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Situaça�o atual

Matriz de transporte



Desempenho Logí�stico

- 5% fluvial
- 8% cabotagem

Pouco uso de hidrovias!
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Situaça�o atual

Custo logístico

Região % do PIB

Finla� ndia 11,4

Sue�cia 7,3

Noruega 7,7

Dinamarca 6,1

Alemanha 8,6

Europa Ocidental 6,7



Situaça�o atual

Densidade do transporte hidroviário



Situaça�o atual
Competitividade comprometida devido ao sistema de transportes – Exemplo do escoamento de soja



Situaça�o atual
Competitividade comprometida devido ao sistema de transportes – Exemplo do escoamento de soja

Problema na logística interna



Capacidade dos modos 

Comparação de capacidade entre os modos de transportes

NECESSIDADE DE VISÃO SISTÊMICA DO PROBLEMA 



Custos dos modos

Fretes

Rodoviário Ferroviário Hidroviário

0,19 R$/t.km  0,12 R$/t.km  0,08 R$/t.km  

Consumo de 
combustí�vel 15,4 litros/1.000t.km  5,7 litros/1.000t.km  4,1 litros/1.000t.km  

Custo me�dio dos 
acidentes

3,55 R$/1.000t.km  0,96 R$/1.000t.km  0,18 R$/1.000t.km  



Emisso� es



Infraestrutura de Transportes

Infraestrutura de transportes de carga pelo mundo
Fonte: World FactBook, Banco Mundial – 2014







Sistema Hidrovia� rio



Depende�ncia do Rodovia� rio

SISTEMA DE TRANSPORTE 
VULNERÁVEL



Resilie�ncia do sistema de Transporte

• A falta de equilí�brio na matriz de transporte traz se� rias conseque�ncias, deixando o transporte de cargas 
vulnera�vel a qualquer ruptura;

• Qualquer ameaça que afete o modo rodovia� rio, cria um efeito cascata no paí�s inteiro – como a greve dos 
caminhoneiros;

• Com investimentos e distribuiça�o das cargas para outros modos, o sistema de transporte brasileiro ficaria mais 
resiliente a essas rupturas, ou seja, aumentariam as chances de recuperaça�o e adaptaça�o mais rapidamente.



Resilie�ncia do sistema de Transporte

Sistema de Transporte menos 
vulnera�velMaior resilie�ncia para enfrentar as 
ameaças

Equilí�brio na Matriz de Transporte

• Necessidade de considerar 
vulnerabilidade e resilie�ncia no 
planejamento de transportes.



Resilie�ncia do sistema de Transporte

Vulnerabilidade
Resilie�ncia
Ameaça?

• Ameaças:

• Greve;

• Mudanças clima� ticas;

• Desastres;

• Falta de investimentos;

• Crise econo� mica;

• Entre outros...



Resilie�ncia 
do sistema 

de 
Transporte



RESILIE< NCIA

Mante�m os padro� es sem 
comprometer o sistema

Capas de adotar outras 
alternativas mudando o padra�o 

do sistema

Necessita criar novos padro� es



Investimentos 

Equilí�brio

Investimentos Manter



Investimentos 

Equilí�brio

Investimentos Manter

Ae�reo

Prioridade



Investimentos 

Produto?

Investimentos

Ae�reo



Deficie�ncia

TRANSPORTE
CRESCIMENTO 

REGIONAL

INDUTOR

INDUTOR

C R E S C I M E N TO  D E  C I DA D E S :

a) p o r t o s ;

b) e s t r a d a s  d e  f e r r o ;

c) t e r m i n a i s .  Equilibrar oferta e demanda ??



Desafios

Combustí�veis?

Planejamento?

Recursos financeiros?

Recursos pu� blicos? Visa�o siste�mica?

Eficie�ncia? Sustentabilidade?
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