
ESTRADAS PARA O FUTURO
O que o setor rodoviário prepara para o desenvolvimento 

da logística nacional



INTRODUÇÃO
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É evidente que o Brasil ainda tem um longo caminho a 
percorrer para tornar a sua infraestrutura logística uma 
referência internacional de qualidade.

No entanto, visto as nossas dimensões territoriais, complexidades 
geográficas e inúmeras deficiências operacionais, é compreensível que 
o desenvolvimento do setor requeira grandes investimentos, prazos e 
políticas. 

Enquanto isso, o modal rodoviário carrega nas costas mais de 60% 
de todas as cargas movimentadas no País, entre estradas nem 
sempre adequadas, distâncias enormes e legislações obsoletas, 
além do olhar perigoso de criminosos.

Apesar das dificuldades e dos desafios, o horizonte parece ser um 
pouco mais promissor para a logística rodoviária do país. Pelos menos 
de acordo com a visão de especialistas, como Marcelo Caiuby Novaes, 
co-CEO da IS Entrega, e Geraldo Vianna, presidente da Fundação 
Memória do Transporte (Fumtran) e ex-presidente da NTC&Logística, 
ambos convidados para a elaboração deste conteúdo.

Indo direto ao ponto, confira algumas das principais perspectivas para 
o modal rodoviário no Brasil, o seu atual funcionamento perante a 
maior pandemia do último século e as previsões na perspectiva de 
quem entende do assunto. 

Boa leitura!



COMO É A ATUAÇÃO DA LOGÍSTICA
RODOVIÁRIA NA PANDEMIA? 
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Talvez ainda seja cedo para prever, em números exatos, os reais impactos e efeitos da pandemia do novo coronavírus na 

economia do Brasil. No entanto, indiscutivelmente, a maior parte dos setores sentiu o baque da doença em contas, pedidos 

e demandas.

Por outro lado, novas tendências e novos hábitos de consumo surgiram ou cresceram de alguma forma em diversos 

mercados, entre eles o de e-commerce. 

Nesse cenário confuso, entre perdas de produtividade para uns e boom de vendas para outros, o modal rodoviário 

parece não ter sofrido tanto as consequências da crise assim, sendo necessárias apenas adaptações e mudanças nas 

operações diárias.  

É o que reforça Vianna: "De modo geral, pode-se dizer que durante a pandemia o transporte rodoviário de cargas foi 

uma das poucas atividades econômicas que continuaram a operar em regime de quase normalidade, apesar da perda de 

produtividade decorrente da brusca queda de movimento, em especial nos dois primeiros meses de paralisação das 

atividades industriais e comerciais".

Por sua vez, Novaes acredita que a própria crise suscitou uma demanda maior para muitos negócios. "Como sabemos, o 

Brasil é altamente dependente do modal rodoviário e, na crise, ele se intensifica para os segmentos 'aquecidos' pelas 

demandas do momento, assim como tem o seu volume diminuído para aqueles com queda de atividade".



Ele ainda destaca: "Como a malha aérea do Brasil 

ainda não é extensa e temos uma dependência grande 

de poucas companhias, que inclusive sofrem muito 

durante a crise, essa dependência do modal 

rodoviário fica ainda maior. Nessas horas, soluções 

que mitigam um pouco a dependência do transporte 

rodoviário mais longo, como estoques espalhados e 

até ship-from-store, permitem uma continuidade da 

operação com menos dependência da malha aérea e 

rodoviária, em uma primeira instância".

Concordando com Novaes, Vianna reforça esse 

"aquecimento" de alguns setores em plena pandemia: 

"Vencida a perplexidade inicial e impondo-se o 

e-commerce como principal resposta, os serviços de 

transporte e logística ligados a essas operações 

acabaram experimentando até um aumento de 

demanda, na contramão do restante da economia". 
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O QUE AS ENTIDADES E OS PROFISSIONAIS
DO SETOR PREPARAM PARA O FUTURO? 
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Enquanto muitos setores procuram respostas e previsões em tendências e novidades do que se apelidou de "novo normal", 

a logística rodoviária parece vivenciar agora essas mudanças. 

Talvez por isso, Novaes evite usar esse termo para explicar o cenário atual: "Aqui na IS Entrega, não gostamos da frase 

'novo normal'. A pandemia, no final das contas, não criou uma normalidade, apenas abriu os olhos de todos os setores para 

as possibilidades, tendências e oportunidades de melhoria e os espaços que existem para serem preenchidos". 

Ele ainda considera que muitas dessas tendências, na verdade, já eram previstas e aceleraram com a chegada da pandemia. 

"Não há dúvida de que o e-commerce terá um aumento significativo, mas isso é uma aceleração de uma tendência 

existente, não uma nova realidade. O que não muda e, inclusive, ficou mais marcante durante esse período, é que o 

segmento de transporte e logística é crítico para a entrega de valor das empresas, tanto antes da pandemia quanto em 

seu auge", afirma.

Para Vianna, o Estado também deve influenciar no futuro, seja com novos investimentos ou novas reformas. "Além de 

prosseguir nos esforços de melhoria da infraestrutura e desburocratização das operações, é fundamental a manutenção 

da desoneração definitiva da folha de pagamento e uma reforma tributária que, além de simplificadora, não venha a 

agravar a já pesada carga tributária dos setores de serviços, em especial de transporte", diz.



O QUE DEVE SER DIFERENTE PARA O
SETOR RODOVIÁRIO NOS PÓS-PANDEMIA? 
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Segundo Novaes, a dependência e fragilidade das cadeias logísticas de muitas empresas possivelmente serão revistas no 

pós-pandemia, privilegiando também uma maior qualidade e resiliência contra apenas considerações de custo.  

"Veremos certos movimentos aumentarem, como ship-from-store, priorização de consumidores por certos tipos de 

produtos e novas formas de atender clientes no varejo físico. Consequentemente, toda a cadeia logística por trás se 

ajusta e as entidades e os profissionais do setor também", afirma. 

Já Vianna, que destaca alguns esforços e investimentos previstos pelo Ministério da Infraestrutura, acredita em um 

desenvolvimento futuro de toda a infraestrutura logística nacional.

"Sempre achei, e continuo achando, que seria muito saudável para o próprio transporte rodoviário, para os grandes 

embarcadores e também para o país o aumento de capacidade e competitividade dos modais ferroviário e aquaviário, 

para incrementar de forma significativa as operações multimodais e até mesmo viabilizar a substituição do modal 

rodoviário em situações em que este movimenta grandes massas de carga de baixo valor agregado em longas 

distâncias”, pontua.

E complementa: “Nesses casos, o transporte rodoviário opera no sacrifício, praticando fretes que podem até ser caros 

para quem paga, mas são certamente aviltantes para quem recebe”.



AO QUE AS EMPRESAS E OS PROFISSIONAIS DE 
LOGÍSTICA PRECISAM ESTAR ATENTOS PARA 

ACOMPANHAR AS MUDANÇAS E PREVISÕES NO SETOR? 
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Novaes resume perfeitamente o contexto dessa questão: segundo ele, como dizia Billy Beane em Moneyball, "adapte-se ou 

morra". É basicamente nesse sentido que o profissional explica algumas ações práticas que a sua própria empresa adotou 

nesses tempos.

"Nossos esforços não são para reverter os efeitos da crise, mas sim para entender como lidamos com as dificuldades, os 

impactos e as mudanças pelos quais passamos, de forma que possamos sair mais fortes do que entramos", explica.

E conclui: "Dificilmente as empresas saem ilesas no curto prazo, mas não aproveitar o momento para se transformar é 

mais grave do que os efeitos negativos imediatos que qualquer empresa pode ter na pandemia. Estamos testando novos 

produtos, nichos e segmentos que antes não atendíamos. Estamos revisitando onde o cliente enxerga mais valor. 

Sempre olhando para frente". 

Não muito diferente dessa linha de pensamento, Vianna reforça a necessidade de adaptação das empresas aos 

acontecimentos e ao tempo das coisas: "Acho que os próximos anos vão continuar a ser muito turbulentos e inseguros, 

independentemente do que vier a acontecer com a atual pandemia. Porque os seus estragos serão muito grandes e 

demandarão muito tempo para serem superados". 

Para o especialista, ao mesmo tempo em que essas crises e preocupações serão permanentes em nossa sociedade, há 

também progressos e avanços tecnológicos e sociais a serem comemorados e usufruídos pelo mercado. 

"Como sempre, crises e oportunidades caminham juntas e lançam desafios formidáveis. De novo, empresas e atividades 

desaparecerão de uma hora para outra, sem que os seus operadores cheguem a entender o porquê, e outras surgirão, 

quase que do dia para a noite. Em suma, entre outros, os profissionais de logística andarão muito ocupados nos 

próximos anos. Poderão se queixar de muitas coisas, menos de monotonia", finaliza o presidente da Fumtran. 

Gostou do material? Então sigas as redes sociais da Intermodal e acompanhe nossos conteúdos para mais informações 

sobre o setor logístico.
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SOBRE A INTERMODAL SOUTH AMERICA

A Intermodal South America é o maior evento das Américas direcionado para os setores de logística, intralogística, 

transporte de cargas e comércio exterior. Realizada há mais de 20 anos, a feira é considerada uma plataforma de 

negócios que reúne, em três dias, os principais players do setor com o objetivo de fomentar negócios e parcerias e 

dar suporte ao desenvolvimento e aprimoramento tecnológico dos segmentos que congrega. 

A Intermodal é organizada pela Informa Markets, que em junho de 2018, tornou-se o grupo líder em serviços de 

informações B2B e o maior organizador de eventos B2B no mundo. 

intermodal.com.br


