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A economia deve ser apoiada por uma 
logística eficiente e sustentável.



Estrutura

• Cenário econômico;

• Infraestrutura de transporte;

• Inovações; e

• Contribuições da CNT para o desenvolvimento 
do setor.



Economia

• Desaceleração sistêmica da economia mundial;

• Incerteza nas relações EUA-China;

• Preços internacionais; e

• Situação econômica da Argentina.

Cenário externo



Economia

Expectativa de mercado para o PIB (%) - 2018



Economia

Evolução anual da taxa de crescimento do PIB e do PIB do 

transporte (%)



Economia  
evolução da produção dos modais

Evolução do volume de veículos nas rodovias (ABCR)
Veículos pesados



Economia
evolução da produção dos modais

Evolução da movimentação ferroviária (TU)



Economia
evolução da produção dos modais

Evolução da produção das EBNs



Economia
evolução da produção dos modais

Evolução da produção do modal aéreo



Economia - Expectativas do transportador

Fonte: Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2018
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Economia

Investimentos federais (União + Estatais) na infraestrutura de transporte. 

em R$ de 2018, corrigidos pelo IPCA



Economia

Evolução do investimento em transporte como proporção do PIB (%) 



Infraestrutura

55%
Transporte

do custo

logístico 

nacional

12%
do PIB

Logística

INFRAESTRUTURA

Principal ativo

Principal entrave
Fonte: Elaboração CNT com dados do Plano CNT de Transporte e Logística 2018 e do ILOS.



Infraestrutura



Infraestrutura



Infraestrutura

Como chegamos até aqui?
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Falta de cultura 
de planejamento 
de longo prazo.

Descasamento 
dos programas 
de curto e longo 
prazo.

Ausência de 
diretrizes claras 
e objetivas para 
o futuro do 
transporte 
brasileiro.
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Falta de visão 
sistêmica para o 
“planejamento” do 
transporte.

Ausência de debate 
sobre o 
sincronismo 
logístico.

Multiplicidade de 
estruturas 
governamentais 
com disputa de 
espaço e poder.
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Opção pela 
concentração da 
oferta de 
infraestrutura no 
Estado.

Restrições 
orçamentárias 
significativas.

Erros na modelagem 
de parcerias com a 
iniciativa privada.

Insegurança jurídica.



Infraestrutura

Solucionadas as principais questões institucionais no país e promovidos os ajustes necessários na 
Política Nacional de Transportes, será mais fácil investir

Planejamento
Participação da

iniciativa privada
Melhor gestão do 

recurso público



Infraestrutura - Rodoviário

61,1%
da carga 

transportada

12,4% 
de rodovias 

pavimentadas

57,0%
das rodovias 

apresentam 

problemas



Projetos de destaque

Infraestrutura - Rodoviário



20,7%
da carga 

transportada

569,87
milhões de TU

2018

2.659 
Passagens em 

nível críticas

Infraestrutura - Ferroviário



Projetos de destaque

Infraestrutura - Ferroviário



13,6%
da carga 

transportada

34 
portos públicos

(marítimos)

141
Terminais de uso 

privado (TUP)

39 
portos públicos

(fluviais)

Infraestrutura - Aquaviário



Projetos de destaque

Infraestrutura - Aquaviário



112
aeródromos

96
milhões de 

passageiros 

transportados (2018)

0,44
Passageiros 

transportados 

por habitante

EUA: 2,4 passageiros por habitante

Infraestrutura - Aéreo



Projetos de destaque

Infraestrutura - Aéreo



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 e armazenamento de cargas. 

Infraestrutura - Terminais de carga



Projetos de destaque

Infraestrutura - Terminais de carga



Com o transporte de cargas mais dinâmico, o custo de deslocamento da 

produção até os centros de consumo fica menor, o que torna o país mais 

competitivo no mercado internacional. 

Infraestrutura - Terminais de carga



Infraestrutura - Rede de transporte adequada

R$ 1,7 

trilhão
investimento

2.663
projetos

INFRAESTRUTURA



• Infraestrutura adequada;

• Definição do governo de multimodalidade como 
prioridade;

• Sistema integrado de informações;

• Simplificação tributária;

• Planejamento com previsão de alternativas;

• Identificação e mitigação das externalidades 
negativas;

• Desenvolvimento dos marcos regulatórios; e

• Harmonia entre os entes federados.

Multimodalidade



Inovação

Transporte é um indutor do desenvolvimento 
e não entrave à produção.

CUSTO VALOR

X



Inovação

Realidade brasileira

+

Solucionar os problemas do passado Se preparar para as novidades



Inovação

Veículos autônomos
Nos EUA

71% 
têm medo de andar 

em carro autônomo.

No Brasil

74%
têm medo de andar 

em carro autônomo.

Fonte: EUA - American Automobile Association. Brasil – Pesquisa CNT de Opinião. 



Inovação

Drones na última milha 60,3% 
dos brasileiros não 

gostaria de receber 

mercadorias por drone.

59,9% 
acreditam que o 

drone é o futuro do 

transporte.

Fonte: Pesquisa CNT de Opinião. 



Inovação

Impressora 3D 45,6% 
dos brasileiros 

conhecem o sistema de 

compras on-line, mas 

não o utilizam.

Fonte: Pesquisa CNT de Opinião. 

33,3%
Acreditam que robôs 

podem ajudar muito 

nas atividades diárias.



Inovação

BIG DATA > Data driven 64% 
dos executivos de 

marketing acreditam que 

data driven é crucial para 

a economia.

Fonte: Forbes, Econsultancy & IBM . 

33% 
dos profissionais de 

marketing de elite 

afirmam ter ferramentas 

adequadas para coleta e 

análise de dados.



Inovação

O profissional do futuro

Fonte: Forbes, Econsultancy & IBM . 

O setor está 

pronto?



Conhecer nossos profissionais é o primeiro 

passo para a transformação do setor.



Trabalhos da CNT - Rodoviário

21 edições da Pesquisa CNT de Rodovias

Série de estudos sobre transporte rodoviário

As características do nosso mercado 

devem ser consideradas, para que uma 

importação de solução não seja um 

grande erro de estratégia.



Trabalhos da CNT - Ferroviário

21 edições da Pesquisa CNT de Ferrovias

A ampliação da 

rede atendendo às 

especificidades de 

cada modal deve 

ser promovida.



Trabalhos da CNT - Aquaviário

Foco na eficiência e gestão ambiental devem ser uma 

máxima do transporte brasileiro.



Trabalhos da CNT – Mobilidade e logística urbana

Solução para os problemas das cidades 

é primeiro passo para o crescimento 

econômico.



Trabalhos da CNT – Sistema de transporte

6 edições do Plano CNT de Transporte e Logística

Identificação dos 

problemas e das 

melhores 

alternativas viáveis.



Trabalhos da CNT – Expectativas

10 edições da Sondagem Expectativas 

Econômicas do Transportador

Macroeconomia 

Investimentos em 

Infraestrutura

Novos Marcos Regulatórios

Atividade Empresarial



Trabalhos da CNT – Economia

Dados do setor e 

do mercado 

combinados 

permitem 

excelência na 

tomada de decisão 

do transportador.



Trabalhos da CNT – Meio Ambiente

Transporte 

sustentável é 

transporte rentável.




