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Logística e Transporte: Alguns Entraves Teóricos e Estruturais 

Resumo  

O objetivo deste artigo é promover a discussão sobre os conceitos relacionados à Logistica, no âmbito 

da Geografia dos Transportes; Evidenciar as estratégicas competitivas utilizadas pelas empresas de 

transportes e por fim, analisar o desenvolvimento do modal aéreo no Brasil apontando as dificuldades 

que estão postas a este setor. A partir da Geografia dos Transportes, o papel da logística é o de 

planejar e criar estratégias de gestão empresarial e/ou governamental; Sendo assim, ampliamos o 

estudo da Logística com conteúdo prático, ou seja, demonstrando quais são as estratégias e como 

geri-las frente às infraestruturas de transportes, que estão dadas no Brasil; No caso do modal aéreo, 

executamos análises em relação aos investimentos estagnados em infraestruturas do setor, no período 

de 1950-2007. Neste sentido, ao compartilhar as discussões aqui empreendidas, possamos identificar 

onde estão os principais gargalos infraestruturas dos transportes e suas perspectivas para os próximos 

anos.  
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Introdução 

A contribuição da Geografia para os estudos sobre transportes, ainda que este ramo da Geografia 

fosse abandonado por muitos geógrafos há pelo menos três décadas, havendo um descaso pelo tema, 

deixando várias lacunas teóricas e conceituais; Nesse sentido a fim de retomar as discussões sobre os 

transportes, a nosso ver, a Geografia dos Transportes deve discutir alguns conceitos, que nos quais, 

são utilizados em muitos casos de forma equivocada por outros profissionais do setor, bem como o 

conceito de “Logística”, “Intermodalidade”, “Multimodalidade”; Portanto, abordaremos os entraves 

teóricos no âmbito da Geografia dos Transportes e da Geografia Crítica; Na sequência do trabalho, 



adentramos ao setor de transportes de modo geral – rodoviário, ferroviário, hidroviário e aéreo - estes 

em sua maioria com sérios problemas em suas capacidades infraestruturais em escalas locais, 

regionais e nacionais, uma vez que ainda presenciamos rodovias mal acabadas e esburacadas, 

principalmente nas regiões do Centro Oeste, Nordeste e Norte do país, onde as concessionárias de 

pedágio e administração de rodovias não atuam e muito pouco o Estado; As ferrovias sem a integração 

necessária não só para o transporte de cargas mas também para a movimentação de passageiros; A 

falta de estruturas portuárias adequadas para fomentar as exportações e importações no Brasil; E o 

transporte aéreo de passageiros e cargas que ainda é comprometido devido a falta de investimentos de 

ordem estrutural e informacional, levando em conta o alto grau de tecnologia necessária para o setor 

aéreo, no qual daremos maior enfoque. Com relação às empresas globais na atualidade, que 

enxergaram a necessidade de diversificar suas estratégias competitivas de mercado, sobre tudo no 

setor de produção, armazenagem e distribuição, a fim de minimizar custos e melhorar o atendimento 

aos seus clientes. Assim vislumbramos a importância de refletirmos sobre tais mudanças ocorridas 

nestes últimos anos; E também, em ate que ponto as atuais infraestruturas de transporte estão 

colaborando prol essas mudanças, ou dificultando o desenvolvimento econômico do país 

acompanhado a essas novas ações competitivas. Por fim, discutiremos concomitantemente algumas 

evoluções e revoluções no setor de transportes associada ao investimento em tecnologia, exemplos 

relacionados ao caso de Santa Catarina, através de experiências de campo e entrevistas em diversos 

setores estratégicos para o transporte de passageiros e cargas em diferentes modais.  

Metodologia 

Com o intuito de integrar o conceito de Logística à Geografia dos Transportes, elencamos inicialmente 

a dificuldade de definir o que é Logística, que, para muitas aéreas do conhecimento, são apenas 

estruturas postas em determinado espaço; Portanto, a partir das leituras dos autores relacionados ao 

estudo da “Logística” e entrevistas realizadas em campo, apresentamos a ideia de que o conceito de 

Logística somado, as concepções da geografia, torna-se de grande importância à valorização do 

planejamento, da gestão e das estratégias a serem traçadas pelas empresas e principalmente para o 

Estado; Assim, propomos a inferência de que os geógrafos podem contribuir na gestão da organização 

do espaço, no âmbito da Logística. No segundo momento da pesquisa, avaliamos algumas estratégias 

competitivas que as empresas do setor de transporte - centros de distribuição - veem se adaptando, 

nos moldes das infraestruturas que estão dadas ate o momento; Através de entrevistas e leituras 



incisivas a cerca do tema, apresentamos mudanças para o setor de transporte, onde algumas 

empresas acabaram se adaptando a essas infraestruturas deterioradas, modernizando seus veículos e 

reduzindo custos, no momento de planejar a entrega de suas mercadorias. Por fim, exemplificamos 

através de gráficos, o desenvolvimento do transporte aéreo de passageiros e de cargas no Brasil, entre 

os períodos de 1950-2007, evidenciando algumas discussões de especialistas do setor aeroviário, 

onde a demanda pelo serviço ainda é de entusiasmo, porem, estudos mostram que mais da metade 

das principais estruturas aeroportuárias do Brasil estão saturadas e oferecendo serviços de baixa 

qualidade; Por fim, realizamos algumas discussões com relação ao novo Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) a cerca dos investimentos em ferrovias e rodovias, e as projeções para o modal 

aéreo, destacadas em materiais recentes sobre as novas concessões dos aeroportos de Viracopos, 

Cumbica e Brasília. 

 

1. A Logística Sob o Olhar da Geografia  

É desconfortável a sensação de que ainda são apresentados alguns trabalhos e nestes se vê a ideia 

equivocada sobre Logística, a classificando como meras estruturas metálicas que facilitam determinada 

movimentação; Sendo assim Silveira comenta: 

 

“A logística é tão antiga quanto o transporte e o armazenamento, por representar 

estratégia, planejamento e gestão que envolve os transportes (“logística de fluxos”), as 

infraestruturas (“logística de fixo”)  e o armazenamento (“logística de armazenagem”)”. 

(Silveira, 2011, p. 50) 

 

O termo, logística, popularizou-se em decorrência do seu uso na Segunda Guerra Mundial, onde foi de 

extrema importância em virtude do ganho de funcionalidades que os exércitos ganharam. Tal 

popularização propiciou o uso do termo, Logística, fora das áreas de combate, sobretudo nas 

Universidades. Portando, a logística torna-se na década de 80 importante no interior das empresas de 

comércio global, visando melhores e maiores mercados consumidores e também propícios a 

contratação de mão de obra barata; Assim essa visão estratégica e de planejamento incorporada pelas 

empresas é denominada de “logística Corporativa” e que vem acompanhando a mundialização do 

Capital, citada por  Chesnais (1996). A Logística além de não ser um termo recente, não é também a 

solução das mazelas em que as empresas, e principalmente os países sofrem, como a falta de 



infraestruturas no setor de transportes e a incapacidade de usufruir-se da intermodalidade, onde 

compreendemos a Logistica de acordo com as ideias de Silveira:  

 

“é um tipo de estratégia, de planejamento e de gestão, sobretudo da cadeia de 

abastecimento (organização de estoques e dos transportes). Apesar dos mesmos 

atributos da logística serem utilizados na organização da produção, eles não são 

logísticos, são planejamentos da produção e da organização do trabalho da produção” 

(Silveira, 2011, p. 54) 

 

Portanto a Logística pode ser facilmente confundida em diversos contextos, como por exemplo, a mídia 

pode divulgar o fato de ocorrer todo ano o “caos Logístico” nos portos; Mas que na verdade é a 

saturação dos poucos equipamentos, máquinas e armazéns e pessoal preparado - órgãos 

fiscalizadores - concomitantes a falta de planejamento e de investimentos em comunicação 

informatizada, sobre tudo falta de  tecnologia para gerir as infraestruturas desses portos; Por tanto, 

tem-se uma série de fatores ocasionando o caos nos portos , nos aeroportos e etc, que na maioria das 

vezes é transmitido de forma equivocada e mascarando a ineficiência do Estado em fiscalizar os 

órgãos responsáveis por esses setores e a omissão de investimentos estratégicos de infraestrutura no 

setor de transporte. A reestruturação organizacional das empresas globais – sobre tudo é a redução de 

custos que essas empresas buscam – que consideramos ser a Logística Corporativa, julga ser 

essencial a “equação” de tempo mais qualidade, isso na produção e na entrega de deus produtos; Na 

produção a especialização e a terceirização são formas muito competitivas de atuação e que 

favorecem determinados mercados produtores, cada qual com sua especialização e com auxilio de 

meios de comunicação colaborativos a demanda, que são advindos da alta Tecnologia da Informação 

(TI); Destarte, temos uma grande diversidade de produtos que são produzidos e consumidos no 

mundo, e consequentemente o aumento da concorrência entre as empresas e maior exigência dos 

consumidores, então a outra “equação” crucial na qual as empresas globais realizam é o menor tempo 

e menores custos, assim o grau de complexidade aumenta ainda mais; Fazendo com que as 

estratégias e os planejamentos se tornem importantes aliados para o aumento dos lucros dessas 

empresas globais, e para isso, essas cada vez mais utilizam os serviços de transporte combinado, o 

intermodal e o multimodal, que são definidos pelas Nações Unidas e Barat:  

 



“O Transporte combinado consiste na condução de um veículo com a sua carga por 

outro, por exemplo, o ferri boat, diminuindo custos e tempo nos transbordos de longas 

distancia; O transporte intermodal pressupõe a transferência física da carga por 

diferentes modais, desde a coleta até a distribuição. E o Transporte multimodal é o 

conceito de conotação institucional no qual transporta a mercadoria por dois ou mais 

modais, fundamentado em um único conhecimento de embarque e expedido por um 

operador de transporte multimodal (OTM)”. (cf. UNCTAD, 1984, apud Barat, 2007, p. 

22) 

 

Fazendo com que a eficiência do transporte possa dar maior credibilidade perante seus clientes e 

naturalmente redução de custos e avarias da carga e obviamente aumentar seu lucro. A Logística é 

considerada como um ramo da categoria dos “Serviços”, logo a Logística pode ser contratada por 

essas empresas globais para a realização de todo o transporte das mercadorias, e o profissional que 

iniciou a prestação desse tipo de serviço foi o Operador Logístico, que chega ao Brasil na década de 

80, porem nos dias atuais o profissional que consegue atuar, não mais como um simples agente de 

cargas gerenciando os destinos das cargas, e sim como um profissional que seja parceiro do 

empresário, dividindo todos os problemas com a carga e lhe repassando todos os horários de saída e 

chegada, de porto a porto, aeroporto a aeroporto e rodovia a rodovia, até o momento do destino final 

com horário marcado – que deve ser pré estabelecido ao seu cliente - utilizando da mais alta tecnologia 

de informação e de comunicação, este sim,  pode ser chamado de Operador de Transportes 

Multimodal (OTM).  Portando, uma vez que o transporte seja o principal mediador, ou melhor, o elo da 

cadeia de abastecimento e também visualizando a indústria, que já alterou seu processo produtivo, 

devemos todos – profissionais do planejamento, grandes corporações privadas e o Estado - repensar a 

cadeia logística de transporte e armazenagem e suas infraestruturas, pois os custos e prejuízos das 

cargas paradas diminui brutalmente o poder de “fogo” das indústrias e empresas brasileiras que 

querem ser competitivas também são reduzidos; E os problemas vão muito alem do que só a 

dificuldade de desenvolvimento da circulação de capital através das infraestruturas de transporte, mas 

evidenciamos a incapacidade física dos portos e principalmente dos aeroportos brasileiros, falta de 

recursos avançados no controle de cargas - o contêiner frigorificado foi um avanço importante e o 

serviço de transporte aéreo de cargas oferecido pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

(INFRAERO CARGO) onde o cliente acessa pela internet a localização de sua carga - mas que ainda 

sofre muitos atrasos e avarias. Naturalmente é necessário passar pelo trâmite burocrático, 



procedimentos de fiscalizações da carga e da documentação, porem em alguns casos com falta de 

pessoal, por exemplo, a paralisação dos Fiscais Agropecuários reduzindo o número de fiscalizações de 

containers de 1200 para 80 por dia (Valor Econômico, 2012), ocasionando em avarias para as cargas 

paradas e prejuízos às empresas; Vale ressaltar a nossa compreensão da greve realizada pelos 

Fiscais Agropecuários. Finalizando, a Logística é “decifrada” por diversos profissionais, porem os 

geógrafos, economistas e afins, sugerimos uma investigação de certos aspectos relacionados a 

Logística mais a fundo, no que tange a duas denominações em que a Logística incorporou, de acordo 

com Silveira, a “Logística Organizacional”, está voltada para facilitar o aumento da circulação do capital 

das empresas e a “Logística Territorial”, que mais interessa a geografia, por se relacionar melhor com 

outros ramos do conhecimento geográfico, envolve o planejamento referente às infraestruturas. 

(Silveira, 2011, p. 60). Compreender a atuação da “logística territorial” é também compreender a 

“logística organizacional”, pois essa última, muitas vezes depende de mudanças no território e ao 

mesmo tempo deve planejar estratégias posteriormente a essas mudanças; Então a “logística 

territorial” é de grande importância para a geografia, sobre tudo para o desenvolvimento nacional, 

regional e local, uma vez que suas iniciativas – quando realizadas em prol da sociedade ou não - 

podem trazer avanços estruturais e sociais,  cabe aos profissionais de planejamento e desenvolvimento 

- geógrafos e afins – interar-se destes assuntos que são de ordem comum a iniciativa privada e do 

setor público; É importante ressaltar a discussão sobre a “Logistica Territorial” e a “Logistica 

organizacional” no âmbito do desenvolvimento regional e social, uma vez que as empresas aliadas ao 

Estado, realizam investimentos e obras com o objetivo de dinamizar o escoamento da produção, 

minimizar processos, entre outras estratégias, resultando na redução de custos, alguns exemplos, são 

as ampliações de rodovias para atender algumas empresas, a modernização dos portos que 

necessitam de áreas retroportuárias cada vez maiores, enfim, medidas que muitas vezes a população 

ao redor desses investimentos acaba passando por meros coadjuvantes desses processos, e o 

desenvolvimento regional e social que a sociedade esperava, acaba  não sendo aparente; No entanto, 

entendemos que ações como a do PAC (“programa de aceleração do Crescimento”), a partir da   

“Logística Territorial” de Estado, configura-se como importante fator para a rápida saída da crise e 

como tentativa de recuperação do crescimento macroeconômico (SILVEIRA, 2011. Pg 61); E 

obviamente que o desenvolvimento regional e social  vem a reboque dos investimentos destinados ao 

PAC pois são investimentos em setores estratégicos da economia , e não projetos de obras sociais. 

Por tanto, o termo Logística, abrange desde o setor mais técnico ate os mais minuciosos impactos 

econômicos e sociais provocados pelo mau planejamento de qualquer ação, seja executada pela 



“Logística Territorial” ou a “Logística Organizacional” ou ate mesmo ambas em concomitância, e cabe 

ao geógrafo adentrar a essas discussões, uma vez que tais ações relacionam-se diretamente ao 

espaço geográfico. 

2. Transportes: Infraestruturas e Estratégias Competitivas  

Enormes mudanças estratégicas e competitivas aconteceram em algumas empresas no setor de 

transportes de passageiros e de cargas nos últimos vintes anos, acompanhadas de acordo com as 

infraestruturas que seus países – em conjunto com a iniciativa privada – oferecem; Em virtude dessas 

novas estratégias, as infraestruturas foram se “mutilando” ao longo desses vinte anos, no caso 

brasileiro, com um grande déficit nos investimentos de grandes obras no setor de transportes para 

ampliação e modernização dos portos, aeroportos, ferrovias e hidrovias. No entanto, um dos pontos 

que gerou a necessidade de maiores investimentos, é o fato de termos alcançado a Economia Global, 

ou melhor, a Globalização; Para David Harvey o termo globalização se expressa melhor pela relação 

entre espaço e tempo, onde em sua obra “Condição Pós Moderna” exemplifica o termo “compressão do 

tempo-espaço” (Harvey, 1992, p. 219). Havendo uma evolução ou não, do modo capitalista, é certo que 

nestes últimos vinte anos foram, e esta sendo, de grandes revoluções tecnológicas e de mudanças no 

processo produtivo global, com o incremento da tecnologia de montante a jusante da cadeia de 

suprimentos; Portanto, vivenciamos novas formas de organização da produção, armazenagem e de 

distribuição. Para atender essas novas estratégias competitivas, as empresas se reorganizaram e 

iniciaram a valorização da Logística, como já citado neste artigo, o planejamento, a estratégia e a 

integração dos modais se tornam fundamentais para obtenção da redução de custos e obviamente de 

maiores lucros. Cada modal obteve readequações quanto à capacitação de seus funcionários, novas e 

modernas frotas, ampliação da rede de atendimento – agregando valor aos serviços prestados – 

reduzindo tempo para conclusão dos serviços, apropriando-se dos problemas de transporte do cliente e 

fornecendo soluções para este; Diante disso, essas empresas que se prepararam – umas mais outras 

menos – para atrair seus clientes de forma diferenciada e moderna, precisaram também contar com as 

infraestruturas de transportes adequadas para executar com êxito seus serviços perante seus clientes; 

E é neste momento que alguns problemas infraestruturais dos transportes começam a se estrangular 

no Brasil, os quais, as empresas acabaram se adaptaram a eles, e aplicaram suas estratégias 

competitivas de acordo com o que esta disponível e aproveitável. O modal rodoviário, que já é de longe 

a opção brasileira de transporte de cargas em geral, tendo em vista o fácil acesso e a integração dos 

mercados consumidores; O rodoviárismo no Brasil acabou preenchendo espaços de outros modais – 



ferrovias, hidrovias e aeroportos – em detrimento principalmente das ferrovias, onde o custo de um 

frete rodoviário é muito alto para grandes distâncias, levando em conta as grandes proporções 

continentais do Brasil; Em números temos o total de 1,7 milhão de quilômetros (a terceira maior malha 

rodoviária do mundo), com apenas 9,4% do total pavimentados (BARAT, 2007. p. 54) e com a falta de 

manutenção das rodovias, fez com que as empresas e profissionais autônomos, encareçam ainda mais 

o valor dos fretes, em virtude dos desgastes dos caminhões surrados pelas estradas esburacadas; 

Ainda que, estes não são os principais problemas, uma vez que pelas grandes distâncias, o 

escoamento das exportações e o abastecimento interno do país ficam dependentes de uma única 

opção e de custo elevado (BARAT, 2007. p. 50). Algumas vantagens do modal rodoviário são 

primordiais para a entrega de mercadorias, por exemplo, o modelo de entrega porta a porta para curtas 

distâncias, acesso em praticamente todas as áreas urbanas e a possibilidade de ser um modal 

integrador para a multimodalidade; Entre algumas desvantagens, destacamos a degradação dos 

caminhões, associada à falta de segurança dos motoristas e das cargas, as altas taxas tributárias – 

pedágios, encargos fiscais – elevando os custos e tempo gasto nos fretes de longas distâncias, por fim 

a dificuldade dos caminhões bitrens, carretas, de trafegar nos grandes centros urbanos por conta da 

falta de acessibilidade e mobilidade dessas; Dentro deste cenário, as empresas que utilizam o modal 

rodoviário, para o transporte de cargas, vêm se adaptando ao mercado e adquirindo novas estratégias 

competitivas, por exemplo, a redução do tamanho dos caminhões para fazer a entrega em áreas mais 

densas, ou seja, em grandes cidades; Outro ponto é o corte de funcionários na entrega, uma vez que a 

carga é menor, reduz também a necessidade de mais um ou dois funcionários; Além das novas 

tecnologias utilizadas neste veículo, como a instalação de GPS com rotas mais curtas e econômicas 

pré estabelecidas, equipamentos conectados a internet, que compartilham informações sobre acidentes 

e fluxos de congestionamento, enfim, e tudo é monitorado pelas empresas, que verificam a eficácia 

desse sistema no momento em que o cliente recebe sua mercadoria, no prazo previsto, inclusive no 

período do dia desejado pelo cliente. Ouras estratégias também são usadas, por exemplo, na rede 

Atacadista Muffatão em Itajaí/SC, que atende pequenos mercados e mercearias do Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul; A empresa faz o transporte de suas mercadorias em caminhões bitrens 

e em pontos estabelecidos pela empresa – postos de gasolina e casas dos motoristas, já no entorno do 

destino final - é feita uma espécie de triagem dos produtos para caminhões menores, que vão distribuir 

no interior das cidades, utilizando os próprios caminhões como depósito. Assim a redução do tempo 

gasto nas entregas é verificada com o aumento da mobilidade desses caminhões com menor 

capacidade de carga transportada sem a necessidade de adquirir outro imóvel para armazenar essas 



mercadorias; Nesse sentido, é importante ressaltar a redução dos estoques - just time – onde a 

necessidade na agilidade das entregas torna-se mais um ponto competitivo entre as redes de comércio 

em geral. Portanto, o modal rodoviário esta presente em praticamente todos os planos logísticos de 

uma empresa, levando em conta a grande participação do modal na matriz de transporte brasileira e a 

incapacidade dos outros modais para o transporte de cargas; Já para o modal ferroviário o problema é 

ainda maior, pois a partir da década de 30 foi cada vez menor o uso dos trens – pela enxuta malha 

ferroviária - e a crescente degradação, por tanto, no desenrolar da segunda metade do século passado, 

o modal rodoviário foi a opção mais utilizada.  Cabe-nos verificar e analisar ate que ponto as 

infraestruturas ferroviárias atualmente existentes, ainda podem servir como elo de integração para 

novos investimentos; Em visita a Ferrovia Tereza Cristina (FTC) – atualmente com 164 km de linhas 

férreas, abrangendo onze municípios de Santa Catarina e uma movimentação de quarenta toneladas 

entre 1997 a 2011 – a empresa de transporte de cargas, discute a urgência da construção de dois 

projetos de integração, um entre a faixa litorânea de Santa Catarina – Ferrovia Litorânea – e também a 

Ferrovia do Oeste, ligando as ferrovias do oeste catarinense da America Latina Logística (ALL) e 

destinando as cargas, principalmente, para os portos de Itajaí, Navegantes e São Francisco do Sul. Um 

dos principais embates que dificulta o inicio das obras, é o jogo de interesses políticos entre governos 

federais e estaduais e o valor elevado para a construção de uma ferrovia. Através do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) o governo da Presidenta Dilma Rousself (PT) retoma as discussões 

pela integração do Brasil, por meio da Logística de transportes e da multimodalidade, - sobre tudo das 

rodovias e ferrovias – e prevê o inicio das concessões para empresas privadas para a realização das 

grandes obras; Neste mês de Agosto (2012) foram divulgados os projetos a serem realizados; Algumas 

metas do Governo de ampliar a escala de investimentos públicos e privados em infraestrutura é 

restabelecer a capacidade de planejamento integrado do sistema de transporte e a articulação com as 

cadeias produtivas, onde a duplicação das rodovias e a modificação do modelo de investimentos de 

exploração das ferrovias são uma das principais e primeiras medidas desse pacote anunciado pelo 

governo; Toda a execução será gerida por uma nova empresa criada pelo Governo, a Empresa de 

Planejamento e Logística (EPL); A estatal fará estudos e conduzirá o planejamento não só de rodovias 

e ferrovias, mas também de portos e aeroportos, à semelhança do extinto Geipot. (Jornal Valor 

Econômico, 2012). Destacamos às obras das ferrovias, em virtude da deficiência de investimentos 

neste modal, e também da magnitude de alguns trechos e a sua importância para o escoamento de 

cargas com destino aos portos; As grandes “ligações” que serão construídas no Centro Oeste, com 

destino ao Sudeste estão em destaque, por exemplo, com destino ao porto do Rio de Janeiro, 



juntamente com as obras destinadas a integração do Nordeste - entre os portos de Suape e o de 

Salvador - Já para a região Sul, destaque-se a ligação das ferrovias com o porto de Paranaguá  e o de 

Rio Grande, ademais estão em estudos grandes trechos ferroviários para ampliar a integração do Norte 

do Brasil, salve o projeto já aprovado ligando as ferrovias de Açaílândia, no Maranhão, com destino ao 

porto Vila do Conde, no Pará; O Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) terá grande importância 

nesse novo projeto, levando em conta que seus investimentos chegam a 65%; segundo o plano 

anunciado, o Governo irá comprar as ferrovias depois de prontas - A Valec, empresa pública, será 

responsável por comprar e depois vender a capacidade de transporte das linhas - com o objetivo de 

diminuir tarifas e a quebra do monopólio na oferta de serviços ferroviários (ANTT, 2012); Naturalmente, 

são de grande importância para o Brasil, obras dessa magnitude, em que a estagnação de 

investimentos nesses setores havia tomado conta, dificultando inclusive a diversificação dos produtos a 

serem produzidos e transportados em algumas regiões, como a do Nordeste brasileiro; Cabe-nos 

analisar a benéfica atitude do Estado de realizar as concessões das rodovias e ferrovias, sendo ele o 

elemento fiscalizador, tendo prazos e metas estipulados em contratos, e caso não seja cumprido, as 

infraestruturas retornam para as mãos do Estado, para uma possível nova parceria público-privada; 

Importante ressaltar, de que se trata de um projeto bem diferente daquele do inicio da década de 

noventa, onde houve literalmente a venda dos bens públicos sem se quer um ponto positivo para o 

país. Por fim, com a retomada dos investimentos em infraestruturas de transporte em grande escala, 

adicionará ao Brasil mais um impulso no quadro do desenvolvimento econômico, com a geração de 

mais empregos e renda a população, e novamente a reestruturação estratégica das empresas, que 

provavelmente irão gerenciar sua produção e distribuição de forma diferenciada, uma vez que se tem 

em pontos estratégicos, rodovias em bom estado, ou malha ferroviária com tarifas acessíveis para o 

transporte de sua carga, e o principal, com data e hora marcada com destino ate ao porto sem avarias 

aos produtos a serem exportados; As estratégias competitivas, aliadas as infraestruturas adequadas, 

formam um conjunto para um novo caminho para o setor dos transportes, inserindo diversos ganhos, 

como maior produtividade e economia, tornando o Brasil mais competitivo.  

2.1. Transporte Aéreo: Da Evolução à Estagnação 

Desde o inicio da aviação no Brasil na metade do século XX, a integração territorial foi uma 

preocupação constante, levando em conta a extensão do país e suas aéreas longínquas uma das 

outras; Engana-se quem ainda acha que integração pelo modal aéreo acabou, pois nos dias de hoje o 



transporte aéreo continua com essa característica de integração entre as diversas regiões; E também 

um importante aliado do comércio exterior, com relação ao transporte de cargas e do novo perfil dos 

empresários globais, que a cada dia mais utilizam o transporte aéreo para realizar negócios no mundo 

todo. A grande diferença do século XX para o século XXI é a alta tecnologia dos sistemas de 

informação aéreos e a modernização dos equipamentos, que contribuem e incentivam o uso do modal 

aéreo, por exemplo, aumento das aeronaves - consequentemente na oferta dos assentos, devido ao 

aumento do poder de compra da população brasileira, as empresas passam a criar ofertas atrativas 

com uma linha de crédito facilitada aos usuários, fazendo com que a procura do transporte aéreo tenha 

um aumento significativo nos últimos quinze anos - a segurança dos voos e a precisão das previsões 

meteorológicas; Apesar da evolução do transporte aéreo com relação à movimentação de passageiros 

e cargas, ainda o modal não tem participação relevante na matriz de transportes no país, como 

expressa a Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Evolução do tráfego interurbano de passageiros por modal de transporte (período 1950-2007 
– em percentagens de bilhões de passageiros - quilômetro)1 

 

Apesar do volume de crescimento empreendido pelo modal aéreo nos últimos anos, temos quase 6% 

de participação do modal aéreo entre 1950 e 1960, e cerca de apenas 4% em 2007. De acordo com 

Josef Barat (2012), a explicação mais aceitável, no caso do transporte de passageiros, deriva tanto dos 

                                                             
1 Fonte: Josef Barat, 2012 

 



custos comparativos de acesso ao modal aéreo e a forte concorrência do modal rodoviário (ônibus e 

automóveis) nas médias e longas distâncias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Evolução do tráfego interurbano de cargas por modal de transporte (período 1950-2007 – 
em percentagens)2 

 

Com relação às cargas, temos o pequeno espaço dos aviões como sendo o principal motivo no qual o 

transporte aéreo não criou condições para alavancar sua participação na matriz de transportes, com 

tudo, a elevação da renda brasileira, o aumento dos produtos de alto valor agregado aliados com a 

dinâmica da economia global, atualmente não se fala em barreiras continentais para o crescimento do 

transporte aéreo de cargas no Brasil; Para exemplificar a expansão do setor, iniciou-se em março de 

2012 uma discussão entre o Comitê de Usuários dos Portos e Aeroportos do Estado de São Paulo 

(Comus)3 e a cidade do estado do Texas , Houston, nos EUA, onde o Brasil e mais especificamente o 

estado de São Paulo, possuem grande movimentação de cargas aéreas, como consequência, está em 

debate o projeto “São Paulo/Texas Desk” na tentativa de encontrar oportunidades de negócios entre os 

                                                             
2 Fonte: Josef Barat, 2012 

3 Instituída em 1993 com os objetivos de conscientizar os empresários a participarem da modernização dos portos e 
aeroportos em relação ao transporte de cargas no estado de São Paulo. 



dois Estados; Na reportagem da revista AVIÃOREVUE4, a COMUS e a delegação Texana, 

identificaram a necessidade de criar uma rota aérea direta para cargas entre os aeroportos paulistas e 

os de Houston, já que o fluxo de mercadorias entre as duas regiões tem aumentado. No entanto, os 

produtos acabam sendo dispersos para os aeroportos de Miami e Dallas; Ainda segundo a revista, as 

exportações brasileiras de artigos de ferro e aço tiveram aumento de 185% em 2011, em relação a 

2010; equipamentos industriais e computadores cresceram 174,5% no período (AVIÃOREVUE, julho, 

2012. p. 66); Bruno Silva Dalcolmo5, que também esteve presente na reunião, deixou claro que não 

existe nenhum impeditivo regulatório para que empresas aéreas brasileiras ou norte-americanas 

iniciem essa frequência, porem explicou a deficiência das infraestruturas dos principais aeroportos 

brasileiros, onde estes quase não possuem horário livre para pouso e decolagem, Dalcolmo cita que 

em Guarulhos há slots vagos apenas nos horários entre três e quatro da madrugada. Exemplificamos 

apenas um caso da imensa ineficiência dos principais aeroportos brasileiros e é fácil perceber que a 

preocupação dos empresários é realmente com a capacidade, ou melhor, a falta de capacidade das 

infraestruturas aeroviárias; Tendo em vista as concessões dos aeroportos de Viracopos, Brasília e 

Guarulhos – com duração, respectivamente, de 30, 25 e 20 anos de contrato - que devem minimizar 

esses gargalos, com investimentos previstos ate 2014 para os grandes eventos esportivos; Para de 

fato, os aeroportos ganharem em produtividade, agilidade e competitividade nas taxas fixas cobradas, 

alguns fatores devem ser levados em consideração, por exemplo, a utilização de aeronaves com maior 

capacidade unitária, diminuindo as etapas de voos mais longos e reduzindo os custos operacionais; 

Aumento da produtividade da mão de obra em virtude da introdução de processos mais modernos e 

informatizados; Melhor desempenho empresarial em um mercado altamente competitivo e também 

aeronaves com melhor rendimento nos combustíveis. Essas são apenas alternativas competitivas em 

nível de custos, pois cada infraestrutura aeroportuária tem sua especificidade na realização das obras, 

como exemplificado o caso da falta de horários dos principais aeroportos de São Paulo, concluído 

assim a necessidade de ampliação da aérea de pátio e de pista para pousos e decolagem. Pelas novas 

estratégias comerciais, em que a entrega da mercadoria se torna o ponto mais importante, do que, por 

exemplo, o estoque, e como a localização das empresas é de âmbito global, têm-se amplificado este 

setor e repensado novas e maiores infraestruturas para atendê-lo; De acordo com Barat, o equilíbrio 

entre o desenvolvimento de novas rotas para o transporte de carga e a maximização dos meios 

                                                             
4 Pertence ao grupo KEY PUBLISHING, líder de informação aeronáutica em mais de quarenta países na Europa, Ásia, 
América, África e Oceania.  

5 Bruno Silva Dalcolmo, é superintendente de Relações Internacionais da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) 



disponíveis funciona como uma forma de redução dos custos operacionais (BARAT, 2012. p. 143), e 

também agregando valor aos serviços de coleta, despacho e na entrega das mercadorias; A inserção 

da tecnologia nesses serviços vem obviamente colaborando para tal expansão, por exemplo, softwares 

para calcular as malhas aéreas e das malhas de distribuição em terra (BARAT, 2012), assim garantindo 

melhores resultados na utilização e otimização dos modais. Nesse sentido, os aeroportos industriais, 

ou aeroportos hubs, podem fornecer maior flexibilidade para os sistemas multimodais e principalmente 

para o setor de transporte de cargas. As formas pelas quais as empresas atuam gerencialmente e a 

globalização do transporte aéreo, não foram às únicas mudanças neste modal. Tais alterações são de 

ordem financeira – lembrando as novas formas de atuação das empresas globais, sobre tudo as 

aéreas, onde as fusões são realizadas gerando um maior volume ao fluxo econômico que tem 

possibilidade de se movimentar com extrema facilidade, principalmente nas últimas duas décadas – em 

que os órgãos públicos e iniciativas privadas aliam-se de diversas formas, no caso brasileiro, através 

das concessões - tornando a administração dessas infraestruturas diferenciadas nos quesitos de 

lucratividade e de gestão dos investimentos aeroportuários; Porem no caso brasileiro esses 

investimentos está aquém da real demanda; A Figura 3 aponta a deficiência das infraestruturas 

aeroportuárias dos principais aeroportos do Brasil, onde nos mostra a relação entre a capacidade 

infraestrutural nominal instalada frente à demanda utilizada, em que dez aeroportos estão saturados, 

movimentando alem de sua capacidade, onde é considerado o limite de 80% de eficiência operacional, 

ou seja, acima deste nível já é de má qualidade os serviços prestados aos passageiros e empresas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3 - Relação entre a capacidade infraestrutura nominal instalada e a efetivamente utilizada nos 
principais aeroportos, considerando o limite de eficiência operacional de 80% da capacidade instalada 
(ano de 2009 – em percentagens)6 

 

Em analise, mais da metade dos vinte principais aeroportos do Brasil – treze, estão trabalhando acima 

de sua capacidade – estão com suas pistas, falta de slots para pousos e decolagens, pátios e terminais 

a cerca de vinte anos sem grandes alterações. Tal sucateamento diminui a qualidade dos serviços e 

naturalmente gera atrasos, falta de segurança nos pousos/decolagens e as insatisfações dos clientes, 

enfim, uma lista de serviços mal prestados por, pelo menos, 50% dos principais aeroportos do Brasil; 

Obviamente que algumas alterações neste gráfico devem ocorrer com as novas concessões, de acordo 

com Orlando Fontes Lima Júnior 7, em entrevista a revista CARGONEWS, salienta que em Viracopos 

já existem projetos de expansão do entorno do aeroporto, se o consórcio tratar a questão de forma 

sistêmica, envolvendo o poder municipal olhando tudo isso como um negócio, será positivo o modelo 

para o Brasil. Não podemos dialogar somente com os vinte principais aeroportos do Brasil, pois outros 

aeroportos também terão sua capacidade testada nos momentos de picos, ou melhor, nos eventos 

realizados em 2013, 2014 e 2016, respectivamente, Copa das Confederações, Copa do Mundo e jogos 

Olímpicos, pois as cidades, com relativa proximidade dos grandes eventos, também fazem seu 

marketing e esperam atrair turistas e negócios, e claro, apostando na capacidade aeroportuária de 

receber esta demanda, por exemplo, a capital Florianópolis, iniciou suas obras de ampliação do 

terminal de passageiros e mais uma pista de taxiamento e pátio com doze posições para aeronaves e 

outro estacionamento de veículos, obras autorizadas pela INFRAERO. Por fim, avaliamos a 

incapacidade infraestrutural dos principais aeroportos brasileiros, que  advém pelo menos dos últimos 

vinte anos, e que se reflete nos notórios gargalos, como o apagão de 2008 e falta de segurança nos 

voos; Neste sentido, o governo toma a iniciativa de conceder a administração privada dos aeroportos, 

esperando mudanças drásticas neste setor, que é estratégico para o desenvolvimento do país.   

3. Conclusão  

Neste artigo, buscamos avaliar de forma concreta as proposições com relação aos conceitos e 

exemplos arremetidos em trabalhos de campo ao longo das leituras e entrevistas, assim objetivando 

                                                             
6 Fontes: Infraero; Josef Barat, 2012 

7
 Orlando Fontes Lima Júnior é professor associado da Unicamp e coordenador do Laboratório de aprendizagem 

em Logística e Transporte (LALT) 



uma análise da Logística e dos Transportes - especialmente o modal aéreo - em âmbito teórico e 

estrutural. Para desmistificar alguns conceitos equivocados, iniciamos com algumas considerações 

teóricas sobre o conceito da Logística, resgatando suas origens dentro da Geografia dos Transportes e 

retomando suas contribuições analíticas e críticas de que, sobretudo, os geógrafos deixaram de lado 

tais discussões. Com o esforço de utilizar o raciocínio do planejamento e de estratégia para convertê-

los em uma única expressão, isto é, em Logística, foi o que norteou nossas discussões, tendo em vista 

a importância de confirmar tal ideia. Também destacamos a incapacidade das infraestruturas de 

transportes brasileira para atender o novo “ritmo” da economia global, - maior volume de compras e a 

redução dos estoques atrelados a Logística - onde as empresas de transporte alteraram e criaram 

estratégias competitivas para tal – face à diminuta manutenção dada a essas infraestruturas e com 

poucos recursos atrelados ao setor; Diante disso, consideramos algumas iniciativas de investimentos, 

de acordo com o Plano de Aceleração e Crescimento (PAC) no qual, o Brasil esta empenhado em 

desenvolver para o setor de transporte - sobretudo rodovias e ferrovias - e analisando a forma pela qual 

o governo brasileiro pretende desempenhar esses investimentos, onde o modelo de concessão a 

iniciativa privada - sob fiscalização do Estado - será executado. Finalmente, executamos uma breve 

análise sobre a evolução do transporte aéreo no Brasil, onde fica evidente ainda a existência da 

necessidade de integrar o país via transporte aéreo, levando em conta as extensões territoriais do país; 

Mais que isso, exemplifica-se a participação do modal aéreo na matriz de transportes, onde obtivemos 

maiores índices – na movimentação de passageiros – nas décadas de 50 e 60, onde a concorrência 

rodoviária e os altos custos são relevantes para frear o crescimento do modal aéreo no Brasil, vale 

também para o setor de cargas. Não é difícil identificar onde se encontra muitos dos problemas que 

estão postos ao modal aéreo, basta nos remetermos a relação entre a capacidade infraestrutura 

nominal instalada e a efetivamente utilizada nos principais aeroportos (Figura 3), onde colocamos em 

análises as deficiências dos principais aeroportos no quesito: “atendimento de qualidade”; Nesse 

sentido, haja vista o desafio empreendido para os consórcios que assumiram a responsabilidade frente 

ao Governo brasileiro, de viabilizar tais investimentos estruturais, tecnológicos e etc, superando a 

grande deficiência aeroviária brasileira. Com tudo, temos previsões de crescimento do modal aéreo, 

principalmente no setor de cargas, porem insistimos nas dificuldades em infraestruturas, onde a falta de 

horários, poucas áreas de taxiamento, de armazenamento e alguns pontos na legislação – no setor de 

comércio internacional – acabam emperrando muitos acordos de grande potencial para o setor de 

transporte aéreo de carga no Brasil, nos deixando mais convictos de que altos investimentos em 



diversos segmentos associados aos transportes são de extrema urgência para definitivamente 

alavancar este setor, que é estratégico para economia brasileira.  
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