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“A fila de navios a espera de autorização para atracar no 

Porto de Santos, maior da América Latina, bateu novo 

recorde, chegou a 119 navios parados, enquanto este 

número em dias normais não passa de 10”. 
O Estado de S. Paulo 24/08/2010

“O Aeroporto de Guarulhos, o maior do Brasil, teve que 

fazer mutirão para liberar cargas que estavam ao relento 

por falta de áreas para armazenagem”. 
O Estado de S. Paulo 24/08/2010

“Neste ano, devem passar pelo aeroporto paulista 

(Cumbica) 25,5 milhões de passageiros, 25% a mais do 

que ele comporta” – Revista Veja 11/08/2010.



“Um exemplo já clássico do descompasso entre o caminho que o Brasil 

almeja e sua infra-estrutura é a Ferrovia Norte-Sul, cuja construção se arrasta 

desde 1987. Até hoje, apenas 587 quilômetros dos 2960 prometidos no 

projeto estão prontos”. Revista Veja 11/08/2010.

“As estradas brasileiras se eternizam como um empecilho 

ao desenvolvimento do país. Insignificantes 12% delas 

são asfaltadas” 
Revista Veja 11/08/2010.

“As obras incluídas no primeiro Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC), lançado em 2007, tinham data 

certa para ser concluídas: 31 de dezembro deste ano. Mas 

o cronograma continuará no papel para, pelo menos, 60 

empreendimentos, que serão herdados pelo próximo 

governo. Alguns projetos já estão em andamento. Outros 

terão de sair do zero, como as obras de melhorias em 

aeroportos”. O Estado de S. Paulo 25/09/2010



“Entre as nossas grandes aflições, como o estado das 

rodovias, o transporte urbano e os estádios, o que mais 

nos preocupa são os aeroportos. Essa é a primeira e 

última impressão que o viajante leva e vamos pressionar 

o governo para resolver esse gargalo” Álvaro Bezerra de 

Mello, Presidente da Associação Brasileira da Indústria dos 

Hotéis (ABIH). Fonte: Revista Pegn.

"Os eventos que teremos em 2014 e 2016 são 

motivadores e deflagradores, com prazo limitado, para 

rever todas as estruturas e as infraestruturas urbanas, a 

respeito das quais o País ficou um pouco acomodado 

nos últimos 20 anos." Thomaz Assumpção, urbanista da 

Urban Systems



Dinâmica da Logística

“A medida que o processo de internacionalização do 

comércio avança, cresce na mesma proporção a 

necessidade de transferência de mercadorias de um 

ponto a outro. Por essa razão a logística está no centro 

dos debates sobre gestão empresarial” Revista Veja 2007



Participação dos Diversos Modos 
no Transporte Nacional de 

Cargas

Rodoviário – 70%

Ferroviário – 15%

Aquaviário – 12%

Dutoviário – 2,5%

Aéreo – 0,5%



Modo Rodoviário

 Este tipo de modalidade de transporte é 
utilizado para cargas pequenas e médias, 
para curtas e médias distâncias.

 O transporte rodoviário oferece uma ampla 
cobertura, podendo ser caracterizado como 
flexível e versátil.

 Ele é mais compatível com as necessidades 
de serviço ao cliente do que outros modos 
de transporte. 



SITUAÇÃO DO SISTEMA DE 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO

 No Brasil, cerca de 40.000 pessoas morrem 
no trânsito anualmente;

 A má condição das estradas e ruas é 
responsável por boa parte das vítimas.



Modo Rodoviário

• Pesquisa rodoviária realizada em 2009 pela 
confederação nacional dos transportes 
(CNT), apresentou a seguinte situação:

 Até o ano passado, 69% das estradas 

pavimentadas no Brasil eram classificadas 

como ruins, péssimas ou regulares;

 Apenas 12% das estradas brasileiras tem 

pavimentação.



Modo Rodoviário

O custo das péssimas condições das 
estradas brasileiras é repassado ao preço 
final das mercadorias transportadas, devido 
a precariedade das rodovias que reduz a 
vida útil das peças dos caminhões, 
aumentando o tempo de viagem e 
encarecendo o frete.



Custo Frete

Custo fixo:
 Custo de depreciação do veículo;
 Seguro Obrigatório (DEPEVAT);
 IPVA, taxa de licenciamento e seguro;
 Salário dos motoristas + encargos sociais.

Custo Variável

 Combustível;

 Lavagem e lubrificação;

 Pneus;

 Índice de manutenção (calculado sobre o valor do veículo);

 Óleo do motor, câmbio e diferencial.



Modo Rodoviário

De acordo com a pesquisa da CNT –
Confederação Nacional dos Transportes, a 
má qualidade das estradas provoca 
aumento médio de 28% no custo do 
transporte rodoviário de carga.

Quem paga a conta é o 

consumidor!



Concessões Rodoviárias

• A principal forma de ação do Governo Federal tem 
sido a concessão de rodovias existentes da União a 
empresas privadas, que se comprometem a fazer a 
restauração, a manutenção e a expansão dessas 
rodovias em troca de pedágio.

• Concessionária do transporte é a empresa que 
tem permissão para cobrar pedágio e as receitas 
auferidas por meio da cobrança, devem ser 
aplicadas na própria rodovia pedagiada ou em 
trechos que lhe dão acesso.



Corredores Rodoviários

• Têm como origem e destino as capitais brasileiras. 
Incluem as principais rodovias do

• país, com denso fluxo de tráfego, que 
efetivamente garantem a integração do território

• nacional. Por esses corredores, transita o maior 
fluxo de veículos. São extensões de

• grande relevância para o escoamento da produção 
industrial e agropecuária e para o

• transporte de passageiros. A pesquisa analisa 27 
corredores



Modo Ferroviário

 O transporte ferroviário é mais apropriado para 
grandes massas, e torna-se pouco eficiente e 
muito oneroso para o deslocamento de pequenas 
quantidades.

 Normalmente, é utilizado para itens de baixo valor 
agregado, mas com grandes volumes de 
movimentação, tais como: granéis, minérios, 
produtos agrícolas etc. E para longas e pequenas 
distâncias, com baixa velocidade.



Principais Vantagens

 Falta versatilidade e flexibilidade, porque está 
limitado a instalações fixas de trilhos;

 Horários previamente determinados dificulta a 
rapidez na entrega e compromete a satisfação 
do cliente;

 Vagões não estão disponíveis na hora e lugar 
necessário;

 Apresenta autos custos fixos provenientes da 
manutenção e depreciação de terminais, 
equipamentos, estradas de ferro etc.



Acidentes Ferroviários

Manutenção precária de trilhos, 
locomotivas e vagões;

Sinalização inexistente ou inadequada 
em passagens de nível;

Falta sinalização para orientação do 
maquinista.



Situação do Sistema Ferroviário

• A velocidade média de tráfego das composições de carga brasileiras 
está entre as mais baixas do mundo. Isso torna mais lento o 
escoamento da produção. Exemplos:

 EUA – 64 km/h;

 Rússia – entre 39 km/h e 46 km/h;

 Brasil – 25 km/h (velocidade equivalente à de uma maria-fumaça)

• Máquinas e linhas obsoletas limitam o total de carga transportada 
pelas ferrovias existentes. 

No Brasil, o índice é semelhante ao dos EUA – na década de 30.

 EUA hoje – 2,7 trilhões de toneladas por quilometro de ferrovia, 
ao ano. 

 EUA década 30 – 230 bilhões.

 Brasil – 221 bilhões 



Concessões Ferroviárias

• Os atuais contratos de concessão ferroviária 
têm caráter de exclusividade da exploração 
e do desenvolvimento do transporte 
ferroviário de carga pelo concessionário na 
sua faixa de domínio. Por outro lado, este se 
obriga a garantir tráfego mútuo ou, no caso 
de sua impossibilidade, permitir o direito de 
passagem a outros operadores ferroviários, 
mediante contrato.



Sugestões para Melhoria

 Retirar as favelas das margens das 
linhas férreas;

 Construir o ferroanel, para 
desafogar o transporte de cargas da 
área urbana de São Paulo;

 Aumentar a interconexão da malha 
ferroviária;

 Abrir licitação para a construção de 
novas ferrovias.



Modo Aquaviário

 O Brasil é um país com formas continentais. Possui 
uma extensão de faixa litorânea de 7.408 km. De 
seus 27 estados, 17 são banhados por mar.  

 Para que este modo seja utilizado, é preciso que se 
tenha condição geográfica favorável, de maneira 
que o deslocamento seja concretizado com êxito. 
Pode ser desmembrado em diversas categorias, 
tais como:

 Fluvial;
 Lacustre;
 Cabotagem; 
 Marítimo.



Modo Aquaviário

 O modo aquaviário não apresenta flexibilidade de 
rotas e terminais e depende de soluções com 
intermodalidade;

 Normalmente é utilizado para grandes distâncias 
mas apresenta baixas velocidades;

 É um transporte seguro, pois apresenta baixo nível 
de acidentes.



Modo Aquaviário (Fluvial)

 Dentre os grandes rios nacionais, apenas o 
Amazonas e o Paraguai são predominantemente 
de planície e largamente utilizados para a 
navegação.

Os maiores portos fluviais do Brasil são Manaus 
em volume de carga, e Porto Alegre em extensão 
de cais.  



Modo Aquaviário (Cabotagem)

• A cabotagem é denominada como transporte 
marítimo realizado entre dois portos da costa de 
um mesmo país ou entre um porto costeiro e um 
fluvial.  



Modo Aquaviário (Lacustre)

– Navegação realizada em lagos, basicamente ligando 
locais próximos, podendo também ser nacional ou 
internacional, como por exemplo:

 Nacional: Lagoa dos Patos no Rio Grande do Sul, 
unindo Porto Alegre ao Rio Grande;

Internacional: Grandes Lagos na divisa entre vários 
Estados Norte-Americanos e Canadenses.



Modo Aquaviário (Marítimo)

 O transporte marítimo é o transporte aquático que utiliza 
como vias de passagem os mares abertos, para o 
transporte de mercadorias e de passageiros.

 O transporte marítimo pode englobar todo o tipo de cargas 
desde químicos, combustíveis, alimentos, areias, cereais, 
minérios a automóveis e por ai adiante.  



Situação Transp. Aquaviário

 O maior problema, relacionado a este modo de transporte, são os 
portos. Para se ter idéia, o porto de Santos, o maior em movimentação 
de mercadorias do país, navios carregados esperam dias para deixar o 
cais. Muitos só conseguem fazê-lo quando a maré sobe. Isso porque o 
calado é muito baixo, de apenas 13 metros.

 O calado é um indicador de vitalidade de um porto. Quando ele é raso, 

como são os brasileiros, os portos recebem navios com capacidade 

para até 6.000 containers. Nos grandes portos internacionais, os 

cargueiros atracam com o dobro da capacidade.

 Os exportadores tentam driblar o problema distribuindo a mercadoria 

em navios menores. Com isso pagam mais pelo frete.



Curiosidades

Número de containers transportados por 
ano:
 Porto de Cingapura/ Cingapura: 23,2 milhões;

 Porto de Xangai/ China: 18 milhões;

 Porto de Shenzen/ China: 16,2 milhões;

 Porto de Busan/ Coréia do Sul: 11,8 milhões;

 Porto de Santos/ Brasil: 2,3 milhões.



Curiosidades
– Os portos brasileiros são mais ineficientes (tempo para 

liberar mercadorias).
 Etiópia 30 dias;
 Brasil 10 dias;
 China 7 dias;
 EUA 5 dias;
 Chile 3 dias;
 Suécia 2 dias.

• Os portos brasileiros são mais caros (valor da 
taxa portuária, por container de mercadoria);
 Brasil US$ 328;
 EUA US$ 259;
 Espanha US$ 200;
 Cingapura US 117;
 China US$ 110;
 Malásia US$ 75.



Sugestões para Melhoria

 Abrir licitação para novas áreas portuárias;

 Acelerar as PPP’s e a liberação de recursos para obras 
de melhorias do acesso terrestre aos portos;

 Proibir indicações políticas para cargos nas companhias 
Docas;

 Aumentar o calado dos principais portos.



Sugestões para Melhoria

Exemplo de PPP
Com o primeiro embarque de 1.750 veículos para o 
México, a Ford Brasil inaugurou, em 31 de outubro 2005, o 
Terminal Portuário Privativo Miguel de Oliveira, no Canal 
de Cotegipe, ligação entre a Baía de Todos os Santos e a 
Baía de Aratu, no município de Candeias, Bahia. O terminal 
terá um papel importante na logística de escoamento da 
produção do Complexo Industrial Ford Nordeste, localizado 
em Camaçari, a 35km, e servirá também para importação 
de veículos da Ford para todo o mercado brasileiro.



Sugestões para Melhoria

Exemplo de PPP
• Com o primeiro embarque de 1.750 veículos para o 

México, a Ford Brasil inaugurou, em 31 de outubro 2005, o 
Terminal Portuário Privativo Miguel de Oliveira, no Canal 
de Cotegipe, ligação entre a Baía de Todos os Santos e a 
Baía de Aratu, no município de Candeias, Bahia. O terminal 
terá um papel importante na logística de escoamento da 
produção do Complexo Industrial Ford Nordeste, localizado 
em Camaçari, a 35km, e servirá também para importação 
de veículos da Ford para todo o mercado brasileiro.

• Localizado no município de São João da Barra, na região 
norte do Estado do Rio de Janeiro, o Superporto do Açu é 
um terminal portuário privativo de uso misto. Grupo LLX –
Empresário Eike Batista.



Modo Dutoviário

• Utilizado basicamente para o transporte de 
produtos líquidos e gasosos, podendo também ser 
nacional ou internacional, como por exemplo:

Nacional: Transporte de produtos derivados de 
petróleo da cidade de Cubatão até Paulínia;

Internacional: Transporte de gás natural da Bolívia 
para o Brasil.



Modo Aeroviário

 Surgido no início do século 20, a partir de experiências 
iniciadas no final do século anterior. Sua importância 
para o transporte de carga começou a dar-se após 
algumas dezenas de anos de sua criação, muito depois 
de sua estratégica utilização bélica.

 Sua maior vantagem é a rapidez;

A maior desvantagem é o alto custo do frete;

A capacidade de carga dependerá do tipo de 
configuração da aeronave;

É um transporte seguro, pois apresenta baixo nível de 
acidentes;

Este modal aparece com a chance de apresentar-se 
como uma grande opção futura ao transporte marítimo 
de carga geral.



Aeroportos

 Gargalo chega ao setor de carga aérea. Áreas de 
armazenagem, câmaras refrigeradas para produtos 
especiais e mão de obra suficiente estão em falta nos 
aeroportos brasileiros.

 Os aeroportos de Campinas e Guarulhos movimentam 75% 
de toda a carga aérea de mercadorias do país. 

 O país tem 742 aeroportos públicos. Os que operam 
regularmente são 149, sendo que 20 aeroportos 
concentram 90% do trafego total. 



Aeroportos

 Projeções da fabricante de aviões Boeing mostram que até 
2029 serão necessárias 500 novas aeronaves comerciais no 
Brasil. O número de passageiros no mundo crescerá 
anualmente 4,2%, o tráfego aéreo 5,3% e a frota de 
aeronaves 3,3%. Para a Airbus, o Brasil é considerado o 10º 
país na aquisição de aeronaves acima de 100 assentos.

 No primeiro semestre de 2010 o crescimento real no 
transporte aéreo foi de 23% em comparação com 2009.



Sustentabilidade na Logística

• “O governo dá sinais contraditórios. Ao mesmo tempo em 
que pressiona as empresas por atitudes ecologicamente 
corretas, toma medidas contrárias”

• Dr. Paulo Fleury Instituto de Logística e Supply Chain – ILOS. 

• Afirmou que, se o Brasil tivesse uma matriz de transportes 
igual à dos Estados Unidos, que usa mais as ferrovias, o 
País poderia reduzir em 35% a emissão de gases poluentes. 



Sustentabilidade na Logística

• Estudo realizado com 109 executivos da área de logística indicou que a maioria 
dos consumidores brasileiros quer soluções ecologicamente corretas das 
empresas, mas não está disposta a pagar mais por isso.

 70% dos executivos ouvidos disseram que os consumidores já exigem 
ações ambientalmente responsáveis;

 54% dos entrevistados disseram acreditar que a pressão por parte do 
governo está aumentando;

 72% das empresas possuem iniciativas que buscam reduzir os impactos 
ambientais das atividades logísticas dos negócios;

 65% afirmam que não implantaram nem tem a intenção de implantar 
iniciativas sustentáveis que impliquem o aumento do custo logístico;

A pesquisa apontou também as principais barreiras para adoção de iniciativas de 
sustentabilidade ambiental

 Alto custo 84%

 Poucos inventivos governamentais 81%

 Poucos incentivos financeiros 64%. 



Sustentabilidade na Logística

• Reflexão Sobre o Cenário Econômico Atual

• Analistas aumentam estimativa da inflação e do crescimento do PIB

• O mercado financeiro elevou a estimativa de inflação e do crescimento do PIB 
(Produto Interno Bruto) para 2010, de acordo com o boletim Focus, divulgado 
nesta segunda-feira, 4, pelo BC (Banco Central).

• O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) deve fechar o ano com alta de 
5,07%. A medição anterior projetava variação de 5,05% para o indicador. 

• Para o crescimento da economia, a expectativa é de que cresça 7,55%, acima 
dos 7,53% estimados anteriormente.

• Já a previsão para a taxa básica de juros, permaneceu em 10,75% ao ano, o 
mesmo patamar atual. Para 2011, a projeção é de que a Selic suba para 
11,75% ao ano.

• Fonte: Band Economia 4 de outubro de 2010



Sustentabilidade na Logística

• “Os profissionais de logística, devem estar sempre 
atentos ao que ocorre no cenário nacional e 
internacional que podem, de alguma forma, afetar 
a competitividade da empresa e usar o 
planejamento como ferramenta para antever o 
futuro e tomar, antecipadamente, as melhores 
decisões”

Prof. Geraldo Cesar Meneghello
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