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A FDC apresenta a primeira edição da Newsletter da Plataforma de Infraestrutura de Logística de Transportes – PILT FDC. 
Agradecemos a importante contribuição de nossos parceiros: CCR, EcoRodovias, Porto do Açu, Queiroz Galvão e VLI. 

 

 

1. Timeline PILT FDC 
  

 
  

  
  
2. Pensamento Estratégico 
Autor: Venilton Tadini, Presidente da ABDIB 

  
Realidade e necessidade de investimentos na logística de transportes 

  
A economia globalizada exige cada vez mais racionalidade logística, com impactos nos custos dos produtos e consequentemente ganhos de competitividade.  

No Brasil o transporte de mercadorias é feito principalmente pelas rodovias com 61% das cargas transportadas, as ferrovias representam apenas 21%. Nos EUA, por 
exemplo as rodovias são responsáveis por 32% das cargas e as ferrovias 43%. Um dos efeitos da deficitária matriz de transportes brasileira é o alto custo logístico onde 
segundo o documento Logistic Performance Index (LPI,2016)[1], em comparação dos custos logísticos com outros países, o Brasil está na 55ª posição entre 160 países, bem 
abaixo por exemplo da Índia 35ª, China 27ª, EUA 10ª e a Alemanha em 1° lugar. 

Não obstante, na matriz de transportes que privilegia o modal rodoviário, os investimentos no setor estão abaixo do necessário. Em 2019, por exemplo, foram investidos 
em transporte e logística apenas R$ 25,0 bilhões (0,34% do PIB) valores muito aquém das necessidades estimadas em R$ 149,0 bilhões por ano (2,26% do PIB). Os números 
de 2019 são 59% menores se comparado aos investimentos de R$ 60,5 bilhões em 2014. A queda nos investimentos ocorreu sobretudo pela menor participação do 
investimento público. Em 2010 esses investimentos em transporte e logística correspondiam a 67% do total, em 2018 os investimentos públicos representaram apenas 
46% do total no setor. Parte dos investimentos públicos foram substituídos pelo investimento privado através das novas concessões, porém grande parte dos 
investimentos que eram realizados pelo setor público deixaram de acontecer aumentando o “gap” entre o investimento necessário e o realizado. Para 2021, por exemplo, 
o orçamento do DNIT para investimento nas rodovias é de apenas R$ 5,3 bilhões, números muito inferiores a 2011 quando foram investidos R$ 10,2 bilhões, por 
consequência a queda nos investimentos compromete a manutenção da malha existente sob responsabilidade do setor público, deteriorando ainda mais a já deficitária 
infraestrutura existente.  

Como visto, os investimentos realizados ao longo dos últimos anos estão abaixo do necessário e segundo o levantamento da Abdib, no recém lançado Livro Azul da 
Infraestrutura os novos projetos estaduais e federal anunciados para os próximos 5 anos para o setor de transporte e logística são de apenas R$ 7,4 bilhões em 2021 
chegando a R$ 22,4 bilhões em 2024. Os valores de projetos estimados para os próximos anos apenas mantêm a infraestrutura de transporte e logística no mesmo patamar 
de investimentos dos últimos anos e não trazem mudança estruturais para o setor que necessita de R$ 149 bilhões anuais. Gráfico 1 - Projeção do investimento federal e 
estadual em transporte e logística para os próximos 5 anos (Bilhões de reais) 

  

   

Fonte: Abdib 

  

Devido ao cenário de baixo investimento é importante o máximo de participação privada possível. A continuidade das renovações antecipadas dos contratos ferroviários, 
os novos projetos de ferrovias e o programa de concessão de rodovias são essenciais para a melhoria da infraestrutura. Em rodovias por exemplo, apenas 10%[2] da malha 
rodoviária pavimentada foi concedida, existe um amplo espaço para novas concessões e melhoria da malha rodoviária. 

Também é fundamental que questões estruturais do setor sejam equacionadas para atração de novos investidores. Para que o setor de transporte e logística possa atrair 
o capital privado é importante à existência de bons projetos, regras claras, segurança jurídica para os contratos, sendo também fundamental a existência de agências 
reguladoras independentes e autônomas, resolvendo questões por exemplo de reequilíbrio dos contratos. Os projetos devem ainda contar com uma estrutura de garantias 
e de financiamento de longo prazo. Ademais, esta deve ocorrer reconhecendo a importância e maior participação do investimento público que tem sido paulatinamente 
comprimido ao longo dos últimos anos. 

 

                                                      
[1] Logistic Performance Index, World Bank, cuja composição inclui qualidade da infraestrutura, questões de fronteira, dificuldades para o embarque internacional de cargas, qualidade e 
competência logística e rastreabilidade e celeridade dos processos de movimentação de cargas.  
[2] Boletim estatístico CNT – fevereiro 2019. 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  
3. Acesso aos Estudos da PILT 

  
Os últimos estudos da PILT FDC possuem um formato de Dashboard em Power BI. Além do acesso aos estudos anteriores pelo site da FDC 
https://nucleos.fdc.org.br/logistica/pilt/.  A seguir, são descritos os links de acesso aos Dashboards dos últimos estudos da PILT FDC. Para acessar o respectivo dashboard, 
basta colocar o cursor do computador em cima dos acessos abaixo, pressionar Ctrl e clicar. 

  
Nível de Serviço Rodoviário e VMDA: Clique para acessar o Dashboard 

Carregamento Geral (em formato de links e nodes) : Clique para acessar o Dashboard 

Carregamentos Multimodais (em formato de links contínuos): Clique para acessar ao Dashboard  

AHP (hierarquização de intervenções) para Rodovias Pavimentadas – Cenário 2035: Clique para acessar ao Dashboard 

AHP (hierarquização de intervenções) para Rodovias não Pavimentadas – Cenário 2035: Clique para acessar ao Dashboard 

AHP (hierarquização de intervenções) para Ferrovias Não Existentes – Cenário 2035: Clique para acessar ao Dashboard 

AHP (hierarquização de intervenções) para Ferrovias em Operação – Cenário 2035: Clique para acessar ao Dashboard  
 

  

   
4. A PILT FDC Indica que: 
 
Em seus mais recentes estudos, a PILT FDC, analisando o cenário atual e comparando-o com um cenário projetado para 2035, e considerando todos os principais projetos 
no pipeline de implantação do Governo Federal e governos estaduais, além das renovações de concessões rodoviárias e ferroviárias, indica que mudanças significativas 
poderão ocorrer na participação percentual dos principais modais na matriz de transportes do Brasil. Conforme a tabela a seguir, prevê-se uma redução importante na 
participação das rodovias, com aumentos nas ferrovias e hidrovias para os principais grupos de cargas. Os gráficos mostram que a participação das ferrovias podem chegar 
a 30,3% considerando o minério de ferro. Excluindo-se o minério de ferro, tal participação percentual pode triplicar, nos próximos 15 anos, indicando maior variedade na 
cesta de produtos a serem alocados nos trechos ferroviários. 

 
 
 

 Os mapas na sequência mostram os carregamentos multimodais, não só para todos os segmentos de cargas agregados, como também especificamente para os 
principais grupos que formam a demanda brasileira em toneladas úteis. 
 
 
 

 
  

 
  

https://nucleos.fdc.org.br/logistica/pilt/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzdkZGNhMDUtYjBhNC00MzczLWFiOWUtZjU1M2VjZDVmODAxIiwidCI6ImE3ZGMzNGRmLTc2ZTEtNDFkZS04NDZkLWRiMmQ2MTMzNTI4ZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDlhYWRkZDMtN2U2OC00Zjg1LTkxYjgtNTQ3ZjY1YjIxNzUzIiwidCI6ImE3ZGMzNGRmLTc2ZTEtNDFkZS04NDZkLWRiMmQ2MTMzNTI4ZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTdlZGFjOTItNjBkZi00N2Y3LTg3NjctYjcwYjFkNGFjMTgwIiwidCI6ImE3ZGMzNGRmLTc2ZTEtNDFkZS04NDZkLWRiMmQ2MTMzNTI4ZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection0f0ae8e7fdbb764aab89
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGI1ZTU2ZDctNTRkMC00NTk0LWIwMmItNmIwYzYzOTkwNzY5IiwidCI6ImE3ZGMzNGRmLTc2ZTEtNDFkZS04NDZkLWRiMmQ2MTMzNTI4ZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMWI5YmE1MDItYmE1MC00NzFiLThjNWEtODgzOTQzZDQ1YTNhIiwidCI6ImE3ZGMzNGRmLTc2ZTEtNDFkZS04NDZkLWRiMmQ2MTMzNTI4ZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTI3MjhhNDQtNjg2Ni00ZjA3LTg1MDUtZWMwMjhkYzZkMDZlIiwidCI6ImE3ZGMzNGRmLTc2ZTEtNDFkZS04NDZkLWRiMmQ2MTMzNTI4ZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection09c191e740e30e5cc152
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2QwNzhkM2UtMWJkNi00NGQ2LWE0MzQtODI2YTBkMWJmYTNlIiwidCI6ImE3ZGMzNGRmLTc2ZTEtNDFkZS04NDZkLWRiMmQ2MTMzNTI4ZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection09c191e740e30e5cc152


 
  

 

 
  

  
  
  

Link PILT FDC e Parceiros 
https://nucleos.fdc.org.br/logistica/pilt/ 

www.ccr.com.br 
www.ecorodovias.com.br  

www.prumologistica.com.br  
www.queirozgalvao.com 
www.vli-logistica.com.br 
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https://nucleos.fdc.org.br/logistica/pilt/
http://www.ccr.com.br/
http://www.ecorodovias.com.br/
http://www.prumologistica.com.br/
http://www.queirozgalvao.com/
http://www.vli-logistica.com.br/
https://www.facebook.com/FundacaoDomCabral/?fref=nf
https://www.linkedin.com/company/fundacao-dom-cabral?trk=cws-ci2-coname-0-0
https://twitter.com/DomCabral?ref_src=twsrc%5etfw
https://www.youtube.com/user/FDCIdeas
https://www.instagram.com/fundacaodomcabral/

