de avaliação de riscos. INTERTANKO (2013) caracteriza o CDI como
uma base de dados online que tem como objetivos melhorar a segurança e a
qualidade operacional dos transportes marinhos e armazenamento para a
indústria química; impulsionar o desenvolvimento das melhores práticas na
indústria de transportes marítimos e no armazenamento de produtos químicos;
fornecer informações sobre a legislação internacional para transportes
marítimos.
Conforme Almeida (2011), Port State Control (PSC) teve seu inicio em
1982 quando 14 países europeus concordaram em coordenar o controle de
navios estrangeiros que atracavam em seus portos. O PSC é uma verificação
realizada nos navios para garantir o cumprimento das regras internacionais
referentes à segurança, prevenção de poluição e as condições de vida e de
trabalho a bordo das embarcações. Segundo Almeida (2011), é a maneira
encontrada para que se reforce o cumprimento das convenções quando o
armador e o Estado da bandeira falham com as suas responsabilidades de
implementar ou assegurar tal comprimento.

2.2.2. Perfil Profissional

De acordo com Santos (2008) a atividade de Shipvetting necessita ser
desenvolvida por profissionais experientes, que possuam conhecimentos
multidisciplinares especializados, em disciplinas diversas como legislação,
operação, tripulação, manutenção, entre outras. Santos (2008) ressalta que ele
deve ser um profissional que venha da área naval, com experiências tanto na
37

área técnica como na área do negócio marítimo. O profissional deve manter um
bom relacionamento com o mercado nacional e internacional, implementando e
disseminando as regras e regulamentos de acesso aos terminais das empresas.
De acordo com Santos (2008), eles também devem ser capazes de interagir com
o mercado, toda vez que se fizer necessário, com isenção, experiência e
competência técnica. Os profissionais dessa área são subordinados a alta
gerência das empresas.

2.2.3. Importância do Processo de Vetting no Contexto

Wakamatsu (2008) justifica a necessidade de haver um maior rigor
relacionado à segurança na navegação, devido a uma série de acidentes
ocorridos no passado. Para Wakamatsu (2008), as empresas que gerenciam
terminais tem sido cada vez mais cautelosas para permitir o acesso as
instalações de seus terminais, realizando uma avaliação cautelosa das
condições dos navios.
De acordo com Santos (2008) existem cinco objetivos bastante relevantes
que são alcançados pela atividade de Shipvetting. Primeiro, a imagem
corporativa da companhia responsável pela carga e pela operação fica
protegida. Segundo, antecipar possíveis acontecimentos, procurando minimizar
os riscos prováveis, através dos procedimentos, faz com que os acionistas e a
sociedade recebam respostas aos seus questionamentos quanto à segurança e
investimento. Terceiro, associar a imagem da empresa e suas operações à
qualidade, fazendo com que aconteça maior atração de armadores com elevado
padrão operacional e com embarcações acima da média, para aperfeiçoar seus
padrões de aceitação de navios, incentivando seus clientes a obterem transporte
de maior qualidade. Quarto possibilita credibilidade à empresa, perante as
questões legais e politicas, resguardando a empresa quanto as mesmas
questões. E por fim, faz com que a companhia esteja alinhada com as melhores
práticas da indústria.
Santos (2008) também relata que as políticas implementadas perante a
aceitação dos navios e o nível elevado de exigências nas inspeções, garantem
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o efeito desejado, trazendo resultados cada vez melhores a longo e médio prazo,
um grande exemplo disso é a redução dos navios considerados fora do padrão
no mercado. Para Santos (2008), as inspeções estão sendo realizadas por
profissionais cada vez mais qualificados, tornando-se mais rígidas e criteriosas,
o que faz com que os profissionais de Shipvetting tenham um elevado grau de
importância nas corporações.

2.3. O Vetting e a Logística

O processo de Vetting está inserido dentro da área de logística no modal
aquaviário. Dentro deste modal está estabelecida a logística de navegação de
produtos perigosos, que escoa os produtos através de navios e barcaças.
Incorporado a este contexto encontram-se os terminais, onde ocorrem as
operações de carga e descarga. Para que estas operações aconteçam, existe o
afretamento de navios, que tem como base a negociação de contratos e de
valores de frete.
O processo de Vetting é responsável por garantir a segurança operacional
dos navios que irão realizar as operações logísticas. Está análise é mitiga
possíveis acidentes e assegura que as embarcações atendam os requisitos de
segurança impostos pelos terminais e pelas empresas que são responsáveis
pela carga.
A figura 6 representa a inserção do processo de Vetting dentro do modal
aquaviário e sua relação com a logística de navegação. Dentro da parte
operacional, o processo de Vetting está associado com os terminais de carga e
descarga e com o transporte de produtos perigosos. E na parte administrativa e
de contratação logística, o processo de Vetting está relacionado com o
afretamento de navios, com as negociações de frete e com os contratos de
navegação para o serviço pretendido.
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Figura 6 - Síntese entre logística e Vetting

Fonte: A Autora (2015)
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para Cauchick Miguel (2007), a necessidade de embasamento científico
adequado, caracterizada pelo busca de melhor abordagem de pesquisa,
métodos e técnicas utilizados, justifica a importância metodológica de um
trabalho. Neste capítulo serão apresentados os procedimentos metodológicos
adotados por este trabalho.

3.1. Método de Pesquisa

O presente trabalho tem como objetivo geral evidenciar a importância e a
efetividade do processo de Vetting, visando minimizar/mitigar os riscos
envolvidos no transporte aquaviário, aumentando a segurança operacional dos
navios que transportam granéis inflamáveis provenientes da BRASKEM S.A..
Para isso optou-se por realizar um estudo de caso do acidente que aconteceu
com o navio Golden Miller, no Porto de Aratu em dezembro de 2013.
A escolha do estudo de caso do Golden Miller ocorreu pois foi um acidente
de grande dimensão e colocou em risco os moradores da região. Também houve
a possibilidade de vazamento de produto químico. O que ocasionaria um grande
impacto ambiental que colocaria a empresa em exposição. E, além disso,
acarretou em uma grande perda financeira, visto que os custos deste acidente
foram estimados em R$ 6.000.000,00.
De acordo com Souza (2005), o estudo de caso propícia o desenvolvimento
de uma nova teoria, o aumento do entendimento sobre determinado evento,
sendo ele real e contemporâneo. Paralelo a isso, Mattar (1996) traz como
principal objetivo do estudo de caso o aprofundamento do conhecimento a partir
de um problema não suficientemente definido. Para a pesquisa em questão, o
estudo de caso será uma ferramenta bastante relevante para solidificar o objetivo
deste trabalho. Ele trará a fundamentação necessária para que e importância do
processo de Vetting seja evidenciada. Pois, se o acidente com o navio Golden
Miller aconteceu, mesmo tendo passado pelo processo de Vetting, poderia haver
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muito mais exposição ao perigo, e, aos danos ambientais, caso esse processo
não acontecesse.
Yin (2010) diz que os estudos de caso procuram explanar os motivos pelo
qual as decisões e/ou conjunto delas foram tomadas, como foram elaboradas e
quais foram os resultados alcançados. Yin (2010) também classifica os estudos
de caso de acordo com seu conteúdo e objetivo final ou quanto à quantidade de
casos. No estudo de caso do Golden Miller, optou-se por fazer um estudo de
caso único deste acidente. Pois de acordo com Yin (2010), quando se idealiza
um projeto de estudo de caso, é importante que exista a distinção entre estudos
de casos múltiplos ou únicos. Segundo Yin (2010), uma justificativa para a
escolha de um estudo de caso único é quando ele representa um caso extremo
ou peculiar, e também, quando o caso é incomum ou raro, crítico ou revelador
são envolvidos, provavelmente casos únicos.
O método do estudo de caso, de acordo com Cauchick Miguel (2007) tem a
definição de passos de acordo com a figura 7.
Figura 7 - Passos para a condução de um estudo de caso

Fonte: Cauchick Miguel (2007)
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3.2. Método de Trabalho

Para dar início a pesquisa do estudo de caso, foi realizada a revisão
sistemática da literatura, onde foram selecionadas publicações que tratassem
sobre o tema proposto. Durante essa etapa, verificou-se que foram encontradas
poucas publicações relevantes relacionadas ao processo de Vetting, dentro do
contexto de logística de navegação, como pode ser visto no quadro 1.
Com essa constatação surgiu a oportunidade de desenvolver um estudo de
caso referente a um acidente que ocorreu em dezembro de 2013, no porto de
Aratu. Em que um navio, chamado Golden Miller pegou fogo durante a operação
de carga de Propeno. Para que o estudo de caso pudesse se concretizar, foram
seguidos alguns passos importantes, como mostra a figura 8.
Figura 8 - Método de trabalho

Fonte: A Autora, baseado em Cauchick Miguel (2007)

A definição da estrutura conceitual teórica foi realizada a partir da revisão
sistemática da literatura, que deu origem ao referencial teórico desta pesquisa.
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Nele foi abordado o tema macro, que é a área de logística. Onde foi evidenciada
a área de transporte de produtos perigosos. E também, o tema de estudo desta
pesquisa, que é o processo de Vetting.
O planejamento do caso surgiu a partir da proposta de realizar um estudo
de caso do acidente do navio Golden Miller. Para que a importância do trabalho
de Vetting fosse destacada, dentro da área logística de navegação, no modal
aquaviário.
Nesse estudo de caso, a coleta de dados ocorreu a partir de aplicação de
entrevistas com pessoas que estiveram envolvidas no evento, de todos os níveis
operacionais, como sugere Cauchick Miguel (2007) e também na análise de
documentos e reportagens veiculadas na mídia após o acidente. Segundo Yin
(2010), não é recomendável na condução de estudos de caso a abordagem de
fontes individuais de evidência. Para Yin (2010) um ponto forte da coleta de
dados para a realização do estudo de caso é a oportunidade de utilizar diferentes
fontes de evidência, que permitam ao pesquisador uma maior abordagem nos
aspectos históricos e culturais, bem como o desenvolvimento de linhas
convergentes de investigação, em um processo de triangulação de dados. De
acordo com Flick (2009), a triangulação de dados combina diversos métodos,
dando a eles igual relevância, o que faz com que este método supere as
limitações de um método único, por este motivo a triangulação tem sido
amplamente discutida e tem tido uma grande aceitação, tanto na coleta como na
análise de dados. E, segundo Creswell (2007), buscando assegurar a validade
interna nas pesquisas qualitativas, é necessário fazer uma triangulação de
diferentes fontes de informações de dados para confirmar a exatidão dos
resultados em uma pesquisa. A figura 9 representa a convergência de múltiplas
fontes de evidência aplicada nesta pesquisa.
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Figura 9- Convergência de múltiplas fontes de evidência

Fonte: A Autora (2015)

De acordo com Lakatos e Marconi (2003), entrevista é definida como um
encontro com o objetivo de obter informações a respeito de um determinado
assunto, a partir de uma conversa de natureza profissional. Para Lakatos e
Marconi (2003), a entrevista tem como principal objetivo obter informações sobre
determinado assunto ou problema de um determinado entrevistado e podem ser
divididas em três tipos:
a. Padronizada ou estruturada: É a entrevista onde existe um roteiro
previamente definido e as perguntas são pré-determinadas,
elaboradas a partir de um questionário e respondida por pessoas
selecionadas de acordo com um plano. O objetivo de padronizar as
entrevistas é obter as mesmas respostas, para que elas possam
ser comparadas. O pesquisador não tem liberdade para fazer
adaptações ao questionário e nem para alterar sua ordem.
(LAKATOS & MARCONI, 2003).
b. Despadronizada ou não estruturada: É a entrevista onde o
pesquisador tem a liberdade de desenvolver cada situação da
maneira que considere mais adequada. Geralmente as perguntas
são abertas e respondidas dentro de uma conversação. Este tipo
de entrevista apresenta três modelos: focalizada, clínica e não
dirigida. (LAKATOS & MARCONI, 2003).
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c. Painel: Consiste em repetir as mesmas perguntas, em intervalos
de tempo diferente, às mesmas pessoas para observar a evolução
de suas opiniões. A elaboração das perguntas deve ser de maneira
diversa para que não haja distorção nas respostas. (LAKATOS &
MARCONI, 2003).
As entrevistas desta pesquisa foram elaboradas de forma padronizada e
estruturada para que se torne possível a comparação das respostas dos
entrevistados. O questionário foi elaborado a partir da aplicação do teste piloto,
que foi realizado com um profissional especialista no assunto proposto.
Com a aplicação do teste piloto surgiu a necessidade de uma adequação
no questionário proposto inicialmente, para que as questões elaboradas
pudessem ser avaliadas, quanto à relevância e ao grau de entendimento do
acidente. Para que fosse possível obter conclusões relevantes sobre o tema
apresentado. Após a aplicação do teste piloto, a coleta de dados foi realizada
pelo questionário final aplicado ao grupo total de pessoas que estiveram
envolvidas na solução do acidente no dia em que ocorreu, bem como as que
estiveram presentes durante as análises do mesmo, como mostra o quadro 3. A
escolha das pessoas que responderam o questionário foi baseada no grau de
envolvimento de cada uma com o acidente, bem como, com os seus diferentes
níveis hierárquicos, como sugere Cauchick Miguel (2007).

Quadro 3 - Grupo de pessoas entrevistadas

Atividade

Número de entrevistados

Gerência

01

Coordenação

02

Especialista em Logística

02

Análise/Contratações Logísticas

05

Segurança operacional

01

Operação

03
Fonte: A Autora (2015)
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A condução das entrevistas foi feita de duas maneiras, presencial e via email. Considerou-se o contato telefônico, porém não foi possível devido ao
conflito de agendas e também devido à facilidade de perda de informações por
este meio. Os questionários foram encaminhados para as pessoas escolhidas
responderem, com as explicações necessárias para que elas tenham o perfeito
entendimento do mesmo.
A análise dos dados e o relatório com as considerações finais foram o
compilado dos questionários aplicados e das análises previamente realizadas
pela equipe multidisciplinar que atuou durante o acidente, incluindo a
documentação e as reportagens. Para que os dados pudessem ser analisados
for utilizado o método de análise de conteúdo proposto por Bardin (2011).
O método de análise de conteúdo proposto por Lawrence Bardin (2011) é
dividido em três polos cronológicos:


Pré-análise;



Exploração do material;



Tratamento dos resultados, inferência e interpretação;

De acordo com Bardin (2011), o polo cronológico da pré-análise é
considerado a fase de organização; seu objetivo é tornar as ideias iniciais mais
operacionais, sistematizando-as, para que possa ser desenvolvido um esquema
preciso das operações sucessivas em um plano de análise. Bardin (2011) atribui
a esta primeira fase três missões. A primeira delas é a escolha dos documentos
a serem submetidos à análise, onde convém escolher os documentos
suscetíveis para o fornecimento das informações sobre o problema proposto. A
segunda missão é a formulação das hipóteses e dos objetivos. E a última delas
é a elaboração de indicadores para fundamentar a interpretação final.
Para Bardin (2011), a exploração de material é uma fase longa e
fastidiosa, que é composta por operações de codificação, decomposição ou
enumeração, de acordo com as regras que foram estipuladas na fase anterior.
Segundo Bardin (2011), o tratamento dos resultados obtidos e as suas
interpretações são o polo cronológico onde todos os resultados brutos obtidos
são tratados para que possam se tornar significativos e válidos. Para Bardin
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(2011), quando o analista possui à sua disposição dados significativos e fiéis, ele
pode propor interferências e colocar a frente algumas interpretações de acordo
com os objetivos previstos, bem como outras descobertas inesperadas.
A categorização de acordo com Bardin (2011) é a operação de
classificação de elementos de um conjunto por diferenciação e por
reagrupamento segundo gênero (analogia), com critérios pré-definidos. Estas
categorias reúnem unidades de registro, sob um título genérico, que ocorre em
razão das características comuns destes elementos. Para Bardin (2011), esta
categorização pode ser dividida em: semântica (categorias temáticas), sintática
(verbos e adjetivos), léxica (classificação das palavras) e expressiva
(categorias).
Para Grzybovski e Mozzat (2011), novas tecnologias tem cada vez mais
influência nas pesquisas científicas. Para Grzybovski e Mozzato (2011), o uso
de programas para a análise de dados auxilia o pesquisador nas pesquisas
qualitativas. Para este trabalho de pesquisa, o programa definido para o auxílio
na análise de conteúdo foi o ATLAS*ti, que tem a função de planejar projetos.
Segundo Grzybovski e Mozzato (2011), a análise de conteúdo constitui-se de um
método de tratamento de comunicações, podendo ser bastante ampla, de acordo
com os objetivos e delineamentos metodológicos definidos pela pesquisa,
fazendo com que surja a necessidade da utilização de técnicas computacionais,
estatísticas ou não. Para isso, o uso de softwares facilita e qualifica o processo
de análise. É importante ressaltar que os softwares servem apenas para facilitar
a análise e a interpretação, não eximindo o pesquisador de adotar um método
de análise que seja coerente e pertinente ao tema desenvolvido pelas pesquisas
(GRZYBOVSKI & MOZZATO, 2011).
Segundo Grzybovski e Mozzato (2011), o cuidado com a descrição e com
a execução de cada uma das fases da análise, faz com que se tenha maior
confiabilidade e validade na pesquisa. A análise do estudo de caso do Golden
Miller foi estruturada a partir da análise de conteúdo conforme os polos
cronológicos propostos por Bardin (2011). No polo cronológico da pré-análise
foram estabelecidos os documentos que seriam analisados na triangulação de
dados. O polo cronológico da exploração do material foi realizado a partir da
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aplicação dos resultados das entrevistas no software ATLAS*ti, para que os
dados pudessem ser extraídos. No que tange ao polo cronológico do tratamento
dos resultados e interpretações foram analisados os resultados obtidos através
do software, juntamente com os documentos e as reportagens que foram
previamente definidos.
Tabela 3- Perguntas da entrevista
Pergunta

Embasamento

Objetivo

teórico
Você tem conhecimento sobre
o acidente de Navio Golden
Miller, no porto de Aratu em
Dezembro de 2013?

Tema do estudo de

Contextualizar e introduzir o assunto

caso

do estudo de caso.

Você tem conhecimento sobre
as medidas tomadas pela
empresa para o tratamento
deste acidente? Se sim, quais
foram?

Logística de

Contextualizar e introduzir o assunto

produtos perigosos

do estudo de caso.

O que você entende como

Evidenciar a preocupação da empresa
com atendimento à emergências.

Definição de Vetting

Vetting?
E tem conhecimento da sua
finalidade?

Mostrar os diferentes entendimentos
sobre o que é o processo de Vetting.

Definição de Vetting

Mostrar os diferentes entendimentos
sobre a finalidade do processo de
Vetting.

Você tem conhecimento que a
empresa possui processo de
Vetting?

Contextualização do

Mostrar que a empresa possui o

processo na

processo de Vetting.

empresa
Você considera esse processo
relevante? Por quê?

Importância do

Mostrar a relevância do processo de

processo no

Vetting.

contexto
Você considera esse processo
efetivo? Por quê?

Importância do

Mostrar a efetividade do processo de

processo no

Vetting.

contexto
Como o processo de Vetting
impacta ou como já impactou
nas suas atividades?

Síntese Logística e

Mostrar o que impacta o processo de

Vetting

Vetting nas atividades logísticas.

Em sua opinião, sem o
processo de Vetting, quais
proporções e/ou
consequências o acidente do
Golden Miller poderia ter tido?

Mitigação de riscos,

Mostrar que mesmo com o processo

processo de Vetting

de Vetting podem haver acidentes e
que sem este processo eles poderiam
ter proporções muito maiores.
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Quais as ações desenvolvidas

Segurança

Mostrar a preocupação em mitigar

na sua atividade podem mitigar

operacional

futuros acidentes, aumentando a

futuros acidentes?
Com o acidente, como você
passou a enxergar sua
atividade? Alguma medida e/ou
mudança foi tomada, com
relação à segurança?

segurança operacional.
Síntese Logística e

Mostrar a conscientização dos

Vetting

entrevistados, referente a segurança
operacional.

Fonte: A Autora (2015)
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste capítulo serão apresentados os resultados das análises que foram
realizadas na condução do estudo de caso. De acordo com os critérios
estabelecidos no método de trabalho.
4.1. Análise de conteúdo

A análise de resultados desta pesquisa foi baseada na técnica de análise de
conteúdo proposta por Bardin (2011).
4.1.1 Análise frequencial simples

A primeira etapa para a realização da análise de conteúdo foi medir a
frequência de utilização das palavras no corpus (conjunto de texto analisado).
Com esta análise, foi possível determinar os termos que são considerados mais
relevantes para esta pesquisa, de acordo com sua utilização.
A análise de frequência indicou as ideias mais abordadas nas entrevistas.
O que possibilitou a realização da etapa seguinte da análise de conteúdo, onde
foram criados códigos (Codes) no software ATLAS*ti. Estes Codes são as
análises de registros propostas por Bardin (2011). É com base neles que o
conteúdo poderá ser verificado e analisado posteriormente.
Após a criação dos Codes, foram analisadas todas as entrevistas com o
auxílio do software. Onde cada Code foi marcado de acordo com o conteúdo que
estava inserido em cada entrevista. Todas as vezes que uma frase classificou,
definiu ou explicou algum dos termos, ela foi marcada com o Code
correspondente. Esta etapa permitiu a contagem, a classificação e a
comparação dos termos, e por fim, a análise de inferência.
O primeiro dado obtido para a análise após a etapa de marcação de
códigos é a quantidade de unidades de registros presentes no texto. Que são
referentes a cada termo analisado nas entrevistas e na fundamentação teórica.
A tabela 4 representa as unidades de registro mais frequentes nas análises das
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entrevistas, mostrando a quantidade de vezes em que cada Code apareceu,
juntamente com o seu percentual relativo ao total de Codes (quantidade: 543).
Tabela 4 - Unidades de registro mais frequentes
Palavra/Unidade de registro
Vetting
Acidente
Segurança
Navio
Atividade pessoal
Braskem
Processo
Operação
Avaliação de navios
Golden Miller
Transporte de produtos
Contratação
Terminais
Efetividade
Relevância
Boas práticas
Risco
Condições técnicas
Impacto ambiental
Importância
Porto
Procedimento
Requisitos
Documentos
Emergência
Impacto econômico
Analise de risco
Embarcação
Logística
Atuação preventiva
Carga
Compressor do navio
Medidas preventivas

Quantidade
94
53
50
35
29
29
27
25
24
24
20
18
15
12
11
9
9
6
6
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
1
1

Percentual
17,31%
9,76%
9,21%
6,45%
5,34%
5,34%
4,97%
4,60%
4,42%
4,42%
3,68%
3,31%
2,76%
2,21%
2,03%
1,66%
1,66%
1,10%
1,10%
0,92%
0,92%
0,92%
0,92%
0,74%
0,74%
0,74%
0,55%
0,55%
0,55%
0,37%
0,37%
0,18%
0,18%

Fonte: A Autora (2015)

Segundo Bardin (2011) não se analisa somente a simples frequência da
aparição dos elementos do texto, mas também se analisa as relações que esses
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elementos mantêm entre si. De acordo com Bardin (2011) a análise das
coocorrências (ou análise de contingências), faz com que a análise frequencial
simples seja completada e vem obtendo cada vez mais importância. A análise
frequencial simples mostrou os elementos do texto que mais apareceram dentro
das análises no ATLAS*ti, no qual o Vetting aparece com maior frequência, com
94 vezes, totalizando 17,31%, seguido de acidente, com 53 vezes e segurança,
com 50, conforme mostra a tabela 4.
Após a análise de frequência, foi realizado o aprofundamento com a
análise de coocorrências, de acordo com a seção a seguir.
4.1.2 Análise de coocorrências

De acordo com Bardin (2011), análise das coocorrências clarifica as
estruturas da personalidade, as preocupações latentes de um indivíduo ou de
um grupo de pessoas, os estereótipos, além das representações sociais e
ideológicas. Para Bardin (2011), com esta forma de análise é possível extrair do
texto as relações entre os elementos que o compõem, assinalando presenças
simultâneas (coocorrências) de dois ou mais elementos em uma mesma unidade
de contexto.
Para a realização desta etapa, Bardin (2011) sugere o procedimento de
Osgood. Segundo Bardin (2011), este procedimento é realizado da seguinte
maneira:
a. Escolher as unidades de registro e categorizá-las;
b. Escolher as unidades de contexto;
c. Codificar;
d. Calcular as coocorrências (matriz de contingência);
e. Representar e interpretar os resultados.
A etapa onde se elencaram os termos cuja coocorrência é mais
significativa foi realizada utilizando-se a ferramenta Query Tool do ATLAS*ti.
Esta ferramenta permite que sejam realizados diversos tipos de busca e de
contagens, entre eles o de coocorrência. O objetivo desta análise é mostrar os
termos que tem maior afinidade, aparecendo juntos na mesma citação. A tabela
5 apresenta os resultados obtidos nesta fase da análise.
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Tabela 5 - Cofrequência entre Unidades de Registro ou Categorias
Unidade A

Unidade B

Vetting
Vetting
Vetting
Vetting
Segurança
Terminais
Operação
Vetting
Vetting
Vetting
Operação
Segurança
Terminais
Vetting
Segurança
Vetting
Transporte de Produtos
Transporte de Produtos
Segurança
Segurança
Segurança
Vetting
Transporte de Produtos
Vetting
Transporte de Produtos
Terminais
Navio
Transporte de Produtos
Operação
Transporte de Produtos
Mitigação de risco
Transporte de Produtos
Mitigação de risco
Transporte de Produtos
Terminais
Transporte de Produtos
Terminais
Terminais
Boas práticas
Segurança
Vetting
Vetting

Segurança
Processo
Navio
Avaliação de navios
Operação
Operação
Navio
Acidente
Operação
Transporte de produtos
Avaliação de navios
Acidente
Emergência
Braskem
Atividade pessoal
Contratação
Segurança
Braskem
Processo
Navio
Avaliação de navios
Atividade pessoal
Processo
Golden Miller
Relevância
Processo
Avaliação de navios
Condições técnicas
Acidente
Terminais
Acidente
Operação
Boas práticas
Navio
Segurança
Contratação
Documentos
Acidente
Avaliação de navios
Relevância
Relevância
Efetividade

Soma das Unidades Cofrequência
144
121
129
118
75
40
60
82
119
114
49
103
19
123
79
112
70
49
77
85
74
123
47
118
33
42
59
26
78
35
62
45
18
55
65
38
19
68
30
61
105
106

38
31
32
29
17
8
12
16
22
21
9
18
3
19
12
17
10
7
11
12
10
16
6
15
4
5
7
3
9
4
7
5
2
6
7
4
2
7
3
6
10
10

Percentual
26,39%
25,62%
24,81%
24,58%
22,67%
20,00%
20,00%
19,51%
18,49%
18,42%
18,37%
17,48%
15,79%
15,45%
15,19%
15,18%
14,29%
14,29%
14,29%
14,12%
13,51%
13,01%
12,77%
12,71%
12,12%
11,90%
11,86%
11,54%
11,54%
11,43%
11,29%
11,11%
11,11%
10,91%
10,77%
10,53%
10,53%
10,29%
10,00%
9,84%
9,52%
9,43%

Fonte: A Autora (2015)
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A partir da análise de coocorrências pode-se perceber os termos que
possuem maior afinidade e que apareceram juntos na mesma citação. De acordo
com os resultados apresentados na tabela 5, nota-se que o termo Vetting
apareceu ligado inúmeras vezes com os termos segurança (soma de unidades
de 144 e cofrequência de 38 vezes), processo (soma de unidades de 121 e
cofrequência de 31 vezes), navio (soma de unidades de 129 e cofrequência de
32 vezes) e avaliação de navios (soma de unidades de 118 e cofrequência de
29 vezes). No que tange a teoria, de acordo Santos (2008) o Vetting é a parte
que fica responsável por garantir que os navios estejam operando dentro das
normas técnicas e de segurança estabelecidas pelo mercado. Para Wakamatsu
(2008) existe uma necessidade de haver um maior rigor relacionado à segurança
na navegação, devido a uma série de acidentes ocorridos no passado.
Wakamatsu (2008) afirma que as empresas que gerenciam terminais tem sido
cada vez mais cautelosas para permitir o acesso as instalações de seus
terminais, realizando uma avaliação cautelosa das condições dos navios.
A primeira conclusão inferida mostra que o Vetting reúne as principais
unidades de registro, sendo elas: a segurança, o processo e os navios. Ele está
associado também com a avaliação de navio e o transporte de produtos, como
mostra tabela 5. Esta primeira conclusão está de acordo no que tange a
fundamentação teórica desta pesquisa, pois de acordo com Santos (2008) a
atividade de Shipvetting é considerada uma área estratégica em todas as
empresas e é a parte que fica responsável por garantir que os navios estejam
operando dentro das normas técnicas e de segurança estabelecidas pelo
mercado.
As entrevistas realizadas dentro da organização, mostraram que todos os
entrevistados tem consciência da importância do processo de Vetting para a
empresa. Mesmo que a grande maioria dos entrevistados não fossem
especialistas em Vetting, as respostas dadas ao questionário apresentam
segurança dos entrevistados em afirmar que este processo é relevante para a
empresa no que tange a segurança operacional dos navios. As respostas
também tem unanimidade quando se questionou sobre a efetividade do
processo dentro da organização; os entrevistados afirmaram que o Vetting é
efetivo para que haja a mitigação de riscos operacionais.
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Quando foram questionados sobre quais teriam sido as proporções do
acidente com o Golden Miler se não tivesse ocorrido o processo de Vetting para
aquela

embarcação,

os

entrevistados

responderam

que

teriam

sido

catastróficas. Que a população que vive nas proximidades do terminal de Aratu
estaria comprometida em relação ao ambiente contamidado e que o meio
ambiente da área teria sofrido com o possíveis derramantos de Propeno.
Afirmaram que a imagem da Braskem S.A. ficaria comprometida e que os custos
com o acidente poderiam ter sido maiores. O que deixaria a empresa em uma
situação ainda mais delicada.
A análise das entrevistas trouxe um ponto bastante relevante para esta
pesquisa, os entrevistados passaram a reavaliar suas atividades após o acidente
com o Golden Miler. Os entrevistados começaram a se preocupar mais com o
impacto das suas atividades dentro da organização. E, passaram a priorizar
ainda mais a segurança operacional, para diminuir ainda mais o risco de
acidentes no transporte de produtos. Isto aconteceu em conjunto com a
reestruturação do processo de Vetting.

4.1.3 Redes

O software ATLAS*ti possui uma ferramenta que permite a criação de redes.
As redes são utilizadas para que a relação entre as unidades de registro possam
ser demonstradas graficamente. A aplicação desta ferramenta na pesquisa foi
essencial para que as conexões entre os termos mais relevantes pudessem ser
visualizadas de forma clara.
Foram criadas redes com as principais de unidades registro desta pesquisa.
A figura 10 representa a rede de conexões do Vetting. A rede mostra a ligação
do Vetting com as partes que compõem o seu processo e com as áreas onde ele
está inserido. A figura 10 salienta também que as palavras que se conectam com
o tema central tem conexões entre elas próprias, como pode ser visto entre
impacto ambiental e mitigação de riscos por exemplo.
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Figura 10 - Rede do Vetting no ATLAS*ti

Fonte: A Autora (2015)

A figura 11 representa a rede de conexões do navio Golden Miller, fonte do
estudo de caso. O Golden Miller, de acordo com o que mostra sua rede, está
ligado com os principais termos relacionadas ao contexto de logística e ao
processo de Vetting. Pode-se perceber através da análise de conteúdo, que o
Navio Golden Miller, fonte do estudo de caso desta pesquisa, está diretamente
relacionado com o tema proposto, o Vetting. Como pode ser visto na figura 11.
A fundamentação teórica está presente no que se refere ao Golden Miller, no
que tange a preocupação da Braskem com o impacto ambiental e no impacto
econômico na organização. Assim como no que tange ao tema desta pesquisa,
sobre a importância do processo de Vetting para a segurança operacional nos
navios.
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Figura 11 - Rede do Golden Miller no ATLAS*ti

Fonte: A Autora (2015)

A figura 12 representa a rede de conexões sobre a importância e a
efetividade do processo de Vetting. A rede mostra as conexões entre a
relevância do processo de Vetting e as boas práticas aliadas a segurança. De
acordo com a análise da documentação do acidente, pode-se perceber a
preocupação da empresa em minimizar os riscos de que este tipo de acidentes
ocorram novamente, fazendo a análise das possíveis causas desse evento e
podendo analisar onde deveriam atuar para que os riscos fossem mitigados. A
efetividade do processo de Vetting para Santos (2008), as políticas
implementadas perante a aceitação dos navios e o nível elevado de exigências
nas inspeções, garantem o efeito desejado, trazendo resultados cada vez
melhores a longo e médio prazo, um grande exemplo disso é a redução dos
navios considerados fora do padrão no mercado. De acordo com Santos (2008),
as inspeções estão sendo realizadas por profissionais cada vez mais
qualificados, o que as torna mais rígidas e criteriosas, fazendo com que os
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profissionais de Vetting tenham um elevado grau de importância nas
corporações.

Figura 12 - Rede de efetividade e relevância do processo de Vetting no ATLAS*ti

Fonte: A Autora (2015)

Por fim, a figura 13 representa a rede de conexões de transportes logísticos,
dentro do contexto abordado por esta pesquisa. Nela podem ser notadas as
relações existentes entre o afretamento de navios e as operações do terminais;
a mitigação de riscos e o impacto ambiental, bem como as medidas preventivas
e o impacto econômico das atividades. A conclusão inferida, a partir da análise
da figura 13, é sobre a efetividade e a relevância do processo de Vetting dentro
do contexto de logística de navegação. A rede representada pela figura 13
demonstra que relevância e a efetividade estão diretamente ligadas ao Vetting e
atuação preventiva, o que inclui as boas práticas e a segurança operacional. No
que tange a teoria, esta conclusão esta relacionada ao que Santos (2008)
ressaltou: a atividade de Shipvetting surgiu a partir da percepção da necessidade
de criar e assegurar mecanismos capazes de realizar os transportes aquaviários
de maneira segura. Também pode-se ressaltar no que tange ao transporte de
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produtos, as relações entre segurança, operações e terminais. Assim como com
as boas práticas, condições técnicas, requisitos legais e com o processo de
Vetting. O processo de Vetting, de acordo com Santos (2008) propicia que todos
os envolvidos no processo de transporte marítimo, bem como a população,
recebem os impactos positivos da atividade, como na proteção da vida, do meio
ambiente e de todas as diversas instalações das companhias. O que vai de
encontro com a Associação Brasileira de Transporte e Logística de Produtos
Perigosos (2014), no que tange a definição de transporte de produtos perigosos,
visto na fundamentação teórica desta pesquisa. A ABTLP (2014) define
transporte de produtos perigosos como todo o deslocamento de um produto que
represente risco a saúde das pessoas, a segurança pública e ao meio ambiente
de um local para outro.

Figura 13 - Rede de transporte de produtos dentro do contexto da pesquisa no
ATLAS*ti

Fonte: A Autora (2015)
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A triangulação de dados das entrevistas com a parte documental do acidente
do navio Golden Miller, mostrou que este evento possibilitou uma reestruturação
no que tange a prevenção de acidentes. A documentação da análise de causa
do acidente propôs sistematizar o processo de análise de risco em Logística e
Operações, o que inclui o processo de Vetting. Isso oportunizou uma
reestruturação da área de Vetting dentro da organização, fazendo com que as
normas internas e requisitos fossem revisados, diminuindo o risco de que
ocorram novos acidentes como o do Golden Miler, que foi o que originou o estudo
de cado desta pesquisa. Este ponto vem de encontro com a fundamentação
teórica no que se refere à adoção de padrões que começou a influenciar o
comportamento dos clientes, fazendo com que os mesmos buscassem um
transporte de maior qualidade reduzindo embarcações fora do padrão no
mercado de granéis líquidos (SANTOS, 2008). Tornando assim, as operações
com maior qualidade e segurança, atendendo os padrões determinados pelo
exigente mercado, visando reduzir os riscos durante as operações nos terminais
aquaviários (SANTOS,2008).
A documentação da análise do acidente também trouxe oportunidade de
melhoria a revisão dos contratos de afretamento dos navios. Na análise de
conteúdo, a unidade de registro de contratação aliada com o Vetting teve
destaque dentro da análise das entrevistas, tendo 122 unidades de registro e 17
cofrequências. No que tange a teoria, Wakamatsu (2008) diz que os afretadores
são as empresas, de grande porte e com muitos ativos, que necessitam contratar
este tipo de transporte. O transporte dos produtos deve estar aliado as boas
práticas e as preocupações ambientais da Braskem S.A..
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5. CONCLUSÕES

Esta pesquisa tem como objetivo evidenciar a importância e a efetividade do
processo de Vetting dentro do contexto de logística de navegação. Para tal, foi
realizado um estudo de caso de acordo com a metodologia proposta por Yin
(2010), utilizando como técnica de análise a análise de conteúdo proposta por
Bardin (2011).
A análise de conteúdo de acordo com a metodologia proposta por Bardin
(2011) possibilitou que as relações entre a logística e o Vetting fossem vistas de
maneira clara. E, além disso, permitiu que fossem obtidas conclusões relevantes
sobre o tema proposto. Estas conclusões em conjunto com a triangulação de
dados, proposta por Yin (2010), Flick (2009) e (2007) permitiram que as relações
entre a logística e o assunto tema desta pesquisa, o processo de Vetting, fossem
demonstrados e confrontados com a teoria. As análises das entrevistas ficaram
consistentes devido ao uso do software ATLAS*ti, pois ele possibilitou mostrar
as relações entre as unidades de registro mais relevantes
A partir da análise de conteúdo com o auxílio do software ATLAS*ti, os termos
mais relevantes dentro das entrevistas realizadas foram trazidos. Mostrando as
suas relações dentro da teoria exposta no capítulo 2. Isso possibilitou a análise
dos dados. A triangulação de dados oportunizou o confronto entre os resultados
das entrevistas e a análise qualitativa dos documentos. O que trouxe conclusões
bastante satisfatórias para que o objetivo desta pesquisa fosse atingido.
Para que esta pesquisa fosse realizada, foi feita uma revisão sistemática
da literatura. Esta revisão mostrou que foram encontradas poucas publicações
relacionadas ao tema proposto. O que trouxe algumas limitações para a
realização desta pesquisa. Devido a esta limitação, sugere-se que sejam
desenvolvidos estudos posteriores com o mesmo tema. Para que o processo de
Vetting possa ser mais conhecido dentro do meio acadêmico e para que ele
possa ser aprofundado, visto que a sua atuação é bastante relevante para o
transporte de cargas perigosas.
Além da limitação relacionada as publicações disponíveis sobre o tema,
esta pesquisa teve como restrição o fato de ser um único caso dentro de uma
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única empresa. Apesar de ser um caso bastante relevante no que tange as suas
consequências. Para Yin (2010), uma justificativa para a escolha de um estudo
de caso único é quando ele representa um caso extremo ou peculiar, e também,
quando o caso é incomum ou raro, crítico ou revelador são envolvidos,
provavelmente casos únicos.
A partir da triangulação de dados das entrevistas com a parte documental do
acidente do navio Golden Miller, pode-se perceber que este evento possibilitou
uma reestruturação no que tange a prevenção de acidentes dentro da
organização. A documentação da análise de causa do acidente propôs
sistematizar o processo de análise de risco em Logística e Operações, o que
inclui o processo de Vetting. Resultando assim, em uma reestruturação da área
de Vetting dentro da empresa. As normas internas e requisitos foram revisados,
ocasionando na diminuição de risco para que ocorram novos acidentes como o
que foi estudo de caso desta pesquisa. O processo de contratação de navios,
mostrado na figura 4 – diagrama EPC, já é o processo que foi remodelado após
o acidente. Esta remodelagem fez com que aumentasse o rigor nas
documentações exigidas para a aprovação do navio, fazendo com que somente
embarcações em condições seguras pudessem transportar as cargas
provenientes da Braskem S.A..
A documentação da análise do acidente também trouxe oportunidade de
melhoria a revisão dos contratos de afretamento dos navios. Para que o
transporte dos produtos esteja aliado as boas práticas e as preocupações
ambientais da empresa.
Enfim, os resultados obtidos por esta pesquisa demonstram a importância
do processo de Vetting para garantir a mitigação de riscos e a segurança
operacional de navios. O presente trabalho contribui para esclarecer as relações
existentes entre o processo de Vetting e as atividades relacionadas à logística
de navegação. Bem como mostrar que mesmo que o processo seja realizado ele
não garante a não ocorrência de acidentes, ele minimiza os riscos de que eles
aconteçam, antecipando possíveis falhas.
Por este trabalho se tratar de um estudo de caso único, sugere-se fazer
uma nova pesquisa que correlacione a aplicação do processo de Vetting com
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mais acidentes envolvendo navios cargueiros, para que se quantifique a
importância da atividade. Também recomenda-se que sejam desenvolvidas
novas pesquisas para que o tema se torne mais disseminado no âmbito
acadêmico, visto que atualmente ele se encontra mais difunidido dentro do meio
empresarial e no cotidiano operacional.
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