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Com o objetivo de discutir os gargalos e, principalmente, as solu-
ções para a infraestrutura e logística brasileira, aconteceu no dia 08 
de novembro, na Confederação da Agricultura e Pecuária (CNA), em 
Brasília, o 1º Encontro Nacional de Usuários do Transporte de Car-
gas. O diretor de Relações Institucionais da ACEBRA, Roberto Quei-
roga, esteve presente e realizou uma apresentação sobre o marco 
regulatório do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC).

O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA), João Martins, abriu o encontro afirmando que “parte conside-
rável do lucro dos produtores rurais se perde com o transporte, além 
do desperdício físico da produção ao longo do trajeto”. Para ele, en-
quanto os produtores investem muito em suas propriedades, o setor 
público não oferece a infraestrutura e logística adequada. “Apesar do 
nível elevado de impostos que são pagos”, ressaltou. 

O primeiro painel realizado teve como tema “O que querem os 
usuários da logística brasileira?” e foi dividido em três apresentações: 
ferrovias e rodovias; portos e navegação e marcos regulatórios. Sobre 
ferrovias e rodovias, o representante da ANUT, Luis Henrique Baldez, 
afirmou as ferrovias brasileiras são ineficientes e beneficiam apenas 
aos concessionários. “Todos os ganhos de produtividade que ocorre-
ram ao longo desses anos de concessão foram apropriados não pelo 
usuário, mas pelo concessionário. O que caracteriza um monopólio”, 
disse.  Já em relação às rodovias, Baldez destacou que “metade da 
infraestrutura rodoviária é ruim e as concessões, que seriam uma 
saída para melhorar, cobram pedágios altíssimos”. Uma alternativa 
para mudar o cenário, segundo Baldez, é o Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI). “Os conceitos que estão na lei são aprovados por 
praticamente todos os usuários”, explicou. O problema, para ele, é 
como por em prática tais teses.

Sobre portos e navegação, o consultor de infraestrutura e logística 
da CNA, Luiz Antônio Fayet, lembrou que há 50 anos o Brasil era 
um grande importador de alimentos e atualmente disputa o primeiro 
lugar em termos de maior exportador do agronegócio mundial. “Só 
não estamos mais pertos dos EUA, que é o primeiro lugar, por cul-
pa de burocracias dos governos”, salientou. Segundo um estudo da 
Aprosoja, apresentado por Fayet, em 2014, tendo como ponto nodal 
de referência Sorriso (MT) e o volume de exportação de Mato Grosso 
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sendo 28 milhões, pelas rotas de Santos e Paranaguá eram pagos $ 
127 por tonelada. “Para demonstração, a soja vale $ 450 no mercado 
internacional e pagar $ 127 só em condições muito difíceis. Já o mi-
lho, que vale $ 200, não tem viabilidade de usar o sistema.” Dentro 
deste contexto aconteceu ainda a apresentação do representante da 
Empresa de Planejamento e Logística (EPL), Bernardo Figueiredo.

Em relação ao tema “A logística e a competitividade brasileira”, o 
segundo painel do dia contou também com três apresentações: mar-
co regulatório do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC), competitivi-
dade e portos. Roberto Queiroga iniciou sua palestra desmentindo a 
falsa impressão de que tudo parece estar bem nas operações internas 
do transporte rodoviário de cargas. “Hoje nós vivemos muitos pro-
blemas relativos ao ambiente regulatório, aos normativos que exis-
tem e operações que acabam trazendo gargalos para o transporte.” 
Com relação aos ambientes regulatórios, Queiroga frisou que existe 
um preconceito contra cargas de alta tonelagem dentro do governo. 
“Cada vez mais nós percebemos isso quando conversamos com algu-
mas áreas de governo. Há uma diversidade de interlocutores no trato 
do transporte rodoviário de carga que acaba nos trazendo prejuízo. 
Cada órgão criou seu regulamento e muitas vezes eles se mostram 
conflitantes”, apontou. Segundo Queiroga, há uma tendência cla-
ra de restrições de tráfego sem nenhum ato vinculado, apenas com 
questões subjetivas. 

Com relação aos normativos vigentes, o diretor da ACEBRA des-
tacou a Lei nº 11.442/2007 e a nº 13.103/2015, a “famosa” Lei 
dos Motoristas”. De acordo com Roberto Queiroga, esta lei possui 
algumas imperfeições como: o tempo de direção - de quem será a 
responsabilidade se não for cumprido esse tempo; pagamento de es-
tada - quando começam e acabam; parada obrigatória – não existe 
de maneira clara em quais lugares pode-se parar; responsabilidade 
civil – quem é o responsável pelos acidentes que acontecem nas rodo-
vias. Para Queiroga também é necessário tipificar a qualificação dos 
termos técnicos como tempo de espera, carregamento, descarrega-
mento, estada e fiscalização. “Não existe a palavra ‘estada’ na legis-
lação. É um ponto que dói no bolso do embarcador e ninguém sabe 
o que representa. Nós sabemos o que representa economicamente, 
mas a qualificação e a tipificação dela não está claro no regulamen-
to”, afirmou. 

Outro ponto que precisa ser revisto no marco regulatório, de acor-
do com a palestra de Roberto Queiroga é o texto do vale-pedágio. 
“Existem lugares que não é possível o uso dele, pois, por exemplo, 
não tem internet. Precisamos de uma alternativa para poder cum-
prir a legislação.” Também fizeram apresentações Frederico Bussin-
ger (KATALISYS) sobre competitividade e Paulo Villa (USUPORT) sobre 
portos.

Ao final do encontro foi lida a Carta dos Usuários com as principais 
reivindicações tratadas. O documento será enviado às entidades para 
leitura e sugestões. Após a provação de todos será encaminhado para 
o Ministério dos Transportes.


