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APRESENTAÇÃO

Nos últimos anos, o Brasil tem vivenciado inúmeras transformações. Passamos do 
crescimento econômico para uma das piores, se não a pior, recessão do país. Todos 
os setores foram atingidos – da indústria à agricultura, do comércio ao transporte. 
No nosso setor, a crise foi agravada pelas deficiências estruturais e pelos gargalos 
institucionais que dificultam a integração nacional para o deslocamento de pessoas e 
de bens.

O transporte é um dos pilares básicos do desenvolvimento de um país. Pensar no 
Brasil sem um sistema de transporte eficiente e robusto é mantê-lo estagnado, ou pior, 
é deixá-lo preso ao passado. E o Brasil precisa se movimentar em direção ao futuro. A 
Confederação Nacional do Transporte (CNT) acredita que este é o momento propício 
para isso. O início de um novo governo no âmbito federal permite rever carências e 
redefinir prioridades do país.

Nesse sentido, a CNT apresenta este documento com as recomendações dos 
transportadores brasileiros para a retomada da construção de um sistema de 
transporte e logística condizente com o potencial que o país tem para se destacar 
entre as maiores economias mundiais. Nosso intuito é auxiliar os tomadores de decisão 
na escolha das ações prioritárias que vão permitir ao Brasil concorrer entre os países 
mais competitivos do mundo.

Para que isso ocorra, acreditamos que a fórmula planejamento, desburocratização e 
investimento precisa ser equacionada. Nosso sistema de transporte precisa de fortes 
investimentos, que alcançam R$ 1,7 trilhão. Para além disso, é preciso aprimorar e 
implementar a Política Nacional de Transportes e promover um ambiente econômico 
e jurídico favorável para atrair investidores. 

As ações elencadas aqui têm como objetivos transformar e dinamizar o transporte e a 
logística no Brasil, adequando a oferta às demandas que o país possui. São imperativas 
a adequação e a expansão da infraestrutura de transporte, bem como a realização 
dos ajustes necessários para se reduzir a burocracia e os custos e permitir ganhos de 
produtividade nos próximos anos.

O transporte move o Brasil. Este é o momento de corrigir os erros do passado e 
preparar o país para um novo ciclo de crescimento econômico sustentado. 

Clésio Andrade 

Presidente da CNT





7

O TRANSPORTE MOVE O BRASIL - PROPOSTAS DA CNT AOS CANDIDATOS

O TRANSPORTE MOVE O BRASIL

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) é a entidade máxima de 

representação do setor de transporte e logística no Brasil e, desde a sua criação, 

apoia o desenvolvimento do transporte e trabalha na defesa dos interesses do 

setor transportador.

Hoje, a CNT é composta por federações, sindicatos nacionais e entidades 

associadas de representação do setor transportador e de logística. São gerados, 

de forma direta, mais de 3 milhões de empregos, auxiliando a economia e 

transportando as riquezas da nação. 

A missão da CNT é promover e garantir que o transporte brasileiro, em seus 

diversos modais, avance de forma segura, estratégica e sustentável. Para 

tanto, participa de forma direta de debates e defende os interesses do setor 

nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, contribuindo, assim, para a 

formulação de políticas públicas voltadas ao transporte e à logística nacionais.

O transporte é um dos pilares da economia de um país, sendo um elemento 

primordial para o desenvolvimento e a expansão da capacidade produtiva. 

Quanto mais uma nação produz, maior é a sua interface com o transporte e a 

logística. Pessoas precisam se locomover, e produtos precisam ser entregues 

dentro e fora do território nacional. É isto que o nosso setor faz: mover o Brasil.

Pesquisas realizadas pela CNT demonstram que o transporte e a logística 

contribuem diretamente para o desenvolvimento regional, a geração de 

empregos e renda e a melhoria das condições de vida da população da cidade 

e do campo.

Contudo, ainda existem muitos desafios a serem superados. O maior deles é a 

falta de investimentos em infraestrutura, que prejudica toda a cadeia produtiva 

brasileira. A deficiência e o número insuficiente de portos, aeroportos e 

ferrovias; a falta de manutenção das rodovias; a má qualidade dos pavimentos; 

a reduzida malha metroferroviária; os pequenos estímulos governamentais ao 

transporte coletivo; e a dificuldade de navegação nos rios são exemplos dos 

gargalos logísticos que produzem sérios prejuízos à nossa nação.
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Uma infraestrutura de transporte moderna, interligada, planejada e que atenda 

às demandas do país é imprescindível para o incremento da produtividade e da 

competitividade das empresas e para o bem-estar da população. 

A CNT entende que o próximo presidente do Brasil precisará aprimorar a política 

pública de transportes infraestrutura brasileira, além de garantir a segurança 

jurídica para os investidores privados. É primordial que se entenda o transporte 

e a logística como indutores da economia e promotores do crescimento do 

setor produtivo.

Além disso, o presidente eleito deverá valer-se de uma visão sistêmica 

sobre o setor transportador. Temas como a Legislação Tributária, Reforma 

da Previdência, Política de Preços dos Combustíveis, Segurança Pública e 

Investimentos devem ser pauta constante nos próximos quatro anos. Além 

disso, deverá garantir a manutenção de avanços outrora adquiridos, como o 

respeito à nova Lei de Modernização Trabalhista.

A CNT, em defesa do transporte e da logística brasileira, apresenta neste documento 

– O Transporte Move o Brasil: Propostas da CNT aos Candidatos – as principais 

demandas do setor. Os pleitos refletem a necessidade de aprimoramento do 

transporte no país por meio da adequação das normas legais existentes e da 

solução de entraves que reduzem a competitividade do setor.
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SETOR DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA

O planejamento e um processo de investimentos continuados no setor 

de transporte são particularmente importantes em um país de dimensões 

continentais como o Brasil, onde os fluxos de pessoas e mercadorias percorrem 

longas distâncias e têm de alcançar áreas longínquas no interior do território. 

Apesar disso, a análise histórica dos planos e das ações dedicados ao setor 

transportador evidenciam deficiências severas no planejamento e falta de 

investimento em infraestrutura de transporte. 

Não obstante da situação complicada de uma ainda lenta recuperação do 

crescimento econômico, tem-se, atualmente, a oportunidade de se corrigir 

os erros do passado e preparar o país para um novo ciclo de crescimento 

econômico sustentado. Contudo, para que esse novo ciclo seja viabilizado, a 

solução dos entraves de infraestrutura de transporte é imperativa, bem como 

a promoção de incentivos à melhor operação do serviço no território brasileiro 

como forma de agregação de valor à produção nacional.

O setor de transporte é formado pelos segmentos rodoviário, ferroviário, 

aquaviário e aéreo e oferta serviços para o deslocamento de pessoas e de cargas. 

Os modais se diferenciam em relação à velocidade dos veículos, capacidade de 

volume transportado, risco de acidentes ou avarias, acessibilidade das rotas, 

regularidade de embarques e impactos ambientais. Por causa dessas diferenças, 

a maior eficiência de cada segmento e a modernização da rede de transporte 

como um todo demandam uma perspectiva sistêmica do setor, baseada no uso 

integrado e complementar dos diferentes modais.    

A CNT, com diversos trabalhos dedicados ao transporte, dispõe de informações 

detalhadas sobre a realidade de cada modal e as trabalha de forma coordenada, 

tendo em vista o melhor desempenho do sistema. Dessa forma, a Confederação 

aponta obstáculos e sugere soluções que auxiliam o setor transportador de 

forma agregada. São questões de infraestrutura, institucionais e técnico-

operacionais que, se solucionadas, têm capacidade de promover a modernização 

das operações de transporte no país.
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PROBLEMAS DO TRANSPORTE E AS SOLUÇÕES 
PROPOSTAS

PLANEJAMENTO

Retomar o planejamento sistêmico de longo prazo no transporte brasileiro é uma 

condição necessária para se viabilizar o crescimento continuado da economia 

brasileira. As diretrizes definidas na Política Nacional de Transportes (PNT) 

devem orientar a população, os agentes públicos e os possíveis investidores 

em transporte, seja em sua operação, seja no fornecimento de infraestrutura. 

Para tanto, é necessário um aprimoramento da PNT1.

Metas de curto, médio e longo prazos para o transporte devem ser divulgadas 

urgentemente. Elas tem de contemplar não apenas os projetos de infraestrutura 

que serão viabilizados efetivamente, mas também os objetivos pretendidos 

pelo Estado brasileiro no que se refere ao transporte. Assim, a CNT defende a 

promoção de um Plano Nacional de Transporte Integrado de longo prazo que, 

além das metas, dos objetivos e dos projetos, disponibilize um cronograma 

factível de desembolsos. 

A adequação da PNT suprirá uma das lacunas legais do transporte, mas não 

todas. Assim, para que se possa realizar um planejamento adequado e eficiente, 

é preciso, concomitantemente, promover ajustes necessários à regulamentação 

do setor transportador. Entre essas incompletudes regulatórias, pode-se citar 

a ausência, até o momento, de regras que definam os procedimentos para a 

remuneração dos investimentos realizados por concessionárias de transporte 

que desejem devolver seus ativos ao Estado. Ou, ainda, questões relacionadas 

à tributação nas operações de transporte multimodal. De forma geral, o Brasil 

necessita de segurança jurídica no que tange ao transporte.

Após ajustada a política, suas diretrizes e objetivos, deve-se promover a 

seleção dos projetos que farão parte das ações dessa política. Para uma maior 

efetividade da carteira de projetos, a participação dos diversos setores da 

iniciativa privada para a escolha dos empreendimentos deve ser uma prática 

comum.

1 Instituída pela portaria nº 235, de 28 de março de 2018, do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.
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Depois de solucionadas as principais questões institucionais no país e 

promovidos os ajustes necessários na Política Nacional de Transportes, será 

mais fácil viabilizar o montante de R$ 1,7 trilhão necessário para a adequação e 

expansão da malha viária nacional. Isso porque, para alavancar investimentos 

em infraestrutura de transporte na quantia de que o Brasil precisa, é necessário 

haver planejamento, foco nos objetivos, comprometimento dos agentes 

econômicos envolvidos e segurança jurídica. 

De forma complementar, é imperativo incentivar a integração modal, bem como 

os ganhos de eficiência da operação logística. Isso porque a logística é uma das 

principais ferramentas para a agilidade, qualidade e eficiência do transporte 

brasileiro.  

Hoje, o Operador Logístico (OL) é o responsável pelo gerenciamento e 

pela execução das atividades logísticas nas diversas fases da cadeia de 

abastecimento. Apesar de serem responsáveis de forma integrada pelo 

transporte, armazenagem, estocagem e informação dos produtos transportados, 

o segmento não é reconhecido no ordenamento jurídico brasileiro. 

Nesse sentido, a CNT solicita ao próximo governante o reconhecimento do 

Operador Logístico em legislação específica. A segurança jurídica é fundamental 

para atrair novos investimentos, auxiliando, assim, o destrave da logística 

nacional.
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FINANCIAMENTO PRIVADO DA INFRAESTRUTURA DE 
TRANSPORTE NO BRASIL

Elemento imprescindível para a realização dos serviços de transporte, a 

infraestrutura está associada à realização de significativos investimentos, uma 

vez que os custos de a prover são elevados e possuem longo prazo de maturação. 

Soma-se ao valor construtivo o elevado risco de demanda envolvido na oferta 

dos serviços de infraestrutura de transporte. 

Devido a essas características e à sua importância para o funcionamento do país, 

o governo é o proprietário legal e o mantenedor da infraestrutura de transporte 

do país, devendo disponibilizá-la de forma direta ou indireta podendo contar com 

a participação de agentes privados. 

A análise histórica evidencia que, no Brasil, optou-se por realizar os investimentos 

necessários e financiar a operação da infraestrutura de transporte de forma 

majoritariamente pública. Investimentos diretos foram realizados para a 

construção de rodovias, portos, aeroportos, trechos ferroviários, bem como para 

a manutenção de todo o sistema viário nacional. 

Entretanto, já na década de 1990, com as crises econômicas e fiscais, percebeu-

se que a utilização exclusiva de recursos públicos não seria suficiente para 

oferecer ao país toda a infraestrutura de transporte necessária para viabilizar 

o deslocamento de pessoas e bens pelo território nacional de forma segura e 

eficiente. Em conjunto com a avaliação de que as parcerias com a iniciativa 

privada proveriam com mais rapidez os aportes, a absorção de tecnologias e 

melhores práticas, foram realizadas as primeiras concessões de ferrovias e de 

rodovias, além de arrendamentos portuários. 

Apesar disso, o processo de expansão da participação da iniciativa privada 

não evoluiu como o esperado. O Estado continuou responsável por parte 

significativa dos investimentos, e as intervenções necessárias em adequação e 

expansão da malha não foram concretizadas. Atualmente, o país encontra-se 

em uma situação que exige mudanças profundas na estratégia de investimentos. 

Os limites impostos aos gastos públicos e o elevado déficit de infraestrutura 

de transporte apontam o aumento efetivo da participação da iniciativa privada 

como a única forma de atender aos anseios nacionais. 
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Para que isso ocorra, entretanto, ações são necessárias para estimular os 

investimentos. Entre essas medidas, algumas merecem ênfase dada a sua 

urgência, a saber: 

• incentivo ao desenvolvimento de projetos básicos e executivos de 
qualidade;

• aplicação de análises de custo-benefício para a seleção dos projetos 
ofertados à iniciativa privada;

• fortalecimento do mercado de capitais no país, com destaque para as 
debêntures de infraestrutura e os fundos de infraestrutura;

• estímulo à aplicação de recursos de organismos multilaterais nos proje-
tos de transporte;

• aplicação de Project Finance2 nas concessões brasileiras;

• eliminação dos entraves à entrada de capital estrangeiro para o investi-
mento em infraestrutura; e 

• flexibilização da cobrança de outorgas nos leilões de infraestruturas de 
transporte, nos moldes da quinta rodada de concessões de aeroportos. 

 

Ainda que tenha viabilizado a celebração de diversas concessões de 

infraestrutura de transporte, a elevada participação do Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em seu financiamento 

comprometeu significativamente a evolução do mercado de capitais para 

investimentos de longo prazo no Brasil. Assim, após a mudança da política 

do BNDES, o país viu-se diante da necessidade de incentivar e fortalecer a 

diversificação das fontes de financiamento para projetos de grande porte.

Nesse sentido, a criação das debêntures de infraestrutura3 representou um 

importante avanço no propósito de incentivar a participação de investidores 

privados – pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras. Apesar disso, 

a ausência de um mercado secundário bem estruturado dificulta a ascensão 

desse instrumento.

2  É um modelo de financiamento que utiliza o fluxo de caixa do empreendimento para o pagamento da dívida contratada. 
Para que seja viável, além de estudos robustos para subsidiar a tomada de decisão dos investidores, é necessário que a 
empresa concessionária se organize em uma Sociedade de Propósito Específico (SPE).

3 Para mais detalhes sobre o tema, acesse o boletim Economia em Foco “Debêntures de Infraestrutura para Viabilizar 
Investimento no País” em: http://www.cnt.org.br/publicacao/?artigo=economia-em-foco 
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Mesmo que as debêntures de infraestrutura sejam alavancadas como devem 

ser, elas sozinhas não são suficientes para financiar o déficit de infraestrutura 

de transporte brasileiro. A participação de fundos de investimento, organismos 

multilaterais, bem como dos próprios bancos comerciais e de fomento nacionais 

é fundamental para a promoção das intervenções de forma célere. Para 

tanto, além da simplificação da legislação específica, faz-se vital a criação de 

mecanismos que permitam a entrada de capitais estrangeiros para investimento 

em infraestrutura de transporte no país, destacadamente aqueles destinados à 

proteção cambial. 

Concomitantemente à solução das questões relativas às fontes de financiamento, 

deve-se promover uma melhoria na qualidade dos projetos técnicos e nas análises 

de viabilidade econômico-financeira deles. Assim, o incentivo à realização dos 

estudos deve ser uma determinação do governo federal com o objetivo de 

acelerar a celebração de novos contratos.

Cabe salientar, ainda, a necessidade de uma reformulação no modelo brasileiro 

de concessões. Entre as mudanças, a flexibilização do pagamento de outorga 

como um dos fatores determinantes faz-se necessária para aumentar a eficiência 

dos aportes sem, entretanto, onerar os usuários. Complementarmente, é preciso 

ofertar aos licitantes projetos de boa qualidade, projeções de demanda críveis 

e demais informações e documentações necessárias para que se possa utilizar 

Project Finance nas concessões de infraestrutura de transporte brasileiras.

Por fim, apresenta-se a necessidade de se revisar a tributação aplicada às obras 

de infraestrutura de transporte. Isso porque a incidência de impostos eleva o 

custo da implantação da infraestrutura e, com isso, aumenta a contrapartida 

necessária dos usuários. 

Por se tratar da concessão de serviços públicos, é preciso haver regulação e 

fiscalização ativas e eficientes para que se garanta o benefício social pretendido. 

Para isso, há a necessidade de se fortalecer as Agências Reguladoras do 

transporte, garantindo que elas realmente tenham autonomia técnica, 

administrativa e financeira.
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INVESTIMENTO PÚBLICO EM INFRAESTRUTURA DE 
TRANSPORTE 

Ainda que se alcance o objetivo de alavancar significativamente a participação 

privada no provimento da infraestrutura de transporte no país, serão necessários 

aportes públicos naqueles empreendimentos que, apesar de não apresentarem 

atratividade para o investidor privado, são de elevado interesse econômico e 

social.

Para assegurar a capacidade financeira de execução desses projetos por parte 

da União, a CNT acredita serem necessárias as seguintes ações combinadas:

• promoção de um programa de Parcerias Público Privadas (PPPs) 
patrocinadas para a manutenção de rodovias (ver a seção Transporte 
Rodoviário) de forma a reduzir a pressão no orçamento exercida pela 
necessidade de constante manutenção da malha rodoviária;

• aplicação integral dos recursos da Cide-combustíveis e exclusão dessa 
contribuição da base de incidência da Desvinculação de Receitas da 
União (DRU);
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Reduzida diversi-
dade de fontes de 

financiamento

Fortalecimento do mercado de debêntures de infraestrutura. 

Fomento à criação e atuação de fundos de investimento em 
infraestrutura. 

Estímulo à atuação dos organismos multilaterais nas 
concessões.

Eliminação dos entraves à participação do capital estrangeiro.

Problemas no 
modelo de 
concessão

Incentivo à aplicação de Project Finance nas concessões 
brasileiras.

Ampliação da autonomia das Agências Reguladoras.

Flexibilização do pagamento de outorgas nas licitações de 
infraestrutura de transporte.

Má qualidade 
dos projetos

Desenvolvimento de banco de projetos básicos e executivos 
de infraestrutura de transporte.

Análise custo-benefício dos projetos de infraestrutura.

Falta de 
transparência na 
execução física e 
orçamentária das 

obras públicas

Aprimoramento do sistema de divulgação da execução 
orçamentária dos investimentos públicos.

Desenvolvimento de sistema de acompanhamento da evolução 
física das obras de engenharia do governo federal.

Ausência de 
metodologia de 

seleção de projetos

Adoção de metodologia clara e objetiva para a seleção de 
projetos de infraestrutura pública.

Escassez de 
recursos 

orçamentários

Modelagem de PPPs patrocinadas para a manutenção 
rodoviária.

Aplicação integral da arrecadação da Cide-combustíveis e 
exclusão da contribuição da base da DRU. 

Vedação legal de contingenciamento dos recursos autorizados 
para a infraestrutura.

Limitação para a inscrição de Restos a Pagar no orçamento de 
investimentos.

Baixa qualidade 
dos projetos 

financiados pelo 
governo federal

Adoção de Indicador de Desempenho das Obras de Infraestrutura.  
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• vedação legal de contingenciamento dos recursos autorizados para as 
intervenções em infraestrutura de transporte no Orçamento Geral da 
União (OGU);

• modificação do decreto nº 9.428/2018 para que o ministro da Fazenda 
tenha a obrigação de limitar a inscrição de Restos a Pagar no orçamento, 
de forma a garantir a maior fluidez e agilidade na execução das obras 
públicas; e

• exclusão dos investimentos públicos com elevado retorno social com-
provado tecnicamente, destacadamente os de transporte, do limite de 
teto de gastos.

 

Diante da restrição orçamentária imposta pelo teto dos gastos e pelo elevado 

volume de obrigações constitucionais do governo federal, a otimização 

da aplicação dos recursos torna-se cada vez mais importante. A eficiência 

do gasto público deve ser perseguida em todas as etapas do investimento, 

passando por seu planejamento até o recebimento da obra e a disponibilização 

da infraestrutura para usufruto da sociedade.

No que se refere ao planejamento, a seleção dos projetos deve ser realizada com 

base em regras claras e objetivas. Além disso, os empreendimentos assumidos 

pelo governo federal devem privilegiar a integração modal e aqueles projetos 

de melhor custo-benefício. 

Assim, a CNT recomenda a criação de uma regra de priorização de investimentos 

públicos em infraestrutura de transporte que contemple, entre outros, os 

seguintes pontos relativos a cada projeto4:

I. Está alinhado aos objetivos setoriais? Se sim, adequa-se aos de curto, 
médio ou longo prazos?

II. Contribui para o desenvolvimento do sistema de transporte com benefíci-
os potenciais para a promoção da integração modal?

III. Possui os estudos técnicos necessários para a sua avaliação mais robusta?

IV.  Tem claros benefícios sociais?

V.  Já foi proposto anteriormente e rejeitado? Se sim, houve aprimoramen-
tos desde a primeira submissão?

4 Baseado no sistema canadense de seleção de projetos que envolvam construção de obras em área urbana. http://www.
forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=&ENV=W
WE&TIT=&NO=021-0500E
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VI.  Já foi incluído no orçamento público, mas não obteve aportes?

VII.  Abrange mais de uma Unidade da Federação?

VIII.  Exige procedimentos de desapropriação?

IX. Afetará algum patrimônio cultural ou alguma área de proteção ambiental?

X. Os recursos disponíveis ou previstos no orçamento são capazes de atender 
às necessidades de aportes no projeto durante todo o período de execução 
previsto?

 

Além de uma seleção objetiva, deve-se dar transparência à execução física 

e orçamentária das ações promovidas com recursos públicos federais. Nesse 

sentido, é necessário aprimorar o sistema de divulgação detalhada da execução 

orçamentária e desenvolver um sistema integrado, que seja continuamente 

atualizado, com as informações sobre os avanços das obras de engenharia com 

seus respectivos cronogramas previstos e executados comparados. 

Para garantir que as intervenções financiadas sejam custo-efetivas e que 

cumpram seu papel social, deve-se adotar um Indicador de Desempenho das 

Obras de Infraestrutura. Tal indicador de performance tem a função de mostrar 

se a obra cumpriu as projeções de custo, tempo, qualidade e segurança sem 

prejudicar o meio ambiente no qual está inserida:

Custo: As intervenções públicas devem respeitar um orçamento pré-

definido. O indicador de custo, nesse caso, deverá avaliar a distorção 

existente entre o orçamento inicial projetado com base nos estudos 

técnicos e aquele efetivamente realizado para a conclusão da 

intervenção.

Tempo: O tempo é uma questão crucial, principalmente em situações 

como a brasileira, de acentuado déficit de infraestrutura. Isso porque 

qualquer atraso na conclusão de uma intervenção de infraestrutura 

de transporte pode significar um representativo aumento do custo 

operacional da atividade transportadora. Assim, o indicador deve 

considerar os atrasos ocorridos no processo de disponibilização da 

infraestrutura.

Qualidade: Baseada em auditorias técnicas, a medição de qualidade 
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tem a função de averiguar se a infraestrutura está em conformidade 

com as normas definidas em contrato e na legislação brasileira. Sua 

não conformidade pode comprometer a segurança do usuário e gerar 

perdas relevantes para o país.

Segurança e meio ambiente: No processo construtivo, devem ser 

observadas normas de segurança, bem como devem ser controladas 

as possíveis externalidades ambientais provenientes das técnicas 

construtivas. Esse indicador captura o compromisso do construtor 

em fornecer aos seus empregados e demais cidadãos a segurança 

necessária durante as obras de engenharia. Adicionalmente, contempla 

o respeito à legislação ambiental brasileira. 
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Principal modo de transporte de pessoas e de cargas no Brasil, o rodoviário 

apresenta vantagens em relação aos outros modais, principalmente flexibilidade 

e facilidade de acesso aos pontos de embarque e desembarque, oferecendo 

um serviço porta a porta aos usuários. 

Em relação ao transporte de passageiros, a flexibilidade de destinos, a elevada 

frequência – no caso dos serviços regulares – e o baixo custo comparativo são 

fatores de atração de demanda para as viagens de curta ou média distâncias. Já 

no tangente às cargas, o transporte por rodovias é o mais indicado para produtos 

de maior valor agregado ou perecíveis em pequenas e médias distâncias. 

Especialmente para esses casos, o modal oferece maior disponibilidade de 

horários e confiabilidade que os demais, além da possibilidade de manipulação 

de lotes de mercadorias de tamanhos variáveis.

Dada a sua maior participação na matriz de transporte brasileira, o rodoviário 

é, também, o que gera maior riqueza entre os segmentos de transporte. Dados 

da Pesquisa Anual de Serviços (PAS), publicada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), revelam que as empresas de transporte rodoviário 

de passageiros e de cargas respondem por 55,5%5 da receita operacional líquida 

e por 52,6%6 do Produto Interno Bruto (PIB) do setor.

Essa preponderância na matriz de transporte e na geração de riquezas é um 

dos fatores que explica o porquê de o transporte rodoviário ser elemento 

fundamental para todas as cadeias produtivas, seja de forma direta, seja de 

forma indireta. Por isso, durante a crise econômica de 2014-2017, ele registrou 

uma queda significativa na demanda por seus serviços diante da diminuição da 

produção nacional. 

Como reflexo, houve uma diminuição do fluxo de veículos nas rodovias. Dados 

da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) mostram 

que, nas rodovias concessionadas, registrou-se uma queda sistemática no 

fluxo total de veículos, impulsionada pela variação negativa na quantidade de 

5 Rodoviário de cargas: 38,8%. Rodoviário de passageiros: 16,7%.

6 Rodoviário de cargas: 31,8%. Rodoviário de passageiros: 20,8%.



24

O TRANSPORTE MOVE O BRASIL - PROPOSTAS DA CNT AOS CANDIDATOS

veículos pesados, entre 2014 e 2015. Desde 2016, com a redução da intensidade 

da crise e com o início da retomada da atividade produtiva, deu-se a inversão 

da tendência de queda, situação que só foi abalada pela paralisação dos 

caminhoneiros em maio de 20187.

Mesmo com tamanha importância para a vida da sociedade e da economia 

brasileira, o transportador rodoviário enfrenta diversos problemas para 

ofertar seus serviços. Elemento fundamental para a viabilização da atividade 

transportadora, a infraestrutura rodoviária brasileira é escassa, pouco densa e 

de má qualidade.

Ainda que o Sistema Nacional de Viação (SNV) registre a existência de 1.735.621 

km de rodovias no país, apenas 212.886 km (12,3%) são pavimentados contudo 

oferecem baixa qualidade para a realização do transporte de pessoas e cargas 

de forma segura e eficiente. Isso equivale a uma densidade rodoviária de apenas 

24,8 km para cada 1.000 km2 de área territorial. Ou seja, cerca de 17 vezes menor 

do que a densidade nos EUA (438,1 km para cada 1.000 km2 de área territorial).

Essa reduzida malha pavimentada apresenta, ainda, deficiências significativas 

que dificultam a operacionalização do transporte, elevam seus custos e 

comprometem a competitividade da produção nacional. Levantamento 

realizado pelo Fórum Econômico Mundial8 classificou as rodovias brasileiras na 

posição 103 entre 137 países avaliados. O fato sublinha o déficit de infraestrutura 

rodoviária no país quando comparado ao cenário internacional.

A situação é corroborada pela Pesquisa CNT de Rodovias 2017, que avaliou 

105.814 km9 de rodovias pavimentadas no Brasil e classificou 61,8% da extensão 

pesquisada como Regular, Ruim ou Péssimo. Entre as características avaliadas, 

o pior resultado foi para a Geometria da Via, que teve 77,9% da extensão 

pesquisada considerada Regular, Ruim ou Péssima. Já Sinalização teve 59,2% 

da extensão nessa classificação; e o Pavimento, 50,0%.

Os resultados da Pesquisa CNT de Rodovias 2017 explicitam a existência 

de deficiências significativas na manutenção da malha rodoviária brasileira, 

7 É importante observar que o impacto da greve no fluxo de veículos foi pontual. Dessa forma, o índice dessazonalizado 
da ABCR apresentou um comportamento em “V”, ou seja, apresentou rápida recuperação no mês seguinte.

8 The Global Competitiveness Report 2017-2018.

9 100,0% da malha rodoviária federal e as principais rodovias estaduais do país.
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destacadamente a pública. Isso porque os principais problemas apontados 

pela Pesquisa, nas características Sinalização e Pavimento, poderiam ser 

solucionados com ações de manutenção que teriam evitado sua evolução para 

defeitos mais graves como os atualmente observados. 

Essas inadequações elevam custos para o setor e, consequentemente, para o país. 

Apenas as inadequações relacionadas à qualidade do pavimento aumentam o 

custo operacional do transporte rodoviário de cargas em 27,0%. Essa condição 

deve-se ao aumento do consumo de combustíveis, pneus e lubrificantes, além da 

necessidade de manutenções mais frequentes e mais onerosas nos caminhões. 

Ou seja, caso as rodovias brasileiras tivessem as condições adequadas, o custo 

de transporte da produção nacional seria consideravelmente reduzido, e a 

competitividade seria aumentada.

Além do incremento nos custos operacionais, as deficiências nas rodovias 

reduzem a segurança viária. O estudo Acidentes Rodoviários e a Infraestrutura, 

promovido pela CNT, evidencia a correlação positiva entre a qualidade 

da infraestrutura e a ocorrência de acidentes rodoviários. As análises, que 

consideraram os resultados da Pesquisa CNT de Rodovias 2017 e os dados de 

acidentes rodoviários da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apontaram que a 

variável mais relevante para a segurança é a Sinalização (Figura 01).

Figura 01 – Problemas de sinalização aumentam o grau de severidade dos acidentes 
rodoviários no Brasil

Fonte: Elaboração CNT com base no estudo Acidentes Rodoviários e a Infraestrutura.

Problemas 
de Sinalização 

O grau de severidade nos trechos avaliados como possuidores de 
sinalização péssima (10,7 mortes por 100 acidentes) é 2 vezes maior do 
que nos trechos em que a sinalização é considerada ótima.

Em locais com placas totalmente legíveis, o índice de mortos por 100 
acidentes é de 7,1 contra 20,7 quando as placas estão ilegíveis (risco 
quase 3 vezes maior).

Legibilidade 
das Placas

Onde o mato cobre totalmente as placas, o risco de morte é quase 
3 vezes maior do que na situação mais segura.

Visibilidade 
das Placas

A gravidade dos acidentes é 2 vezes maior em trechos com ausência de 
dispositivos de segurança, sendo 11,3 mortes por 100 acidentes, em 
relação aos locais onde eles estão presentes, em que ocorreram 6,0 
mortes por 100 acidentes. 

Dispositivos
de Proteção



26

O TRANSPORTE MOVE O BRASIL - PROPOSTAS DA CNT AOS CANDIDATOS

Para eliminar os problemas identificados na malha rodoviária, são necessárias, 

além dos investimentos que serão detalhados na sequência deste documento, 

ações que otimizem a eficácia dos recursos aplicados. Entre essas ações, 

considerando especificamente o caso da infraestrutura rodoviária, a CNT 

alerta para a necessidade de uma modernização das normas e das técnicas 

construtivas no país. 

No estudo Por que os pavimentos das rodovias do Brasil não duram?, a CNT 

evidenciou um desalinhamento entre os procedimentos adotados no Brasil e 

em países selecionados. Por exemplo, aqui, o pavimento é projetado para durar 

entre 8 e 12 anos. Nos Estados Unidos, o dimensionamento é para 25 anos. 

Apenas esse fato já é capaz de ilustrar a necessidade de uma remodelagem da 

regra brasileira para tornar os aportes em infraestrutura rodoviária mais custo-

eficientes. 

Além disso, melhoria no planejamento, uso de materiais mais eficientes, 

implementação de um sistema de gerenciamento de pavimentos e adequação 

da fiscalização das obras são ações fundamentais para garantir uma melhor 

aplicação de recursos no processo de retomada do ciclo de investimento em 

infraestrutura rodoviária no país. 

É imperativo considerar, ainda, a operação do transporte rodoviário no Brasil. 

Pessoas qualificadas, com bom nível de educação de trânsito, e equipamentos 

adequados são essenciais para que o serviço possa oferecer ao país todos seus 

benefícios. Para isso, o fomento à formação de profissionais e a qualificação de 

todos os condutores do país por meio de campanhas de educação de trânsito 

são poderosos instrumentos de política pública.

PROBLEMAS DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO E AS 
SOLUÇÕES PROPOSTAS

INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

O Plano CNT de Transporte e Logística 2018 estimou que, para a solução dos 

gargalos físicos da infraestrutura rodoviária e a ampliação da rede viária, são 

necessários R$ 496,12 bilhões em ações de adequação, construção, duplicação, 
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pavimentação e recuperação do pavimento de rodovias (Tabela 01). O 

montante é 67 vezes maior do que o valor autorizado pelo governo federal 

para intervenções rodoviárias em 2018 (R$ 7,33 bilhões10).

Assim, para viabilizar os recursos necessários, a CNT defende uma maior 

participação da iniciativa privada no provimento de rodovias no país. A 

Confederação acredita que seria oportuna a criação de PPPs patrocinadas para 

a realização das intervenções de manutenção na malha pública federal brasileira 

de forma complementar às concessões tradicionais. A efetivação dessas PPPs 

de manutenção liberaria recursos do orçamento da União para aplicação em 

expansão da malha rodoviária brasileira pública federal, contribuindo, dessa 

forma, para a dinamização do transporte brasileiro. 

Para a viabilização das PPPs de manutenção, propõe-se que sejam utilizados 

recursos da Cide-combustíveis para financiar a contrapartida do Estado sem 

ampliar a já elevada carga tributária no país. Já para a parcela a ser atribuída 

ao usuário, sugere-se a cobrança em praças com menor distância que as atuais, 

de forma que os valores unitários do pedágio sejam menores. 

A receita seria destinada a um fundo de manutenção e, posteriormente, seria 

repartida para as empresas mantenedoras das rodovias na proporção relativa à 

10 Para saber mais sobre a execução orçamentária do governo federal para infraestrutura de transporte, acesse o Boletim 
Econômico da CNT, disponível em: http://www.cnt.org.br/Paginas/boletim-economico

Tabela 01 – Investimento mínimo necessário para adequação da infraestrutura 
rodoviária brasileira, Brasil - 2018

Categoria Investimento (R$)

Adequação de rodovia 40.093.002.697,67

Construção de rodovia 59.452.008.872,24

Duplicação de rodovia 297.539.455.555,65

Pavimentação de rodovia 46.067.059.948,05

Recuperação do pavimento de rodovia 52.967.164.558.55

Total Geral 496.118.691.632,16

Fonte: Plano CNT de Transporte e Logística 2018.
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extensão e ao fluxo por elas administrado. Tal ação representaria a realização 

de um subsídio cruzado entre as rodovias de forma a possibilitar a manutenção 

daquelas de menor demanda. Além disso, a redução do espaçamento entre 

as praças de pedágio permitiria um ajuste na tarifa paga pelo motorista em 

relação à distância percorrida, tornando, assim, a contrapartida do usuário mais 

alinhada ao seu efetivo uso da rodovia.

AMBIENTE INSTITUCIONAL

Para garantir maior segurança nas rodovias brasileiras e evitar fatalidades, 

ações de formação de condutores, fiscalização, solução de problemas de 

infraestrutura e redução da idade avançada dos veículos, notadamente de 

cargas, são fundamentais. 

No que tange à formação de condutores mais qualificados, a CNT solicita 

o descontingenciamento dos recursos do Fundo Nacional de Segurança 

e Educação de Trânsito (FUNSET) para que sejam aplicados conforme 

estabelecido na legislação específica. Destaca-se, nesse ponto, a urgência da 

promoção de campanhas educativas capazes de informar os condutores dos 

perigos do não cumprimento das leis de trânsito.

De forma complementar à educação, faz-se necessária a intensificação da 

fiscalização, principalmente nas rodovias, para que os excessos cometidos sejam 

punidos de forma a evitar acidentes mais graves. Para tanto, deve-se promover 

o fortalecimento institucional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), bem como 
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ampliar o orçamento destinado à fiscalização nas rodovias brasileiras.  

Ações de correção das sinalizações horizontal e vertical também devem ser 

realizadas de forma célere. Como evidenciado, problemas na sinalização 

potencializam a ocorrência de acidentes, bem como sua gravidade. Nesse 

propósito, a ampliação do programa BR-Legal deve ser considerada como uma 

alternativa. 
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TRANSPORTE FERROVIÁRIO

O sistema ferroviário é um importante vetor de crescimento capaz de dinamizar 

o ritmo de desenvolvimento econômico dos países ao propiciar a redução 

do custo do transporte de mercadorias e, consequentemente, da produção 

de diversas indústrias, principalmente, as ligadas à exploração mineral, à 

atividade agropecuária e à cadeia de combustíveis. É conhecido também por 

seu baixo nível de emissão de gases de efeito estufa e de material particulado, 

o que representa uma oportunidade de ganhos ambientais e melhor eficiência 

energética para o país. 

A provisão eficiente dessa infraestrutura confere, assim, maior competitividade 

aos produtos nos mercados doméstico e internacional por meio da redução do 

nível de preços e melhorias na produtividade resultantes da reestruturação das 

operações ferroviárias com o constante aumento da sua produção. 

Em 2017, a produção ferroviária brasileira chegou a 538,78 milhões de toneladas-

úteis (TU) e 375,24 bilhões de toneladas-úteis por quilômetro (TKU). Desse total, 

416,28 milhões de TU (77,3%) e 278,44 bilhões de TKU (74,2%) correspondiam 

ao transporte de minério de ferro, principal mercadoria movimentada por esse 

serviço. Soja e milho ocupam o segundo e o terceiro lugares, respectivamente, 

na pauta de produtos transportados nas linhas férreas11. 

Ainda que o volume de cargas transportado por meio de ferrovias tenha crescido 

nos últimos anos, o segmento representa apenas 20,7% da matriz de transporte 

de cargas brasileira. Entre janeiro e junho de 2018, o modal transportou 263,96 

milhões de TU e 186,77 bilhões de TKU, o que representa um acréscimo de 

2,5% e 5,5%, respectivamente, em relação ao volume movimentado no primeiro 

semestre de 2017. 

Por meio da análise da composição da carga transportada pelas ferrovias 

brasileiras, é possível notar a ausência de um processo de diversificação dos 

produtos. A concentração do escoamento em commodities agrícolas e minerais 

pode ser explicada pelos atributos inerentes desse serviço e pela falta de 

11 Em 2017, foram transportados 24,32 milhões de TU (4,5%) e 26,05 bilhões de TKU (6,9%) de soja, enquanto esses valores 
na movimentação de milho foram 17,90 milhões de TU (3,3%) e 22,49 bilhões de TKU (6,0%).
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incentivos e políticas públicas que visem ao aumento do uso do modal. Cabe 

lembrar que esse tipo de transporte pode ser implementado na movimentação 

de uma ampla gama de produtos por meio da conteinerização da carga.

Os principais motivos pelos quais o potencial do sistema ferroviário não é 

devidamente explorado no Brasil são a sua limitada extensão e a concentração 

de rotas nas regiões Centro-Sul e litorânea. Apesar da dimensão continental 

do país, a malha ferroviária brasileira possui uma densidade de apenas 3,6 km/

mil km2 12. Nesse sentido, a baixa disponibilidade restringe as alternativas dos 

usuários do sistema e as oportunidades para a movimentação de mercadorias. 

Além disso, a própria malha apresenta problemas de traçado, com trechos 

sinuosos ou montanhosos, e de integração em decorrência dos diferentes tipos 

de bitola utilizadas na construção da infraestrutura, o que impõe dificuldades 

ao funcionamento do serviço de transporte. Essa situação é resultado da 

forma como as ferrovias se desenvolveram, sem planejamento integrado e 

com o objetivo de promover o escoamento da produção. Salienta-se que a 

descontinuidade do serviço é capaz de elevar o custo de operação e o tempo 

de deslocamento, além de tornar necessário um maior número de transbordos 

para que as cargas alcancem os seus destinos. 

Os entraves ao serviço de transporte ferroviário não se restringem a dificuldades 

de conectividade e ao seu baixo alcance. No Brasil, foram identificadas invasões 

de faixas de domínio e 2.659 passagens em nível críticas13. Esses conflitos urbanos 

são responsáveis por reduzir a velocidade das composições e a segurança da 

operação, o que aumenta o potencial de ocorrência de acidentes. 

A eficiência do modal ferroviário é, da mesma forma, reduzida pelo 

compartilhamento da via férrea entre os trens de carga e os de passageiros em 

área urbana, o que limita a capacidade de oferta do serviço para escoamento da 

produção nacional. A carência de terminais intermodais e o insuficiente espaço 

nas áreas dos portos para a realização de manobras e as operações de carga e 

12 Para efeitos de comparação, países com dimensões territoriais semelhantes à do Brasil como Estados Unidos e China 
possuem densidade de 29,9 km/mil km2 e 12,9 km/mil km2, respectivamente. Esses valores reforçam a baixa disponibilidade 
de infraestrutura ferroviária brasileira.

13 No Brasil, existem mais de 12.289 passagens em nível. No entanto, apenas 2.659 são consideradas críticas e 276, 
prioritárias. Para mais informações, acesse Pesquisa CNT de Ferrovias 2015, disponível em: http://www.cnt.org.br/
Pesquisa/pesquisa-cnt-ferrovias
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descarga, por sua vez, tornam mais complexa a interligação do serviço com os 

demais modais. 

A solução para os obstáculos físicos demanda importantes investimentos 

para intervenções tanto na infraestrutura como na superestrutura. Em 2017, 

o governo federal aplicou R$ 611,34 milhões nos trechos ferroviários públicos, 

valor que representa um decréscimo de 39,4% em relação a 2016. Em 2018, estão 

autorizados R$ 731,70 milhões em investimentos no Orçamento Geral da União, 

montante que, se seguir o ritmo histórico de execução, não deverá ser utilizado 

em sua totalidade. O baixo aporte e a redução do volume de capital destinado 

às intervenções para a resolução dos entraves e à ampliação da malha federal 

são preocupantes e podem comprometer o crescimento da participação do 

segmento nas movimentações de cargas do país. 

O montante de investimentos privados, a despeito de ser maior que o público, 

segue essa mesma tendência. As concessionárias ferroviárias, em 2017, aplicaram 

R$ 5,24 bilhões em ampliação da malha (34,5%), aquisição e manutenção de 

material rodante (25,8%) e ações de adequação dos trechos existentes (10,8%). 

Entretanto, essa soma é 11,3% inferior à quantia aportada em 2016. Até junho 

de 2018, o investimento privado alcançou R$ 1,92 bilhão, o que representa 

uma diminuição de 18,3% em comparação aos R$ 2,35 bilhões aplicados no 

mesmo período de 2017. Essa queda, no entanto, está associada ao ciclo de 

investimentos das concessões ferroviárias, que utilizam um cronograma de 

desembolsos pré-determinados. 

Os efeitos negativos dos gargalos físicos são potencializados pela existência 

de problemas de natureza institucional. Imprecisões no marco regulatório 

do segmento e a morosidade dos procedimentos decisórios são fatores que 

refreiam a dinâmica do modal, atrapalhando o seu desenvolvimento, impondo 

custos desnecessários à atividade e, por conseguinte, à competitividade do 

transporte e da logística brasileiros. 

Exemplo disso é o impasse a respeito da prorrogação antecipada das concessões 

ferroviárias, sendo fundamental que o novo governo assuma o compromisso 

pela efetivação das prorrogações.
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O atual panorama do sistema ferroviário brasileiro mostra como o modal é 

subaproveitado devido aos problemas físicos, operacionais e institucionais 

enfrentados pelo segmento. Nesse sentido, transformar essa realidade, por 

meio de investimentos e racionalização dos processos decisórios é importante 

para que o potencial desse serviço seja efetivado, bem como as vantagens 

econômicas e ambientais das ferrovias.

PROBLEMAS DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO E AS 
SOLUÇÕES PROPOSTAS

INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA

A expansão da malha ferroviária por meio da construção de novos trechos e 

a recuperação daqueles em condições inadequadas de operação, bem como a 

solução e a eliminação de gargalos físicos, só são possíveis mediante a realização 

de significativos investimentos em prol da infraestrutura desse segmento. 

O Plano CNT de Transporte e Logística 2018 identificou a necessidade de 

aportes da ordem de R$ 531,97 bilhões distribuídos entre diferentes tipos de 

intervenções conforme mostrado na Tabela 02.

Tabela 02 – Investimento mínimo necessário para adequação da infraestrutura 
ferroviária brasileira, Brasil – 2018

Categoria Investimento (R$)

Construção de ferrovias 307.905.386.271,15

Construção de TAV 166.029.271.168,16

Duplicação de ferrovias 2.124.589.878,22

Eliminação de gargalos 2.211.014.353,97

Recuperação de ferrovias 53.701.100.203,31

Total Geral 531.971.361.874,81

Fonte: Plano CNT de Transporte e Logística 2018.
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Considerando que, em 2017, o governo federal desembolsou R$ 611,34 milhões 

para viabilizar as ações orçamentárias previstas no OGU e as concessionárias 

ferroviárias aplicaram R$ 2,38 bilhões em intervenções relacionadas com 

a infraestrutura dos trechos por elas administrados, se o ritmo desses 

investimentos fosse mantido, seria preciso um recurso 178 vezes superior para 

adequar a malha ferroviária nacional. 

A disparidade entre o montante efetivamente aportado e o volume que o 

segmento carece é um importante indicador da indispensabilidade do fomento 

a um maior comprometimento do Estado no provimento desse tipo de 

infraestrutura, destinando a ela uma maior quantidade de capital. No mesmo 

sentido, se faz imperativo ampliar a participação da iniciativa privada, cuja 

capacidade de aporte supera a do setor público, com a realização de concessões 

de novos trechos e a prorrogação daquelas com os contratos ainda vigentes, 

mas revisando as responsabilidades das concessionárias no que tange aos 

investimentos em expansão da malha. 

Sobre a prorrogação antecipada das concessões ferroviárias, a CNT entende 

que a renovação dos contratos tem a capacidade de elevar imediatamente 

os investimentos em infraestrutura ferroviária, possibilitando o aumento da 

participação do transporte ferroviário na distribuição de cargas no país. 

O maior uso do modal, no entanto, depende da solução dos conflitos urbanos, 

expressos no elevado número de passagens em nível e invasões de faixa de 

domínio. Apenas com a mitigação desses problemas, o modal poderá atingir 

sua total capacidade, permitindo que as ações tencionadas ao fomento ao 

transporte ferroviário de cargas em longas distâncias não se tornem inócuas. 
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AMBIENTE INSTITUCIONAL

Complementarmente às intervenções em benefício da infraestrutura que atende 

ao serviço de transporte ferroviário, medidas de estímulo ao uso do modal 

com o objetivo de torná-lo mais atraente para o escoamento da produção em 

longas distâncias são fundamentais. Isso pode ser alcançado com a redução 

dos custos do transporte derivada de uma política de desoneração do diesel 

ferroviário. 
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TRANSPORTE AQUAVIÁRIO

Comparativamente aos demais modais, o transporte aquaviário é vantajoso 

para transportar grandes quantidades a longas distâncias, em razão de sua 

maior capacidade de carregamento e do menor custo operacional por unidade 

de carga.14 Outras vantagens do transporte aquaviário são maior vida útil da 

infraestrutura, dos equipamentos e dos veículos; menor consumo de combustível 

por tonelada-quilômetro; redução do índice de acidentes e avarias e da emissão 

de poluentes; e menor impacto ambiental. 

Por outro lado, o transporte aquaviário apresenta menores velocidade, 

disponibilidade e frequência em relação aos demais modais. Dadas as 

características do modal aquaviário, as mercadorias movimentadas nesse 

segmento são geralmente homogêneas, de menor valor agregado, não 

perecíveis e de grande tonelagem, principalmente granéis.

O Brasil possui 8,5 mil quilômetros de costa navegável, 19,5 mil quilômetros de 

hidrovias economicamente navegáveis e cerca de 58,0% da população concentrada 

em uma faixa de até 200 quilômetros do litoral.15 Essas características geográficas 

e espaciais são bastante favoráveis ao desenvolvimento do transporte aquaviário, 

mas o potencial brasileiro não tem sido aproveitado. A matriz brasileira de 

transporte de carga ainda é predominantemente rodoviária, enquanto o modal 

aquaviário responde por apenas 13,6% do volume transportado no país.

O mercado de transporte aquaviário é composto pelos segmentos de navegação 

interior (que utiliza as hidrovias navegáveis interiores) e de navegação marítima 

(que abrange a navegação em mar aberto). A navegação marítima engloba a 

navegação de longo curso, realizada entre países, e a navegação de cabotagem, 

realizada entre portos ou pontos do território nacional, utilizando vias marítimas 

ou uma combinação de vias marítimas e hidrovias navegáveis.   

14 Estima-se que 1 (uma) embarcação com capacidade de 5 mil toneladas movimente o equivalente a 72 vagões ferroviários 
ou 143 carretas de caminhões.

15 Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (http://www.transportes.gov.br/component/content/article.ht-
ml?id=5351), ANTAQ (http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cvt/audien-
cias-publicas/audiencias-publicas-2017/arquivos-de-eventos/ap-19-10.2017/ap-19-10-2017-eduardo-queiroz-antaq) e 
IBGE - estimativa da população residente nos municípios brasileiros (https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/ma-
pas_brasil/brasil_distribuicao_populacao.pdf).
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A infraestrutura que dá sustentação a esses segmentos do transporte aquaviário 

no Brasil é composta por 34 portos públicos marítimos, 39 portos públicos 

fluviais e 141 terminais de uso privado, além de 52 instalações portuárias 

públicas de pequeno porte (IP4).16 Dessa forma, o Brasil já dispõe de uma rede 

portuária relevante. Contudo, de acordo com o Índice de Competitividade 

Global 2017-2018, desenvolvido pelo Fórum Econômico Mundial, a qualidade 

da infraestrutura portuária brasileira ocupa o 106º lugar em um conjunto de 

137 países. A má colocação do Brasil nesse ranking indica que são necessárias 

ações coordenadas para a modernização desse ativo.17

De acordo com dados do Anuário CNT do Transporte 2018, o transporte aquaviário 

de longo curso é o principal segmento responsável pela movimentação portuária 

no Brasil. Entre 2012 e 2016, 74,0% da movimentação portuária no país foi 

realizada por meio dele; enquanto 21,4%, pela navegação de cabotagem; 4,1%, 

pela navegação interior; e apenas 0,4%, pelos segmentos de apoio marítimo e 

portuário. Em razão da sua composição, o transporte aquaviário foi beneficiado 

pelo bom desempenho do comércio exterior em 2017, movimentando 1,09 bilhão 

de toneladas no ano (embarque e desembarque) – volume 8,4% maior do que o 

registrado em 2016.

As principais cargas transportadas pelas empresas de cabotagem são os granéis 

líquidos e gasosos – 64,3% da movimentação total em 2017 –, enquanto que 

nas navegações de longo curso e de interior predominam os granéis sólidos 

– 76,3% e 64,8% em 2017, respectivamente18. Por um lado, esses indicadores 

corroboram as vantagens comparativas do modal aquaviário no transporte de 

mercadorias com maiores volumes e menor valor agregado. Por outro lado, 

eles apontam a dificuldade de diversificação da carga transportada no modal, 

refletindo uma subutilização do potencial de transporte aquaviário no Brasil.  

Os principais entraves ao desenvolvimento do transporte aquaviário no Brasil 

são deficiências na infraestrutura, excesso de burocracia, baixa oferta de 

16 http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/sistema-portuario-nacional) e Ministério dos Transportes, Portos e Avia-
ção Civil – Anuário Estatístico (http://www.transportes.gov.br/images/BIT_TESTE/Publica%C3%A7oes/Anuario_Estatis-
tico_2010_2017_web.pdf).

17 http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.
pdf.

18 O conceito de movimentação se refere ao deslocamento da carga internamente às instalações portuárias, incluindo 
operações como embarque, desembarque e deslocamento entre terminais.
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navios, dificuldades de financiamento e alto custo com praticagem e tripulação. 

Esses entraves foram apontados na Pesquisa CNT do Transporte Aquaviário – 

Cabotagem (2013) e na Pesquisa CNT da Navegação Interior (2013) e continuam 

atrapalhando o desempenho do modal até o momento.     

A superação dessas deficiências estruturais exige planejamento, mobilização 

de recursos e aportes em obras de construção ou expansão de instalações 

portuárias, dragagem, derrocamento, balizamento e sinalização. 

As rotas do modal aquaviário são, por natureza, limitadas pelo recorte geográfico 

do território. Por isso, a maior flexibilidade de rotas e a possibilidade do serviço 

porta a porta pela via aquaviária requerem a integração com modais terrestres – 

preferencialmente caminhões a curta distância e ferrovias a média distância. 

A ampliação da multimodalidade no sistema viário nacional também é uma 

questão estrutural que requer medidas de maior complexidade. Na área do 

planejamento, é necessária uma visão integrada das malhas rodoviária, ferroviária 

e hidroviária, o que permitiria, por exemplo, o mapeamento de rotas multimodais 

alternativas para fluxos de mercadorias transportadas em grandes volumes. Já na 

área dos investimentos, são necessários aportes não só em expansão da malha 

viária nacional, mas, também, na ampliação de sua complementaridade, incluindo 

a construção de ramais para interligar as grandes vias dos diferentes modais e de 

terminais intermodais para transbordo de cargas de um modal a outro.         

Para uma melhor gestão portuária, seria importante diferenciar portos hub de 

portos feeder. Os portos hub seriam aqueles com posição geográfica estratégica, 

maior profundidade e capacidade adequada para atender a navios de grande 

porte. Neles, se concentrariam as movimentações de cargas da navegação de 

longo curso. Já os portos feeder teriam menor porte e atenderiam a embarcações 

que alimentariam os portos hub, levando produtos brasileiros de exportação 

e redistribuindo as mercadorias importadas pelo Brasil. Essa especialização e 

complementaridade da rede portuária brasileira disponibilizaria tipos específicos 

de infraestrutura para atender às necessidades particulares de cada tipo de 

navegação marítima, gerando ganhos de eficiência importantes para a ampliação 

do modal aquaviário na matriz brasileira de transporte de carga.   
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Questões de natureza burocrática também foram avaliadas como um entrave 

ao transporte aquaviário no Brasil, refletindo, por exemplo, a importância 

de simplificar trâmites e melhorar os canais de comunicação para tornar 

mais eficientes as operações portuárias. A cabotagem, apesar de ser um 

transporte local, precisa apresentar um volume de documentos e passar por 

procedimentos portuários semelhantes aos da navegação de longo curso, o 

que acaba onerando e tornando mais lenta essa alternativa de transporte. Ou 

seja, o excesso de burocracia prejudica a competitividade da cabotagem em 

relação aos demais modais, reforçando o desbalanceamento da nossa matriz 

de transporte de carga.

Com o objetivo de racionalizar os procedimentos burocráticos nos portos, 

o governo iniciou, em 2011, o programa Porto sem Papel, que consiste na 

implantação de um sistema único de gestão de informações e documentos 

necessários à liberação de mercadorias nos portos brasileiros. O sistema já 

foi implantado em 35 portos marítimos brasileiros – 34 portos públicos e no 

Terminal Portuário de Pecém (CE), que é um Terminal de Uso Privado (TUP). 

Contudo, a implantação do Porto sem Papel ainda é parcial. De acordo com o 

portfólio 2018 do PAC, está em fase de execução a segunda etapa do programa, 

que prevê a implantação do sistema nos demais terminais de uso privado do 

país, além do aumento da integração com os sistemas dos órgãos anuentes 

e modernização tecnológica para melhoria na experiência do usuário, como 

revisão do layout.19 O investimento previsto nessa etapa é de R$ 153.220.000 e 

sua abrangência é de 16 estados brasileiros20. 

PROBLEMAS DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO E 
SOLUÇÕES PROPOSTAS

INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA

O Plano CNT de Transporte e Logística 2018 estimou que, para a solução dos 

gargalos físicos das infraestruturas portuária e hidroviária, são necessários 

19 Informações apresentadas pela Secretaria Nacional de Portos do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil à 
CNT mediante consulta via sistema de informação ao cidadão (e-SIC).

20 AL, AM, AP, BA, CE, ES, MA, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RS, SC e SP.
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investimentos da ordem de R$ 280,89 bilhões. Na infraestrutura portuária, são 

necessárias ações de adequação e construção nas áreas portuárias e nos acessos 

terrestre e aquaviário aos portos, além da construção de novos portos. Já na 

infraestrutura hidroviária, são necessárias ações de adequação das hidrovias 

e dos dispositivos de transposição, além da abertura de canais de navegação 

(Tabelas 03 e 04). 

O montante é 509 vezes maior do que o valor autorizado pelo governo federal 

para intervenções aquaviárias em 2018 (R$ 550,8 milhões21), o que evidencia a 

importância de aumentar a participação da iniciativa privada para a realização 

desses investimentos dado que o Estado, sozinho, não conseguirá eliminar os 

problemas já instituídos de forma célere.

21 Para saber mais sobre a execução orçamentária do governo federal para infraestrutura de transporte, acesse o Boletim 
Econômico da CNT disponível em: http://www.cnt.org.br/Paginas/boletim-economico

Tabela 03 – Investimento mínimo necessário para adequação da infraestrutura 
portuária brasileira, Brasil – 2018

Categoria Investimento (R$)

Acessos aquaviário aos portos 5.364.969.248,72

Acessos terrestres aos portos 18.395.522.699,45

Áreas portuárias 23.686.011.463,66

Construção de portos 85.892.771.032,96

Total Geral 133.339.274.444,79

Fonte: Plano CNT de Transporte e Logística 2018.
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Muitos investimentos já foram realizados pela iniciativa privada, como, por 

exemplo, os R$ 17,00 bilhões aplicados no setor desde 2013, o que possibilitou 

o incremento de 41 milhões de toneladas em novos terminais. Contudo, mesmo 

com todo o esforço da iniciativa privada, o setor enfrenta fortes gargalos que 

dificultam sua eficiência e elevam seus custos de movimentação de cargas22.

Para viabilizar os recursos necessários à realização de investimentos, a 

CNT defende uma estratégia em duas linhas. A primeira linha é o aumento 

da participação da iniciativa privada no provimento de portos no país. 

A Confederação acredita ser oportuna a continuidade do Programa de 

Arrendamentos Portuários. A ampliação dos arrendamentos portuários 

agilizariam as intervenções necessárias para maior eficiência do transporte 

aquaviário no Brasil. 

A segunda linha é a recomposição do investimento público para garantir obras 

mais urgentes de dragagem, tanto de manutenção quanto de aprofundamento, 

nas hidrovias e nos portos públicos. Isso pode ser feito a partir da vedação 

legal do contingenciamento dos recursos autorizados para infraestrutura, da 

limitação para a inscrição de Restos a Pagar no orçamento de investimentos 

e da aplicação de metodologia clara e objetiva para a priorização e seleção 

de projetos de infraestrutura públicos (ver a seção Investimento Público em 

Infraestrutura de Transporte).

22 Informações apresentadas pela Associação de Terminais Portuários Privados (ATP) à CNT.

Tabela 04 – Investimento mínimo necessário para adequação da infraestrutura 
hidroviária brasileira, Brasil – 2018

Categoria Investimento (R$)

Abertura de canais 6.556.569.543,33

Adequação de hidrovias 48.550.763.984,63

Dispositivos de transposição 92.459.107.655,51

Total Geral 147.566.441.183,47

Fonte: Plano CNT de Transporte e Logística 2018.
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AMBIENTE INSTITUCIONAL

Para garantir maior eficiência do transporte aquaviário no Brasil, também são 

necessárias ações de cunho institucional, direcionadas a destravar o setor 

por meio do aprimoramento das suas regras de funcionamento. Essas ações 

só podem ser implementadas com a efetiva ação do Poder Público em suas 

diversas esferas. 

É primordial que o novo governo auxilie o setor aquaviário em seu crescimento 

e na manutenção dos avanços conquistados até o momento. O excesso de 

burocracia e a elevada carga tributária, aliados ao alto custo logístico, emperram 

o crescimento e inviabilizam o aporte de novos recursos.

Para que exista uma constante expansão do setor, que acompanhe o crescimento 

das commodities brasileiras, em especial as dos setores agrícola e mineral, 

são necessárias mudanças que garantam a segurança dos investimentos e o 

crescimento contínuo do setor. Nesse contexto, destacamos a garantia do 

fim da cobrança pelo uso de estruturas náuticas, também conhecida como 

espelho d´água. Tal tributo, instituído pela portaria nº 404/2014, da Secretaria 

de Patrimônio da União (SPU), já foi considerado ilegal pelo Poder Judiciário. 

Porém, para que haja segurança jurídica, é necessário que a proibição da 

cobrança seja incluída na lei nº 9.636/1998, que dispõe sobre a regularização, 

administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União.
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Inadequação da 
infraestrutura 

portuária

Investimento de R$ 133,34  bilhões.

Aumento da participação da iniciativa privada em novos 
arrendamentos portuários.

Solução dos problemas com arrendamentos de vigência vencida 
ou com previsão de vencer em curto prazo.

Inadequação da 
infraestrutura 

hidroviária

Investimento de R$ 147,57  bilhões.

Construção de eclusas.

Inadequação de 
infraestrutura

geral 

Realização das dragagens de manutenção e de aprofundamento dos 
portos públicos e nos canais de navegação.

Necessidade de 
racionalizar a 

gestão do Sistema 
Portuário Nacional 

Revisão das poligonais dos portos organizados.

Reavaliação da área de exigência de ISPS Code.

Aprimoramento do processo de assinatura dos contratos de adesão 
para os TUPs.

Efetivação da participação dos TUPs nos Conselhos de Autoridade 
Portuária.

Excessos 
burocráticos

Aprimoramento do sistema Porto sem Papel e difusão do uso do 
sistema nos TUPs.

Redução do tempo para liberação do Certificado de Livre Prática.

Funcionamento dos Portos 24 horas por dia e em 07 dias da semana.

Reformulação do modelo de Agências Reguladoras.

Unificação dos procedimentos dos órgãos ambientais licenciadores. 

Elevação do número de servidores da ANVISA.  
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Os altos custos da praticagem e sua regulação técnica e econômica precisam 

ser revistos pelo próximo governante. O setor aquaviário busca a aplicação de 

preços justos e viáveis, permitindo, assim, o bom andamento dos trabalhos e a 

utilização dos serviços em zonas bem definidas e delimitadas.

Os Estudos de Avaliação de Risco (EAR) – dos planos de segurança portuário – 

também necessitam de revisão. No ponto de vista do setor transportador, a adequação 

do normativo à realidade dos portos brasileiros pode assegurar melhor desenvoltura 

e eficiência na prestação dos serviços. 

Nesse sentido, é primordial o reexame das áreas de exigência do ISPS Code 

(International Ship and Port Facility Security Code), que estabelece os requisitos 

e as diretrizes para um sistema de proteção em navios e instalações portuárias 

a partir da experiência internacional. Tal exigência demonstra-se excessiva para 

algumas instalações portuárias nacionais, sendo de suma importância que os 

EARs identifiquem as áreas que realmente necessitam de aplicação do ISPS Code. 

Ademais, o atual modelo das Agências Reguladoras é um dos maiores pontos de 

preocupação do setor aquaviário nacional. Assim, defendemos o aprimoramento 

dos normativos legais aplicados às Agências, além da ampliação e qualificação 

das equipes técnicas que compõem os órgãos de fiscalização e controle.

Outro ponto importante são a revisão das poligonais dos portos organizados 

e o aprimoramento da agilidade nas assinaturas dos contratos de adesão para 

TUPs, assim como a revisão da composição dos Conselhos de Administração 

Portuária (CAPs).

Hoje, o CAP ocupa importante função consultiva na administração dos portos 

organizados do país, sendo composto por representantes do poder público, 

empresas e trabalhadores portuários. 

Entretanto, a atual composição do CAP não assegura a participação de 

representantes dos TUPs. A falta dessa garantia impede que importantes atores 

sejam ouvidos para a melhora na gestão de áreas portuárias. 

Por esse motivo, a CNT defende a efetivação de representantes dos TUPs 

nos Conselhos de Administração Portuária dos quais recebem influência pela 

proximidade geográfica.
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Para alavancar a economia do Brasil, o próximo presidente da República 

precisará implantar políticas públicas que garantam o funcionamento dos 

Portos 24 horas por dia e em 07 (sete) dias por semana. Com a adoção dessa 

medida, deve-se garantir a ampliação do número de empregados dos órgãos 

intervenientes nos portos e a efetivação do Porto sem Papel.

É importante preservarmos as empresas de navegação nacionais. Hoje, o setor 

é bastante regulado e sofre com a ameaça de abertura do mercado para as 

empresas estrangeiras. É preciso levar em consideração também o Custo 

Brasil imputado às nossas empresas, principalmente, se compararmos a carga 

operacional brasileira à de outros países.

A agilidade na análise dos processos referentes às licenças ambientais deve 

constar da pauta prioritária do novo governo para o crescimento da infraestrutura 

portuária nacional. Atualmente, o tempo médio para se obter todas as licenças 

ambientais é de, aproximadamente, 8 anos23. A grande pluralidade de órgãos 

ambientais dificulta a agilidade dos empreendimentos e, por vezes, inviabiliza o 

andamento das obras por longos períodos. Para que a economia brasileira cresça, 

é primordial que os gargalos portuários sejam solucionados.

A excessiva demora na liberação do Certificado de Livre Prática (CLP), que 

avalia as condições higiênico-sanitárias das embarcações, é outro problema que 

aflige o setor aquaviário nacional. O excesso de burocracia, aliado ao reduzido 

quadro de empregados, dificulta a emissão do documento e, por vezes, atrasa o 

embarque e desembarque de viajantes, cargas e suprimentos. É necessário que 

os requisitos para emissão do documento sejam revistos pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA), buscando maior celeridade na emissão, 

gerando, assim, mais agilidade nos serviços prestados pelas embarcações.

Outro ponto a ser debatido com o novo governo é o preço do combustível 

utilizado pelas embarcações. O diesel é um dos principais insumos na formação 

do custo da navegação nacional e pode inviabilizar o crescimento do setor. 

Hoje, o transporte de cabotagem e o de longo curso são considerados de 

suma importância para o desenvolvimento nacional. A redução no valor do seu 

23 Informações apresentadas pela Associação de Terminais Portuários Privados (ATP) à CNT.
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principal insumo é importante para alavancar a navegação brasileira e auxiliar 

na melhora da logística de cargas do país. Por isso, o próximo presidente deve 

garantir a isenção do ICMS para o combustível utilizado na navegação interior 

e de cabotagem, a exemplo do que está previsto para a navegação de longo 

curso na lei nº 9.432/1997.

Encontrar profissionais com experiência no mercado e dentro dos perfis 

necessários para as vagas disponibilizadas é um dos maiores desafios para o 

transporte aquaviário brasileiro. Nesse sentido, propõe-se que a Marinha do 

Brasil autorize o SEST SENAT a oferecer cursos de formação profissional para 

o segmento em suas Unidades. 

Por fim, a navegabilidade em todo o percurso do rio Amazonas é um tema que 

deve compor a agenda de políticas públicas do novo governo. A utilização 

do rio em sua totalidade pode ampliar o transporte fluvial de cargas, além de 

baratear, de maneira efetiva, o chamado Custo Brasil.  

O tema é complexo, em especial no que tange à navegabilidade em lama 

fluida na barra norte do rio Amazonas. Para que a navegação seja possível, 

é necessária a elaboração de um estudo amplo, que abarque as variações da 

maré, a atualização cartográfica, e a diversidade da lama, entre outros aspectos.

No atual cenário, esse setor transportador não pode operar em sua capacidade 

máxima. Tal impedimento é fruto das restrições causadas pela variação dinâmica 

da profundidade dos rios.

A CNT sugere ao novo presidente da República um olhar atento ao tema, além 

de investimentos em pesquisas que possam viabilizar a utilização de forma 

ampla da maior hidrovia brasileira.
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Baixa oferta 
de navios

Fomento à indústria naval brasileira.

Elevação do montante de recursos do FMM direcionados para 
aquisições, reparos e aumento da capacidade de carga de EBNs.

Pressões no custo 
operacional do 

transporte
aquaviário

Isenção de ICMS para o combustível utilizado nas navegações interior 
e de cabotagem.

Extinção da cobrança pelo uso de estruturas náuticas (espelho 
d´água).

Autorização da Marinha do Brasil para que o SEST SENAT forme 
profissionais em suas Unidades.

Redução dos custos de praticagem.

Demora na 
liberação de novos 

arrendamentos 
portuários

Realização de licitação para novos arrendamentos.
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AMBIENTE INSTITUCIONAL

Necessidade de 
racionalizar a 

gestão do Sistema 
Portuário Nacional 

Revisão das poligonais dos portos organizados.

Reavaliação da área de exigência de ISPS Code.

Aprimoramento do processo de assinatura dos contratos de adesão 
para os TUPs.

Efetivação da participação dos TUPs nos Conselhos de Autoridade 
Portuária.

Excessos 
burocráticos

Aprimoramento do sistema Porto sem Papel e difusão do uso do 
sistema nos TUPs.

Redução do tempo para liberação do Certificado de Livre Prática.

Funcionamento dos Portos 24 horas por dia e em 07 dias da semana.

Reformulação do modelo de Agências Reguladoras.

Unificação dos procedimentos dos órgãos ambientais licenciadores. 

Elevação do número de servidores da ANVISA.  
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TRANSPORTE AÉREO

O modal aéreo se diferencia dos demais modais por sua rapidez, segurança, 

frequência e conforto. Tais atributos conferem à aviação elevada capacidade 

de conectividade em uma sociedade que demanda cada vez mais agilidade 

na condução de suas atividades. Em função do seu custo mais elevado em 

comparação aos demais modais, os maiores demandantes do transporte aéreo 

são passageiros em percursos de média e longa distâncias e embarcadores de 

cargas de baixa tonelagem, alto valor agregado e/ou alta perecibilidade. 

Nesse mercado, dois agentes merecem destaque: as empresas aéreas e os 

aeroportos. As empresas viabilizam a prestação do serviço de transporte 

propriamente dito, enquanto os aeroportos fornecem a infraestrutura que dá 

sustentação às operações das companhias aéreas. 

A infraestrutura é formada por 112 aeródromos públicos com voos regulares, 45 

deles operados pela Infraero, e os demais explorados mediante convênio com 

estados e municípios. Ademais, há dez aeroportos concessionados.24

O número de concessões deve ser ampliado por meio de uma nova rodada de 

leilões, no âmbito do programa Avançar Parcerias. Desde 23 de julho de 2018, 

estão em fase de apreciação no Tribunal de Contas da União (TCU) os Estudos 

de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) referentes aos três 

blocos aeroportuários a serem concessionados: bloco do Nordeste (Recife - PE, 

Maceió - AL, Aracaju - SE, João Pessoa - PB, Campina Grande - PB, Juazeiro 

do Norte - CE), bloco do Centro-Oeste (Várzea Grande  - MT, Sinop - MT, Barra 

do Garças - MT, Rondonópolis - MT e Alta Floresta - MT) e bloco do Sudeste 

(Vitória - ES e Macaé - RJ), totalizando 13 aeroportos em rota de concessão.25

De acordo com o Índice de Competitividade Global 2017-2018, desenvolvido 

pelo Fórum Econômico Mundial, a qualidade da infraestrutura do transporte 

aéreo no Brasil ocupa o 95º lugar em um conjunto de 137 países. A tendência 

24 Brasília - DF (2012), CONFINS - MG (2013), Galeão - RJ (2013), Florianópolis - SC (2017), Fortaleza - CE (2017), Guarulhos 
- SP (2012), São Gonçalo do Amarante / Natal - RN (2011), Porto Alegre - RS (2017), Salvador - BA (2017) e Viracopos - SP 
(2012). http://www.transportes.gov.br/images/BIT_TESTE/Publica%C3%A7oes/Anuario_Estatistico_2010_2017_web.pdf 
e http://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/concessoes. 

25 https://www.ppi.gov.br/aeroportos-nas-regioes-nordeste-centro-oeste-e-sudeste-14-aeroportos.
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estimada por essa instituição é de melhora crescente da infraestrutura 

aeroportuária brasileira, porém, a má colocação do Brasil nesse ranking indica 

que são necessárias ações coordenadas para a modernização desse ativo.26 

Esse dado é ainda mais preocupante tendo em vista o tamanho do mercado 

brasileiro de voos domésticos. Em 2015, o Brasil foi o terceiro país do mundo em 

número de passageiros domésticos transportados (96 milhões), atrás apenas 

dos Estados Unidos (696 milhões) e da China (394 milhões) e um pouco à 

frente do Japão (95 milhões). Contudo, após a recessão econômica de 2014-

2017, o Brasil passou a ser, em 2017, o sexto maior mercado em número de 

passageiros domésticos transportados, com 92 milhões de viajantes, atrás dos 

Estados Unidos, com 752 milhões, da China, com 496 milhões, da Índia, com 117 

milhões, do Japão, com 98 milhões, e da Indonésia, com 97 milhões. 27 

Além disso, observa-se que a relação entre passageiros transportados no ano 

em voos domésticos no Brasil e a população brasileira total ficou bastante 

aquém do desejado: somente 0,44 passageiro transportado por habitante – 

valor muito abaixo do de países como EUA (2,3) e Austrália (2,4). O PIB per 

capita do Brasil, menor do que o daqueles países, é um fator que limita esse 

desempenho.28 

A baixa relação entre passageiros transportados em voos domésticos no Brasil 

e a população total brasileira é um indicador do grande potencial de expansão 

do segmento no país. Mas, para tanto, é necessário que o país volte a crescer, 

recompondo a renda das famílias e, assim, os gastos dos consumidores com 

viagens e passagens aéreas. 

De acordo com o Anuário CNT do Transporte 2018, após um período prolongado 

de crescimento do mercado de transporte aéreo no Brasil na última década, o 

setor foi afetado pela queda da renda nacional. Entre 2012 e 2016, o número de 

26 http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.
pdf. 

27 Dados apurados pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) com base em dados públicos do U.S. 
Department of Transportation; Civil Aviation Administration of China; India Directorate General of Civil Aviation; Japan 
Ministry of Land Infrastructure and Transport; Indonesia Directorate General of Civil Aviation; Agência Nacional de Aviação 
Civil (ANAC); Statistics Canada; Australia Department of Infrastructure and Transport; Russian Aviation Insider; Turkey 
General Directorate of State Airports Authority.

28 De acordo com dados do Banco Mundial, o PIB per capita do Brasil em 2017 foi U$ 15.483,5, enquanto o dos EUA foi 
U$ 59,531,7 e o da Austrália foi U$ 47.046,7, todos a dólares internacionais correntes pela taxa de paridade do poder de 
compra. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?view=chart. 
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decolagens realizadas por empresas brasileiras no país caiu 15,0%, passando 

de 1,04 milhão para 883 mil. No mesmo período, o número de passageiros-

quilômetro transportados (RPK) aumentou 6,8%, enquanto o número de 

assentos-quilômetro transportados (ASK) retraiu 1,2%, fazendo com que a taxa 

de aproveitamento das aeronaves passasse de 76,6%, em 2012, para 80,9% em 

2016.29

Em 2017, os dados do transporte aéreo também não foram animadores. O 

número de decolagens foi de 863 mil, queda de 2,3% em relação a 2016. Todavia, 

alguns foram positivos. A quantidade de passageiros-quilômetro transportados 

(RPK) atingiu 220,69 bilhões – aumento de 2,2% em relação a 2016 – e o de 

assentos-quilômetro transportados (ASK) foi de 265,37 bilhões, resultando em 

uma melhor taxa de aproveitamento das aeronaves nos voos (RPK/ASK), que 

passaram a ter, em média, 83,2% dos assentos ofertados ocupados no ano – 

alta de 2,3 p.p. em relação a 2016.

A influência da crise econômica brasileira sobre o transporte aéreo também 

se manifestou na movimentação de carga e correio. Em 2015, a quantidade de 

carga paga e correio transportados caiu 11,5% na movimentação doméstica e 

5,6% na movimentação internacional, ambos em comparação com 2014. Em 

2016, a queda foi de 8,0% na movimentação doméstica e 4,8% na movimentação 

internacional, ambos em comparação com 2015. Já em 2017, observou-se uma 

reversão dessa trajetória, com crescimento de 1,7% na movimentação doméstica 

e 13,1% na movimentação internacional.30

As principais mercadorias transportadas no modal aéreo em 2017 foram frutas 

(27,6%); reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos 

mecânicos31 (16,0%); máquinas, aparelhos e materiais elétricos (7,7%); e leite, 

laticínios, ovos e aves (4,9%), corroborando as vantagens comparativas do 

modal aéreo no transporte de mercadorias com menores volumes, maior valor 

agregado e/ou alta perecibilidade.32 

29 Esses dados apontam que, em meio à recessão de 2014-2016 e à recuperação ainda lenta da economia brasileira, as 
companhias aéreas racionalizaram sua gestão operacional reduzindo o número de voos, o que resultou em um melhor 
aproveitamento dos assentos ofertados.

30 ANAC (http://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/dados-estatisticos/dados-estatisticos).

31 Nomeclatura Comum do Mercosul (NCM) Capítulo 84.

32 http://www.transportes.gov.br/images/BIT_TESTE/Publica%C3%A7oes/Anuario_Estatistico_2010_2017_web.pdf e 
http://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/concessoes.  
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À medida que o Brasil retomar o crescimento econômico e recuperar a renda 

das famílias, a demanda pelo serviço de transporte aéreo voltará a pressionar 

a infraestrutura aeroportuária existente, exigindo mais dos aeroportos do 

país. Nesse contexto, são necessários investimentos não só em ampliação da 

infraestrutura aeroportuária, mas também em sua modernização. Para tanto, é 

necessário ampliar o investimento público e viabilizar/incentivar o investimento 

privado.

Contudo, a forma como algumas concessões foram realizadas impossibilitou a 

sua continuidade, em razão de dificuldades para realização dos investimentos 

previstos em contrato, podendo levar, em casos extremos, à devolução por 

parte do concessionário. A devolução de concessões suscita questões sobre 

a segurança jurídica e o arranjo regulatório adequado para tornar mais célere 

a resolução desse impasse. É necessária a definição de regras claras e dos 

procedimentos necessários para a relicitação. 

Outro problema que limita a eficiência do serviço de transporte aéreo é o alto 

custo do combustível. O valor do querosene de aviação (QAV) é o principal 

custo de um voo. Porém, o QAV é onerado pela alta carga tributária, sobretudo 

pelo ICMS, e pelas deficiências na cadeia logística utilizada para abastecer 

os aeroportos, em razão de problemas de Pavimento, Geometria da Via e/ou 

Sinalização na malha rodoviária nacional – que é o modal mais utilizado para 

distribuição de combustível no país33.

PROBLEMAS DO TRANSPORTE AÉREO E 
SOLUÇÕES PROPOSTAS

INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA 

Para a solução dos gargalos físicos da infraestrutura aeroportuária brasileira, 

o Plano CNT de Transporte e Logística 2018 estimou que são necessários 

investimentos da ordem de R$ 30,31 bilhões em ações de adequação e de 

construção de aeroportos (Tabela 05). O montante é quase 18 vezes maior do 

33  No Galeão e em Guarulhos, são dutos que garantem o transporte do QAV. Para mais informações, acesse: http://www.
cnt.org.br/imprensa/noticia/saiba-como-funciona-abastecimento-maiores-aeroportos.
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que o valor autorizado pelo governo federal para intervenções no segmento de 

transporte aéreo em 2018 (R$ 1,70 bilhão)34.

Para viabilizar os investimentos necessários, a CNT defende uma maior 

participação da iniciativa privada por meio da continuidade do Programa de 

Parcerias de Investimentos (PPI). Nesse sentido, a Confederação destaca a 

importância da quinta rodada de concessões de aeroportos, já em curso, nos 

blocos do Nordeste, do Centro-Oeste e do Sudeste. Em paralelo, a CNT acredita 

que seria oportuna a abertura de novas rodadas de concessões.

De forma geral, a maior participação da iniciativa privada poderá levar aos 

aeroportos brasileiros uma gestão operacional diferenciada, a partir da utilização 

de indicadores de desempenho, da maior agilidade na projeção e na construção 

de instalações e da facilidade de acesso a fontes de financiamento diferentes 

das utilizadas para projetos públicos. Além disso, a gestão privada poderá 

desenvolver o potencial aeroportuário relacionado a atividades comerciais, 

como lojas de conveniência, serviços de catering, estacionamentos, consultorias 

e serviços de informação turística, conferindo aos aeroportos fontes adicionais 

de receitas. 

Cabe ressaltar que o modelo de concessões desempenha um papel importante 

para que o programa de parcerias com o setor privado seja bem-sucedido. 

Como apresentado no Economia em Foco, da CNT, de 3 de julho de 201835, a 

34 Para saber mais sobre a execução orçamentária do governo federal para infraestrutura de transporte, acesse o Boletim 
Econômico da CNT disponível em: http://www.cnt.org.br/Paginas/boletim-economico 

35 http://cms.cnt.org.br/Imagens%20CNT/ECONOMIA%20FOCO/ECONOMIA_EM_FOCO_julho2.pdf

Tabela 05 – Investimento mínimo necessário para adequação da infraestrutura 
aeroportuária brasileira, Brasil - 2018

Categoria Investimento (R$)

Adequação de aeroportos 12.724.661.246,18

Construção de aeroportos 17.590.218.490,10

Total Geral 30.314.879.736,28

Fonte: Plano CNT de Transporte e Logística 2018.
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Confederação avalia que foi positivo o novo modelo adotado na quinta rodada 

de concessões de aeroportos. Em particular, destacamos a livre participação e 

a extinção da outorga anual fixa. 

Nos casos dos aeroportos de Brasília, Guarulhos, Viracopos, Confins e Galeão, 

concessionados entre 2012 e 2013, a Infraero é acionista com 49,0% de 

participação do capital social em cada uma delas. No entanto, a experiência 

comprovou que esse modelo não foi adequado e, por isso, no final de 2017, o 

governo federal anunciou oficialmente a alienação da participação acionária da 

Infraero nas concessionárias desses aeroportos. Embora o anúncio tenha sido 

feito no fim do ano passado, a medida ainda não foi efetivada, sendo necessário 

colocar a participação acionária de fato à venda e concluir o negócio. 

Além dos aspectos da infraestrutura de terra, é importante atentar para a 

modernização contínua da infraestrutura de comunicação e controle do espaço 

aéreo, permitindo voos mais diretos e menos esperas no ar. Os benefícios dessa 

medida se estendem à redução do consumo de combustíveis, maior segurança, 

aumento da precisão dos voos e retificação das rotas, o que, na prática, se 

traduz em menores custos e ampliação da capacidade operacional do espaço 

aéreo.

INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

AMBIENTE INSTITUCIONAL
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adotadas na quinta rodada de concessões aeroportuárias.
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Redução da carga tributária.
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AMBIENTE INSTITUCIONAL 

Atualmente, a carga tributária pesa e eleva o Brasil aos mais altos custos 

operacionais da aviação, tornando o ambiente nocivo à competitividade e 

menos atrativo ao investimento estrangeiro. Estima-se que, se uma empresa 

aérea europeia viesse a operar no transporte brasileiro, ela teria um acréscimo 

de 25,0% ao seu custo operacional.

A incidência de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 

sobre combustíveis de aviação sofre variação entre os estados brasileiros, indo 

de 12,0% a 25,0% dependendo da localidade. O querosene de aviação (QAV) 

respondeu, em 2017, por cerca de 27,1% dos gastos das companhias aéreas 

nacionais – bem acima da média registrada nos Estados Unidos, que foi de 

17,4%. Portanto, a CNT defende a criação de uma política tributária unificada 

nacionalmente, de forma a tornar menos onerosa a aquisição de querosene de 

aviação36. 

O transporte aéreo de cargas e de passageiros segue com sua competitividade 

limitada pela existência de legislações e normas do setor distantes da realidade 

mundial.

Dessa forma, entendemos que o ambiente regulatório brasileiro deve trazer 

normas que procurem aproximar o Brasil das melhores práticas internacionais, 

buscando novos estímulos para a competição entre as empresas aéreas, com 

mais opções de preços aos passageiros em seus diferentes perfis.

Logo, entendemos que o presidente da República tem como responsabilidade 

levar em consideração, além das necessidades de investimentos, a unificação 

tributária e uma regulação compatível às normas internacionais.

36 Dados da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) disponíveis na publicação Panorama 2017: 
http://abear.com.br/uploads/arquivos/dados_e_fatos_arquivos_ptbr/Panorama_2017_300818182913.pdf?utm_
source=Mailing+BSB+JAN+2018&utm_campaign=f80776bd45-EMAIL_CAMPAIGN_2018_08_30_01_34_COPY_02&utm_
medium=email&utm_term=0_832bdbbcb3-f80776bd45-210193517
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INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
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MOBILIDADE URBANA

Estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU) indicam que, atualmente, 

55,0% da população mundial vive em áreas urbanas. Essa proporção deverá 

atingir 68,0% em 2050, conforme aponta o estudo “World Urbanization 

Prospect: the 2018 Revision”. Tal configuração da população cria diversos 

desafios para os gestores das cidades e exige estratégias que otimizem o uso 

do espaço urbano e elevem a qualidade de vida dos residentes sem, entretanto, 

comprometer os custos produtivos locais. 

No Brasil, esses desafios são conhecidos há décadas, pois, embora o mundo 

tenha se tornado urbano37 apenas em 2007, o Brasil já o era na década de 1980. 

Atualmente, 84,0% da população vive em áreas urbanas. Apesar de a urbanização 

não ser uma novidade no país, os principais centros urbanos brasileiros enfrentam 

hoje problemas estruturais que comprometem seu desenvolvimento e reduzem 

significativamente a qualidade de vida da população. Assim, ações orientadas à 

solução desses entraves devem ser prioridade dos governos federal, estaduais e 

municipais. 

Para especialistas do Banco Mundial38, um dos elementos fundamentais na 

estratégia de desenvolvimento de um país é o apoio aos governos locais em 

iniciativas destinadas a preparar o espaço urbano para os impactos do presente 

e do futuro. Já pesquisadores da ONU destacam que é nas cidades que as 

mudanças ocorrem, a globalização é percebida e as expectativas são formadas. 

Dessa maneira, menosprezar problemas urbanos pode colocar o futuro social, 

ambiental e econômico dos países em risco.

Nesse sentido, o transporte é, certamente, um dos elementos fundamentais 

nesse processo. Além dos prejuízos advindos dos congestionamentos, estudos39 

apontam que a movimentação de pessoas e de cargas é importante contribuinte 

do total das emissões de gases de efeito estufa, sendo a maior parte originária 

de carros particulares. 

37 O mundo foi considerado urbano depois que mais de 50,0% da população mundial passou a viver em áreas urbanas, ou 
seja, depois que a população urbana ultrapassou a rural.

38  Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial 2009: A Geografia Econômica em Transformação.

39  GAIGNÉ, C.; R. S.; THISSE, J.F. Are Compact Cities Environmentally Friendly? CEPR Discussion Papers 8297, C.E.P.R. 
Discussion Papers, 2011.
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É preciso, nesse ponto, considerar que os congestionamentos não são apenas 

resultado da aglomeração, mas também da falta de políticas públicas adequadas 

para organizar a vida em comunidade. Adicionalmente, deve-se ponderar que 

nem a eficiência energética, nem novas tecnologias de veículos particulares 

são suficientes para solucionar o problema dos engarrafamentos e da poluição. 

Assim, o bem-estar das cidades depende, necessariamente, de um adequado 

sistema de mobilidade urbana. 

O uso do transporte particular para deslocamentos pendulares é ineficiente 

tanto em termos econômicos quanto ambientais e deve ser desencorajado. 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), lei nº 12.587/2012, que 

tem como objetivo a integração entre os diferentes modos de transporte e a 

melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do 

município, tem como diretrizes, entre outras:

• prioridade dos modos de transporte não motorizados sobre os motorizados 
e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual 
motorizado;

• integração entre os modos e serviços de transporte urbano; e

• priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do 
território e indutores do desenvolvimento urbano integrado.

 

Apesar de ter representado um marco para o planejamento da mobilidade urbana 

no país, a PNMU pouco contribuiu efetivamente para a solução dos entraves 

urbanos. Isso porque, até o momento, diversos dispositivos previstos na lei não 

foram implementados. Merece ênfase o fato de que, segundo levantamento do 

Ministério das Cidades, apenas 194 municípios dos 3.342 pesquisados possuem 

Plano de Mobilidade Urbana. O prazo para conclusão dos planos nas cidades 

com mais de 20.000 habitantes era até 2015, mas foi prorrogado para até 2019.

O não atendimento ao dispositivo legal tem várias origens, entre elas a falta de 

qualificação técnica das prefeituras para o desenvolvimento de estudos para os 

sistemas de mobilidade urbana, bem como a falta de recursos para viabilizar as 

ações necessárias. Soma-se a isso a falta de coordenação e incentivo por parte 

do governo federal para a implantação da lei. 
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A falta de compromisso governamental na efetivação da PNMU pode ser 

exemplificada no caso da redução da alíquota do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) incidente sobre os veículos automotores. Em maio de 2012, 

cinco meses após a sanção da Política, o governo federal baixou as alíquotas de 

IPI dos veículos automotores e zerou a alíquota dos veículos até mil cilindradas. 

A medida foi especialmente nociva à PNMU por zerar a alíquota dos veículos 

populares. Como consequência dos estímulos à motorização, houve queda 

de demanda pelos serviços de transporte de passageiros nos sistemas por 

ônibus e metroferroviários. Essa situação comprometeu a gestão financeira das 

empresas de transporte no país e dificultou a realização de investimentos.

O cenário das empresas de serviços de transporte coletivos de passageiros 

tornou-se ainda mais complexo com a crise econômica que teve início em 

2014. Dados da Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2017, 

publicada pela CNT, revelam que 85,9% das empresas de ônibus tiveram queda 

de demanda em 2017. Já entre as operadoras de sistemas metroferroviários, 

esse percentual foi de 40,0%. 

Além da redução do número de usuários, as empresas de serviços de transporte 

urbano de passageiros registraram aumento em seu custo operacional. 

Esse aumento está relacionado, entre outros, ao incremento do preço dos 

principais insumos, nesse caso, diesel para as empresas de transporte urbano 

de passageiros por ônibus, e energia elétrica para as operadoras de sistemas 

sobre trilhos.

Soma-se a isso o fato de existirem gratuidades legais que oneram a operação 

do transporte coletivo urbano. Sem contrapartidas compensatórias pelo 

Poder Público, o transporte de pessoas beneficiadas por elas eleva os custos 

da operação. Essa situação impede que os custos de deslocamento sejam 

compartilhados por todos os usuários e faz com que a tarifa se torne mais 

elevada para os passageiros pagantes. No caso das empresas de transporte 

urbano de passageiros por ônibus, o percentual de passageiros favorecidos 

pelas gratuidades chega, em alguns casos, a 30,0% dos passageiros.    
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PROBLEMAS DE MOBILIDADE URBANA E 
SOLUÇÕES PROPOSTAS

INFRAESTRUTURA URBANA

Mesmo com a previsão legal para a utilização de meios coletivos de deslocamento, 

a preocupação em aumentar a participação do transporte público permanece. 

Para tanto, é fundamental viabilizar o atendimento de forma multimodal às 

demandas da população, realizando a integração dos vários meios de locomoção 

que devem estar a serviço do cidadão.

Nesse sentido, a CNT estimou em R$ 297,01 bilhões a necessidade atual de 

investimentos em adequação e ampliação da infraestrutura urbana para a 

realização dos deslocamentos de pessoas e de cargas. Entre os projetos 

identificados pela Confederação, merecem destaque aqueles de implantação 

ou adequação de corredores expressos40/41, de construção de metrôs e 

monotrilhos42, de implantação de corredor hidroviário e de adequação e 

construção de terminais (Tabela 06).

40 Corredores expressos, Bus Rapid Transit (BRT) ou Veículo Leve sobre Pneus (VLP).

41 Incluída a implantação das faixas exclusivas.

42 Monotrilhos, Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) ou Aeromóvel. 

Tabela 06 – Investimento mínimo necessário para adequação da infraestrutura urbana 
brasileira, Brasil – 2018

Infraestrutura e categoria Investimento (R$)

Aquaviária  4.512.775.292,71 

Implantação de corredores de transporte aquaviário  4.512.775.292,71 

Ferroviária  212.341.324.811,28 

Aquisição e melhoria de material rodante  1.884.000.784,44 

Construção de metrôs ou trens urbanos  158.953.422.178,96 

Construção de monotrilhos, VLTs ou aeromóveis  43.334.642.570,60 

Recuperação de ferrovias - URBANO  8.169.259.277,28 

Rodoviária  70.445.085.952,78 

Adequação de corredores expressos ou BRTs ou VLPs  4.695.331.239,32 

Adequação de vias urbanas  7.806.441.128,90 

Construção de vias urbanas  15.850.906.498,41 

Duplicação de vias urbanas  372.645.317,59 

Implantação de corredores expressos ou BRTs ou VLPs  41.719.761.768,56 

Terminal  9.715.599.736,62 

Adequação de estações  3.045.983.666,31 

Adequação de terminais - URBANO  7.743.392,52 

Construção de estações  4.769.668.750,00 

Construção de terminais - URBANO  1.892.203.927,79 

Total Geral  297.014.785.793,39 

Fonte: Plano CNT de Transporte e Logística 2018.
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Aquisição e melhoria de material rodante  1.884.000.784,44 

Construção de metrôs ou trens urbanos  158.953.422.178,96 

Construção de monotrilhos, VLTs ou aeromóveis  43.334.642.570,60 

Recuperação de ferrovias - URBANO  8.169.259.277,28 

Rodoviária  70.445.085.952,78 

Adequação de corredores expressos ou BRTs ou VLPs  4.695.331.239,32 

Adequação de vias urbanas  7.806.441.128,90 

Construção de vias urbanas  15.850.906.498,41 

Duplicação de vias urbanas  372.645.317,59 

Implantação de corredores expressos ou BRTs ou VLPs  41.719.761.768,56 

Terminal  9.715.599.736,62 

Adequação de estações  3.045.983.666,31 

Adequação de terminais - URBANO  7.743.392,52 

Construção de estações  4.769.668.750,00 

Construção de terminais - URBANO  1.892.203.927,79 

Total Geral  297.014.785.793,39 

Fonte: Plano CNT de Transporte e Logística 2018.
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Ainda que legalmente a responsabilidade da provisão de infraestrutura urbana 

seja do município, cabe ao governo federal providenciar o apoio necessário às 

prefeituras para que as intervenções necessárias sejam viabilizadas. Esse suporte 

do Poder Executivo nacional pode ser dado tanto na forma de investimento 

direto quanto na promoção de políticas, planos e projetos de estímulo à correção 

dos problemas de mobilidade urbana, bem como financiamentos específicos 

para mobilidade junto aos bancos públicos. 

A CNT afirma, também, que a eficácia do sistema de transporte pode ser 

maximizada pela interligação dos diversos modais hoje existentes. A integração 

entre ônibus, metrôs, trens e, por vezes, de embarcações é o modo mais eficaz 

para economizar o tempo do usuário do transporte público, melhorando, assim, 

a qualidade de vida da população.  

continuação
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AMBIENTE INSTITUCIONAL 

Além dos problemas de infraestrutura, existem questões institucionais que 

devem ser contempladas para que os municípios ofertem um sistema de 

mobilidade urbana adequado aos seus cidadãos. Salienta-se que um sistema de 

mobilidade que tenha entre os seus pilares o transporte público de passageiros 

deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro contratual, sob pena de os 

serviços se degradarem ao longo do tempo. Nesse sentido, os custos dos serviços 

devem ser definidos com políticas claras e transparentes de financiamento e 

custeio. 

Nessa perspectiva, a contribuição do governo federal para a solução dos 

gargalos e a promoção da PNMU é imprescindível. Entre as diversas frentes de 

ação possíveis para o próximo presidente da República, a CNT ressalta:

• fim dos incentivos fiscais ao uso de veículos individuais;

• disponibilização de apoio técnico e financeiro aos municípios com mais 
de 20 mil habitantes para o desenvolvimento de seus Planos de Mobili-
dade;

INFRAESTRUTURA URBANA

P
R

O
B

L
E

M
A

S

S
O

L
U

Ç
Õ

E
S

Baixa oferta de terminais

Investimento de R$ 9,71 bilhões.

Adequação de estações e terminais.

Construção de estações e terminais.

Inadequação da 
infraestrutura rodoviária

Investimento de R$ 70,44 bilhões.

Implantação de faixas exclusivas de ônibus.

Construção e adequação de vias urbanas.

Adequação de corredores expressos BRT e VLP.

Escassez de infraestrutura 
ferroviária

Investimento de R$ 212,34 bilhões.

Construção de novas linhas de metrôs e trens urbanos.

Construção de monotrilho, VLT ou aeromóvel.

Deficiências na 
infraestrutura aquaviária

Investimento mínimo R$ 4,51 bilhões.

Implantação de corredor de transporte aquaviário.
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• promoção de estudos técnicos para implantação de infraestruturas ur-
banas, bem como suas análises de custo-benefício;

• disponibilização de linhas de financiamento específicas para ações de 
mobilidade urbana:

• renovação da frota de ônibus;

• aquisição de material rodante para os sistemas metroferroviários;

• expansão dos sistemas metroferroviários;

• implantação de sistemas BRT; e

• incentivo à utilização de veículos elétricos. 

• garantia constitucional de revisão periódica das tarifas de transporte pú-
blico a fim de garantir o equilíbrio econômico-financeiro das concessões 
e autorizações; e

• manutenção da desoneração da folha de pagamentos para as empresas 
de transporte coletivo urbano (por ônibus e metroferroviário). 
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Falta de incentivo 
à PNMU

Fim dos incentivos ao transporte motorizado individual.

Disponibilização de apoio técnico-financeiro às prefeituras.

Dificuldades de 
realização de 

investimentos em 
infraestrutura 

Estímulo ao desenvolvimento de estudos técnicos para 
infraestrutura urbana.

Oferta de linhas de crédito dedicadas à mobilidade urbana.

Elevado custo de 
operação

Garantia constitucional de direito às revisões anuais da tarifa de 
transporte público.

Manutenção da desoneração da folha de pagamentos.

Necessidade de 
renovação e 

expansão da frota 
de ônibus e 

material rodante

Ampliação das linhas de financiamento para aquisição de ônibus e 
material rodante.

Incentivo à utilização de ônibus com melhor eficiência energética.
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TERMINAIS DE CARGA

O transporte multimodal é uma solução logística que viabiliza a melhor utilização 

dos modais para aumentar a eficiência do serviço ao otimizar as atividades 

de apoio, armazenagem e manuseio da carga, tornando as operações mais 

eficientes e sustentáveis. 

Nesse contexto, os terminais são essenciais para a coordenação da cadeia 

logística, pois permitem a conexão entre os modais, além de oferecer espaço 

para as operações de transbordo; armazenamento de cargas, o que pode 

reduzir os custos das empresas e das indústrias. 

As funções desempenhadas pelos terminais multimodais são importantes no 

planejamento e no funcionamento do sistema de transporte por tornarem 

possível uma melhor distribuição da carga entre os diferentes tipos de transporte, 

permitindo uma alocação mais eficiente dos ativos das empresas.

As vantagens econômicas proporcionadas por esse tipo de infraestrutura 

também podem ser complementadas pela disponibilização de estacionamento 

para veículos pesados. Os estacionamentos desempenham papel semelhante 

ao dos terminais para o transportador rodoviário em menor escala, uma vez 

que podem ser utilizados como área de espera para aqueles que aguardam o 

momento de realizar as operações de carga e descarga, principalmente nas 

proximidades das regiões metropolitanas.

Assim, os estacionamentos ajudam a contornar os problemas causados pela 

restrição à circulação de caminhões e às operações de carga e descarga 

nos centros urbanos, contribuindo para melhorar a qualidade de vida nas 

cidades a partir da redução dos congestionamentos e da poluição ambiental. 

A localização dessas infraestruturas nas cercanias das cidades favorece o 

processo de sistematização da distribuição urbana de cargas e da transferência 

das mercadorias para veículos de menor dimensão, mas cujo trânsito é mais 

facilitado dentro dos limites urbanos. 

Complementarmente, esses espaços constituem um vetor para a otimização de 

custos e dos níveis de serviço de transporte, sendo de grande relevância para o 

bom desempenho geral do setor e para ganhos de mobilidade urbana.
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Dessa forma, é preciso desenvolver estudos que ajudem a identificar os 

melhores locais para a implantação e indiquem o dimensionamento mais 

adequado para os novos terminais, bem como a avaliação operacional e o 

redimensionamento daqueles existentes. Tal postura deve ser replicada para a 

análise dos estacionamentos. Esse conjunto de ações visa a ampliar a eficiência 

do transporte e garantir melhores condições aos profissionais do setor no 

desempenho de sua atividade.

PROBLEMAS DOS TERMINAIS 
E AS SOLUÇÕES PROPOSTAS

INFRAESTRUTURA DE TERMINAIS DE CARGA

São inegáveis os benefícios advindos da instalação de terminais multimodais em 

pontos estratégicos para a integração do sistema de transporte brasileiro e de 

estacionamentos para veículos de cargas nas proximidades dos centros urbanos.

A sua implantação, de acordo com o Plano CNT de Transporte e Logística 

2018, requer, no mínimo, R$ 25,68 bilhões em investimentos. Os recursos são 

destinados a ações para a adequação dos terminais existentes, adaptando a 

sua capacidade à demanda atual, e para a construção de novos, ampliando a 

disponibilidade dessas infraestruturas no país. Os valores por tipo de intervenção 

estão detalhados na Tabela 07. 

Tabela 07 – Investimento mínimo necessário para adequação da infraestrutura de 
terminais brasileira, Brasil – 2018

Categoria Investimento (R$)

Adequação de terminais 753.524.622,46

Construção de terminais 24.179.227.868,30

Construção de estacionamentos para veículos de carga 750.000.000,00

Total Geral 25.682.752.490,76

Fonte: Plano CNT de Transporte e Logística 2018.
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É importante lembrar que se faz necessário avaliar corretamente a demanda e 

o fluxo de veículos que serão atendidos pelos terminais a fim de dimensioná-

los, ou adequar sua autonomia, de forma a assegurar a qualidade dos serviços 

prestados e, ainda, permitir que eles se expandam à medida que haja crescimento 

da economia. 

AMBIENTE INSTITUCIONAL

Para que os terminais desempenhem seu papel operacional e contribuam para 

o bom funcionamento do serviço de transporte, não basta ampliar o volume 

de recursos destinado a melhorias de infraestrutura. O seu uso deve ser 

facilitado e estimulado a fim de provocar uma mudança de comportamento dos 

fornecedores e demandantes dos serviços do setor, induzindo-os a cooperar 

para a maior eficiência do transporte.

Isso pode ser atingido indiretamente por meio do incentivo à atividade dos 

Operadores de Transporte Multimodal (OTM), pessoas jurídicas habilitadas a 

realizar operações relacionadas ao manuseio da carga nessa modalidade de 

transporte. Os OTM dependem da existência de pontos de conexão entre 

os modais para exercer seu trabalho, portanto, se houver uma preocupação 

em oferecer condições apropriadas para que as empresas cumpram suas 

atribuições, naturalmente haverá uma pressão por medidas que sanem as 

carências de infraestrutura. 

INFRAESTRUTURA DE TERMINAIS DE CARGA
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Política de estímulo ao uso dos Operadores de Transporte 
Multimodal (OTM).

Incentivos fiscais Isenção do IPTU para terminais.



72

O TRANSPORTE MOVE O BRASIL - PROPOSTAS DA CNT AOS CANDIDATOS

Outras formas de estímulo também podem colaborar para que um maior 

número de terminais seja oferecido no Brasil. A concessão de incentivos fiscais 

ao estabelecimento dessas infraestruturas é um exemplo claro de como o 

governo federal pode impulsionar os investimentos em terminais. Isso porque 

reduzir a tributação incidente na sua construção ou na sua manutenção diminui 

os custos fixos e, portanto, altera a avaliação custo-benefício da atividade. 

Assim, sugere-se que os terminais multimodais sejam isentos de pagamento 

do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) referente 

à área que ocupam. A justificativa para esse pleito baseia-se na relevância que 

esses locais possuem para o interesse público, uma vez que eles cooperam 

para tornar a movimentação mais eficiente. 

Com o transporte de cargas mais dinâmico, o custo de deslocamento da 

produção até os centros de consumo fica menor, o que, por sua vez, reduz o 

preço das mercadorias e, também, torna o país mais competitivo no mercado 

internacional. 
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MEIO AMBIENTE

As questões ambientais também fazem parte da agenda do setor de transporte. 

A atividade transportadora tem participação na emissão de poluentes 

atmosféricos no país, principalmente devido à infraestrutura inadequada e à 

integração insuficiente entre os modais de transporte. Para solucionar esses 

entraves ao desenvolvimento sustentável, são necessárias políticas públicas que 

possibilitem a redução de impactos adversos do transporte no meio ambiente – 

sobretudo aqueles resultantes de ineficiências logísticas que levam à utilização 

excessiva de combustíveis fósseis. Desse modo, o setor de transporte poderá 

contribuir para o cumprimento dos compromissos climáticos assumidos pelo 

Brasil, no cenário internacional, no âmbito do Acordo de Paris. 

Em função da grande participação do modal rodoviário na movimentação de 

cargas e de passageiros no país, a CNT entende que a melhoria do desempenho 

ambiental desse segmento é estratégica tanto para a economia como para a 

sustentabilidade da atividade transportadora. Adicionalmente, a Confederação 

defende a integração modal, com a maior participação de modais mais limpos, 

como, por exemplo, o ferroviário e o aquaviário, sobretudo no transporte 

de cargas. É essencial otimizar a matriz de transporte brasileira de modo a 

aumentar a competitividade do setor transportador e reduzir as emissões de 

gases e poluentes advindas de ineficiências da cadeia logística.  

Adicionalmente, a CNT propõe o aprimoramento da Política Nacional de 

Transportes, instituída pela portaria nº 235/2018, do Ministério dos Transportes, 

Portos e Aviação Civil, mediante o detalhamento de medidas concretas para 

promover a responsabilidade socioambiental no transporte. A fim de obter 

maior sinergia nas ações governamentais, essa Política deve ser alinhada à 

Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) – lei nº 12.187/2009 –, que 

possui como parte integrante da estratégia brasileira de mitigação e adaptação 

à mudança climática o Plano Setorial de Transporte e de Mobilidade Urbana 

para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima (PSTM)43. A Confederação 

entende que tanto a Política Nacional de Transportes (2018) quanto o PSTM 

– implementados a partir de 2013, com vigência até 2020 – devem estar em 

43 O Plano Setorial de Transporte e de Mobilidade Urbana para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima foi determinado 
por meio do decreto nº 7.390, de 9 de dezembro de 2010.
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total consonância com as metas estabelecidas pela Contribuição Nacionalmente 

Determinada do Brasil ao Acordo de Paris – ratificado em 2016 –, compreendendo 

ações específicas para cada modal do setor de transporte brasileiro.

Em seguida, são detalhados outros pontos que a CNT considera fundamentais 

na formulação de uma política ambiental sólida voltada para a sustentabilidade 

no setor de transporte, que possibilite o aproveitamento do potencial intrínseco 

de cada modal.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

O licenciamento ambiental da Política Nacional do Meio Ambiente, instituído 

pela lei nº 6.938/1981, permanece no centro das discussões no campo da 

gestão ambiental, sendo apontado pelo setor empresarial como instrumento 

que gera altos custos e excesso de burocracia. Os projetos de infraestrutura, 

especificamente de modais mais limpos como o ferroviário e hidroviário, são de 

interesse econômico, social e ambiental para o país. Todavia, a burocratização 

e a falta de objetividade do processo de licenciamento ambiental dificultam 

o avanço da participação desses modais. Adicionalmente, o Poder Público, 

responsável pela aplicação de licenciamentos, se encontra muitas vezes 

imobilizado, uma vez que o atual sistema requer excesso de recursos humanos 

e financeiros nem sempre disponíveis, o que acaba gerando ineficiências 

regulatórias ambientais. 

Nesse sentido, a CNT defende a necessidade de desburocratizar e objetivar 

os processos de regulação ambiental, por meio, por exemplo, da adoção de 

mecanismos da tecnologia da informação e maior integração institucional 

pública. É imprescindível garantir praticidade e transparência de informação 

aos processos autorizativos ambientais no intuito de simplificar o procedimento 

regulatório. A modernização do processo de licenciamento reduz os atrasos 

em obras e os custos de projetos de infraestrutura, especialmente os processos 

de licenciamento ambiental de hidrovias e portos no Brasil. 
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MEDIDAS PARA O TRANSPORTE RODOVIÁRIO

RENOVAÇÃO DE FROTA E LOGÍSTICA REVERSA

A situação da frota nacional de transporte rodoviário de cargas é bastante 

desfavorável e acaba gerando prejuízos socioambientais e econômicos 

significativos. A elevada idade dos caminhões utilizados na movimentação de 

cargas afeta a segurança e a mobilidade nas rodovias, contribui para perdas 

sociais e econômicas devido à ocorrência de acidentes e eleva os custos 

operacionais da atividade transportadora, além de ocasionar impactos negativos 

na qualidade do ar. 

Complementarmente, ações que promovam a redução da idade média dos 

veículos usados no transporte rodoviário, destacadamente os caminhões, têm 

potencial combinado de redução do custo do transporte e aumento da segurança 

nas rodovias. Veículos mais novos e modernos são mais econômicos em relação 

ao consumo energético e, por sua vez, emitem menos gases de efeito estufa 

e poluentes. A renovação de frota com a utilização de veículos que dispõem 

de tecnologias embarcadas assistivas pode aumentar, ainda, a segurança na 

direção veicular, evitando, assim, acidentes e possíveis fatalidades.

Os veículos pesados fabricados antes de 2012, pertencentes a fases anteriores 

à atual Fase P7 do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos 

Automotores (PROCONVE), não contam com as tecnologias mais recentes 

voltadas à redução das emissões de poluentes atmosféricos. Entre esses 
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Informatização da informação de modo prático e transparente.  

Padronização e desburocratização dos procedimentos de
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Modernização tecnológica e agilização do processo de
licenciamento. 
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Utilização de tecnologia de ponta para obtenção de dados públicos 
de grande porte de modo sistematizado para o fornecimento de 
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Garantia dos interesses dos consumidores, sobretudo dos transporta-
dores, mitigando possíveis impactos financeiros negativos nas suas 
atividades.

Adequação da evolução gradativa da mistura obrigatória de biodiesel 
ao diesel fóssil à implementação de mecanismos tecnológicos para 
manter e elevar a eficiência energética veicular. 

Aplicação integral do montante disponível com a arrecadação da 
Cide-combustíveis, sob administração do governo federal, nas 
finalidades estabelecidas pela lei nº 10.336/2001 .
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poluentes, destaca-se o material particulado (MP), que é altamente prejudicial 

à saúde pública.  

Hoje, o transporte de carga contempla uma frota estimada em 1.078.67344 

veículos pesados, com média de idade significativamente elevada. A situação é 

particularmente grave no transporte realizado por caminhoneiros autônomos, 

em que os caminhões de peso bruto total (PBT) de 8 a 29 toneladas apresentam 

média de 23,4 anos. Vale lembrar que os veículos mais antigos consomem 

mais combustível, são mais poluentes e apresentam menor segurança para o 

condutor.

 O agravante dessa situação está na reduzida capacidade de investimento dos 

caminhoneiros autônomos na aquisição de veículos novos. Nesse sentido, é 

imprescindível que uma eventual nova Fase do PROCONVE P8, que antevê 

veículos menos poluentes e mais seguros, seja conciliada com preços atrativos 

que possibilitem a efetiva compra desses veículos. Para tanto, a CNT propõe a 

criação de um programa nacional de renovação de frota de veículos pesados, 

com taxa de financiamento diferenciada, que retire de circulação veículos com 

mais de 20 anos de uso.  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos – lei nº 12.305/2010 – representa um 

dos maiores avanços no campo da gestão ambiental. A troca de veículos 

antigos por modelos mais novos, conciliada com um processo de reciclagem 

automotiva, é uma solução vantajosa que acaba gerando insumos proveitosos 

44 Dado disponível na Agência Nacional de Transportes Terrestres no link disponível em: http://portal.antt.gov.br/index.
php/content/view/20271/Transportadores___Frota___Tipo_de_Veiculo.html. Acesso em 03/09/2018. Obs.: Foram
desconsiderados os veículos não propulsionados e abaixo de 3,5 toneladas.
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malha pavimentada 
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Realização da recuperação, pavimentação e manutenção da malha 
rodoviária atual, bem como ampliação da capacidade existente.
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Desatualização 
da mão de obra 

no transporte

Requalificação dos trabalhadores  do transporte para que possam 
operar de forma eficiente as novas tecnologias veiculares.

Elevada idade da 
frota de veículos 

(caminhões)

Promoção de um programa nacional de renovação de frota de 
caminhões.

Customização de linhas de crédito com vantagens em relação ao 
custo de financiamento para aquisição de veículos tradicionais.
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Ausência de um 
programa 

estruturado para 
viabilizar a 

logística reversa 
da cadeia 

automotiva

Desenvolvimento de um programa que inclua ações como criação 
de instrumentos financeiros, infraestrutura para reciclagem automo-
tiva, campanhas de sensibilização e outras ações estratégicas.

Falta de 
integração entre 
os atores-chave 

de logística 
reversa da cadeia 

automotiva 

Engajamento na cadeia automotiva de logística reversa, incluindo 
transportadores, operadores de desmontagem, empresas de tratamento, 
centros de reciclagem e indústrias.

Instituição de um Grupo de Trabalho exclusivo sobre logística reversa 
automotiva no Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de 
Logística Reversa (CORI).

Inexistência de 
um programa 

nacional 
estruturado de 

eficiência 
energética

Desenvolvimento de um programa que contemple a implantação de 
tecnologias veiculares limpas, treinamento de condução econômica, 
adoção de melhores práticas implementadas no país e no exterior, entre 
outras ações.

Efetivação das inspeções ambientais veiculares na frota nacional.



79

O TRANSPORTE MOVE O BRASIL - PROPOSTAS DA CNT AOS CANDIDATOS

para diversas cadeias produtivas – incluindo aço, borracha, vidro e plásticos –, 

além de gerar novas oportunidades de empregos e renda para a população. A 

Confederação está engajada na implantação dessa política, especialmente no 

que se refere à logística reversa, uma vez que o setor de transporte é agente 

importante nesse processo. 

PROGRAMA NACIONAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

A adoção de medidas para aumentar a eficiência energética no transporte 

contribui para elevar a competitividade do setor transportador – devido à 

redução de custos de abastecimento dos veículos – e diminuir as emissões 

atmosféricas resultantes da queima de combustíveis, gerando importantes 

ganhos socioambientais e econômicos. A Confederação propõe a estruturação 

de um programa nacional de eficiência energética orientado para o transporte 

rodoviário de carga.  De forma a auxiliar esse programa, é crucial que as 
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Realização da recuperação, pavimentação e manutenção da malha 
rodoviária atual, bem como ampliação da capacidade existente.
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Desatualização 
da mão de obra 

no transporte

Requalificação dos trabalhadores  do transporte para que possam 
operar de forma eficiente as novas tecnologias veiculares.

Elevada idade da 
frota de veículos 

(caminhões)

Promoção de um programa nacional de renovação de frota de 
caminhões.

Customização de linhas de crédito com vantagens em relação ao 
custo de financiamento para aquisição de veículos tradicionais.
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Ausência de um 
programa 

estruturado para 
viabilizar a 

logística reversa 
da cadeia 

automotiva

Desenvolvimento de um programa que inclua ações como criação 
de instrumentos financeiros, infraestrutura para reciclagem automo-
tiva, campanhas de sensibilização e outras ações estratégicas.

Falta de 
integração entre 
os atores-chave 

de logística 
reversa da cadeia 

automotiva 

Engajamento na cadeia automotiva de logística reversa, incluindo 
transportadores, operadores de desmontagem, empresas de tratamento, 
centros de reciclagem e indústrias.

Instituição de um Grupo de Trabalho exclusivo sobre logística reversa 
automotiva no Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de 
Logística Reversa (CORI).

Inexistência de 
um programa 

nacional 
estruturado de 

eficiência 
energética

Desenvolvimento de um programa que contemple a implantação de 
tecnologias veiculares limpas, treinamento de condução econômica, 
adoção de melhores práticas implementadas no país e no exterior, entre 
outras ações.

Efetivação das inspeções ambientais veiculares na frota nacional.
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inspeções ambientais veiculares sejam efetivamente realizadas no país.

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

Além de prejudicar o desempenho econômico do setor de transporte, as 

deficiências atuais da malha rodoviária levam a maiores níveis de emissões 

atmosféricas em razão da perda de eficiência energética dos veículos em 

rodovias de qualidade insuficiente. Para mitigar os reflexos negativos do 

transporte rodoviário no meio ambiente e solucionar diversos problemas 

logísticos, como os elevados índices de acidentes rodoviários, os atrasos nas 

entregas de mercadorias e a perda de competitividade dos produtos nacionais 

no cenário global, é essencial melhorar as condições da infraestrutura rodoviária 

brasileira.

RENOVAÇÃO DE FROTA

LOGÍSTICA REVERSA

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO

INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

Inadequação da 
malha pavimentada 

brasileira

Realização da recuperação, pavimentação e manutenção da malha 
rodoviária atual, bem como ampliação da capacidade existente.
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Desatualização 
da mão de obra 

no transporte

Requalificação dos trabalhadores  do transporte para que possam 
operar de forma eficiente as novas tecnologias veiculares.

Elevada idade da 
frota de veículos 

(caminhões)

Promoção de um programa nacional de renovação de frota de 
caminhões.

Customização de linhas de crédito com vantagens em relação ao 
custo de financiamento para aquisição de veículos tradicionais.
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Ausência de um 
programa 

estruturado para 
viabilizar a 

logística reversa 
da cadeia 

automotiva

Desenvolvimento de um programa que inclua ações como criação 
de instrumentos financeiros, infraestrutura para reciclagem automo-
tiva, campanhas de sensibilização e outras ações estratégicas.

Falta de 
integração entre 
os atores-chave 

de logística 
reversa da cadeia 

automotiva 

Engajamento na cadeia automotiva de logística reversa, incluindo 
transportadores, operadores de desmontagem, empresas de tratamento, 
centros de reciclagem e indústrias.

Instituição de um Grupo de Trabalho exclusivo sobre logística reversa 
automotiva no Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de 
Logística Reversa (CORI).

Inexistência de 
um programa 

nacional 
estruturado de 

eficiência 
energética

Desenvolvimento de um programa que contemple a implantação de 
tecnologias veiculares limpas, treinamento de condução econômica, 
adoção de melhores práticas implementadas no país e no exterior, entre 
outras ações.

Efetivação das inspeções ambientais veiculares na frota nacional.
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Realização da recuperação, pavimentação e manutenção da malha 
rodoviária atual, bem como ampliação da capacidade existente.
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Desatualização 
da mão de obra 

no transporte

Requalificação dos trabalhadores  do transporte para que possam 
operar de forma eficiente as novas tecnologias veiculares.

Elevada idade da 
frota de veículos 

(caminhões)

Promoção de um programa nacional de renovação de frota de 
caminhões.

Customização de linhas de crédito com vantagens em relação ao 
custo de financiamento para aquisição de veículos tradicionais.
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Ausência de um 
programa 

estruturado para 
viabilizar a 

logística reversa 
da cadeia 

automotiva

Desenvolvimento de um programa que inclua ações como criação 
de instrumentos financeiros, infraestrutura para reciclagem automo-
tiva, campanhas de sensibilização e outras ações estratégicas.

Falta de 
integração entre 
os atores-chave 

de logística 
reversa da cadeia 

automotiva 

Engajamento na cadeia automotiva de logística reversa, incluindo 
transportadores, operadores de desmontagem, empresas de tratamento, 
centros de reciclagem e indústrias.

Instituição de um Grupo de Trabalho exclusivo sobre logística reversa 
automotiva no Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de 
Logística Reversa (CORI).

Inexistência de 
um programa 

nacional 
estruturado de 

eficiência 
energética

Desenvolvimento de um programa que contemple a implantação de 
tecnologias veiculares limpas, treinamento de condução econômica, 
adoção de melhores práticas implementadas no país e no exterior, entre 
outras ações.

Efetivação das inspeções ambientais veiculares na frota nacional.



81

O TRANSPORTE MOVE O BRASIL - PROPOSTAS DA CNT AOS CANDIDATOS

MEDIDAS PARA O TRANSPORTE FERROVIÁRIO

Com o intuito de reduzir as emissões atmosféricas da atividade transportadora 

e diminuir os custos logísticos do Brasil, uma das ações prioritárias é promover 

a maior participação do modal ferroviário na matriz nacional de transporte, 

aumentando a sua capacidade existente. Tal ação poderá estimular, ainda, a 

migração de cargas das rodovias para as ferrovias, que são menos poluentes. 

A partir de uma visão sistêmica, de maior integração intermodal com os modos 

ferroviário, rodoviário e terminais portuários, é possível otimizar a distribuição 

de cargas, reduzir custos e emissão de gases poluentes, além de aumentar a 

competitividade da matriz nacional de transporte.

MEDIDAS PARA O TRANSPORTE AQUAVIÁRIO

Por ser um modo de transporte de alto potencial ambiental, o modal aquaviário 

resulta em menores níveis de emissões atmosféricas por unidade de carga 

ou passageiro transportado. O sistema de transporte aquaviário tem como 

principal vantagem sua alta capacidade de carregamento, entretanto, sua 

participação na matriz de transporte nacional é muito tímida em relação aos 

outros modais. É necessário aumentar a participação do modal aquaviário no 

transporte nacional, além de promover sua integração com outros modais, 

como ferroviário e rodoviário, garantindo a intermodalidade.

MODAL FERROVIÁRIO

MODAL AQUAVIÁRIO
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Insuficiência da 
malha ferroviária 

nacional

Desenvolvimento de metodologia para o aproveitamento de 
trechos ferroviários desativados ou devolvidos por não 
apresentarem viabilidade econômica atualmente, sobretudo 
devido ao regime regulatório ao qual as grandes ferrovias estão 
submetidas.

Integração dos projetos ferroviários aos demais modais, 
aperfeiçoando a integração intermodal, especialmente com o 
modal rodoviário e terminais portuários.

Desvantagem 
competitiva do 

modal ferroviário 
na matriz de 

transporte 
nacional

Implementação de políticas de benefícios voltados ao aumento da 
participação do modal ferroviário na matriz de transporte.
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Baixa partici-
pação do modal 

aquaviário na 
matriz de 

transporte 
nacional 

Promoção de investimentos para melhorar e ampliar a capacidade 
da infraestrutura existente, incluindo portos, terminais e centros 
de transbordo mais modernos que viabilizem a operação 
intermodal.

Desvantagem 
competitiva do 

modal aquaviário 
na matriz de 

transporte 
nacional

Garantia da estabilidade legal e regulatória para a operação das 
empresas nacionais, em condições de igualdade competitiva com o 
mercado internacional, conforme disposto pelo marco legal da lei 
nº 9.432/1997.

Implementação de políticas de benefícios voltados ao aumento da 
competitividade do modal aquaviário, principalmente por meio da 
diminuição dos custos da cabotagem.
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MEDIDAS PARA O TRANSPORTE AÉREO

É fundamental fornecer mecanismos para que o país se beneficie com as 

atrativas oportunidades econômicas e socioambientais existentes em relação 

ao biocombustível para a aviação. Além de tornar o transporte aéreo ainda mais 

limpo, a produção e o uso de bioquerosene podem garantir o protagonismo do 

Brasil no cenário mundial de aviação, além de possibilitar que os transportadores 

nacionais cumpram exigências internacionais desse segmento de transporte. 

MODAL FERROVIÁRIO

MODAL AQUAVIÁRIO
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malha ferroviária 

nacional

Desenvolvimento de metodologia para o aproveitamento de 
trechos ferroviários desativados ou devolvidos por não 
apresentarem viabilidade econômica atualmente, sobretudo 
devido ao regime regulatório ao qual as grandes ferrovias estão 
submetidas.

Integração dos projetos ferroviários aos demais modais, 
aperfeiçoando a integração intermodal, especialmente com o 
modal rodoviário e terminais portuários.

Desvantagem 
competitiva do 

modal ferroviário 
na matriz de 

transporte 
nacional

Implementação de políticas de benefícios voltados ao aumento da 
participação do modal ferroviário na matriz de transporte.
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pação do modal 

aquaviário na 
matriz de 

transporte 
nacional 

Promoção de investimentos para melhorar e ampliar a capacidade 
da infraestrutura existente, incluindo portos, terminais e centros 
de transbordo mais modernos que viabilizem a operação 
intermodal.

Desvantagem 
competitiva do 

modal aquaviário 
na matriz de 

transporte 
nacional

Garantia da estabilidade legal e regulatória para a operação das 
empresas nacionais, em condições de igualdade competitiva com o 
mercado internacional, conforme disposto pelo marco legal da lei 
nº 9.432/1997.

Implementação de políticas de benefícios voltados ao aumento da 
competitividade do modal aquaviário, principalmente por meio da 
diminuição dos custos da cabotagem.
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MODAL AÉREO

Desvantagem 
competitiva do 
modal aéreo no 

consumo de 
combustíveis 

alternativos

Desenvolvimento de uma Política Nacional de Bioquerosene de 
Aviação.
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COMBUSTÍVEL

A CNT ressalta a importância da obrigatoriedade da aplicação do montante 

total disponível com a arrecadação da Contribuição de Intervenção no 

Domínio Econômico (Cide-combustíveis) incidente sobre os combustíveis, 

sob a administração do governo federal, nas finalidades estabelecidas pela 

lei nº 10.336/2001, conforme o artigo 1º, § 1º, incisos I a III:

I. pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, 
de gás natural e seus derivados e de derivados de petróleo;

II. financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do 
petróleo e do gás; e 

III. financiamento de programas de infraestrutura de transportes.

 

Quanto ao tema “biocombustível”, a Confederação reconhece e apoia a evolução 

gradativa da mistura obrigatória de biodiesel no diesel fóssil rodoviário e 

ferroviário – atualmente com 10,0% de biodiesel em sua mistura –, conforme 

determina a Resolução do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) 

nº 23/2017. No entanto, é imprescindível associar a evolução gradativa do 

teor de biodiesel com a inovação tecnológica orientada à eficiência energéti-

ca veicular. 

Quanto à política de estado RenovaBio, a CNT reconhece o potencial estratégico 

dessa política como instrumento de fomento para a produção e expansão 

de biocombustível na matriz energética brasileira, com o intuito de reduzir 

emissões de gases causadores do efeito estufa. Todavia, ressalta-se que é de 

suma importância respeitar os interesses dos consumidores de combustíveis, 

sobretudo dos transportadores – que são os maiores consumidores –, mitigando 

possíveis impactos financeiros negativos nas suas atividades.
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL
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Ineficiência nos 
processos 

regulatórios 
ambientais

Informatização da informação de modo prático e transparente.  

Padronização e desburocratização dos procedimentos de
licenciamento.

Modernização tecnológica e agilização do processo de
licenciamento. 

Obsolescência 
nos dados para 
os Projetos de 

Lei (PLs)

Utilização de tecnologia de ponta para obtenção de dados públicos 
de grande porte de modo sistematizado para o fornecimento de 
informações estratégicas.
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Riscos advindos 
com a maior 

participação de 
biocombustíveis 

na matriz 
energética 

nacional

Deficiências na 
aplicação do 

montante 
disponível com a 

arrecadação da 
Contribuição de 
Intervenção no 

Domínio 
Econômico 

(Cide- 
combustíveis) 

Garantia dos interesses dos consumidores, sobretudo dos transporta-
dores, mitigando possíveis impactos financeiros negativos nas suas 
atividades.

Adequação da evolução gradativa da mistura obrigatória de biodiesel 
ao diesel fóssil à implementação de mecanismos tecnológicos para 
manter e elevar a eficiência energética veicular. 

Aplicação integral do montante disponível com a arrecadação da 
Cide-combustíveis, sob administração do governo federal, nas 
finalidades estabelecidas pela lei nº 10.336/2001 .
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DESBUROCRATIZAÇÃO E EFICIÊNCIA 
DO ESTADO

O Estado brasileiro é marcado pela ineficiência e pelo excesso de burocracia, 

que impõem à sociedade uma elevada carga tributária e a contraprestação em 

bens e serviços públicos que não suprem as necessidades da população. 

A regulação da economia é essencial para a proteção da sociedade e das 

empresas, bem como para o próprio desenvolvimento econômico. Contudo, 

regulações mal-concebidas ou ultrapassadas prejudicam a inovação e eficiência 

do setor produtivo e inibem novos investimentos e o comércio de bens e 

serviços.

As empresas são obrigadas a despender grande quantidade de tempo e recursos 

para responder aos excessos burocráticos do Estado, podendo essas horas 

serem investidas na geração de bens e de empregos. Esse cenário prejudica 

diretamente a produtividade e a competitividade da economia nacional.

O novo presidente da República precisa assumir um compromisso em busca 

do desempenho de uma agenda pública responsável pela redução dos gastos 

e da burocracia estatal, assim como deve procurar melhorar a transparência 

do Estado  e sua capacidade em planejar e executar políticas públicas e 

investimentos necessários ao desenvolvimento do Brasil.

REFORMAS ESTRUTURANTES 

O setor transportador entende que o governo precisa avançar na agenda 

de reformas estratégicas, retomando investimentos para o desenvolvimento 

sustentável do país.

A Lei da Modernização Trabalhista – lei nº 13.467/2017 – trouxe maior equilíbrio 

na relação entre empregadores e empregados. A norma tornou o Estado 

menos intervencionista, o que valorizou e fortaleceu as negociações coletivas 

de trabalho e trouxe mais segurança jurídica para as empresas. É primordial 

que o novo governo se comprometa com a manutenção das inovações trazidas 

e avance nas regulamentações necessárias.
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Já a Reforma da Previdência não pode tardar. O momento requer a atualização 

de políticas públicas para o aprimoramento do nosso arcabouço institucional, 

em especial as que necessitam de um alto financiamento para sua efetivação.

Acreditamos que a Reforma da Previdência trará um impacto positivo na 

economia e auxiliará a retomada do crescimento do país. 

A necessidade de simplificação do Sistema Tributário Nacional também merece 

atenção. O atual Sistema é marcado por distorções estruturais que prejudicam 

a competitividade das empresas e a economia brasileira.

A alta complexidade da burocracia tributária nacional, além de induzir uma 

organização extremamente ineficiente da economia, gera grandes distorções 

distributivas e eleva os custos de conformidade – apuração e recolhimento – 

para as empresas que, estima-se, gastam cerca de 1,5% do seu faturamento 

anual para administrar 63 tributos e 97 obrigações acessórias existentes45.

Segundo o Banco Mundial, a burocracia tributária coloca o Brasil no topo dos 

países que mais desperdiçam tempo calculando e pagando impostos: são 1.958 

horas de trabalho de uma empresa de médio porte desperdiçadas anualmente. 

Esses problemas também impõem insegurança na aplicação das mais de 3.790 

normas que regulam os tributos nacionais, o que resulta em um elevado nível 

de contencioso administrativo e judicial entre os contribuintes e o Fisco.

Não há como desconsiderar as relações entre as distorções da estrutura tributária 

e a alta carga de impostos, que impõem aos brasileiros a obrigação de trabalhar 

cerca de 150 dias do ano apenas para pagar tributos, ainda insuficientes para 

arcar com os crescentes gastos públicos.

O novo governo deverá realizar uma Reforma Tributária integral – sem 

fatiamento conjuntural e respeitando períodos de transição - que se ocupe da 

não elevação da carga tributária nacional e que dê tratamento diferenciado 

aos serviços de transporte, uma vez que são essenciais para a promoção do 

desenvolvimento nacional.

O contribuinte precisa de regras tributárias mais simples e de fácil compreensão 

– seja em relação à apuração de tributos, seja quanto às obrigações acessórias –  

45 Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
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e que promovam a diminuição do número de tributos para que se reduza o custo 

burocrático da administração fiscal das empresas. A reforma do Sistema Tributário 

Nacional deverá ainda promover a desoneração dos investimentos na infraestrutura 

do transporte e logística.

O Estado brasileiro também precisa modernizar sua atividade reguladora 

para garantir maior segurança jurídica dos atuais e dos futuros investimentos 

privados, o que deve ser assumido como compromisso pelo próximo governo. 

Todo investidor precisa de um ambiente negocial com regras claras e estáveis, 

controladas por Agências Reguladoras eficientes e com independência do Poder 

Executivo, garantida por meio de suas autonomias financeira e administrativa.

O corpo técnico dessas Agências deve ser qualificado e detentor de 

conhecimento do setor que regulam, devendo seu dirigente máximo ser 

escolhido por critérios de mérito e competência, longe de influências políticas 

e de interesses diversos.

Importante avanço na modernização do país que também merece atenção dos 

candidatos à presidência da República é o incentivo a medidas alternativas de 

solução de conflitos. Caberá ao próximo governante reconhecer a relevância 

e eficiência do uso de mediação ou arbitragem, propondo políticas públicas 

voltadas à resolução alternativa de conflitos relacionados a contratos assinados 

entre o Poder Público e a iniciativa privada.

A atuação pode se concretizar seja com a instalação de uma corte de arbitragem, 

seja com a criação de câmaras de conciliação. Um exemplo de eficiência do 

modelo é a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal 

(CCAF), criada no âmbito da Advocacia-Geral da União46 (AGU), que tem 

apresentado bons resultados em controvérsias entre órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal.

Destacamos, porém, que é dever do agente público impedir que órgãos do 

Executivo atuem como árbitros ou conciliadores na mediação de conflitos entre 

o Estado e pessoas jurídicas de direito privado, pois, por terem obrigação legal 

46 AGU. Disponível em: http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/170561.
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de defender os interesses do país, intrinsecamente estarão impedidos de agir 

de forma imparcial.

A CNT entende que, para se modernizar, desburocratizar e aumentar a eficiência 

do Estado brasileiro, é indispensável que o novo governo adote uma agenda 

política para aumentar a eficiência estatal e reduzir o excesso de burocracia em 

temas de relações de trabalho, tributação, meio ambiente, comércio exterior, 

atração de investimento, regulação econômica e parcerias do setor público 

com a iniciativa privada, sendo indispensável:

POLÍTICA DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS 

Desde 2016, a Petrobras alterou sua política sobre os preços dos combustíveis 

de forma a adotar a paridade internacional para definição dos valores praticados 

nas suas refinarias e permitir reajustes sucessivos.

A medida se demonstrou desproporcional e impulsionou, segundo dados da 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em 12 

meses47, o aumento acumulado de 19,8% do preço do óleo diesel e 28,9% da 

gasolina. 

A iniciativa tem causado enorme prejuízo à sociedade brasileira e, em especial, 

ao setor transportador, seja pelo aumento acumulado no período, seja pela 

inviabilização da negociação de ajuste de preços, em virtude das dificuldades 

47 Variação de 12 meses em relação ao mesmo período do ano anterior (set/2016 a ago/2017 contra set/2017 a ago/2018). 
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de se acompanhar as permanentes variações no preço final do principal insumo 

da atividade transportadora. 

O novo governo deverá adotar uma política de preços de combustíveis adequada 

à nossa realidade econômica e social, pois, atualmente, se desconsidera que a 

sua elevação aumenta os custos nacionais de produção e circulação de bens 

e serviços. Isso impacta diretamente na diminuição da competitividade da 

economia brasileira.

A nova política de preços também deverá primar pela transparência na 

formulação do custo do combustível, de forma que permita a justa recuperação 

econômica da Petrobras, sem onerar a sociedade brasileira.  

A periodicidade do reajuste dos preços também precisa ser alterada, de forma 

a corrigir eventuais distorções da política de preços, para dar segurança e 

previsibilidade à economia e ao dia a dia da sociedade. 

São essenciais, ainda, a definição de um período mais amplo para os reajustes 

e o desenvolvimento de mecanismos de precificação alternativos, de forma 

a permitir que o repasse ao consumidor final contemple todas as flutuações 

– para cima ou para baixo – do período, em diálogo mais direto, inclusive com 

as variações de oferta e demanda interna.
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SEGURANÇA OPERACIONAL  

A escalada da violência e do crime organizado tem colocado o setor 

transportador diante de uma grave e crescente crise de insegurança pública, 

que prejudica o transporte de carga e de passageiros em todo o país. 

O roubo de cargas, por exemplo, atingiu níveis alarmantes, que afetam não 

apenas a atividade econômica e a segurança dos trabalhadores do setor, mas 

também o direito da sociedade de acesso a bens e produtos.

Para os governos, sobretudo os estaduais, ocorre perda da arrecadação de 

impostos com a comercialização clandestina dessas cargas. Já a sociedade 

se vê diante do aumento da violência, uma vez que o roubo de cargas vem 

sendo utilizado, em alguns estados, para financiar o tráfico de drogas e 

armas. Além disso, regiões com grande incidência passam a ser evitadas pelas 

transportadoras, e a população local enfrenta risco de desabastecimento ou de 

se tornar refém do crime organizado, que controla o comércio local.

Entre 1998 e 2017, foram contabilizados mais de 285,00 mil casos de roubo de 

cargas no Brasil, totalizando um prejuízo superior a R$ 16,3 bilhões48. Os estados 

do Rio de Janeiro e de São Paulo, juntos, somam 82,30% das ocorrências.

Mas o roubo de cargas não se restringe às ações contra o transportador nas 

rodovias brasileiras: os tristes números da insegurança também apontam para 

o crescimento dos casos criminosos no setor de navegação.

A estimativa de prejuízo anual é de R$ 100,00 milhões ao segmento aquaviário 

somente na Região Amazônica, sendo que esse valor quadruplicou entre 2015 

e 201649. Os principais alvos das quadrilhas são o combustível e produtos 

eletroeletrônicos fabricados no Polo Industrial de Manaus.

O setor ferroviário também registra um aumento no roubo de carga em sua malha, 

o que eleva o custo do transporte e reduz a eficiência do modal. Sondagem da 

CNT aponta que os combustíveis são o principal alvo dos criminosos (66,7%), 

seguido do ferro gusa e vergalhões (33,3%).

48 Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística).

49 Federação Nacional das Empresas de Navegação Aquaviária (FENAVEGA).
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Nesse modal, as deficiências em infraestrutura ganham destaque enquanto 

facilitadora dos roubos, uma vez que a rede ferroviária é marcada pela existência 

de pontos críticos que exigem a redução da velocidade das composições 

férreas, o que facilita os furtos. Dessa forma, a solução dos já conhecidos 

entraves físicos do sistema ferroviário brasileiro tem potencial de elevar a 

eficiência das empresas de transporte e, ainda, contribuir significativamente 

para a segurança dos operadores e das cargas transportadas, com reflexos nos 

prêmios de seguro utilizados no setor.

No transporte urbano de passageiros por ônibus, a situação da violência tem 

levado à perda de vidas e a incalculáveis prejuízos sociais e econômicos.

Nos últimos 30 anos, foram 4.370 ônibus coletivos urbanos incendiados de 

forma criminosa50. Somente no período de 2004 a abril de 2018, o Brasil já 

ultrapassou a alarmante marca de 2.347 veículos incendiados.

Os números apontam para enormes prejuízos à economia do país, assim como 

para uma grave problemática social que computou, no período de 30 anos, 20 

óbitos e 63 pessoas feridas gravemente em atentados no transporte urbano.

O cenário exige o compromisso pelo desenvolvimento de políticas públicas e 

alterações legislativas que garantam o aumento da segurança nas rodovias e 

cidades brasileiras de forma a coibir o crescente número da insegurança pública 

no transporte de carga e de passageiros.

50 Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU).
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CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO 

Nos tempos atuais, mais do que nunca, exige-se que o trabalhador esteja preparado 

para lidar com as novas tecnologias, com a velocidade das mudanças e com os 

novos meios de organização do mercado produtivo. Profissionais bem preparados 

têm um maior potencial de empregabilidade, ampliam a competitividade das 

empresas e impulsionam o crescimento econômico do país. 

Entretanto, observa-se no Brasil a persistência de modelos educacionais 

ineficientes, que não promovem a adequada formação básica dos indivíduos, 

prejudicando, consequentemente, a formação e o desempenho profissional dos 

trabalhadores dos diferentes segmentos da economia, incluindo o transporte. 

Reconhece-se que a educação e a qualificação para o trabalho são bens da 

vida pelos quais uma nação tem o dever de lutar e, por essa razão, o Serviço 

Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 

(SEST SENAT) apresenta a seguir um conjunto de ações que visam ao 

desenvolvimento de políticas públicas mais efetivas, que criem condições mais 

favoráveis para a formação profissional e o crescimento do país. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS DO SISTEMA “S”

Todos os dias, as entidades do Sistema “S” apresentam ao país novos 

profissionais qualificados para o mercado de trabalho. São milhares de 

brasileiros que encontram nas escolas profissionalizantes uma oportunidade 

de qualificação e melhoria do seu potencial.  Essa rede só é possível graças aos 

recursos provenientes das contribuições compulsórias dos empresários sobre a 

folha salarial dos seus empregados. É o setor produtivo treinando, qualificando, 

atualizando seu trabalhador e alavancando a educação brasileira.

Há 25 anos, o SEST SENAT promove a melhoria da qualidade de vida e o 

desenvolvimento profissional dos trabalhadores do setor transportador e dos 

seus dependentes. Administrado pela CNT, o SEST SENAT promove diariamente 

profundas mudanças sociais, comportamentais e educacionais na vida dos 

cidadãos que buscam seus serviços. 
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O Sistema “S” transportador atua com responsabilidade socioambiental e é, hoje, 

referência pelos serviços prestados nas áreas de desenvolvimento profissional e 

de promoção social. 

A gratuidade e a excelência são as norteadoras da gestão do SEST SENAT, que 

oferece infraestrutura moderna e atendimento qualificado aos trabalhadores 

de todos os modais de transporte existentes no país.

Apenas em 2017, foram realizados 3.879.203 atendimentos na área de desenvolvimento 

profissional em diversas regiões do Brasil. Até a presente data, são mais de 148 

unidades distribuídas pelas cinco regiões do país, que oferecem formação e 

atualização. Um bom exemplo disso é o trabalho desenvolvido com os motoristas 

profissionais das categorias de habilitação “D” e “E”. Esses condutores recebem 

treinamento em veículos reais e em equipamentos de alta tecnologia, possibilitando 

o acompanhamento da evolução do profissional por meio dos 90 simuladores de 

direção em funcionamento nas Unidades Operacionais do SEST SENAT. 

O SEST SENAT também está preocupado com a implementação de importantes 

políticas públicas. Nesse sentido, auxilia hoje a formação de mais de 20 mil jovens 

aprendizes, além de disponibilizar para os seus usuários a Primeira Habilitação 

para o Transporte (CNH Social) e a Habilitação Profissional para o Transporte 

– projetos nacionais que buscam a inserção de 60 mil novos motoristas no 

mercado de trabalho.

A entidade está presente nas empresas empregadoras, sendo que, no último 

ano, 207 cursos a distância foram ministrados, capacitando 391.619 alunos. 

Palestras sobre educação no trânsito, direção preventiva, primeiros socorros e 

segurança no transporte de produtos perigosos foram assuntos apresentados 

pelo SEST SENAT para mais de 750 mil profissionais. 

Saúde, esporte, lazer e cultura são preocupações constantes do Sistema. Assim, 

foram realizados 4.854.738 atendimentos em 2017, em serviços de odontologia, 

fisioterapia, psicologia, nutrição, além de atividades esportivas, socioculturais e 

de educação para a saúde.  Além disso, os espaços do SEST SENAT oferecem 

áreas de lazer para os profissionais e suas famílias.
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O SEST SENAT busca conscientizar a população com campanhas educativas, 

como a Semana de Mobilização para o Combate ao Uso de Álcool e outras 

Drogas nas Escolas. As campanhas procuram mobilizar o cidadão para a redução 

de acidentes no trânsito e a prevenção de roubos de cargas e passageiros nas 

rodovias brasileiras. 

Atualmente, 91,3% do público atendido pelo SEST SENAT considera os serviços 

ofertados como ótimos ou bons. As instalações das Unidades Operacionais são 

avaliadas como ótimas ou boas por 91,8% dos usuários.  A avaliação positiva 

segue na qualidade dos cursos – 93,4% são considerados ótimos ou bons – e 

nos atendimentos relativos à saúde do trabalhador e dos seus dependentes  

– 91,6% são considerados ótimos ou bons.

Tudo isso é resultado do esforço do setor produtivo para capacitar seus 

profissionais e possibilitar a cada empregado do setor transportador 

atendimentos de primeiro mundo e qualidade de vida para toda a família.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES PARA O SISTEMA “S”

O próximo governante do país precisa garantir que todo o trabalho realizado 

pelo SEST SENAT nos últimos 25 anos seja preservado, possibilitando a sua 

continuidade e o seu crescimento. 

Para tanto, o novo governo deve assumir o compromisso de não alterar os 

atuais normativos legais relativos ao Sistema “S”, respeitando a autonomia das 

entidades de caráter privado e a gestão dos seus recursos.
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 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

De acordo com a Sondagem Expectativas Econômicas do Setor Transportador, 

da CNT, 47,9% das empresas do setor tiveram dificuldades para contratar novos 

profissionais em função de suas qualificações. Parte desse quadro origina-se 

da baixa qualidade da educação básica no país, pois são os conhecimentos 

iniciais em matemática, ciências e linguagem que constroem a base para o bom 

desempenho no mercado de trabalho. 

Apesar de o Brasil investir 6,0% do Produto Interno Bruto (PIB) em educação 

pública, os investimentos ainda não geram os resultados desejados e, segundo 

o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), a qualidade da 

educação fornecida aos brasileiros é muito precária quando comparada à 

realidade internacional, em que ocupamos a 63ª posição em ciências; a 59ª 

posição em leitura; e a 66ª colocação em matemática. 

Nesse cenário, é fundamental que o Brasil invista, de maneira mais robusta e 

efetiva, na educação básica e no desenvolvimento do capital humano, pois são as 

políticas públicas existentes que possibilitam uma formação inicial de qualidade 

e que criam condições favoráveis ao desenvolvimento de trabalhadores para o 

mundo corporativo.

PROBLEMAS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E 
SOLUÇÕES PROPOSTAS

É preciso atrair os jovens para o mercado de trabalho. Segundo o Banco 

Mundial, 25 milhões de brasileiros entre 15 e 29 anos apresentam algum tipo de 

desengajamento juvenil, e cerca de 11 milhões deles não estudam, nem trabalham 

– fazem parte da chamada “geração nem-nem” –, um grupo vulnerável que 

já está com o futuro comprometido e que deve ser visto e beneficiado por 

políticas públicas voltadas à redução da evasão escolar, à profissionalização e 

à inserção na vida produtiva. 

A formação de adultos que não concluíram as etapas do ensino fundamental 

e do ensino médio também deve ser atendida com um modelo de Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) que aproxime os aspectos teóricos da vivência 

cotidiana desse público e que o incentive a concluir os estudos. 
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Além disso, é necessário investir em ações de inovação e tecnologia. Observa-

se uma tendência mundial à automação. Consequentemente, o mercado de 

trabalho, o futuro do trabalho e a desigualdade de renda serão afetados, 

podendo, inclusive, acabar com cinco milhões de postos de trabalho, conforme 

previsão feita durante o Fórum Mundial de Davos51.

Por fim, para garantir a qualidade das ações ofertadas por diferentes entidades 

educacionais, é fundamental criar um exame nacional de avaliação da educação 

profissional, tendo como finalidade principal analisar a qualidade do ensino 

fornecido pelas instituições e a efetividade dos cursos para a vida laboral dos 

alunos e egressos.

51 Reunião de líderes da economia mundial.
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mobilidade urbana" no currículo escolar.
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profissionais 

Autorização para que o SEST SENAT possa realizar o processo 
de mudança de CNH.

Redução da idade mínima e do lapso temporal exigido para a mudança 
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Má qualidade da 
educação básica

Implantação de currículo comum e de qualidade em todas 
as escolas públicas do país.
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Aumento dos investimentos em pesquisa e inovação.

Promoção de ações voltadas à formação de pessoas 
para o futuro do trabalho.
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TRÂNSITO E TRANSPORTE

No Brasil, um total de 1.652.403 acidentes e 83.481 mortes foram registrados 

entre 2007 e 2017, em rodovias federais policiadas, conforme dados da CNT. 

Esses dados são alarmantes e requerem a implementação de políticas públicas 

mais efetivas voltadas à segurança no trânsito. 

As políticas de segurança devem tratar os acidentes de trânsito sob uma 

perspectiva ampla, que os compreenda como resultado de múltiplos fatores. 

Desse modo, será possível delinear diferentes estratégias que enfrentem o 

problema e melhorem as condições de trânsito e a eficiência do transporte no 

Brasil. 

PROBLEMAS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE E SOLUÇÕES 
PROPOSTAS

Diferentes ações precisam ser desenvolvidas para a melhoria da qualidade do 

trânsito no Brasil, dentre elas encontra-se a formação cidadã dos indivíduos, 

por meio da real inserção do tema “educação para o trânsito, transporte e 

mobilidade urbana” nas atividades cotidianas das escolas. É importante que 

esses assuntos sejam abordados em momentos de reflexão sobre as implicações 

da conduta de cada aluno no contexto social, cultural e econômico do país, a 

fim de possibilitar a formação de pessoas mais conscientes e preparar melhor 

os condutores e trabalhadores do futuro. 

O investimento em ações adequadas de formação de condutores de veículos 

automotivos e elétricos também é estratégico, em especial quando se trata 

de motoristas profissionais. Embora o setor de transporte seja um dos eixos 

propulsores da economia do país, observa-se que há uma carência de motoristas 

profissionais no Brasil. 

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que, para que um condutor 

habilitado na categoria “B” possa realizar a mudança de categoria para conduzir 

veículos de transporte de cargas ou coletivo de passageiros, requisito indispensável 

para alcançar um bom preparo e qualificação profissional no transporte, deve-se 

obedecer a uma série de requisitos, dentre os quais, a idade mínima de 21 (vinte e 

um) anos e os requisitos temporais para a categoria pretendida.
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A exigência de tempo de habilitação em cada categoria mostra-se ineficaz na 

medida em que não espelha a realidade, uma vez que se pode ter carteira de 

habilitação há vários anos sem sequer ter dirigido. Assim, tempo de carteira 

de habilitação não é necessariamente tempo de direção. Dessa forma, faz-se 

imperativa a alteração do Código de Trânsito Brasileiro, reduzindo, assim, a 

idade mínima e o lapso temporal exigido para a realização do processo de 

mudança de categoria. 

Além disso, é importante possibilitar ao SEST SENAT a realização do processo 

de mudança de categoria de habilitação para condutores interessados em 

se tornarem motoristas profissionais. Atualmente, a Resolução do Conselho 

Nacional de Trânsito (Contran) nº 358/2010 limita aos Centros de Formação de 

Condutores (CFCs) a competência para realização do processo de formação 

e atualização de condutores, tornando o processo de mudança de categoria 

extremamente caro e inviabilizando, por questões financeiras, a inserção de 

novos motoristas profissionais no mercado. 

Com a mudança da referida resolução, o SEST SENAT poderá realizar um 

processo de formação de motoristas mais amplo e completo, concedendo, em 

ambientes reais e simulados, aulas teórico-práticas para a mudança de categoria, 

que serão complementadas por meio de cursos de qualificação e especialização 

voltados às reais necessidades do setor transportador. Assim, o trabalhador 

poderá galgar, com mais facilidade e economia, a atividade remunerada de 

motorista profissional e revigorará o setor de transporte, suprindo a demanda 

desses profissionais no mercado e incrementando o desenvolvimento da 

economia do país.
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Inserção do tema "educação para o trânsito, transporte e 
mobilidade urbana" no currículo escolar.

Formação dos 
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profissionais 

Autorização para que o SEST SENAT possa realizar o processo 
de mudança de CNH.

Redução da idade mínima e do lapso temporal exigido para a mudança 
de categoria de CNH.
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Criação de exame nacional de avaliação de instituições e alunos
/egressos da educação profissional.

Elevado número 
de jovens que 
não estudam 

nem trabalham

Aplicação de estratégias para atrair esse público para a escola 
e evitar a evasão escolar.

Promoção de ações para a inserção desses jovens no mercado 
de trabalho.

Jovens e adultos 
com baixa 

escolaridade

Promoção de uma Educação de Jovens e Adultos (EJA) mais atrativa
e adequada ao público.

Realização de ações de incentivo à elevação da escolaridade.

Má qualidade da 
educação básica

Implantação de currículo comum e de qualidade em todas 
as escolas públicas do país.

Inovação e 
tecnologia

Aumento dos investimentos em pesquisa e inovação.

Promoção de ações voltadas à formação de pessoas 
para o futuro do trabalho.
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AÇÕES EMERGENCIAIS E ESTRUTURANTES 
PARA O TRANSPORTE

As informações aqui disponibilizadas permitem, a partir de uma avaliação 

técnica, elencar aquelas intervenções consideradas primordiais para que, no 

curto e médio prazos, as barreiras impostas à prestação do serviço de transporte 

sejam ultrapassadas. 

Entre as ações, foram selecionadas aquelas que se caracterizam por apresentarem 

um custo de implementação relativamente baixo em relação ao benefício que 

trarão para o setor e para o país. Essas foram denominadas Emergenciais. Dada 

a importância e representatividade dessas no processo de resgate da eficiência 

do transporte, a CNT acredita que elas devam ser executadas já no primeiro ano 

de mandato.

Além dessas, foram destacadas aquelas Estruturantes para o setor transportador. 

Ainda que não seja possível concluí-las no curto prazo, elas devem ser iniciadas 

ainda no primeiro ano do novo governo para que seus benefícios possam 

ser percebidos no prazo de até cinco anos. Entre essas, merece ênfase a 

imprescindibilidade de se começarem as obras de infraestrutura de transporte 

listadas pela CNT. 

Considerando o potencial transformador das ações Emergenciais e das 

Estruturantes, a Confederação se compromete a acompanhar a implementação 

de cada uma delas a fim de verificar se estão sendo efetivamente feitas. A CNT, 

ainda, dispõe-se a colaborar com o governo federal para que as medidas sejam 

realizadas de forma eficiente e célere. 

PROPOSTAS EMERGENCIAIS

1. Publicação de normativos para regulamentar a lei nº 13.448/2017, que 
trata da devolução de concessões, destacadamente aquelas da terceira 
etapa de concessões rodoviárias;

2. Viabilização de recursos para investimento em infraestrutura de trans-
porte via simplificação da legislação sobre debêntures de infraestrutura, 
maior flexibilidade para operação dos fundos e criação de mecanismos 
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para atração de capital estrangeiro (proteção cambial);

3. Promoção de PPPs patrocinadas para a manutenção rodoviária, que 
usem recursos da Cide-combustíveis para financiar a contrapartida do 
governo federal;

4. Ampliação da abrangência do programa BR-Legal de modo a renovar a 
sinalização das rodovias federais brasileiras;

5. Descontingenciamento dos recursos do Funset para que sejam exe-
cutados em suas destinações legais, com destaque para as campanhas 
educativas;

6. Prorrogação antecipada dos contratos de concessão ferroviária; 

7. Aprovação de Reforma do Sistema Tributário Nacional, visan-
do à diminuição da burocracia e da carga tributária, bem como à: 

7.1. desoneração dos investimentos na infraestrutura de transporte e 

logística;

7.2. redução da carga tributária incidente sobre os serviços de 

transporte;

7.3. criação de política tributária unificada nacionalmente, de forma 

a tornar menos onerosa a aquisição de querosene de aviação; e

7.4. isenção de ICMS incidente no combustível utilizado na navegação 

interior e de cabotagem.

8. Disponibilização de apoio técnico e financeiro para o desenvolvimento 
dos Planos Municipais de Mobilidade; 

9. Aprimoramento do sistema Porto sem Papel, garantindo o seu funciona-
mento nos portos e nos TUPs 24 horas por dia e em 07 dias da semana;

10. Criação de um programa nacional de renovação de frota de veículos 
rodoviários pesados, com taxa de financiamento favorável ao transpor-
tador, que retire de circulação veículos pesados de carga com mais de 
20 anos;

11. Promoção da desburocratização e facilitação dos processos de 
regularização ambiental; e

12. Revisão da Política de Preços dos Combustíveis da Petrobras.
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PROPOSTAS ESTRUTURANTES 

1. Implementação da Política Nacional de Transporte e do Plano Nacional 
de Transporte Integrado;

2. Promoção de um plano de incentivo ao Operador de Transporte Multi-
modal (OTM);

3. Desenvolvimento de banco de projetos básicos e executivos de in-
fraestrutura de transporte;

4. Adoção de Indicador de Desempenho das Obras de Infraestrutura;  

5. Modernização das normas e técnicas construtivas no país (rodoviário);

6. Promoção de campanhas educativas de trânsito integrada por diver-
sas áreas do governo;

7. Autorização da Marinha do Brasil para que o SEST SENAT forme profissionais 
em suas Unidades;

8. Incentivo à utilização de ônibus com melhor eficiência energética com a 
customização de linhas de crédito com vantagens em relação ao custo 
de financiamento para a aquisição de veículos tradicionais;

9. Criação de exame nacional para a avaliação de instituições e alunos/
egressos da educação profissional;

10. Promoção de ações para a inserção de jovens no mercado de trabalho;

11. Inserção do tema “educação para o trânsito, transporte e mobilidade 
urbana” no currículo escolar; e

12. Realização das seguintes obras listadas como emergenciais (estudos 
de viabilidade, escolha de modelo de negócios e implementação das 
ações):
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Projetos de destaque – intervenções de infraestrutura de transporte

Ferrovias

Corredor Ferroviário de Santa Catarina

Ferrovia Cuiabá (MT) - Santarém (PA)

Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO)/Ferrovia Transcontinental

Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL)

Ferrovia Norte-Sul (FNS)

Ferrovia Nova Transnordestina

Ferrovia Santos (SP) - Cuiabá (MT)

Eliminação de passagem em nível

Eliminação de invasões de faixa de domínio

Construção da Ferrovia Rio de Janeiro (RJ) - Vitória (ES)

Hidrovia + Portos

Porto de Itaqui (MA)

Porto de Paranaguá (PR)

Porto de Santos (SP)

Porto de Suape (PE)

Porto de Vila do Conde (PA)

Porto do Rio Grande (RS)

Sistema Hidroviário do Madeira

Sistema Hidroviário do Tietê-Paraná

Sistema Hidroviário do Tocantins-Araguaia (incluindo o derrocamento do Pedral do Lourenço)

Construção e adequação de terminal portuário em Porto Velho (RO)
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Projetos de destaque – intervenções de infraestrutura de transporte

Aeroportuária

Aeroporto da Pampulha (MG)

Aeroporto de Congonhas (SP)

Aeroporto de Cuiabá (MT)

Aeroporto de Curitiba (PR)

Aeroporto de Macaé (RJ)

Aeroporto de Manaus (AM)

Aeroporto de Recife (PE)

Aeroporto de Rondonópolis (MT)

Aeroporto de São Luís (MA)

Aeroporto do Rio de Janeiro (Santos Dumont) (RJ)

 Rodoviária

Adequação e construção da BR-116

Adequação e construção da BR-101

Adequação e construção da BR-153

Rodoanel de Belo Horizonte (MG)

Construção e adequação de trechos rodoviários no Mato Grosso: BR-070/242/158/364

Adequação e construção da BR-381

Construção e adequação de trechos rodoviários no Pará: BR-153/158/163/222/230

Adequação e construção da BR-242

Duplicação da BR-251 em Tocantins e na Bahia

Adequação da BR-277 no Paraná
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Projetos de destaque – intervenções de infraestrutura de transporte

Terminais

Construção de terminais na Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL)

Construção de terminais na Ferrovia Cuiabá (MT)-Santarém(PA)

Construção de terminais na Ferrovia Norte-Sul

Construção e adequação de terminal no Sistema Hidroviário do Madeira

Construção de plataforma logística em Campinas (SP)

Construção de plataforma logística em Anápolis (GO)

Construção de plataforma logística em Marabá (PA)

Construção de terminal no Sistema Hidroviário do Tapajós

Construção de terminal na Ferrovia Santos (SP) - Cuiabá (MT)

Construção de estacionamentos para veículos de cargas nas imediações de Regiões Metropolitanas

Mobilidade Urbana

Construção e adequação do metrô de Belo Horizonte (MG)

Ampliação do sistema metroferroviário de São Paulo (SP)

Construção de metrô e VLT na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (DF)

Construção de metrô em Porto Alegre (RS)

Implantação de BRT, construção e recuperação de vias urbanas em Salvador (BA)

Construção de metrô em Recife (PE)

Implantação de sistemas BRT no Rio de Janeiro (RJ)

Ampliação do sistema BRT e de corredores expressos para ônibus em Curitiba (PR)

Modernização e construção de metrô em Fortaleza (CE)

Construção e adequação de terminais de passageiros (sistema aquaviário e BRT) e Implantação de BRT 
em Belém (PA)

Fonte: Plano CNT de Transporte e Logística 2018.
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