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A estratégia é melhorar a eficiência dos modais 
 
A busca de soluções eficazes e capazes de elevar o nível de integração dos modais de transporte e 
de suas respectivas cadeias de valor, além de melhorar o sistema regulatório e promover a 
atualização da sua infra-estrutura de apoio constitui o principal desafio a ser enfrentado por 
representantes dos setores público e privado, para a implementação no Brasil de um sistema 
logístico competitivo e compatível com o desenvolvimento sustentado.  
 
Um passo que entendo ser fundamental para incentivar estratégias e ações nesse sentido está no 
trabalho da Associação Nacional dos Usuários de Transporte de Carga (Anut), cujo o objetivo de 
atuar como elemento aglutinador de esforços e competências específicas visa construir um novo 
cenário para os transportes no Brasil. Por meio de modernas metodologias gerenciais, o foco deve 
ser ações que contemplem a redução do custo Brasil, elevem a competitividade e garantam a 
confiabilidade e a segurança das operações dos associados.  
 
Não será uma tarefa fácil, conforme pode-se observar pelas estatísticas disponíveis: no caso de 
carga geral, o transporte rodoviário responde por 91% total, contra 7% do transporte ferroviário; 
em 2001, tiveram oito mil casos de roubos, com perdas de R$ 500 milhões; a produtividade em 
TKU, na ferrovia, (tonelada por quilômetro útil transportada) é igual a 25% do sistema 
americano; e o excesso de estoques alcança R$ 120 bilhões, devido à ineficiência, impontualidade 
etc.  
 
Ao longo do tempo, portanto, surgiu um quadro no qual não podemos mais persistir. A estratégia 
é melhorar a eficiência dos modais (portuário, ferroviário, marítimo, hidroviário, rodoviário e 
aéreo), sugerindo ações que reforcem a integração entre eles, visando à redução de custos, 
agilidade, melhoria do atendimento das necessidades dos usuários e ao aumento da 
competitividade sistêmica do país. Defendo, em particular, ações para aumentar a ínfima 
participação e a competitividade das hidrovias no transporte de carga.  
 
Qualquer avanço efetivo em favor de uma maior participação de outros modais e da melhoria da 
competitividade será capaz, inclusive, de provocar uma sensível elevação dos nossos indicadores 
sociais. Isso porque o setor de transportes gera 1,2 milhões de empregos diretos e responde por 
4,4% do PIB, ou seja, R$ 42 bilhões.  
 
A agenda de 2003 está focada na transição de modelos visando transformar os sistemas 
ferroviário e portuário nos grandes vetores de transporte de carga no Brasil do século 21. A Anut 
propõe, basicamente, aprofundar as mudanças estruturais a partir dos instrumentos legais 
existentes. É agilizar planos, projetos e processos que possam nos permitir a tentativa de superar 
com modernidade.  
 
Entre outras coisas, a chamada Lei dos Portos (Lei nº 8.630/93) reservou um papel muito 
importante às representações dos usuários nas entidades criadas (Conselhos de Autoridade 
Portuária e Organismos de Gestão da Mão-de-obra), mas essa representação não vem sendo 
adequadamente exercida.  
 
É preciso priorizar a simplificação das estruturas tarifárias, tornar mais transparente a 
administração portuária e os critérios de formação de preços cobrados pela prestação dos 
serviços, cumprir os contratos de arrendamento e adesão e enfatizar a defesa da concorrência. 
Entendo ainda que é vital para o sistema, agilizar o despacho de navios, cargas, passageiros e 
tripulantes, inclusive por meio da troca eletrônica de informações.  
 



A modernização do sistema pressupõe também a implantação de complexos industriais-portuários 
fora dos limites da área do porto organizado, bem como a intermediação das negociações salariais 
nos portos e terminais aquaviários, visando a preservar os interesses das partes envolvidas. Há 
que se pensar também em mecanismos mais eficazes de manutenção da segurança e da saúde 
ocupacional e que harmonize as tarefas dos agentes e autoridade envolvidos na atividade 
portuária.  
 
Em relação ao transporte ferroviário, uma das prioridades é a ampliação geográfica da malha. O 
Brasil tem só 3,4 quilômetros de redes por mil quilômetros quadrados, contra 29,8 nos EUA e 
12,9 na Argentina. Por outro lado, a produtividade da nossa malha ferroviária é igual a 30% do 
sistema americano e o traçado é 30% mais longo que o das rodovias.  
 
O mercado brasileiro é um dos dez maiores do mundo, mas o país ocupou, em 2002, a 35ª 
posição no ranking global da competitividade, segundo o Institute for Management Development 
(IMD). Em relação à infra-estrutura, amargou a 37ª posição, seis pontos menos que em 2001.  
 
Frente aos dados e fatos que compõem a nossa realidade logística, devemos buscar o 
aperfeiçoamento dos contratos de concessão do serviço público, defendendo práticas que levem 
ao total cumprimento das metas contratuais de produção e de eficiência, rechaçando qualquer 
indício de risco de monopólio. Há muito trabalho pela frente para impedir que as empresas 
precisem competir globalmente sob condições sistêmicas adversas. É importante provocar e 
estimular esse debate prioritário.  
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