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Scania eleita como
Caminhão do Ano.
“Truck of the Year” chega à América Latina
e Nova Geração conquista o prêmio.

A primeira edição do International Truck of the Year (IToY) em território latino-americano elegeu a Nova Geração de
Caminhões Scania como Caminhão do Ano para 2020. Uma geração já nascida sob a ótica e o conceito sustentáveis,
provando que rentabilidade e sustentabilidade caminham juntas.
O prêmio é concedido aos caminhões introduzidos no mercado nos últimos 12 meses e que contribuem para a eficiência
no transporte. Para nós, da Scania, é o reconhecimento à nossa jornada rumo a um ecossistema de transporte mais sustentável
em termos econômicos, ambientais e sociais, mostrando que estamos no caminho certo de uma revolução que está
apenas começando.
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APRESENTAÇÃO

O

s entraves na logística de transportes no País têm afetado áreas da economia, como o agronegócio e a indústria, gerando dificuldades de escoamento da carga produzida. Ocorre que as
dimensões territoriais do Brasil e suas condições geográficas não condizem com uma matriz de
transporte de carga centrada no modal rodoviário.

O investimento em uma matriz mais diversificada, com maior participação dos modais ferroviário e hidroviário, agregaria valor estratégico ao País, pois atenderia as demandas ligadas à redução de custos logísticos
para as empresas e indústrias e, também, as demandas ambientais, no que tange ao consumo energético e
emissões de Gases do Efeito Estufa – GEE.
Além disso, o sistema rodoviário, que no passado foi amplamente incentivado por diversos governos brasileiros, continua em expansão, o que aumenta ainda mais a competição deste com os demais sistemas,
contribuindo para que esses últimos sejam cada vez menos utilizados e, por vezes, até sucateados. Um dos
maiores desafios da logística no Brasil é aumentar a eficiência do setor de transportes por meio da integração
intermodal. Estima-se que dentro da matriz de transporte brasileira, o modal rodoviário participe com mais
de 60% da carga movimentada, o que demonstra que a economia do País ainda é bastante dependente desse
modo de transporte, como foi possível perceber durante a greve dos caminhoneiros em 2018.
Observa-se que a participação dos modais rodoviário, ferroviário e aquaviário no transporte de cargas brasileiro é significativamente diferente daquela encontrada em outros países de dimensões continentais. No Brasil,
existe uma excessiva concentração de transporte de cargas no modal rodoviário, ao passo que outros países
de grande extensão territorial priorizam o uso dos modais ferroviário e aquaviário. No intuito de discutir as
ações da logística no País, o Pacto pela Infraestrutura Nacional e Eficiência Logística – PAINEL 2019 traz em sua
programação palestras sobre as boas práticas de logística de transporte adotadas no Brasil e no mundo.
O PAINEL conta com a participação de especialistas, representantes do setor privado e do poder público para
debater as evoluções da eficiência logística. As sessões são organizadas de forma a encontrar soluções inovadoras e que auxiliem no planejamento de novas ações que beneficiem o setor. O PAINEL contará com dois
dias de ampla discussão sobre os avanços, deficiências e desafios da infraestrutura brasileira e da eficiência
logística, além de trazer dados atualizados e novas soluções para as demandas existentes.

JUSSARA RIBEIRO
Presidente do Instituto BESC de Humanidades e Economia
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MELHORES PRÁTICAS

O

ministro Tarcísio Gomes de Freitas, presidente de honra do Conselho
Técnico Empresarial do VII PAINEL 2018 - Pacto pela Infraestrutura Nacional e Eficiência Logística, tem como uma das metas da sua gestão
promover a sustentabilidade a partir das melhores práticas a serem

desenvolvidas no setor de infraestrutura.
Engenheiro e militar, Tarcísio Gomes de Freitas é ministro da Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro, além de servidor público de carreira, vinculado à consultoria legislativa da Câmara dos Deputados.

Reunião de conselheiros no Ministério da Infraestrutura
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Sua formação militar é pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN)
e sua graduação em Engenharia Civil é pelo Instituto Militar de Engenharia
(IME), onde obteve a maior média histórica do curso, nesta instituição.
Sua formação acadêmica inclui, ainda, o Mestrado em Engenharia de Transportes pelo IME, Especialização em Gerenciamento de Projetos pela Fundação
Getúlio Vargas, Especialização em Ciências Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e bacharelado em Ciências Militares pela AMAN.
Com ampla experiência no setor de transportes, o ministro Tarcísio Gomes
de Freitas entende que a preservação deve estar alinhada ao desenvolvimento e que seu trabalho está fundamentado nas melhores práticas para o
crescimento do país.
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A CABOTAGEM E O
MULTIMODALISMO

D

e acordo com o Banco Mundial, o número
de ‘containers multimodais’ que passam
pelos portos do mundo duplicou na ultima década. Este crescimento se estende

ao transporte intermodal que utiliza os modais aéreo,
ferroviário e rodoviário com contratos individuais para
cada modal. Estes indicativos demonstram a evolução
rápida no modo que a carga se movimenta que se tra-

“

O crescimento de dois dígitos da
cabotagem nos últimos 10 anos
demonstra a preferência por este
modal por parte dos clientes.”

duz em impactos significativos na economia, ambiente e na qualidade de vida das populações.
A União Europeia conduziu recentemente estudos que

Muitos países da União Europeia são enfáticos em

demonstram as impressionantes economias sociais

defender a necessidade da implementação de polí-

que podem ser atingidas com o uso mais intensivo do

ticas públicas de incentivo ao transporte multimodal

transporte multimodal. Os números a seguir constam

para combater os congestionamentos nas estradas,

de relatório encomendado pela EU e dão uma ideia do

reduzir os impactos ambientais e melhorar de uma

mérito de se defender a multimodalidade:

maneira geral a eficiência no trafego contribuindo
também para uma redução significativa dos custos de

1. O uso do transporte multimodal resulta em 6080% menos acidentes nas estradas;
2. As emissões de CO2 são 40-50% menores quando
comparadas ao puro transporte rodoviário;

logística. Estas políticas de incentivo envolvem desde
melhorias da infraestrutura, nos corredores de transporte, até benefícios fiscais aos embarcadores que utilizam o transporte multimodal.

3. A consequente economia gerada pela utilização
do transporte multimodal, no custo social, esta

No Brasil, hoje, a situação é crítica com a falta de re-

na faixa entre 33 e 72% comparado ao transporte

cursos para investimentos em infraestrutura. Com co-

rodoviário;

bertor curto, o padrão adotado é o sistema de leilão ou

4. 1 Euro é economizado por 85 TKm transferidos da

venda de concessões pela maior outorga. Este sistema

rodovia para o modal ferroviário, 52 TKm para a hi-

contribui para que o custo da logística no Brasil seja

drovia e 50 TKm para a navegação de cabotagem.

muito alto. Esta sendo implementado e repetido por
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todo o país nos principais canais de escoamento da

Temos empresas brasileiras de navegação que tem

carga como rodovias e portos. Temos que conviver

investido muito nos últimos anos no transporte

com concessões onde os usuários da infraestrutura

de containers na cabotagem. Quando falamos de

pagam caro e vão continuar pagando caro até o fi-

investimento, não se traduz somente no ato de

nal da concessão e/ou o final do segundo período de

construir, afretar navios ou liberar o trafego para

concessão. É uma camisa de força imposta sobre a

empresas de navegação estrangeiras. Colocar em

logística do Brasil.

operação um serviço regular multimodal exige
foco, dedicação e conhecimento. Para entrar de ca-

O crescimento de dois dígitos da cabotagem nos últi-

beça numa operação de transporte de containers

mos 10 anos demonstra a preferência por este modal

são também necessários sistemas adequados, trei-

por parte dos clientes. A cabotagem por sua vez fun-

namentos e a integração da logística local com o

ciona principalmente devido à integração com ou-

resto do mundo.

tros modais já que os clientes esperam e exigem um
transporte ágil e porta a porta. O desenvolvimento

A cabotagem moderna no Brasil tem somente 20

do transporte multimodal esta, portanto, diretamen-

anos já que somente passou a ser viável a partir da

te ligado ao crescimento da cabotagem.

estabilidade econômica no país (Plano Real). Cresceu desde então devido a persistência de alguns
que acreditaram no seu potencial.
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Fonte: ABAC (Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem)

O governo tem se mostrado interessado em derrubar

A multimodalidade destravada burocraticamente,

barreiras com promessas da eliminação dos entra-

viabilizando a integração da cabotagem, ferrovia, o

ves burocráticos e logísticos, assim como em buscar

transporte fluvial com o transporte rodoviário nas

a redução dos custos da cabotagem e consequen-

pontas é condição mínima para que o Brasil possa

temente do multimodalismo. Também está preo-

ser alçado à maioridade nos campos econômico,

cupado em atrair novos provedores de transporte,

ambiental e social e que aí sim, possa ser comparado

a competitividade, e reduzir o custo das operações

a outras economias de países mais desenvolvidos.

multimodais e consequentemente dos fretes. É um

Antes disso é pura `conversa para inglês ver` ...

objetivo louvável que deve ser realizado com atenção para não destruir o que já conquistamos.
Vão ser exigidos muito foco e coragem nas ações a
serem tomadas principalmente para a retirada dos
obstáculos artificiais impostos pelos próprios órgãos
do Estado que pecam pelo excesso de controles, regulações, outorgas caras, e multas arbitrárias que devem ser avaliadas e eliminadas, pois somente servem
para aumentar a tão comentada insegurança jurídica.

MARK P. JUZWIAK
Assuntos Institucionais Hamburg Sud e
Aliança Navegação e Logística Ltda

ANÚNCIO
ELETROBRAS
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BOAS PRÁTICAS NO TRANSPORTE
DE COMBUSTÍVEIS - PROGRAMA
TRANSPORTE ECOEFICIENTE

R

eduzir as emissões de gases de efeito

A BR implantou soluções operacionais que geram

estufa” e “Reduzir os impactos socioam-

benefícios ambientais, associados à confiabilidade,

bientais de nossos negócios”, são esses os

produtividade operacional e segurança: com obje-

compromissos formalmente assumidos

tivo de maximizar a sustentabilidade ecoeficiente

pela BR em sua Agenda de Sustentabilidade e que

em sua rede logística. Esse processo se iniciou após

refletem um anseio e uma tendência da sociedade.

a análise das operações de transportes, em que foram avaliados aspectos qualitativos e quantitativos.

As operações de logística da BR refletem sua força na

A BR deu início ao Programa Transporte Ecoeficiente,

capilaridade nacional e pode aumentar a integração

visando tornar as operações logísticas mais susten-

de suas bases com a intensificação do uso de outros

táveis, reduzindo o consumo de energia e, por conse-

modais. Hoje, na parte de transporte, o modal rodo-

guinte as emissões de CO2.

viário predomina, com a participação de mais 80%
do volume transportado.

Dentre as principais ações de boas práticas estabelecidas ao longo do período de 2012 a 2018, desta-

A BR Distribuidora líder nacional no segmento de

cam-se: aumento da capacidade média e moderni-

distribuição de derivados de petróleo, detêm infraes-

zação da frota de caminhões tanque; mudança do

trutura capilarizada, com bases de distribuição e ar-

modo de transporte rodoviário para duto viário e

mazenamento de combustíveis, fábrica e depósitos

ferroviário; bombeio de querosene de aviação para

de lubrificantes além de produtos químicos, postos

aeronaves através de dutos - eliminando o uso de

de serviços e pontos de abastecimento presentes em

caminhões abastecedores.

todos os estados do Brasil.
O conjunto de iniciativas implementadas nesse peEssas instalações são interligadas por uma com-

ríodo levou a uma redução no consumo de diesel de

plexa e diversificada rede logística que envolvem

mais de 108 mil m3, equivalente a mais de 43 pisci-

os modos de transportes rodoviários, ferroviários,

nas olímpicas, evitando a emissão de mais de 286

duto viários, fluviais e marítimos. A frota rodoviária

mil toneladas de CO2, o que por sua vez equivaleria

contratada conta com 160 empresas e mais de 5 mil

à retirada de circulação de 8.450 veículos leves. Os

caminhões, que rodam diariamente o equivalente a

resultados obtidos ao longo dos 5 (cinco) primeiros

24 voltas ao mundo.

anos - metade do prazo traçado - do Programa alcan-
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çaram 56% da meta traçada ao início, que foi de re-

Gráfico da diferença entre cenários de emissões

duzir ao longo de 10 (dez) anos um valor equivalen-

de CO2, “Business As Usual – BAU” (sem as boas

te ao total de consumo de diesel e emissões do ano

práticas implementadas) e cenário com as boas

base de 2012. Com isso, a BR melhora a eficiência de

práticas implementadas.

sua operação logística, otimizando o uso de recursos
naturais e minimizando o impacto de seus negócios
sobre o meio ambiente e a sociedade.
Na BR estamos trabalhando forte para otimizar a
programação da frota de entrega CIF, de forma a
reduzir as rotas e consequentemente termos uma
operação logística mais sustentável para o planeta.
Além das soluções operacionais a BR também oferece ao mercado novos combustíveis customizados,
como por exemplo o Diesel GRID, Diesel de primeiro enchimento, o FLUA (ARLA 32) e o Diesel Inverno,
os lançamentos da linha LUBRAX de lubrificantes e
combustíveis automotivos de cargas, modais aéreo,
ferroviários e marítimos que atendem aos mais altos
requisitos de desempenho como por exemplo o TOP
TURBO PRO, que são produtos de alto rendimento e
para operações específicas que reduzem emissões.

EDGAR DE SOUZA SILVA JUNIOR
Analista pleno - Petrobras Distribuidora S.A

MARCO ANTONIO G. DOS SANTOS
Analista sênior - Petrobras Distribuidora S.A
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FEP CAIXA - UMA VITÓRIA PARA
A INFRAESTRUTURA NO BRASIL

U

m papel do Estado é promover o cresci-

O FEP CAIXA foi constituído com recursos da União

mento do país e um dos principais ve-

e prevê, inclusive, a possibilidade de aportes de

tores para este fim são os investimen-

organismos internacionais e multilaterais, permi-

tos em infraestrutura. No entanto, a

tindo assim custear investimentos necessários a

média nacional de investimentos nos últimos anos,

estruturação de projetos de concessão e PPP, viabi-

de cerca de 2% do PIB, é insuficiente para suprir as

lizando a sua adequada elaboração com baixo cus-

necessidades do Brasil.

to aos entes públicos.

Para atrair recursos privados e intensificar os investi-

A operação pela CAIXA coloca à disposição toda a

mentos em infraestrutura no Brasil, são necessárias

experiência da instituição, seu corpo técnico de en-

ações capazes de melhorar a qualidade dos projetos,

genheiros, advogados e especialistas em finanças,

ampliar a capacidade de gestão dos entes públicos e

que prestam assessoramento aos entes desde a

potencializar melhorias no ambiente regulatório,

elaboração dos projetos até a assinatura do contra-

sendo o Fundo de Apoio à Estruturação de Proje-

to com a futura concessionária. Adicionalmente, a

tos de Concessão e PPP - FEP CAIXA instituído pelo

participação de organismos multilaterais agrega as

Governo Federal, por meio da Lei 13.529/2017, sob

melhores práticas internacionais no processo, apli-

gestão e operação da CAIXA uma importante me-

cadas à nossa realidade.

dida nesse sentido.
O fundo tem a finalidade de financiar serviços técnicos
especializados aos entes públicos, com vistas a apoiar
a estruturação e o desenvolvimento de projetos de
concessão e parcerias público-privadas no Brasil.
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Parceira estratégica do Estado brasileiro, a CAIXA estabelece um elo entre as políticas no âmbito federal
e suas aplicações regionais, permitindo a construção de soluções que gerem aperfeiçoamento contínuo de marcos regulatórios e legislações aplicáveis.
Ao disponibilizar um maior número de projetos financiáveis e atraentes ao mercado, espera-se que o
FEP–CAIXA se consolide como um caminho para a
superação dos desafios do setor, atraia e potencialize
investimentos em infraestrutura no país.

DARIO FERREIRA R. DE PAULA
Gerente Nacional de Desestatização, Parcerias e
Serviços Especiais da Caixa Econômica Federal
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INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTE NO BRASIL –
VANTAGENS DAS HIDROVIAS

A

s vantagens do modal rodoviário na infraestrutura de transporte do país são
bem conhecidas e têm sido muito exploradas, porém, ao longo do tempo, o

modal rodoviário vem mostrando suas limitações
dentro de um novo contexto. Modernos conceitos de
transporte de bens exigem soluções logísticas integradas de informação, transporte e armazenagem visando uma substancial redução de custos e de emissão de poluentes. O aumento da produtividade e da
demanda em vários setores, a necessidade de vencer
grandes distâncias levando maiores quantidades de
cargas e a dificuldade de se manter e ampliar uma
malha rodoviária são algumas das razões que vêm
exigindo uma ampla revisão da logística de transporte e a consequente desconcentração modal do setor.

“

Ao se rever a cadeia de
suprimentos nacional, observase a necessidade de se priorizar
os modais que oferecem
menores custos operacionais e
com uma atenção às conexões
intermodais dos sistemas de
transporte, como a ligação
de rodovias com ferrovias e
hidrovias e as construções de
eclusas, além da instalação
de terminais de integração e
transbordo, potencializando a
intermodalidade.”

A viabilização de uma infraestrutura logística es-

As hidrovias brasileiras são “Estradas d’Água” pos-

truturante, que integre os modais rodoviário, ferro-

suindo elevado potencial, com cerca de 22 mil km

viário e hidroviário, é uma questão urgente para o

navegáveis, podendo alavancar o comércio exterior

Brasil, na busca de eficiência, produtividade e maior

e o agronegócio, no transporte de safras agrícolas

competitividade no mercado global. Entretanto, boa

unindo portos e terminais, bem como contribuin-

parte do êxito nas ampliações necessárias e nas so-

do para a indústria naval nacional, na construção

luções de gargalos logísticos depende de uma postu-

de embarcações, empurradores e barcaças. Com

ra proativa na descoberta de soluções alternativas,

a utilização do modal hidroviário, os custos se-

já que, atualmente, cerca de 60% do transporte de

rão bem menores e os benefícios maiores do que

todas as cargas no Brasil são feitos por rodovias, al-

na navegação de cabotagem (transportando carga

gumas delas malconservadas e exigindo um consu-

porto a porto pela costa do Brasil) e nos modais fer-

mo exagerado de combustível.

roviário e rodoviário.

Os comparativos entre as capacidades de transporte de cargas para
os modais ora mencionados, apresentam amplas vantagens para
as hidrovias. Como exemplo podemos citar que para transportar 7
mil toneladas de carga, no modal hidroviário, seria necessário um
comboio com 4 barcaças empurradas, ao passo que, considerando
os demais modais, seriam necessários 175 vagões ferroviários ou
280 caminhões pesados (fonte: Via Donau). Outro exemplo vem da
ANTAQ, baseada em dados da National Waterways Foundation and
United States Maritime Administration (MARAD), que cita 1 barcaça
de transporte de carga correspondendo a 35 carretas ou 1 comboio
de 6 barcaças correspondendo a 210 carretas, nas rodovias.
Nesse contexto, a realidade nos mostra que, apesar da dificuldade para bons projetos de longo prazo, a prioridade no aproveitamento do potencial hidroviário brasileiro deve ser adotada,
permitindo a diminuição dos custos no transporte e uma boa
competitividade no mercado global.

ALMIRANTE LEONARDO PUNTEL
Comandante de Operações Navais – Foi
Diretor-Geral de Navegação até agosto de 2019
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CLUSTER MARÍTIMO
BRASILEIRO

A

iniciativa para a formação de um Cluster

Salienta-se que a Associação tem como objetivos

Marítimo Brasileiro, ensejada pela Mari-

estratégicos:

nha do Brasil (MB), constitucionalmente
a Autoridade Marítima, já tem tomado

vulto em ações mais localizadas e concretas. Os esforços que vêm sendo envidados pela EMGEPRON,

a) promover o adensamento das cadeias produtivas relacionadas à Economia do Mar, à construção e reparação naval mercante e militar, e à Economia de Defesa;

empresa pública subordinada ao Ministério da De-

b) gerar estímulos à Economia do Mar;

fesa, junto a outras empresas no Rio de Janeiro não

c) Subsidiar e fortalecer a Plataforma de Exportações
da Base Industrial de Defesa (BID).

se esgotam a essa região e possuem potencial para
expandir-se pelo país, devido à vocação nacional
para a Economia do Mar.
A partir do dia 30 de agosto, tiveram início as reuniões
do núcleo de ativação da Associação do Cluster Tecnológico Naval de Defesa do Rio de Janeiro, composto
por: Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON, Itaguaí Construções Navais – ICN, NUCLEBRÁS
Equipamentos Pesados S.A – NUCLEP, Amazônia Azul

“

O tema Economia do Mar
vem sendo exaustivamente
trabalhado em sua divulgação,
tendo em vista a sua importância
estratégica para o país.”

Tecnologias de Defesa S.A – AMAZUL e CONDOR S/A
Indústria Química. Tais empresas constituem o núcleo
decisório para a estruturação e implementação da go-

Numa abordagem mais ampla, na esfera federal, re-

vernança do Cluster. Além dessas, contou-se com a

centemente a EMGEPRON propôs à Secretaria Geral da

participação da Diretoria-Geral de Navegação (DGN),

Presidência da República e à Secretaria de Assuntos

como representante designado pelo Comandante da

Estratégicos a inclusão desse assunto (Economia do

Marinha; a Subsecretaria de Óleo, Gás e Energia do Rio

Mar) como um dos eixos estratégicos para o Governo

de Janeiro; e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e

atual. Destaca-se que os principais países da Europa já

Pequenas Empresas (SEBRAE). Sob a execução da EM-

tratam o tema com a importância máxima que lhe é

GEPRON e consentimento dos demais, foi redigido o

devida, haja vista a potencialidade de recursos que po-

estatuto social da Associação, que é o instrumento que

dem ser administrados em prol do desenvolvimento

formaliza a criação da mesma.

do continente e da humanidade.
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Paralelamente, também foi apresentado o referido tema, bem como o movimento de estruturação de governanças para os Arranjos Produtivos Locais (APL) – os
Clusters – à Casa Civil, que por sua vez tomou para si a responsabilidade pela
condução do assunto, tendo a Secretaria Interministerial de Recursos do Mar
(SECIRM) como a secretária executiva.
Por fim, cabe mencionar que no dia 21 de novembro ocorreu a cerimônia pública
de lançamento do Cluster Tecnológico Naval de Defesa, durante a realização do
1º seminário internacional: Economia do Mar como Política de Desenvolvimento,
o Rio’s Maritime Cluster Day. O objetivo do evento foi ampliar e difundir o conhecimento acerca dos setores e atividades econômicas que tenham o mar como
foco, da organização geográfica da produção e de seus efeitos, assim como das
potencialidades para as cadeias produtivas relacionadas à “Construção e Reparação Naval Militar e Mercante”.
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POR QUE O BNDES É IMPORTANTE
PARA O DESENVOLVIMENTO DA
INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA?

F

inalmente a economia começa a dar al-

Passos importantes também vêm sendo dados seto-

guns sinais de retomada. A inflação baixa

rialmente na infraestrutura logística. Primeiramente

já é uma realidade. O Real se robustece

a profissionalização do ministério, dos seus órgãos

diante das moedas fortes. A reforma da

subordinados e das agências reguladoras. A sinaliza-

previdência, aliada aos elementos anteriores, pode

ção de maior ênfase aos modos de transporte mais

promover a derrubada do juro básico da economia.

eficientes, como o ferroviário e aquaviário é muito

Este, um elemento central na viabilização de pro-

bem-vinda. O fortalecimento da EPL como organis-

jetos de infraestrutura, na medida em que reduz o

mo planejador da logística para o longo prazo é mais

custo do financiamento. O equacionamento das con-

um golaço do ministro. A preservação da Valec si-

tas públicas gera perspectiva de solvência do Estado

naliza o reconhecimento da necessidade do capital

brasileiro e, com isso, eleva-se a previsibilidade e a

público nos projetos estruturantes ferroviários e de

confiança do investidor. Claro que ainda faltam mui-

difícil equacionamento financeiro privado, propor-

tos elementos para que este impulso não se esgote

cionando diversas externalidades positivas que se

em mais um voo de galinha, mas o vetor do cresci-

justificam pelo amplo retorno social.

mento está dado e tomara que o país não desperdice mais essa oportunidade e aprove outras reformas

Como o BNDES pode contribuir neste novo cenário?

necessárias para turbinar este movimento.

O Banco dispõe de um sistema integrado de conhecimento que permite uma boa estruturação dos projetos de infraestrutura, uma adequada precificação
dos mesmos, através da análise de risco de crédito, e
os instrumentos de crédito que permitem a viabilização dos empreendimentos.
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“...os sistemas complexos se enfraquecem e até mesmo morrem
quando são privados de agentes estressores.”
Nassim Nicholas Taleb in Antifrágil.
“Existem alguns riscos que simplesmente não podemos nos dar ao
luxo de correr. E existem aqueles (do tipo que os acadêmicos evitam)
que não podemos nos dar ao luxo de não correr.”
Nassim Nicholas Taleb in Arriscando a própria pele: Assimetrias ocultas no cotidiano.

O BNDES possui um histórico de estruturação de

sofisticadas estruturações de crédito (project finance,

projetos e tem se preparado para assumir um papel

sindicalização de crédito, composição do crédito com

ainda mais relevante nessa atividade. A estrutura-

debêntures, compartilhamento de garantias, entre ou-

ção é responsável pela confecção dos projetos refe-

tros), parceria com diversos agentes de crédito e rela-

renciais que vão a leilão. Por meio desses projetos, os

ção de longo prazo com os principais mutuários.

candidatos podem avaliar seus lances no certame e
estimar o retorno obtido frente ao preço (outorga ou

Concluindo, o BNDES tem um importante papel a de-

tarifa) a ser pago/cobrado pelo ativo. Quanto melhor

sempenhar no novo cenário político e econômico e

for o projeto referencial, menores as incertezas rela-

conta com os instrumentos para bem performar. Ne-

cionadas ao desenvolvimento do empreendimento

cessariamente terá que encarar novos riscos, o que

e menores os riscos. A qualidade do projeto referen-

não significa maior exposição a default. A maior ênfase

cial é peça-chave na agilidade da análise de crédito

na estruturação de projetos trará relevante protago-

e no maior conforto para que o financiador possa

nismo para o Banco ao mesmo tempo em que mapeia

assumir os riscos que lhe são próprios, reduzindo,

e aloca adequadamente os riscos mais relevantes dos

como consequência, os custos do crédito.

empreendimentos. O bom projeto viabiliza o financiamento mais ágil e com menores custos.

Além disso, o BNDES possui ampla expertise na
análise financeira de projeto, com instrumentos de
crédito a custo competitivo, funding suficiente para
apoiar os empreendimentos e possibilidade de oferecer crédito de longo prazo com amortização flexível, de modo a compatibilizar os fluxos de receita
com as prestações devidas.
O conhecimento setorial do Banco é reconhecido pelo
mercado, sendo um importante repositório de informações, através das publicações de livre acesso ao público. Possui larga experiência no financiamento, com

DALMO MARCHETTI E EDSON DALTO
Engenheiros do Departamento de Transportes
e Logística do BNDES
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PRIVATIZAÇÃO, BENEFÍCIO
IMEDIATO PARA O PAÍS

C

omo proponente de um painel sobre as

Não irei citar outros casos, pois, fica evidente que o Es-

privatizações das empresas em que os go-

tado é um mau gestor, não trazendo nenhum benefí-

vernos Federal, Estadual e Municipal se-

cio à sociedade brasileira; que ao contrário, só traz pre-

jam os maiores ou simplesmente acionis-

juízos, corrupção, inchaço de funcionários etc.

tas dessas empresas, sou da opinião de que o Instituto
BESC deva apoiar de modo contundente tal iniciativa,

Peço à nossa Presidente do Instituto BESC, Dra. Jussa-

como contribuição para um novo Brasil.

ra Ribeiro, que inclua essa Instituição na luta a favor
das privatizações, cujos benefícios serão imediatos.

Posso citar no meu setor as privatizações dos termi-

Pois, ao invés do tesouro ter que cobrir prejuízos des-

nais de contêineres. Em praticamente todos os portos

sas Estatais, passaria a recolher os vários impostos

brasileiros, que foram entregues à iniciativa privada,

gerados por essas empresas.

onde se investiu milhões de dólares em equipamentos
e recursos humanos, resultando numa eficiência operacional de carga e descarga dos navios porta-contêineres, alcançando a ordem de 100 TEU por hora, comparáveis aos mais modernos terminais de contêineres
espalhados pelo mundo.
Vejamos agora o caso do maior símbolo de estatal, que
é a Petrobras: para que serve o ultrapassado slogan “O
petróleo é nosso”? Os brasileiros por um acaso estão
se beneficiando desse slogan? Claro que não! Pois, o
petróleo que é extraído do solo brasileiro é vendido no
Brasil ao preço internacional.

SILVIO VASCO CAMPOS JORGE
Presidente da Câmara Brasileira de Contêineres,
Transporte Ferroviário e Multimodal – CBC
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COMPARATIVO DOS CUSTOS
TOTAIS ENTRE VEÍCULOS A
COMBUSTÃO E ELÉTRICOS

E

sse estudo foi desenvolvido para subsidiar
a tomada de decisão pelos Correios sobre
a viabilidade da introdução de 46 furgões
puramente elétricos (VE) de 600 kg na sua

frota de distribuição last-mile, comparando com os
custos de veículos a combustão interna (VCI).
A avaliação da viabilidade econômica desse estudo,

Para tanto, foram utilizados dados reais da frota da

com diferentes horizontes de planejamento, foi ob-

Empresa, índices padrão, estimativas próximas da

tida a partir da medição do Valor Presente Líquido

realidade e aspectos relacionados a custos, de modo

(VPL) e do Valor Presente Líquido anual (VPLa),base

a dar consistência às análises e simulações do uso

de cálculo do custo total de propriedade (TCO– To-

de veículos urbano de carga (VUC) tradicionais e pu-

tal Cost Ownership), que determina se o investimen-

ramente elétricos (VUC-e) na frota last-mile dos Cor-

to é viável ou não, dentro de certo período, aplica-

reios. Isso permitiu a comparação de veículos movi-

do à vida útil de cada tipo de motorização. O TCO

dos a gasolina, etanol e eletricidade, no período de

forneceu cenários dos custos totais, dos veículos a

10, considerados os principais custos a seguir: aqui-

combustão e elétricos e a emissão de gases de efeito

sição ou aluguel; vida útil do veículo; rendimento do

estufa (GEE), com fulcro de simular a operação dos

combustível; consumo de eletricidade; manutenção

diferentes modelos veiculares, em um período de 10

veicular; investimento em infraestrutura; estação de

anos, considerando as especificidades de cada tec-

carga; carregador de bateria; alienação, entre outras.

nologia, propiciando comparar custos e benefícios,
para a tomada de decisão dos gestores dos Correios.

Ao aplicar as fórmulas de VPL e VPLa, foram considerados os dados a seguir: investimento: VUC: R$ 50,5 mil;
VUC-e em 2020: R$ 145 mil e em 2025: R$ 100 mil; Locação VUC-e: R$ 5 mil/mês; Vida útil: VUC 6 anos e VUC-e
10 anos e taxa de juros: 6,4% a.a.
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Figura:
TCO – Custo anual por tipo de
veículo para 2020
Fonte: Promob-e, adaptado
Correios

Figura:
TCO – Custo anual por tipo de
veículo para 2025
Fonte: Promob-e, adaptado autor

O resultado do estudo comparativo dos custos totais entre os veículos e seus tipos de fontes de energia demonstram que a aquisição do VUC-e é vantajosa para
um período de 10 (dez) anos, considerando os preços dos VE atuais e futuros,
além de ser favorável ao meio ambiente, com emissão zero de GEE.
É importante destacar, devido ao avanço tecnológico, o mercado de veículos
elétricos nos EUA e Europa alcançarão, por volta de 2025 e 2026, a paridade de
preços entre VCI e VE. Nessa perspectiva, será razoável que no Brasil, somado
a incentivos fiscais, o valor de venda tenha uma queda além do que foi projetado pelo mercado nacional – cerca de 30% em 2025, podendo potencializar os
ganhos no uso dos VE.
Além disso, nos testes já efetuados nos Correios com veículos VUC-e, foram
observadas vantagens importantes, como: menor ruído na condução, livre de
vibrações, maior facilidade na condução, menor desgaste físico, sensação de
valorização pelo condutor, além da introdução do conceito de direção ideal
para as várias paradas e partidas na atividade de última milha.
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Os desafios da
inovação tecnológica
no transporte
A opção pela Eletromobilidade, apesar de ser
auspiciosa, atualmente apresenta desafios e
incertezas que podem afetar a exequibilidade
de projetos de incorporação, por meio de aquisição, de veículos elétricos para a frota própria
das empresas, tais como: alto investimento;
vida útil de 10 anos; alienação e descarte de
componentes elétricos; veículo importado;
assistência técnica; peças de reposição; adequação da infraestrutura e introdução de uma
nova tecnologia no transporte.
Ademais, de todas as etapas de transporte, o
last-mile gera grande demanda de veículos em
áreas urbanas para distribuir mercadorias,
sendo uma das etapas mais caras, ineficientes
e poluentes no downstream da cadeia de transporte de carga. É nesse ponto que o VE pode
ajudar a reduzir custos e emissão de GEE.
Finalmente, diante do cenário atual de incertezas do mercado nacional e o reposicionamento
estratégico da indústria de VE no Brasil, entende-se que a contratação da prestação de serviços por meio de locação atualmente apresenta
menor risco. Em contrapartida, nos próximos
dois anos o mercado nacional de VE deverá ter
evoluído o suficiente para nova avaliação sobre

CARLOS HENRIQUE DE LUCA

a aquisição desse tipo de veículo.

Diretor de Operações
Conselheiro de Logística do Instituto BESC
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CONCESSÕES COMO SOLUÇÃO
PARA O GERENCIAMENTO
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
URBANOS NO BRASIL

O

gerenciamento dos resíduos sólidos ur-

des para este setor. A CAIXA, por meio do FEP, visa a

banos (RSU) é um tema de extrema im-

auxiliar na melhoria dos números do setor, realizan-

portância no Brasil e no mundo. Muitos

do a estruturação de projetos de concessão e parce-

são os desafios desse setor, com des-

rias público-privadas para os entes subnacionais. Os

taque para a necessidade de redução e a complexa

estudos buscam as melhores rotas tecnológicas para

logística do transporte e destinação final. Conceitos

cada situação específica, de modo a obter o melhor

importantes e inovadores foram estabelecidos pela

resultado, garantindo o atendimento às diretrizes da

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), dentre

PNRS sem onerar demasiadamente a população.

eles a responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, que é compartilhada entre o poder público, a ini-

Atualmente são cinco projetos de RSU em estrutu-

ciativa privada e a população. Assim, existe a previsão

ração, beneficiando uma população de aproxima-

de que os resíduos voltem ao setor industrial de ori-

damente 2,2 milhões de pessoas em 39 munícipios,

gem para reaproveitamento ou para descarte correto.

com potencial de investimentos de R$ 353 milhões.

Para tanto serão necessários modernos procedimen-

Os projetos são nas cidades de Bauru, Teresina, São

tos de logística reversa, abrindo grandes oportunida-

Simão e mais dois consórcios de municípios, COMARES (Composto por municípios do Ceará) e CONVALE
(Composto por munícipios do Triângulo Mineiro). As
diferenças entre os municípios atendidos aumentam
a possibilidade de replicação das soluções empregadas para os demais municípios brasileiros, abrindo
oportunidades para desenvolvimento da economia e
geração de empregos e renda.
Desta forma, a CAIXA consolida-se cada vez mais como
parceiro estratégico do Governo Federal, auxiliando na
melhoria da infraestrutura do País e cumprindo sua missão de promover o desenvolvimento sustentável do Brasil.
EDUARDO BORGES DA SILVA

Mestre e Doutor em Economia de Empresas
Consultor Matriz – Caixa Econômica Federal

MAÍRA REGINA MALHADAS CP³P-F

Mestre em Engenharia Urbana –
Gerente Executiva – Caixa Econômica Federal
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OS CUSTOS DE FRETES
RODOVIÁRIOS E A LEI
DO MOTORISTA

A

importância do transporte transcende

Essa preferência pelo transporte rodoviário tem fun-

sua capacidade de movimentar pesos e

damentos logísticos, tais como a pulverização da

volumes. Hoje, o transporte é um fator

malha viária, ou mesmo a possibilidade de repartir

preponderante para a integração entre

a distribuição em lotes pequenos, mais adequados à

as regiões do mundo globalizado, bem como para o

prática do just in time. Entretanto, segundo apontado

desenvolvimento das nações. Ballou (2009) cita que

pela ANTT, também existem fatores que favorecem

o Congresso dos Estados Unidos considera que: “sob

indevidamente o transporte rodoviário no Brasil,

qualquer ponto de vista – econômico, político e mi-

como: (i) prática de excesso de carga, que acarreta

litar – o transporte é, inquestionavelmente, a indús-

na destruição da malha rodoviária nacional e em

tria mais importante do mundo”.

maiores custos de manutenção; (ii) ineficiência na
fiscalização da regulamentação da jornada de traba-

A carência de transporte ou inadequação do mesmo

lho do motorista, permitindo que a viagem seja feita

afeta diretamente a economia mundial, prejudican-

mais rapidamente e, consequentemente, reduzindo

do seu crescimento, dificultando a integração nacio-

custos, ao mesmo tempo em que sacrifica o motoris-

nal e impactando negativamente a segurança nacio-

ta e contribui para o aumento do número de aciden-

nal. A atividade industrial é seriamente prejudicada,

tes de trânsito no Brasil (cerca de 30% dos aciden-

pois as falhas nos transportes exigem a manutenção

tes de trânsito no país tem caminhões envolvidos);

de estoques excessivos para compensar a incerteza

(iii) sonegação de impostos devido à ineficiência no

dos fornecimentos, o que acaba refletindo nos cus-

controle da emissão de conhecimento de transporte

tos e, por consequência, no preço final dos produtos,

ou mesmo da nota fiscal dos produtos transporta-

na competitividade das empresas e no desenvolvi-

dos por autônomos; (iv) prática de cobrança de fretes

mento deste meio.

abaixo do custo, o que impede a renovação da frota
(que tem idade média de cerca de 19 anos) e acarreta

No Brasil, o transporte rodoviário de cargas tem sido

em consequências desastrosas para o consumo de

a preferência na movimentação interna de merca-

combustível, poluição e acidentes.

dorias. Dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) mostram que a produção de
transporte brasileira (quantidade movimentada x
distância percorrida) possui mais de 60% de participação do transporte rodoviário. Ao se considerar
apenas as cargas conteinerizáveis, essa parcela chega a 90% de participação.

Acerca deste último item, um fato importante que

Entretanto, apesar do faturamento mensal ser rela-

deve ser ressaltado trata do baixo controle exercido

tivamente alto, os custos associados também o são

pelo governo para a entrada de novos trabalhadores

(manutenção, combustível, pneus etc.), o que tor-

no mercado de transportes, o que agrava ainda mais

na a remuneração líquida baixa. No entanto, estas

a concorrência predatória praticada entre eles. Uma

considerações não costumam ser feitas antes de se

das causas deste problema é a facilidade de entra-

ingressar na profissão. Ademais, a saída de autôno-

da no mercado de novos transportadores autôno-

mos do mercado saturado torna-se difícil pela baixa

mos e nas dificuldades de saída. Dentre as questões

qualificação profissional em outras áreas e baixo ní-

que motivam a entrada de novos transportadores

vel de escolaridade destes profissionais, o que acaba

no mercado estão: os índices de desemprego, baixa

por gerar uma oferta de transporte maior do que a

regulamentação do poder público, a facilidade para

demanda, mantendo o preço do frete rodoviário “ar-

se tornar motorista autônomo (basta possuir habili-

tificialmente” mais barato.

tação específica e o veículo) e o faturamento mensal
médio atraente.

Se comparado com outros países, como Estados Unidos e alguns da União Europeia, que impõem uma
série de regras rígidas para a inserção de novos autônomos no mercado de transportes, pode se constatar que o Brasil ainda está bastante atrasado no que
concerne à regulamentação desta atividade.
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Com o intuito de regulamentar as operações de transporte, o Governo editou a Lei do Motorista (Lei 13.103/2015), que, dentre outras atribuições, estabelece regras para a jornada de
trabalho e o período de descanso dos motoristas. Regras semelhantes podem ser verificadas em vários países e melhoram significativamente a segurança nas estradas. Porém, as
mesmas implicam, também, no aumento do tempo de viagem e, consequentemente, nos
custos inerentes a esta jornada. Apesar de os caminhoneiros, eventualmente, não levarem
em consideração este quesito, esta parcela de aumento nos custos acaba sendo absorvida
no preço do frete, o que faz com que a remuneração líquida percebida pelo caminhoneiro
seja menor ainda.
Assim, com base nas discussões que têm ocorrido no meio acadêmico, profissional, empresarial e governamental acerca dos impactos desta lei nos custos finais dos fretes e, consequentemente, nos preços finais dos produtos ao consumidor, torna-se possível a realização
de algumas estimativas preliminares e análises do impacto percentual de incremento nos
custos dos fretes considerando-se todas as premissas constantes na lei.
Caso os parâmetros e demais itens pertinentes à nova legislação forem cumpridos integralmente, os custos dos serviços de transporte tendem a aumentar, de acordo com as
estimativas apresentadas a seguir:

Reajuste dos
Custos

TEMPO DE VIAGEM
Antes da
Regulamentação

Depois da
Regulamentação

%

800 km

2 dias

2 dias

5,9%

1.500 km

3 dias

4 dias

22,6%

3.000 km

5 dias

8 dias

32,0%

Distância
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Pela análise da tabela anterior, pode-se constatar que

Por oportuno, recomenda-se que esses cálculos se-

para uma distância operacional de 800 km os tem-

jam permanentemente aprimorados e readequados

pos de viagens praticamente não se alteram, mas há

às novas condições, sempre que houver mudanças

um incremento de aproximadamente 6% nos custos

e/ou atualização nos custos dos insumos.

de transporte. Já para viagens 1.500 km observa-se
um aumento de 1 dia no tempo de viagem e incremento de quase 23% nos custos e, para trechos de
3.000 km o tempo de viagem passa de 5 para 8 dias,
com incremento de 32% nos custos do frete.
Naturalmente as estimativas de valores dos novos
custos de fretes apresentadas são bastante simplificadas e levaram em consideração apenas os dados da Lei. Certamente que para estimativas mais
precisas do comportamento dos custos com a aplicação da nova regulamentação, seriam necessárias
informações mais precisas e cálculos mais aprofundados, inclusive levando-se em consideração a
Tabela de Fretes.

AURÉLIO LAMARE S. MURTA
Mestre, Doutor e Pós-Doutor em
Engenharia de Transportes
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PROECLUSAS: UM
MARCO NA GESTÃO DO
SISTEMA HIDROVIÁRIO

O

Brasil possui uma vasta malha

Em acréscimo, as restrições orçamentárias im-

hidroviária, com uma extensão

postas ao longo dos últimos anos também vêm

aproximada de 61,8 mil km, dos

limitando a capacidade de solucionar efetiva-

quais, hoje, cerca de 12,6 mil km

mente tais problemas, o que, consequentemen-

têm sido priorizados sob a perspectiva da in-

te, os agrava, em especial os relacionados às

fraestrutura do Transporte Hidroviário Interior

manutenções e às obras corretivas das eclusas.

(THI). Alguns trechos dessa malha apresentam
obstáculos naturais à navegação, impondo,
para ultrapassá-los, a realização de intervenções hidráulicas de engenharia, como eclusas,
barragens e/ ou derrocamentos.
Eclusas permitem às embarcações transporem os desníveis em cursos d’água, ou seja,
que elas subam ou desçam os rios ou mares
em locais onde há desníveis. São obras de
infraestrutura de grande porte e requerem
vultosos investimentos financeiros, exigindo, portanto, as devidas e constantes manutenções, assim como efetiva gestão de sua
operação e administração.
Atualmente o DNIT possui oito eclusas em sua
responsabilidade, as quais, em média, já ultrapassaram os 40 anos de operação. Ao longo
desse tempo, suas administrações estiveram
a cargo de distintos órgãos e agentes responsáveis, o que, obviamente, resultou em problemas relacionados à gestão, como também outros de cunhos técnicos e/ou administrativos,
alguns presentes até hoje.
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É inserido nesse cenário que o Programa Nacional de Recuperação, Operação, Manutenção e Gestão de Eclusas – PROECLUSAS vem a atuar. A partir de uma visão que integre
os eixos gestão, técnico e administrativo, são concebidos e priorizados os projetos de
investimentos decorrentes, visando a alcançar e manter, em um horizonte de seis anos,
a efetiva operacionalidade, gestão e governança dessas infraestruturas vitais para o Transporte Hidroviário Interior.
Seu propósito maior é a promoção da gestão, operação e manutenção das eclusas sob
responsabilidade do DNIT, por meio, dentre outros, de contratos eficientes de operação,
manutenção e diagnóstico; recuperação e/ou modernização dos sistemas das eclusas;
criação/atualização dos acervos de documentação técnica; e regularização patrimonial,
ambiental e administrativa das instalações envolvidas.

DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROECLUSAS SÃO
ESPERADOS OS SEGUINTES BENEFÍCIOS:
 Maior grau de governança nos diversos níveis e priorização mais assertiva ao setor (eclusas), a partir de planejamento integrado de ações técnicas, de gestão e administrativas;
 Otimização na aplicação de recursos, por meio da aglutinação de contratos, padronização de produtos e Termos de Referência para contratos de operação e manutenção,
assim como na supervisão de projetos, obras e serviços;
 Redução de riscos na elaboração de projetos e na fase de obras, a partir de melhor
conhecimento dos problemas e patologias, por meio de diagnósticos.

Embora os desafios apresentados sejam muitos, a implantação do PROECLUSA representará um marco importante na gestão do setor
hidroviário nacional.

IVIANE CUNHA E SANTOS
Coordenadora-Geral de Gestão
e Operações – DAQ/DNIT
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DESAFIOS E OPORTUNIDADES
DE INVESTIMENTO EM
INFRAESTRUTURA NO
SETOR DE COMBUSTÍVEIS

C

omo todos temos acompanhado, presen-

trutura, o que se constitui um grande gargalo para

ciamos um momento de grandes mu-

toda a economia e contribui para o nosso conhe-

danças no País. Governo, empresas e so-

cido Custo Brasil. É um círculo vicioso que sabota

ciedade têm se unido em um movimento

nossa capacidade produtiva e competitiva.

de reforma das estruturas do Estado brasileiro. Um
esforço para que nossa economia saia da estagnação

Nos setores aéreo e portuário, o governo tem pro-

e retome o tão almejado crescimento.

movido mudanças nos marcos legais para reverter
esse quadro. A recém-sancionada Lei nº 13.842/2019

Reforma previdenciária, tributária e administrativa.

permitiu a abertura do setor aéreo ao capital estran-

Temas que em outros momentos pareciam distantes

geiro e, neste ano, o governo apresentou um gran-

no horizonte, estão agora em pleno curso e devem

de programa de concessões de aeroportos. No setor

mudar o perfil do Estado brasileiro.

portuário não foi diferente, vários portos foram concedidos recentemente e outros o serão em breve.

Nesse sentido, as agências reguladoras assumem
um papel decisivo. De grande provedor de obras e

Nesse cenário de mudanças, a ANP não ficou para

infraestrutura, o Estado passa a ser o indutor do

trás: tem promovido, através de sua regulação, uma

investimento. O setor privado tem interesse e ca-

série de melhorias, visando minimizar barreiras aos

pacidade de investir, mas precisa de regras claras

investimentos privados, redução dos custos regula-

e previsíveis. Assim, o investimento que o Estado

tórios, aprimoramento da qualidade regulatória por

deve promover é em regulação, para criar o ambien-

meio da simplificação administrativa, e a promoção

te propício para tais investimentos. Historicamen-

da livre concorrência, tendo como principal premis-

te, o país sempre teve um grande déficit em infraes-

sa a garantia dos interesses da sociedade.
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Comércio Exterior
No início deste ano, a ANP criou novo marco regulatório para o comércio exterior de biocombustíveis, petróleo e derivados de petróleo e de gás natural, que irá tornar mais eficiente a atividade, auxiliando tanto as exportações dos excedentes destes produtos quanto as
importações quando houver déficit para o abastecimento nacional.

Distribuição e produção de
combustíveis e biocombustíveis
A ANP também atualizou sua regulação para
autorização de instalações de distribuição de
combustíveis e de produção de biocombustíveis,
permitindo que empresas possam iniciar a construção de novas unidades sem a necessidade de
anuência prévia da Agência. Assim, para os privados, é um órgão anuente a menos para que sua
decisão de investimento não seja desestimulada.
Mas ainda há muito trabalho a ser feito.

Setor Aéreo
Para o setor aéreo, a ANP criou, no fim do ano passa-

seguir. Será então iniciada uma nova fase, na qual o

do um Grupo de Trabalho, em conjunto com a ANAC

resultado será apresentado e convertido em aprimo-

com o objetivo de realizar um diagnóstico situacio-

ramento da regulação para o setor, novamente com

nal do suprimento de combustíveis no setor aéreo,

a participação de todos os interessados.

identificando ações para estimular a competição,
estudar novos modelos de distribuição e reduzir as

Dentre os desafios do setor de combustíveis de avia-

barreiras à entrada de novos agentes, objetivando,

ção, foram abordados quatro pontos principais: a

assim, promover a redução de custos do combustível

existência de apenas um produtor nacional, a alta

de aviação, o maior custo único do setor.

tributação do QAV (querosene de aviação), as variações de regras tributárias entre os Estados (que le-

A fim de propiciar mudanças positivas sem causar

vam as empresas aéreas a optar por abastecer nos

insegurança jurídica e impactos negativos de transi-

aeroportos com menor incidência de tributos, isto é,

ção de modelos, a ANP tem conduzido esse trabalho

trazendo ineficiência na escolha das rotas das aero-

de forma conjunta com as empresas do setor: com-

naves) e o número limitado de empresas distribui-

panhias aéreas, administradores aeroportuários,

doras destes combustíveis atuando no país.

importadores, produtores e associações de distribuidores de combustíveis de aviação. Reuniões e

A condução dos desinvestimentos no refino e no

workshops foram realizados no Rio de Janeiro, São

transporte pela Petrobras, após acordo firmado com

Paulo e Brasília para que o assunto fosse amplamen-

o CADE, trará concorrência ao setor. Aliado a isso, os

te discutido. O grupo está agora em um momento de

arrendamentos de novas áreas em Portos Organiza-

avaliação das propostas e deliberação do caminho a

dos poderão atrair investimentos na infraestrutura de

REVISTA PAINEL 2019

42

internalização dos combustíveis de aviação, pois estes

Por fim, a limitação na quantidade de empresas dis-

produtos exigem equipamentos especializados, devido

tribuidoras de combustíveis de aviação, que restrin-

a questões de segurança. Assim, as empresas interes-

ge as opções de compra e, em certa medida, o poder

sadas terão mais opções de aquisição de produtos tan-

de negociação das companhias aéreas, será mitigada

to no mercado interno, agora com mais players, como

com uma regulação mais moderna, focada em um

no mercado externo, com mais terminais portuários

ambiente de negócios mais competitivo e na criação

preparados para receber combustíveis de aviação.

de novos investimentos. Por meio do novo marco regulatório, a ANP buscará tanto manter a segurança

A questão tributária, apesar de se encaixar em um es-

jurídica, protegendo os investimentos já realizados

copo mais amplo, finalmente está sendo enfrentada

ou em andamento, através de regras de transição,

pelo país. Com a reforma iminente, esperamos ter

quanto estimulando novos investimentos nesse se-

em breve um sistema tributário mais eficiente, jus-

tor, conhecido motor de desenvolvimento regional.

to e, principalmente, simples. A monofasia do ICMS
poderá, enfim, eliminar as já citadas distorções es-

Essa é a regulação que servirá como base para um

taduais, que impactam fortemente a logística aérea.

ambiente de investimentos.

Portos
No cenário mundial, os portos ocupam papel relevante na logística, pois permitem a movimentação de grandes volumes entre regiões geográficas, além de serem importantes locais
de interconexão para o transporte multimodal de produtos.
No setor de óleo, gás natural e biocombustíveis, o modal aquaviário é utilizado nas atividades de escoamento da produção dos campos de petróleo, no suprimento das plataformas
offshore e das suas embarcações de apoio com derivados de petróleo (navegação de apoio
marítimo), na distribuição de produtos derivados nacionais e importados para suprir as diversas regiões do país (navegação de cabotagem e navegação interior) e, por fim, no abastecimento de embarcações em regiões portuárias (navegação de apoio portuário).
Por outro lado, a movimentação de produtos das empresas integrantes das indústrias reguladas pela ANP também é essencial para o setor portuário. Se somarmos o volume nacional
para os produtos petróleo, derivados de petróleo e etanol, este corresponde a
mais de 90% de toda a movimentação de granéis líquidos em portos brasileiros no ano de 2018. Por esta razão, e em atendimento à Lei dos Portos, a
ANP se manifesta acerca de certames licitatórios conduzidos pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, quando estes envolvem as indústrias reguladas pela ANP.
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Em especial, a ANP se preocupa com as questões con-

Esse acordo irá subsidiar a elaboração de regulamen-

correnciais relacionadas às áreas das instalações

tos conjuntos, análise simultânea do mercado de pe-

portuárias situadas em Portos Organizados (públi-

tróleo, gás natural e biocombustíveis, bem como ava-

cos), uma vez que, no cenário atual, há predomínio

liações da demanda e de capacidade nas instalações

da Petrobras e das grandes distribuidoras de com-

portuárias e na infraestrutura de armazenagem dos

bustíveis neste segmento da logística.

terminais aquaviários para a melhoria do arcabouço
regulatório e do ambiente de negócios do setor. Assim,

A ANP também envidou esforços para integrar sua

espera-se que a atuação conjunta entre ANP e ANTAQ

ação regulatória com a da ANTAQ, o que culminou

resulte no aperfeiçoamento contínuo dos editais de

em recente assinatura de Acordo de Cooperação,

licitações portuárias e na modernização e ampliação

tendo em vista a necessidade de mitigar o risco de

das capacidades de movimentação de petróleo, gás

sobreposição de atribuições entre as duas Agências,

natural e combustíveis nos portos brasileiros.

de aumento desnecessário de complexidade regulatória e até mesmo de evitar insegurança jurídica nas

Dessa forma, o Acordo de Cooperação vem institucio-

licitações portuárias.

nalizar essa importante sinergia de atuação entre as
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áreas de Combustíveis e de Infraestrutura, em prol do desenvolvimento de terminais destinados à movimentação de combustíveis, o que tem como prioridade absoluta a promoção da
concorrência no setor, atuando na diversificação de atores e
na atração de investimentos.
Vemos, então, que esse movimento articulado entre governo (por meio dos diversos órgãos da administração pública) e iniciativa privada é a chave para que o País entre em
uma jornada virtuosa e sustentável de crescimento e de
desenvolvimento no setor de infraestrutura, em especial
dos portos e aeroportos.
A ANP, como órgão regulador da indústria do petróleo, gás na-

FELIPE KURY
Diretor da Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis – ANP

tural, seus derivados e biocombustíveis, está cumprindo seu

JULIO CESAR CANDIA NISHIDA

papel institucional, com ênfase na garantia do suprimento

Especialista em Regulação de Petróleo e
Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural

destes produtos. Cabe às empresas perceberem essa janela
de oportunidade excepcional e transformacional para investimentos do setor privado, em parceria com o setor público.

ALESSANDRA SILVA MOURA
Especialista em Regulação de Petróleo e
Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural
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SUSTENTABILIDADE EM
LOGÍSTICA: O PAPEL DA
INFRAESTRUTURA

C

onsolidando mais uma etapa do Pro-

Tendo como base as 22 boas práticas apresentadas no

grama de Logística Verde Brasil (PLVB), o

Guia de Referência em Sustentabilidade: Boas Práti-

Guia de Excelência em Sustentabilidade:

cas para o Transporte de Carga, lançado em 2017, os

Boas Práticas para o Transporte de Carga

relatos demonstram que a maioria (16 das 22) apre-

foi lançado em 04/07/2019 e demonstra, na prática, o

sentam resultados bastante significativos quanto à

resultado alcançado pelas Empresas Membro quanto

redução do uso de energia, emissão de gases de efeito

ao aprimoramento da eficiência e da sustentabilidade

estufa (GEE) e poluentes atmosféricos, sem diminuir

aplicados à logística.

custos e nível de serviço, com aplicação abrangente,

REVISTA PAINEL 2019

46

podendo ser empregadas por embarcadores, opera-

mesma ordem. Neste sentido, experiências que ra-

dores logísticos e transportadores.

tificam esses resultados tratam da transferência de
carga do modal rodoviário para o marítimo de cabo-

Renovação e modernização da frota, utilização de

tagem e para o ferroviário, com necessidade de inves-

sistemas de informação para rastreamento e acom-

timento em infraestrutura intermodal no País.

panhamento da frota, e treinamento de motoristas
(Eco-driving) estão entre as boas práticas de aplicação

Torne-se uma empresa protagonista da transformação

mais frequente e, juntas, podem reduzir custos de-

da logística em busca da eficiência e sustentabilidade.

correntes do consumo de combustível e levar a até

Consulte: www.plvb.org.br e junte-se a nós no PLVB!

30% de redução da emissão de gases de efeito estufa
(GEE). São boas práticas adotadas individualmente ou
em conjunto por todos os transportadores e embarcadores que realizam operações com frota própria.
Ganhos da mesma ordem de grandeza podem ser
obtidos com a otimização do carregamento de caminhões ou com o uso de veículos de maior porte, como
bitrens e rodotrens.
Todas as boas práticas acima descritas podem ser
empregadas sem qualquer adequação na infraestrutura existente no país. Porém, ganhos ainda maiores
podem ser obtidos com a realização de transferência

MÁRCIO DE A. D´AGOSTO

modal, que pode reduzir pela metade as emissões de

Coordenador do Laboratório de Transporte
de Carga (LTC) da COPPE/UFRJ –
Coordenador Técnico do PLVB

dióxido de carbono, com benefícios econômicos da

CÍNTIA MACHADO DE OLIVEIRA
Coordenadora Técnica do PLVB
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TRANSPORTE AÉREO DE CARGA:
ALTERNATIVA PARA VENCER O
ATRASO EM INFRAESTRUTURA

A

infraestrutura é um dos gargalos para

doviário. Já pelo aéreo, o tempo é de quatro horas. Para

o crescimento econômico do Brasil. Em

produtos que exigem velocidade na entrega, como me-

2018, os investimentos públicos no setor

dicamentos, perecíveis e eletrônicos, é um meio eficaz.

representaram 0,4% do Produto Interno

Bruto (PIB), de acordo com números corrigidos pela in-

Um aparelho celular, por exemplo, perde atratividade

flação da Secretaria do Tesouro Nacional. Foi o menor

no mercado em função de lançamentos, seja do mesmo

patamar em dez anos.

fabricante ou de concorrentes. A rapidez no trajeto entre fábrica e lojistas faz diferença. É possível fazer entre-

No transporte aéreo, a realidade é um pouco diferen-

gas fracionadas, de acordo com flutuações da demanda,

te. Entre 2011 e 2016 foram investidos mais de R$ 13 bi-

reduzindo estoque e custos.

lhões, graças ao programa de concessões realizado pelo
Governo Federal. O nível de serviços nos principais ae-

Por isso, a importância em desenvolver e incentivar o

roportos melhorou, mas ainda não foi suficiente para

transporte aéreo, modelo vantajoso e eficiente em di-

mudar o panorama da logística brasileira.

versos casos. O objetivo é dar fôlego à economia e estimular a descentralização da indústria. Neste contexto,

Ao analisarmos como os produtos são transportados,

a iniciativa privada se faz relevante para contribuir com

continuamos percebendo a forte dependência do modo

novos projetos. É uma alternativa para impulsionar a

rodoviário. Segundo a Confederação Nacional do Trans-

infraestrutura e vencer o atraso.

porte, 61,1% de tudo que é transportado segue via rodoviária, enquanto apenas 0,4% segue via aérea.
O aéreo, por outro lado, é opção que ganha em agilidade
e segurança, principalmente para produtos de maior valor agregado. Pouco a pouco, o setor aéreo cresce. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), em 2018
as companhias brasileiras movimentaram 470,9 mil toneladas de carga no território nacional, alta de 10,5% em
relação a 2017 e número recorde dos últimos sete anos.
Para se ter uma ideia, uma carga que sai de Manaus
para São Paulo pode levar até 30 dias pelo transporte ro-

ADALBERTO FEBELIANO
Vice-presidente de operações aéreas
da MODERN Logistics
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A RECEITA DE BOLO
DO DESENVOLVIMENTO

E

stive pensando sobre o tema da Infraes-

dade e nas quantidades prescritas na receita. De-

trutura brasileira e de um necessário Pacto

pendia da “boa mão na massa”.

Nacional para dar suporte ao desenvolvimento socioeconômico do País. Aliás, em

Recentemente, publiquei um artigo que abordava

agosto do ano passado, o temário do Evento PAINEL

algo semelhante, associado à Teoria Geral dos Sis-

era exatamente esse: “PAINEL 2018 – Pacto pela In-

temas-TGS, desenvolvida por Bertalanffy (cientista,

fraestrutura Nacional e Eficiência Logística”.

biólogo,1901-1972) em discordância com a visão cartesiana do universo. Descartes (filósofo, físico e ma-

Este ano, convidado novamente para apresentar um

temático, 1596-1650) dizia que um todo é constituido

artigo na Revista do PAINEL 2019, me veio à memória

de partes independentes.

algo que, tenho certeza, faz parte da vida de qualquer família por este mundo afora.

Mas Bertalanffy colocou então uma abordagem orgânica da biologia e lançou a tese de que o organis-

Sempre existia alguém que fazia o bolo preferido de

mo é um todo maior que a soma das partes, suge-

todos e cuja receita vinha de várias gerações. A re-

rindo que se deve estudar sistemas globalmente, de

ceita era a mesma, mas só alguém com “boa mão”

forma a envolver todas as suas interdependências,

fazia o bolo crescer. Outros tentavam mas a massa

pois os elementos, ao serem reunidos para cons-

“desandava” e o bolo ficava “encruado”. Ou seja, o

tituir uma unidade funcional maior, desenvolvem

bom bolo não era o resultado da simples juntada

qualidades que não se encontram em seus compo-

dos ingredientes, mesmo que na ordem, na quali-

nentes isolados.
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Aí então está a analogia entre a Receita do Bolo de

Assim se fazia nos programas dos Corredores de Ex-

Desenvolvimento e a TGS, aplicada à implantação da

portação e Abastecimento, desenvolvidos pelo GEIPOT

infraestrutura e, particularmente, dos Transportes.

nas décadas de 70 e 80, implementados funcionalmente como sistemas logísticos multimodais integrados.

Não bastam os diagnósticos, por melhores que sejam – e os temos vários – indicando a necessida-

Basta, portanto, colocar as “boas mãos na massa” da

de, a identificação e a implantação de segmentos

infraestrutura, para fazer o bolo do desenvolvimento

ferroviários, rodoviários, hidroviários, portuários e

socioeconômico crescer e não encruar, com desper-

aeroportuários, com base em suas características e

dício dos investimentos feitos nos ingredientes ne-

eficiências individuais.

cessários para a boa e eficiente mobilidade das pessoas e das cargas.

Se suas implementações não forem feitas, sistemicamente, como partes interdependentes para constituir a integralidade do Sistema de Transportes, os
resultados ficarão a desejar, não alcançando a plenitude de sua eficiência, eficácia e efetividade, em
termos econômicos, energéticos e ambientais.
Feito o bom diagnóstico e definidos os ingredientes,
na ordem, na qualidade e nas quantidades dos diversos segmentos modais, entra a “boa gestão” na
condução dos trabalhos de implantação, operação e
manutenção, cada qual no seu tempo e lugar, para
obter o pleno efeito indutor desejado: o desenvolvimento socioeconômico do País.

MARCELO PERRUPATO
Engenheiro
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ESCOAMENTO DE GRÃOS
PELO RIO AMAZONAS

N

ão adianta lutar contra o óbvio. Desde

cia de muito sucesso, provando que o uso de nossos

sempre se escuta e se lê que o Brasil

rios transformados em hidrovias seria a solução mais

precisa alterar o perfil de sua carteira

adequada. O porto de Itaqui também mostrou ser

de exportação, por se caracterizar pe-

uma boa solução. Mas o escoamento da produção de

las commodities – que apresenta uma grande fragili-

grãos do norte do Mato Grosso precisava de uma me-

dade em razão de não se ter o controle dos preços

lhor solução logística. A ideal, por rio, nunca recebeu

praticados. Nosso país deveria fazer um esforço para

por parte do governo a prioridade que merecia.

alterar o seu perfil de exportação pelo aumento dos
produtos manufaturados e semimanufaturados. Sem

Mas o produtor é incansável e teimoso. Descobriu o

dúvida, o melhor dos mundos, mas como fazer?

rio Tapajós, que poderia reduzir o trajeto rodoviário
da carga ao porto em cerca de 1000 quilômetros, e

Uma equação difícil de se fechar. E por razões diver-

partiu para a implantação do seu projeto: identificou

sas: carga tributária e custos logísticos elevados, pro-

áreas adequadas para a instalação de terminais de

dutividade industrial baixa, concorrência internacio-

transbordo em Miritituba, distrito de Itaituba, onde

nal, protecionismo etc.

poderia embarcar a carga em barcaças para o transporte até portos com capacidade para receber navios

Mas na produção de alimentos o Brasil é imbatível.

graneleiros, tais como Santarém, Santana e Vila do

Referência internacional em pesquisas celulares

Conde. Adquiriu as terras e deu início aos projetos

para sementes, elevado grau de tecnologia, disponi-

de construção. Do Governo Federal restava apenas o

bilidade de área, razoável concorrência internacio-

compromisso de concluir a pavimentação da rodovia

nal, razões que nos tornam o celeiro do mundo mes-

BR 163, o que garantiria a chegada do grão aos ter-

mo que, em algumas situações, os elevados custos

minais. Depois de anos de incertezas e indefinições,

logísticos aliados a eixos de escoamento de baixa

caminhões paralisados por falta de condições de trá-

qualidade e, até mesmo, inexistentes, tornem o re-

fego, expectativas de escoamento frustradas, parece

torno ao produtor quase nulo.

que, finalmente, o atual governo se empenhou e a
rodovia deverá estar totalmente pavimentada até o

Além disso, em busca de novas áreas disponíveis, a

final do ano. Este ano, mais de 10 milhões de tonela-

produção agrícola brasileira foi se movimentando

das de grãos deverão ser escoadas pelo rio Tapajós.

para as regiões norte e nordeste do país o que torna os custos logísticos do escoamento tradicional das

Em paralelo, a concessão de uma ferrovia ligan-

safras pelos portos da região sul e sudeste cada vez

do Sinop, no Mato Grosso, a Miritituba, no Pará –

mais dispendiosos. O produtor foi, então, em busca

a Ferrogrão – parece mais próxima da realidade o

de novas saídas. Escoamento por Porto Velho, utili-

que dará uma solução muito mais econômica à lo-

zando os rios Madeira e Amazonas foi uma experiên-

gística do grão na região.
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Porém, outros gargalos precisam ser enfrentados e

Considerando que a margem de lucro na comerciali-

dois deles nos parecem dignos da nossa reflexão: os

zação do grão é muito pequena, o produtor não tem

calados seguros de navegação na foz do rio Amazo-

outra alternativa a não ser reduzir o seu custo lo-

nas, tanto no canal do Quiriri quanto na barra norte

gístico e, seria cômico se não fosse trágico, retornar

deste rio e os custos portuários, aí incluídos os cus-

o escoamento dos grãos pelos portos do sul/sudes-

tos da praticagem.

te motivado pela inviabilidade dos custos logísticos
praticados no rio Amazonas.

Os graneleiros que operam nos terminais do rio
Amazonas e também na região de Barcarena são, em

Temos dois grandes desafios pela frente: aumentar o

sua maioria, do tipo “Panamax”, que tem calado de

calado na barra norte do rio Amazonas e reduzir os

13,3 m quando totalmente carregados (66.000 ton).

custos da praticagem. Se formos bem sucedidos nes-

Hoje o canal do Quiriri já está preparado para esse

sa empreitada todos sairão vitoriosos porque tais ini-

calado, mas a passagem pela barra norte ainda está

ciativas terão reflexos na movimentação de minérios,

limitada a 11,50 m, o que significa dizer que esse

granéis líquidos e carga geral.

tipo de navio só pode carregar até 55.000 tons, o que
impõe fazer toda a viagem com um frete morto de

Temos que torcer para que o bom senso prevaleça em

cerca de 20 %, trazendo um custo adicional que terá

todas as decisões.

que ser assumido pelo produtor.
Informações batimétricas que vêm sendo transmitidas por navios que trafegam na região indicam haver uma folga no calado de navegação bem acima
dos 11,5 m recomendados hoje (11,70 m com restrições). Em razão disso, estudos estão sendo conduzidos pela Marinha do Brasil, com a participação da
Coppe, da Praticagem e de empresas interessadas e
é possível que se conclua por um maior calado.
É necessário, com urgência, uma solução para disciplinar o custo da praticagem, porque um serviço es-

MURILLO BARBOSA

sencial e monopolizado não pode ficar sem qualquer

Presidente da ATP (Associação dos
Terminais Portuários Privados)

tipo de regulação econômica.
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ARCO NORTE: A GRANDE
ALTERNATIVA DE ESCOAMENTO
DA PRODUÇÃO DE MATO GROSSO

M

uito se fala no Arco Norte, mais pou-

158. Esses corredores são fundamentais no escoa-

cos conhecem como funciona essa

mento por cada região do estado. O primeiro corredor

tão importante alternativa de saída

atende a região oeste e a região noroeste do Estado; o

para a produção de Mato Grosso. Te-

segundo corredor atende a região centro-norte e nor-

mos basicamente três grandes corredores: o corredor

te do estado; e o terceiro corredor atende o que nós

da BR 364 o corredor da BR 163 e o corredor da BR

chamamos de Vale do Araguaia. Vamos analisar cada
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um desses corredores separadamente, começando pelo

a construção da ferrovia Ferrogrão, que possibilitará

Corredor da BR 364, que liga a região de Campo Novo

significativa redução no custo de frete. O terceiro

do Parecis, Sapezal Campos de Júlio e Comodoro, bem

corredor, que é da BR 158, tem o trecho entre Nova

como toda a região do Cone Sul de Rondônia.

Xavantina e Canarana tendo como destino natural a
saída pela futura ferrovia de integração centro-oeste

Em Porto Velho existe uma capacidade de transbor-

– a FICO – e pela BR 080, que permitirá o escoamento

do de carga da ordem de 14,5 milhões de toneladas,

pela Ferrovia Norte Sul.

considerando Porto Velho e Humaitá. São estações de
transbordo de carga onde as cargas dos caminhões são

O trecho entre Querência e a divisa com o Pará tem

transferidas para as barcaças. Essas barcaças descem o

como alternativa atual o escoamento pela BR 158 até

Rio Madeira até Itacoatiara, onde existe um porto com

Redenção-PA e, através de rodovias estaduais, pas-

capacidade de 5 milhões de toneladas e também Santa-

sando por Colinas-TO, alcançando o terminal ferro-

rém, que também possui a capacidade de 5 milhões de

viário de Palmerante da Ferrovia Norte Sul, dando

toneladas ou Vila do Conde, no município de Barcarena,

acesso aos portos de São Luís do Maranhão, que são o

no Pará, com capacidade de 16 milhões de toneladas.

Ponta da Madeira e o TEGRAM.

O segundo corredor, que é da BR 163, tem uma capacidade de transbordo em Miritituba de 18 milhões de
toneladas, capacidade dirigida aos portos de Vila do
Conde, Santarém e Santana, ele tem como área de influência toda a região da BR 163, em Mato Grosso, a partir de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop,
Matupá, Guarantã e podemos considerar que, pelas laterais, em torno de 300 km seria a faixa de influência.
A tendência é que num prazo de entre 15 a 20 anos tenhamos em Miritituba uma capacidade instalada da ordem de 50 milhões de toneladas. Estamos aguardando

EDEON VAZ FERREIRA
Diretor Executivo do Movimento
Pró-logística de Mato Grosso
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