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Eduardo Lafraia, presidente do Instituto de Engenharia 
 
Bom dia a todos. Secretário Dario, que também é membro Conselho Deliberativo do 
Instituto de Engenharia e eminente engenheiro do ano, título que recebeu aqui do nosso 
Instituto, seja muito bem-vindo.  
Senhores debatedores, palestrantes, meus amigos, cumprimento especial aos internautas 
que estão nos assistindo. O IE tem promovido uma série de debates, discutindo os assuntos 
particularmente na área de transporte, de logística. Já discutimos Porto de Santos, 
Rodoanel, transportes urbanos, já discutimos vários assuntos. Este seminário tem como 
objetivo consolidar todas essas discussões, mas com ênfase muito clara na solução dos 
problemas, não queremos mais seminários para discutir a problemática, não queremos mais 
seminários para fazer diagnóstico, nós já sabemos qual é o problema, já sabemos até 
mesmo quais as soluções. Temos que colocar essas soluções na mesa, ordená-las e partir 
para o processo de transformar tudo aquilo que já sabemos em realidade. No seminário, do 
passado, escutei uma palestra do Paulo Protásio, que vai ser um dos nossos debatedores. 
Ele falou que o que se discutiu naquele seminário foi o que se discutiu no ano passado, no 
ano retrasado e assim por diante. Essa expressão me marcou muito e, por esse motivo neste 
seminário, orientamos nossos palestrantes e nossos debatedores a não analisar qual o 
problema, mas propor soluções.   
Vamos ter um dia de trabalho, serão dois painéis, fiz questão de começar no horário, apesar 
do atraso de 10 minutos, porque temos muitas pessoas nos assistindo pela internet. O IE 
está querendo mudar seu sistema de comunicação. Hoje em dia, a vida está muito difícil 
para todos nós. Um engenheiro que queira participar deste seminário, para sair da zona leste 
ou da zona oeste, ele levará muito tempo, então queremos integrar esses engenheiros 
fazendo com que nos acessem pela internet, podendo até mesmo fazer perguntas on-line, 
que serão respondidas por vocês ao longo da reunião. Nós fizemos um evento um mês 
atrás, foi o 2o. Encontro Nacional de Obras Públicas, quando nós testamos esse sistema, foi 
um sucesso. Tínhamos 150 pessoas no auditório e tivemos mais de 5 mil acessos ao longo 
de 3 dias. O Instituto quer ser o provedor de conteúdo da engenharia, temos muitas idéias, 
que estão dispersas, temos que fazer com que essas idéias se unam e estejam disponíveis a 
qualquer pessoa. Eu quero que o engenheiro que está na Lapa, em São Paulo, saiba dessa 
idéia, mas que o engenheiro, que está em Manaus, conheça também a mesma idéia. Foi 
muito interessante no encontro, tivemos acessos do pessoal de Salvador, do Acre, do Rio 
Grande do Sul. Isso se espalhou pelo Brasil e daí saiu essa idéia de transformar o Instituto 
em provedor de conteúdo, nós estamos fazendo um acordo com um grupo muito grande 
para financiar a implantação, vamos transformar algumas salas nossas em pequenos 
estúdios porque o que interessa é que tenha uma, duas, três pessoas participando de uma 
discussão de alto nível e que o maior número de pessoas tenham o resultado dessa 
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discussão sem sair da frente do seu computador. Achamos que, em dois anos, vamos 
conseguir implantar esse programa, fazer com que ele fique auto-suficiente e, para isso, 
estamos arrumando um patrocínio de forma que daqui para frente, quando tiver uma 
palestra da Divisão de Estrutura, por exemplo, do Prof. Vasconcelos, um engenheiro de 
conhecida capacidade, teremos todas às quintas-feiras 40-50 pessoas, essa reunião poderá 
ser acessada por 200-300 pessoas. Esse é o objetivo do IE fazer com que sejamos 
provedores de conteúdo e, tem mais, temos que ser coordenadores de idéias, temos que 
pegar todas as sugestões que existem por aí, consolidá-las e propor soluções. O seminário 
não é o fim de um processo, é o início de um processo para transformar as idéias que 
chegam nele em realidade.  
 
Dario Rais Lopes, secretário de Estado dos Transportes de São Paulo, representando 
o governador, Cláudio Lembo 
Em nome do Professor Cláudio Lembo, trago o caloroso abraço do executivo paulista, 
cumprimentando-os na figura do presidente Lafraia e parabenizando esta casa pela 
conveniência e oportunidade desta discussão sobre a infra-estrutura de escoamento da 
produção. Obediência da discussão pode ser demonstrada pela simples comparação entre o 
impacto do PIB nos custos logísticos Brasil / Estados Unidos. Enquanto nos Estados 
Unidos o total de custos logísticos envolve estoque, operações de armazenagem, 
administração e principalmente transporte está na ordem de 8,2%, aqui estamos com a 
participação de 12,8%. O que é mais lamentável, em especial para mim, se desagregarmos 
essa participação percentual vamos ver que, por exemplo, as operações de armazenagem 
têm o mesmo peso percentual 0,7% no Brasil e nos Estados Unidos, ou seja, pelo menos a 
iniciativa privada tem feito sua lição de casa com perfeição ou está devidamente 
mancomunada com a iniciativa privada norte-americana para nos pressionar. 
Lamentavelmente a maior diferença percentual é na área de transportes, enquanto o custo 
de transportes dentro do impacto logístico dos Estados Unidos é da ordem de 5% dos 8,2%, 
aqui no Brasil é 7,7% dentro dos 12,8%. Em termos de diferença de impacto percentual, de 
5 para 7,7 são 60% superior o peso do custo de transporte no custo logístico brasileiro, 
quando comparado com o custo logístico norte-americano. Lógico que isso tem como 
conseqüência perda de produtividade, perda de competitividade e todos os problemas que já 
conhecemos sobejamente. Mas isso nos remete à conveniência da discussão que deve ser 
focada na questão infra-estrutura principalmente, sem perder o contexto geral da 
abordagem logística. Na nessa esteira é fundamental que se discuta o papel do poder 
público e a sua relação com a iniciativa privada. Iniciativa privada que cumpriu muito bem 
sua lição de casa, pelo que pude observar, na participação percentual das operações de 
armazenagem, nada mais justo que ela tenha uma participação maior, em parceria com o 
poder público, para que ele possa trazer um pouco dessa eficiência para conseguir reduzir 
um pouco o impacto dos custos de transporte. A conveniência da discussão mais do que o 
assunto é o local, a casa do profissional do desenvolvimento, casa onde podemos falar mais 
grosso que advogado, que contador e é a casa onde podemos estabelecer quais são as 
estratégias, além das alternativas existentes para resolver os problemas, quais são aquelas 
que seriam as mais adequadas dentro desse contexto.  
É muito rico este momento em que estamos começando a discutir alternativas para o país, 
passamos um momento em que a discussão de alternativas é fundamental, tendo em vista as 
eleições que se avizinham, nós trabalhamos e parte da equipe aqui representada pelo 
secretário-adjunto Paulo Tromboni, diretor de planejamento da secretaria. Temos 
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trabalhado não só as questões estaduais, estamos nos atrevendo a trabalhar um pouco a 
questão nacional e temos nos deparado com a brutal dificuldade não em detectar os 
problemas, mas como resolvê-los. Não é para discutir o quê, como diz o Paulo, é 
fundamental e muito rica a participação dele aqui na medida em que ele representa hoje a 
grande preocupação que tem os profissionais envolvidos na secretaria nessa discussão que é 
de como. E aí tem duas coisas: redesenhar o papel do estado e redesenhar a relação entre o 
estado e a iniciativa privada. A grande contribuição que este encontro pode dar, ao elencar 
essas alternativas, é mostrar como pode redesenhar essa relação para que se tenha 
consistência nas ações do estado. A grande dificuldade é a falta de consistência da ação em 
decorrência de não se ter credibilidade, de não ter previsibilidade das ações do poder 
público. É um desafio brutal, certamente este encontro vai trazer grandes resultados. 
Presidente, conte sempre com a presença, com o apoio, o estímulo e a colaboração do 
governo do estado através da sua Secretaria de Transporte. 
 
Painel 1: Formas de atuação público-privado 
Saturnino Sérgio da Silva, vice-presidente Executivo da Fiesp – Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo 
Agradeço o IE, nosso presidente Lafraia, pelo convite e poder dizer o que a Fiesp, 
representando o setor produtivo do estado de São Paulo e também o setor produtivo do 
Brasil, já que a Federação tem muitas empresas com sede em São Paulo e com atividades 
espelhadas por todo o território nacional. A preocupação da Federação é com o setor 
produtivo do Brasil, precisamos eliminar nossos gargalos, como o secretário Dario disse, 
carregamos um número muito expressivo em relação ao PIB, quando nos comparamos com 
países das mesmas dimensões, como Estados Unidos, gastamos quase 13%, enquanto eles 
gastam 8%, uma carga demasiadamente pesada para o nosso setor produtivo. Estou vendo 
muitos companheiros, o Paulo Protásio, da ANUT. Esta oportunidade de estar aqui no IE é 
muito satisfatória e tenho sempre dito que infra-estrutura se resolve com planejamento 
estratégico. O problema é conciliar essas situações porque não é tão simples, o IE tem 
muito a contribuir no sentido de ter esse planejamento estratégico, a Federação das 
Indústrias tem se envolvido de forma muito efetiva nisso, estamos trabalhando junto com o 
Ministério de Energia no sentido da construção do plano estratégico de longo prazo e 
estamos participando do projeto do Ministério dos Transportes junto com outras entidades 
no sentido de construir um planejamento estratégico para o setor de logística. Precisamos 
ter foco para que possamos priorizar o uso do nosso espaço e pequeno recurso público e de 
como fazer com que esse recurso seja indutor de investimentos alinhado com o nosso 
planejamento estratégico e as necessidades do país.  Temos lá dentro a representação muito 
forte do setor do agronegócio e, nos últimos dois anos, temos visto que eles carregam um 
problema muito forte com o câmbio. Câmbio desfavorável mais o custo logístico somado a 
isso é o que provoca uma crise sem precedentes nesse setor, o país tão capaz, com o 
potencial tão grande na produção vê hoje áreas importantes, que, há dois anos, saíam em 
todos os programas de televisão, nas revistas especializadas como eldorado, hoje sendo 
quase que abandonados. Com certeza o problema cambial é o maior, mas o problema 
logístico é muito importante. 
 
Estamos num ciclo vicioso que vem de algum tempo, não temos uma infra-estrutura 
adequada para ser competitivo de forma que nossas indústrias pudessem ocupar o espaço.  
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Todo dia, vemos no jornal um novo recorde de exportação sendo batido pelo Brasil, mas, 
quando comparamos com os grandes países exportadores e o aumento do comércio 
internacional, vemos que o Brasil, apesar de ter crescido muito, cresceu primeiro em 
commodities e também muito aquém do crescimento de países em desenvolvimento como 
China, Índia Rússia. Quando comparamos nossos números de crescimento, eles estão muito 
aquém. Isso, com certeza, é porque perdemos competitividade.  
 
Custa para o setor produtivo ter que, durante um mês, bancar o armazenamento, 
investimento que vai receber só um mês depois, o custo é enorme. Estamos olhando isso 
com muito carinho e vamos sempre contatar o investidor, recentemente tivemos uma 
reunião no BID, em Washington, há duas semanas. Ele tinha apoiado o lançamento de um 
fundo de pensão e a chancela do BID no sentido de um modelo de financiamento moderno, 
foi um movimento muito interessante, o BNDES está acompanhando. Estamos 
conseguindo avançar na modernização dos mecanismos de financiamento. Há recursos 
abundantes lá fora, mas não estamos conseguindo criar um ambiente seguro para o 
investidor, que passa pela discussão das agências reguladoras, agência que não tem a 
independência desejada. Estamos discutindo a possibilidade de politizar a agência, vemos 
isso como um dano enorme para a construção desse ambiente que desejamos. Estivemos 
discutindo com entidades na área de infra-estrutura e com as agências, há um projeto de lei 
que vem sido discutido essa independência às agências. Ontem fizemos uma reunião sobre 
isso. Ao longo do mês de agosto, vamos concluir uma proposta nessa direção. 
O que acontece hoje é uma crise por parte de regulatórios situados em cada modal. 
Burocracia excessiva. Quando estamos falando do tempo que um contêiner leva para ser 
embarcado, parte é do problema físico do transporte mesmo de terminais, mas uma grande 
parte se deve à burocracia. Quando pensamos numa obra de infra-estrutura importante, 
como o Rodoanel, temos o grande problema dos recursos naturais, o país precisa cuidar 
disso, mas é preciso uma situação racional de como fazer isso, às vezes, ficamos discutindo 
problemas de menor importância e a população como um todo pagando a conta. É preciso 
ter clareza que os recursos naturais precisam ser preservados, mas como fazer isso, 
principalmente nessa área de energia é: o projeto tem possibilidade de provocar impacto 
ambiental? Sim.  Nós deveríamos usar, em 2010 – 2011, o nosso grande potencial de 
geração como vantagem competitiva para atração de investimento e estamos vendo a 
probabilidade de um “apagão”.  Em infra-estrutura, enquanto não se tiver planejamento 
estratégico, essas coisas vão acontecer sempre.  
As conseqüências dos problemas diagnósticos são o mau custo, produtividade, tempo 
excessivo que no fim acaba elevando o nosso custo e acabando com a competitividade.  
A nossa proposta é transformar esse círculo vicioso em virtuoso, atendendo os critérios da 
competitividade, atraindo investimentos. E com eles melhorar nossa competitividade.  As 
ações necessárias em nosso entender são: criar sinergia entre o setor privado e as entidades 
parceiras sociedade civil e setor público, por exemplo, entidades em que os usuários têm 
capacidade de contribuir da forma do planejamento estratégico, então levarmos ao governo 
e cobrarmos com autoridade porque, às vezes, nós da FIESP, como congregamos todo esse 
percentual alto do setor produtivo, temos representatividade, mas precisamos ter autoridade 
e isso nós conseguimos com propostas concretas. Estamos trabalhando nessa linha junto 
com outras entidades, estruturando projetos de planejamentos de longo prazo, política de 
estado e não de governo. Neste ano de eleições, estamos trabalhando para levar propostas 
concretas aos candidatos, mas entendemos que as mudanças necessárias, algumas reformas 
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terão que acontecer para que se possa criar ambiente favorável ao investimento e ao 
desenvolvimento. Só acontecem nos primeiros meses do governo, passados seis meses 
essas reformas mais estruturantes entram numa situação em que o legislativo começa a 
trabalhar de forma mais dividida, e o governo tem muita dificuldade para passar. Temos 
que colocar na mão dos governantes essas propostas para que consigam caminhar logo nos 
primeiros meses de governo.  
Efetivar as parcerias público-privadas tornando mais sólida a relação entre o público-
privado e o governamental . Esse projeto vem caminhando há algum tempo, ontem tivemos 
um avanço na linha 4 do Metrô, estamos otimistas que isso comece a acontecer. Por outro 
lado, precisamos estar sempre vigilantes para que isso de fato ocorra e não fiquemos com 
ações pontuais impedindo o desenvolvimento dessa ferramenta tão importante que é a PPP. 
Usar o recurso público escasso de forma eficaz e aí falamos do planejamento estratégico, 
precisamos saber o que queremos da área de logística e transporte estruturado, temos que 
fazer cenários para 2010, 2015, 2020, se possível, para onde o país caminha, onde temos 
potencial para sermos competitivos e preparar o nosso sistema logístico para suportar esse 
investimento nessa direção. 
Só conseguiremos a volta do investimento público de forma representativa se fizermos 
reformas que levem à redução dos gastos correntes do governo porque toda vez que a gente 
vai à Brasília conversar com o pessoal da Fazenda sobre investimentos do setor público, 
saímos de lá com pena dele. Tive oportunidade de assistir a apresentação do Joaquim Levi, 
do BIRD, mostrando o que ele tinha para investimento, quase a gente “deixa algum para 
ele”. É um desafio que temos que fazer. 
Essa situação de estabelecer um sistema regulatório que proporcione segurança é 
fundamental. Há dinheiro abundante. Na semana passada, recebemos o embaixador do 
Chile. Este país vem acumulando nos últimos anos superávit, portanto tem uma 
capitalização enorme. Os fundos de pensão e o fundo do seguro do Chile somados, dado do 
BIRD, têm 92 bilhões de dólares. Eles não têm condição de aplicar esse dinheiro no país, o 
limite de aplicação em papéis internacionais já estava sendo atingido, mas o governo novo 
está ampliando esse valor, e o BIRD está trabalhando no sentido de aumentar porque o 
fundo tem restrição. Mas uma empresa brasileira entrando com o BIRD na operação tem 
um upgrade e muitas delas na área de infra-estrutura poderão atrair esse recurso. Estamos 
fazendo uma missão no mês que vem para o Chile, com a idéia de discutir como fazer com 
que esse recurso venha para cá. Eles têm muita vontade em investir no Brasil.  
Não vejo muito problema em arrumar o recurso, é criar marco regular próprio e agências 
independentes para que o investidor possa olhar isso com segurança. Investimentos em 
infra-estrutura são todos a longo prazo, e sem isso é muito difícil atrair recurso 
internacional. 
Quando falamos nos agentes interessados e envolvidos, no intuito de fazer a taxa recolhida 
para investimento na área de transporte como deve ser aplicada, tenho um pouco de 
dúvidas. Para mim é um dinheiro virtual, não consigo achar esse dinheiro. Outro dia a Fiesp 
cedeu uma reunião do Confas e eu conversava sobre essa situação da multimodalidade que 
o Confas teria solucionado com relação aos tributos. Quando você conversa com eles, há 
uma guerra enorme por essa situação tributária. Só uma reforma poderia resolver isso. A 
nossa ação seria trabalhar politicamente e entregar ao próximo governo para que, dentro da 
reforma tributária, isso fosse resolvido. Não vejo outra forma. 
A Fiesp e as outras entidades que estão aqui presentes têm uma responsabilidade muito 
grande agora porque, se não estiverem juntos propondo de forma ordenada e com 
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responsabilidade as soluções e pressionando para que elas aconteçam, entrarão naquela 
situação que o Lafraia falou, daqui há alguns anos, vamos voltar aqui para discutir as 
mesmas coisas. Eu estou muito otimista, nós podemos fazer diferença, e a Fiesp está 
envolvida full time nisso aí.  Achamos que os portos, em especial o porto do Santos, muitas 
ações, muitas proposições vão acontecer, os acessos vão melhorar, mas ainda temos 
problemas políticos no porto, estamos construindo uma proposta para a mudança na gestão 
do porto. Se isso não acontecer, nunca vamos ser um porto moderno e de novo o problema 
da competitividade. Isso é um trabalho que estamos terminando e vamos submeter à 
apreciação de todos os nossos parceiros para que a gente possa fazer uma ação nesse 
sentido. 
Sugestões: 
Avaliação na área do comércio exterior. O que isso está custando para o país e fazendo uma 
projeção para 2010-2015 promete ser maior. Temos que ficar atentos e envolvidos na 
construção do caminho que esse país precisa seguir, principalmente na área de infra-
estrutura.  
Esse desenvolvimento sustentável. Acreditamos que é possível crescer com isso, pensando 
em preservação dos recursos naturais, mas com responsabilidade da população, vivemos 
num país com muitas desigualdades. Neste momento estamos vivendo um ciclo que está 
apenas começando para o setor açúcar-alcoleiro e precisamos tratar com seriedade o 
problema logístico. Conversei esses dias com dois dos maiores nessa área, e isso é uma 
grande preocupação. Não vamos conseguir ser controladora da commodity betanol se não 
tivermos os dutos de forma ordenada. O porto certo precisa de planejamento estratégico, 
não podemos sair remendando com operação tapa buraco. 
O nosso compromisso não é só com a infra-estrutura, ela é a base de tudo isso, o nosso 
compromisso é com o crescimento, com a geração de emprego, com a cidadania e as 
oportunidades e sem infra-estrutura isso não vai acontecer nunca. 
 
Paulo Tromboni de Souza Nascimento, secretário-adjunto de Estado dos Transportes 
de São Paulo 
Agradeço ao Instituto o convite, a enorme ousadia da direção em convidar um sujeito que 
não é especialista em transporte. Quando eu estava refletindo de como iria tratar o tema 
aqui, fiquei pensando posso me engajar como professor de Administração da USP ou como 
um burocrata do segundo escalão do governo, talvez nos dois casos não fossem a melhor 
alternativa para um engajamento. Dada a natureza do debate, optei por fazer uma 
intervenção me soltando um pouco dessas obrigações e responsabilidades, e vocês dêem 
um desconto para as eventuais ousadias. As proposições estarão espalhadas ao longo da 
exposição, aparecem como parte de alguns elementos que vamos mostrar. 
Oportunidades, intermodalidade, mito anti-rodoviário, demanda e expansão da rede, setor 
privado e gargalos institucionais. 
O Brasil não é mais um país sem infra-estrutura já temos estradas federais com 58 mil km e 
mais 100 mil km de estradas estaduais na rede pavimentada, isso significa uma estrutura a 
manter. 
A grosso modo, está aí a distribuição disso, adiante vai conectar com outras idéias que 
estamos fazendo. 
Segundo a CNT, essa rede rodoviária não está em grande estado, 40% está ruim e péssima, 
1/3 está regular e caminhando para ruim e péssimo. 
Essa é a nossa rede ferroviária. De novo a densidade de malha é nitidamente concentrada. 



 7 

A cabotagem que liga desde Manaus até Montevidéu a estrutura de portos. Um ponto 
interessante a frisar nessa lógica de oportunidades é que a cabotagem constitui quase como 
uma solução natural para movimentação de cargas no Brasil, mas é pouco explorada. 
Articula todo o nosso litoral com o Mercosul e ao norte também pode fazer esse papel, sem 
contar que o rio Amazonas é praticamente mar, os navios entram no rio sem problemas. 
Rede hídrica e ferroviária do Brasil. Essa imagem deixa muito claro que o interior do 
Brasil, o “fundão”, na verdade é servido por uma vasta rede hídrica. Temos um desafio de 
integração entre mapa viário e ferroviário, alguns projetos que estão propostos, e já em 
execução, de expansão da rede ferroviária, na verdade, acabam por promover esse processo 
de integração entre o sistema hídrico e o ferroviário. Por exemplo, a extensão da Ferronorte 
se conecta a hidrovia do Madeira-Marmoré. 
A ligação entre oceanos.  
A questão da matriz. Temos, para o ano de 2001, 61% rodoviário, 21% ferroviária, 14% 
aquaviário, mas o interessante é o segundo da linha, o peso do minério na ferrovia e do 
derivado de petróleo pelo mar. Praticamente o aquaviário transporta petróleo e derivados, e 
60% do que transportava a ferrovia era minério.  
Nessa imagem falta a expansão da fronteira agrícola. Quero agradecer o Dr. Milton Xavier 
que está na platéia e sem o qual não fazemos esse tipo de análise. Aqui temos uma visão da 
produção de soja no Brasil em 1960. Agora uma visão de 80, o verde é produção 
intensificada, e depois uma produção do ano 2000. 
Claramente uma grande oportunidade para granéis e altos volumes por longas distâncias é a 
produção agrícola, aí só está a soja. Claramente indo para o centro-oeste na direção da 
Ferronorte, e o que já está concebido com a implantação. 
Aqui temos um exemplo comparativo da matriz de transportes. É evidente que o grande 
desafio brasileiro é transferir carga do caminhão para trem e hidrovia. Talvez não 
cheguemos à situação dos Estados Unidos, em que o transporte rodoviário é apenas 1/3, 
mas, se chegarmos à China, México, Austrália, poderemos imaginar saindo de 62 e 
chegarmos a 50%.  Isso significa que a gente tem um avanço muito grande a ser feito no 
transporte hidroviário e ferroviário, mas não é um desafio impossível de ser vencido. E 
também significa que, apesar de a gente imaginar um esforço muito grande, esse esforço 
tem muito a ver com exploração da infra-estrutura existente mais do que criar infra-
estrutura nova. Essa visão é central porque explorar infra-estrutura implantada com 
demandas estabelecidas é o negócio da iniciativa privada. Abrir eixos estruturantes, em que 
não há demanda de certeza de mercado, é um desafio difícil de ser enfrentado com lógica 
privada, mas explorar, manter e operar sistema implantado é uma característica da iniciativa 
privada. Não estou fazendo uma dicotomia rígida dizendo que a iniciativa privada não pode 
investir nisso. A situação física da infra-estrutura no Brasil mudou radicalmente nas últimas 
décadas. De um país, cujo desafio, era promover a integração dos mercados para um país 
em que os mercados já estão ligados por uma infra-estrutura em grande escala. Isso tem 
algumas conseqüências importantes.  
Aqui é só para efeito de comparação, coloquei aquela matriz de transporte sem minério. 
A primeira análise que coloquei foi essa, o que falta são os granéis agrícolas, pouco 
presentes. Esses números são de 2000. 
Estava falando sobre a concentração das malhas e infra-estrutura e a relevância disso. Se a 
gente olhar aqui o Brasil em termos de PIB e a população por regiões, a gente vê que onde 
a malha está implantada é onde estão as pessoas e o PIB. Esse é um fato significativo. Há 
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uma segunda imagem que também é importante, olhando a 100 km da costa e a 200 km da 
costa, temos algo como 2/3 da população e do PIB a 1.200km da costa. 
Isso quer dizer que, do nosso ponto de vista, preocupados com gestão de transporte, tomem 
isso como provocação para uma discussão de como agir nessa ênfase privada. Isso quer 
dizer que saímos de uma situação em que a infra-estrutura de transporte tinha que ser 
construída à frente da demanda para criar as oportunidades e que passamos para uma 
situação em que a infra-estrutura de transporte corre atrás da demanda. Existe um potencial 
de demanda concentrado e espalhado e não há meios suficientes para dar atendimento a 
isso. O próprio título do seminário coloca essa questão, como vamos escoar o que ser quer 
escoar. 
Essa é uma mudança radical, participei de outros debates em que há pessoas ainda falando 
na integração do mercado. Evidentemente que projetos estruturantes de criação de novas 
frentes continuarão sendo necessários, isso não acaba nunca. A maior parte do esforço de 
planejamento que se faz necessário, hoje, primeiro é usar da melhor forma possível, mais 
eficiente, mais economicamente a infra-estrutura existente. Segundo, manter, recuperar e 
expandir a capacidade dessa infra-estrutura. A lógica com a qual se enfrentou esses desafios 
todos, do ponto de vista de recursos públicos, se observa um decréscimo sistemático dos 
recursos alocados pelo governo federal em investimentos na área de transporte. É 
importante frisar que é dificílimo imaginar que esses recursos venham a crescer 
drasticamente no futuro. Imaginemos os próximos 4, 8 anos as dificuldades de alocação de 
recurso do governo federal e dos governos estaduais em projetos de infra-estrutura não vão 
desaparecer num passe de mágica, eu demorei três anos e meio para pegar um projeto, que 
já estava em andamento, e conseguir passar pelos obstáculos de natureza mental, não estou 
falando de arrumar dinheiro para fazer, nem de organizar o esforço construtivo gigantesco, 
que é necessário para fazer isso andar, só para fazer o papel andar de mesa em mesa. Ainda 
por cima temos essa situação do recurso que não vai se alterar porque a previdência social 
não vai parar de crescer. Os indicadores de educação no Brasil estão muito ruins, a saúde 
pública tem progressos, mas também não está bem. Dificilmente será possível uma 
mudança drástica de alocação de recurso existente, só um louco pode continuar a expansão 
da carga tributária do jeito que ela vem até agora. É a galinha dos ovos de ouro. Não 
podemos contar com o crescimento significativo de recursos, podemos mudar um pouco as 
orientações de um governo para outro, mas esses números não vão triplicar ou dobrar a 
curto prazo.  
A principal fonte de recursos que se estabeleceu para transporte, que é a CIDE, em 2005 
chegou perto de 8 bi, dos quais a metade, 4, estão alocados para o governo federal. Vamos 
ver a necessidade só de manutenção e recuperação. É uma estimativa, só manter a malha 
ferroviária federal em nível razoável custa 4 bi por ano se ela estivesse em bom estado. Um 
programa de recuperação mínimo, num horizonte de 10 anos, são 50 bi, com mais 5 bi por 
ano só para recuperar essa malha rodoviária federal, esquecendo os 100 mil km dos estados. 
O Brasil não dá conta nem para tratar de transportes, o Brasil nem dá conta da malha 
rodoviária pavimentada federal. Essa é a escala do desafio, a resposta a isso todos já sabem, 
os números que usamos aqui são os que usamos na execução de São Paulo, pode ser que, 
olhando o Brasil como um todo, caia um pouco, mas não vai ter energia, e há ainda o resto 
do sistema para tocar: ferrovias, portos e assim sucessivamente. 
Temos que arrumar outra solução para manter, recuperar e operar o sistema de transporte 
brasileiro. Recursos públicos federais, estaduais não vão dar conta principalmente dos 
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grandes sistemas, e depois de feito tudo isso teríamos que investir na eventual exposição do 
sistema. 
Um dos sistemas mais bem sucedidos que temos no Brasil, embora com uma forte 
controvérsia em relação ao custo para o usuário, é o nosso sistema paulista de concessões. 
Vou usá-lo não para fazer propaganda do governo do estado, mas para mostrar que existe 
um enorme potencial nesse ambiente em que a malha implantada e a demandada estão 
precisando de oportunidade de circulação para a iniciativa privada. O programa de 
concessão, na sua primeira fase, teve 3.500 milhões km de estradas concedidas, não inclui 
as rodovias federais, concedida apenas a Dutra, mas com plano de concessão para a Fernão 
Dias e a Regis e também a 153 potenciais para o lado de Ribeirão Preto. 
Se olharmos a CNT, estarão as 20 melhores e as 20 piores. As melhores coincidem com a 
malha paulista.  Isso é o potencial da iniciativa privada, 50% do transporte de São Paulo 
passam pelas rodovias concedidas. 
Na época que se concebeu o programa, e o Dr. Plínio conhece isso muito profundamente, 
pois participou, havia um total de 6 mil km de estradas no estado de São Paulo que 
poderiam estar sob administração privada, garantindo operação de boa qualidade, 
manutenção e recuperação regular, boa qualidade de tráfego, impostos regularmente a 
governo de estados, inclusive com o que eu chamo de sistema capitalista, que seriam esses 
6 mil km, gerando recursos adicionais para cuidar do sistema comunista, aquele que jamais 
poderá pagar a sua despesa, que serão os outros 15 mil km de estrada de linha potencial, 
que tem que existir porque a ambulância tem que chegar até a cidadezinha, mas jamais será 
capaz de pagar o custo dessa manutenção da infra-estrutura. 
Essa é uma saída que funciona apenas para os grandes volumes de transportes, para a nossa 
sorte, eles existem porque a demanda coincide com a malha implantada. 
Se há a questão da ampliação da participação da iniciativa privada, temos que pensar o que 
é possível fazer: primeiro é correr atrás da demanda, ampliar as condições para que a 
iniciativa privada transforme essa demanda em receita e administração adequada. Temos 
que criar alternativas de financiamento, o BNDES funciona evidentemente, mas o próprio 
Dr. Saturnino que me antecedeu faz menção à abundância de recursos no mundo para 
investimento, o que coloca a questão em segurança de retorno. Marcos regulatórios claros e 
estáveis. Portanto, manter o que conseguimos no estado de São Paulo nesses últimos12 
anos, a partir da iniciativa de Dr. Plínio. Regras estáveis para as operadoras privadas, 
inclusive agüentando uma reclamação intensa pelo uso do IGP-M como indexador. 
Autonomia, já mencionada, das agências de órgãos reguladoras. Na nossa experiência é 
uma função do estado, administração direta, mas a administração do contrato direto para 
garantir estabilidade e regras claras é a função da agência, mas como atribuições básicas. O 
governo tem que apontar algum rumo do que é importante porque isso sinaliza opções. 
Concluindo: 
Como provocação para os senhores, a nossa prioridade na infra-estrutura do transporte deve 
ser correr atrás da demanda. Uma concepção tipicamente de mercado, mas que tem a 
possibilidade, através do mecanismo de concessões, PPPs, gerar recursos, manter, operar, 
recuperar e até expandir capacidade do sistema. 
O eventual equilíbrio da matriz de transporte vai contribuir para melhorar custos, o nosso 
frete e os custos logísticos aqui mencionados, mas não vai diminuir drasticamente a 
importância do transporte rodoviário, embora ele reduza a sua participação, vai continuar 
crescendo nos próximos anos. Temos a esperança de poder substituir o transporte 
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rodoviário naquilo que ele é muito ruim, em longas distâncias e altos volumes de baixo 
valor agregado. 
Há algumas oportunidades, a questão das hidrovias, mas a principal é a cabotagem por 
causa da estrutura geográfica da distribuição do PIB e da população no Brasil e 
fundamentalmente a integração da parte hidroviária com a parte ferroviária para garantir 
acesso profundo à fronteira agrícola e às frentes de expansão.   
Iniciativa privada implica em concessões e PPP. 
Principais obstáculos: recurso público muito escasso e, a persistir a idéia de investimento 
em eixos estruturantes, a perspectiva de retorno é muito lenta. Isso deve ser feito, mas com 
parcimônia. 
Questão da regulação do sistema como um todo e órgãos ambientais, em particular é um 
problema, não tive coragem de colocar aí por escrito, mas algumas coisas precisam ficar 
claras. No sistema de regulação ambiental, precisamos ter muito melhor definição do que 
efetivamente está sob a administração dos órgãos ambientais. Hoje, não está claro isso. 
Precisamos de uma legislação radicalmente simplificadora dos processos, esse sistema de 
licença prévia de instalação e operação, talvez caiba no caso do Rodoanel, mas eu diria que, 
para fazer uma duplicação de estrada, uma licença seria mais que suficiente e, para pequeno 
empreendimento, talvez nem fosse necessário ter uma licença ambiental, bastaria uma 
licença da prefeitura que considerasse todos os fatores simultaneamente. Isso não tenho 
coragem de escrever ainda, só falar.  
Afetando esses negócios e esses investimentos, temos uma vasta rede de legislação fiscal, 
de transportes, de obras, toda ela extremamente complexa, e a camada ambiental veio se 
somar a essa estrutura anterior. Em algum momento, vamos ter que nos debruçar para 
simplificar essa vasta estrutura regulatória. A meta não é reduzir a arrecadação ou abrir 
mão de interesses públicos fundamentais como meio ambiente, boa qualidade de construção 
e etc. O fundamental é agilizar, simplificar fazer com que as boas práticas sejam cumpridas, 
mas com uma estrutura regulatória mais enxuta. Isso é um grande desafio para o qual não 
tenho resposta.  
 
Júlio Fontana Neto, presidente da MRS Logística 
Algumas coisas que foram ditas aqui são verdades absolutas e outras a gente precisa tentar 
colocar num rumo mais adequado. Essa discussão sobre gargalos logísticos, custos 
logísticos, não podemos perder o foco, muitas vezes focamos nas coisas erradas e isso leva 
um tempo enorme para a gente entrar no rumo correto. Lembro de várias reuniões no IE em 
que se falava no gargalo ferroviário no porto de Santos, a gente falava que não existe 
gargalo ferroviário no porto de Santos e agora está mais do que provado que não existe, o 
problema está no porto e não na ferrovia. Ela tem enormes problemas, mas não aqueles que 
foram levantados naquela época e hoje está provado que não existem. Algumas coisas que 
foram colocadas, principalmente as diferenças de custos logísticos brasileiros e americanos, 
uma primeira reflexão seria que, nos Estados Unidos, a carga anda e, no Brasil, a carga não 
anda. Um dos principais indicadores que temos na ferrovia chama-se trem hora parado, esse 
número é mais de 50%, provavelmente no caminhão deve ter um índice parecido de 
controle. Fica difícil de entender como o custo logístico nos Estados Unidos pode ser tão 
diferente do nosso se o caminhão aqui é subsidiado. O frete, em números absolutos, é 
ridículo o que se paga para um frete rodoviário. A carga não anda e há um enorme de um 
ativo que tem que ser remunerado e está parado. E, quando se diz que é preciso fazer um 
estacionamento enorme no porto de Santos, me dá arrepio porque a carga não pode ficar 
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parada, tem que andar. Estamos pensando onde colocar a carga parada e não onde vamos 
descarregar a carga rapidamente. Como é a circulação dentro do porto, quando se falou dos 
5 dias, dos 7 dias e dos 35 dias de um contêiner, é isso aí mesmo. Há a questão regulatória 
que está por trás e é nisso que temos que focar a solução. 
Não podemos perder o foco sobre o planejamento que precisa não ser apenas falado, mas 
praticado. Um pouco da planilha que o Paulo mostrou hoje, estamos com 26% de transporte 
ferroviário no Brasil, que vem crescendo 1% ao ano, mas ela tem um limite, não passa de 
30 – 32% em função das limitações de malha que nós temos. Os ganhos de produtividade 
vão acontecer e aí estamos usando o que já existe, fazendo aquilo operar, mas isso tem um 
limite. Não adianta a gente imaginar que a Ferronorte vai se estender no ambiente privado. 
Não existe retorno de capital e investimento em expansão de linha ferroviária. Eu me 
remeto a algumas coisas que já foram discutidas aqui, as carpideiras do agronegócio ficam 
chorando a situação, mas praticar o planejamento não acontece, aconteceu na soja, vai 
acontecer no sucra-alcoleiro de novo. Como a produção da soja caiu muito, o granel do 
açúcar está tendo uma demanda na ferrovia, mas o líquido não tem como, não existem 
vagões e muito menos ductovia para fazer, então isso vai acontecer sem planejamento. Por 
que para minério de ferro não falta transporte? Porque minério de ferro faz um 
planejamento para 8 anos e sabemos exatamente o que vai acontecer. Estou investindo hoje 
para que em 2010 a MRS transporte 200 milhões de toneladas e tenha um monte de 
projetos definidos de minério de ferro, exportação de Siderúrgica que vão acontecer. Isso é 
planejamento e é, por isso, que não falta transporte para esse tipo de produto. A gente está 
crescendo de forma agressiva na carga geral. 
Outra coisa é a questão regulatória. É uma questão maluca desse país, vou dar um exemplo 
de um ATM que todo mundo falou que é um negócio ótimo. A ANTT tem uma 
interpretação que uma empresa concessionária de ferrovias é uma sociedade de propósito 
específico, conseqüentemente não pode ser ATM. Está me forçando a fazer uma holding da 
minha empresa para que eu possa ter uma ATM. Isso é o fim do mundo e aí caímos na 
questão da reforma tributária porque o ATM também existe no papel e sem ter o 
conhecimento único de transporte. A questão do seguro resolvido vai onerar a cadeia de 
forma enorme, e isso não resolve nada. 
Apoiando o Saturnino, a questão da gestão profissional nos portos é uma coisa que 
precisamos resolver, senão não vai andar e ali é onde as coisas começam e terminam. 
Precisamos olhar também a questão de dragagem em porto, vamos parar este país por falta 
de dragagem. Até o porto de Sepetiba, que muitos diziam não ter problema, neste mês, 
ficou 10 dias colado no fundo porque ninguém draga. Santos está impossível, Rio de 
Janeiro nem se fala, sei que existem verbas alocadas para esse fim que não foram utilizadas, 
150 milhões de reais neste ano que foram realocadas para outros fins. Isso me foi dito na 
Casa Civil terça-feira. Cabotagem é uma grande solução, mas no Brasil temos poucas 
empresas, um serviço caro e ineficiente. 
Aquaviário e rodoviário. Soluções espetaculares com muitos investimentos já realizados, 
precisamos torná-los efetivos. Correr atrás da demanda é o que temos feito ultimamente, 
mas isso é caro. E como eu disse a integração ferrovia-rodovia existente hoje vem sendo 
realizada de uma forma meio amadora. A ferrovia na questão de utilização de recursos, 
todos dizem que a ferrovia não paga pedágio, o que é um engano, a ferrovia paga um 
enorme pedágio, eu pago 200 milhões de reais por ano de concessão, uma empresa que 
transporta 100 milhões de toneladas, a cada roda que entra no meu trilho, com carga ou sem 
carga, custa 2 reais por tonelada. É um pedágio bem maior que qualquer outro.  
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Outra coisa é que o agronegócio precisa se acostumar a fazer contrato de longo prazo, 
porque nenhuma empresa com capital investido que tem uma ferrovia vai fazer grandes 
investimentos se não tiver uma garantia do que vai transportar no futuro. Minério faz 
contrato de 10 – 15 anos. 
 
Paulo Manoel Lenz César Protásio, presidente da ANUT – Associação Nacional do 
dos Usuários de Transportes 
Hoje está começando a acontecer, a ALL hoje, com relação ao que ela conseguiu de 
contrato a longo prazo, viabilizou a sua extensão para chegar a Brasil Ferrovias. O 
agronegócio se antecipou ao processo da negociação, participando de forma inteligente 
nesta ação. 
Sobre aquilo que o Júlio falou que a carga não anda no Brasil, pode-se ver um trabalho do 
setor privado junto com o setor público, podemos usar como exemplo, são 65 instituições 
privadas trabalhando com a Receita Federal e onze anuentes, todos os ministérios estão 
envolvidos na alfândega, o endereço é www.procomex.org.br. Aí estamos fazendo exatamente 
o oposto do que se pratica hoje na alfândega. A relação construída com o governo é no 
sentido que, na alfândega, a carga somente anda quando o governo diz que é para andar. 
Nós queremos o contrário que a carga sempre ande e só pare quando o governo disser pare. 
Essa operação é a incorporação da tecnologia da informação e da transparência.  
A primeira coisa para trabalhar conteúdo é o IE propagar isso ao máximo porque essa é a 
forma de começar um grande exercício de buscar a reciprocidade, porque conteúdo na área 
de transporte de logística este país tem demais, só não tem isso organizado e planejado. 
Não tenho nenhum reparo à apresentação de Saturnino, que foi perfeita. A criação de um 
ambiente favorável aos investimentos do setor produtivo é mandatório. Eu gostei mesmo 
quando ele disse que tinha uma proposta de legislação que levaria o Brasil nessa direção, 
altamente produtivo, muito capaz de competir a nível interno e externo com sua capacidade 
produtiva. Esse deveria ser o primeiro conteúdo a estar dentro do site, a proposta que está 
sendo desenhada me leva a idéia de que é sobre esse tipo de ação de melhores práticas que 
se deve fazer esse banco de dados andar. É muito importante explicitar conhecimento 
porque é em cima de experiências que podemos tentar um processo evolutivo maior, não 
fazer nada que não tenha uma referência de experiência anterior porque vamos quebrar a 
cara. O Brasil não pode gastar nem tempo nem dinheiro para sair errado, é preciso que 
sejamos mais exigentes. Estou querendo sentar com as ferrovias na expectativa de fazer um 
upgrade das minhas intenções. Ficamos muito felizes desde que as ferrovias foram 
privatizadas porque passamos a ter trem. Isso não é suficiente, temos que crescer mais em 
outras direções e fazer aquilo que o Paulo falou no sentido de correr atrás da demanda. 
Quando ele mostrou uma curva descendente de investimento, ela começava quando era 
oficial o dinheiro que saía para a área de estradas até 1888. Ali tínhamos um grande 
investimento para um Brasil grande, capaz de dizer que sou um país que vou ser evidência 
no mundo desenvolvido, éramos maiores do que a China e a Coréia naquela época e hoje, 
se continuarmos a crescer do mesmo jeito, vamos levar 136 anos para ser igual à Coréia. O 
governo não pode resolver o problema de transporte sozinho, não vai resolver a ação do seu 
quadro logístico brasileiro sozinho, só vai poder fazer isso com o setor privado, dividindo 
as tarefas com o setor privado. Quem já ouviu falar no Celtran? Ninguém conhece. É aí que 
está sendo definido o futuro do transporte brasileiro, é aí que está sendo desenhado o 
conteúdo do transporte destinado ao Brasil, é aí que está se fazendo um grande trabalho 
para, em 19 de dezembro deste ano, mostrar ao Brasil o que a gente quer ser nos próximos 
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anos. É necessário que o governo também faça como o IE a sua divulgação, se nesse 
cenário com essas cabeças em que a gente pode falar de exortar conhecimento não se sabe 
do Celtran, estamos falhos.  
Eu cheguei ao Celtran porque sou usuário e estou preocupado em andar para frente, criar 
espaço, o contrário ao quadro do Paulo de andar atrás da demanda, a idéia nossa é, se 
possível, andarmos atrás da oferta. É o que acontece em muitos lugares do mundo, Estados 
Unidos têm usuários, mas só quando ele está no porto e quer tratar dos assuntos, então o 
usuário faz parte da administração portuária nos Estados Unidos porque está representando 
as aspirações da comunidade. Se você é Wall-Mart, você recebe, a cada tempo, alguém que 
bate a sua porta e oferece um transporte com menor custo, mais rápido e com melhor 
eficiência porque todo dia há alguém tramando alguma forma de competência maior, é 
assim que o mercado vive.  
O Celtran nos foi apresentado a partir de uma reunião em que o ministro dos Transportes 
foi referência para nós, a convite do ministro Furlan. O ministro Furlan juntamente com o 
ministro da Agricultura, Roberto, combinaram com os usuários uma ação consistente para 
mudança de comportamento.  
Na operação do Celtran que nos foi aberta a partir da idéia de que nós fomos somar o nosso 
esforço com o governo na pessoa do ministro Paulo Passos. É uma joint venture entre o 
Ministério da Defesa e o Ministério dos Transportes. Um com a visão do Brasil futuro, 
outro com a visão do Brasil presente, rastreado em cima de operações executivas. Lá está 
sendo desenhado um plano em que a retomada do planejamento está definida, em que a 
constituição de uma base de dados, já referenciados de como vão ser feitos, de todos os 
modais brasileiros. Vai estar integrado o conceito de territoriedade, aquilo que o Paulo fez 
na sua apresentação em relação à operação da conquista de São Paulo. É só fazer o espelho 
da cópia, planejar também nos aspectos logísticos e principalmente o ambiente fora da 
fábrica, fora da fazenda, longe da porteira. O que nós criamos no Brasil é inóspito para o 
processo produtivo, quando a gente sai da fábrica em direção ao consumidor, há uma trama 
completa de mobilizar atividade produtiva neste país. A logística só vai poder cooperar 
nesse ponto, quando ela abraçar a informação, além do quadro puro e simples do transporte, 
tem que abraçar o custo que está embutido no quadro tributário. O vinho que vocês tomam 
vem de Goiás porque chega ao Porto vai para Goiás e vem para São Paulo porque fica mais 
barato.  
 
Plínio Assmann, especialista do Instituto de Engenharia 
Uma referência ao que disse o Saturnino: infra-estrutura é planejamento estratégico. Foi 
dito aqui que o governo não pode resolver o problema de transporte sozinho, o setor 
privado também não pode resolver sozinho. E aí que está a chave essencial para resolver 
algumas questões que, por falta, há muito tempo, de planejamento no país, estamos nos 
envolvendo com áreas importantes da nossa economia como verdadeiras ilhas de 
ineficiência. Hoje, sabemos que somos auto-suficientes no petróleo, faço um cálculo rápido 
e vejo que os projetos de transporte que economizam petróleo no Brasil. Com essa 
economia de petróleo, nós poderíamos exportar petróleo mais do que exportamos hoje 
minério de ferro. Foi mencionado aqui pelo Paulo e pelo Saturnino a linha 4 do Metrô, a 
Região Metropolitana de São Paulo consome 6 bilhões de dólares por ano de diesel e 
gasolina, se nós tivéssemos mais uma linha como a linha 4 do Metrô que economiza 
petróleo, diesel de ônibus e gasolina de transporte individual, essa linha se pagaria em 
menos de 10 anos. Se o promotor dela fosse a Petrobras e a Petrobras deixasse de vender 
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petróleo no mercado interno a 40 dólares, a Petrobras está limitada no reajuste de preços de 
gasolina e diesel pelo controle da inflação. Se esse petróleo fosse liberado para a 
exportação, a Petrobras receberia 78 dólares, hoje no mercado quase o dobro. Outros países 
do mundo já deram e criaram fundos sobre a exportação de petróleo. Não exportamos 
petróleo hoje, mas, se tivermos um programa razoável de infra-estrutura urbana ou de 
carga, projetos como a Asa Sul do Rodoanel que economiza petróleo e que não considerou 
na sua viabilidade econômica neste fato. Se fizermos isso, encontraremos uma fonte para 
montar funding para projetos de interesse nacional que economizam petróleo. Petróleo no 
mundo é uma commodity em franco aumento de preço, a China vai demandar, nos 
próximos 6 anos, 6 milhões de barris por dia a mais. Isso é uma exportação equivalente a 
1/3 da Arábia Saudita e não existe essa fonte de petróleo no mundo disponível hoje. O 
petróleo vai aumentar de preço muito além do que está aí, o país precisaria investir já em 
projetos que economizem petróleo. Mas como convencer a Petrobras a entrar no negócio da 
MRS? Certamente essa é uma decisão de governo, nós precisaríamos criar duas coisas: um 
fundo sobre o diferencial de preço do petróleo do mercado interno e o preço de petróleo no 
mercado externo decorrente de projetos que economizem petróleo. Como fazer isso? Nos 
projetos que são examinados pelas nossas agências de fomento quer sejam o BNDES ou 
mesmo projetos que são encaminhados às agências de fomento internacionais, não se 
examinam as repercussões das externalidades. A única externalidade que examinamos nos 
nossos projetos são os impactos ambientais, mas não examinamos as economias que são 
externas ao projeto. Toda vez que se fizer ou modernizar uma ferrovia ou criar condições 
para evitar gargalos nos portos para dragagem. Essas economias não se medem em termos 
de petróleo. Petróleo já é hoje e será a commodity mais fundamental. Da mesma maneira 
quando um projeto de engenharia é examinado por uma taxa interna de retorno, precisaria 
que esse projeto fosse examinado também por uma taxa externa de retorno, mas era preciso 
convencer o BNDES e outras agências de fomento a aceitarem essa análise de projeto e é 
preciso que um fundo dessa natureza economize petróleo no Brasil. A Noruega está 
fazendo isso, ela é considerada os árabes de olhos azuis, eles criaram um fundo sobre 
exportação de petróleo, fundo para economia de petróleo dentro da Noruega, são economias 
de petróleo decorrentes das suas externalidades. A Noruega tem o melhor programa de uso 
de álcool e propulsão híbrida em transporte público na Europa. Vai importar álcool do 
Brasil. Outros países sobre outras commodities também criam fundos. O Brasil não tem 
nenhum programa que ligue infra-estrutura de transporte com economia de petróleo. Isso 
que eu queria propor ao debate.  
 
Saturnino Sérgio da Silva, vice-presidente Executivo da Fiesp – Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo 
Dr. Plínio a sua colocação sobre o funding, a proposta de alguma coisa ordenada com 
petróleo. A Petrobras acaba participando um pouco, por exemplo, a gente falava do ducto. 
Tenho estado bastante com eles, estão anunciando investimentos, até por conta do barril 
caro, são investimentos enormes 87 bilhões de dólares até 2011. Parte disso com certeza é 
gasoduto, alcoolduto, a Petrobras está se ordenando para ir a São Sebastião. Quanto à 
criação do fundo é um problema político que precisa estruturar uma ação coordenada para 
ter sucesso nisso.  
Como conseguir funding para infra-estrutura, eu participei de um evento em Nova Orleans. 
A cidade foi escolhida devido ao efeito katrina, onde estavam 500 investidores na área de 
infra-estrutura. O Brasil esteve participando, a Sabesp esteve lá apresentando projetos, a 
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Petrobras e outras empresas de infra-estrutura.  Participei da cerimônia de abertura e 
perguntavam como o setor produtivo via essa situação do funding no Brasil. Lá eu respondi 
que não tinha tanta preocupação com o funding desde que a gente conseguisse fazer a nossa 
lição de casa, que é criar um ambiente favorável ao investimento. Alguns projetos não são 
atrativos ao investimento privado, que vai fazer conta e só vai se tiver segurança. A 
Espanha vem de uma situação muito comprometida há 25 anos, resolveram tratar educação 
e infra-estrutura como comida, não trataram como política, e aí começa um planejamento 
estratégico. O pessoal da Espanha tinha uma economia que já tinha planejamento, eles 
tinham recursos da comunidade européia, eles tinham planejamento. Hoje o aeroporto de 
Madri, o terminal novo tomou 6 bilhões de euros numa PPP, a Espanha está colocando um 
trem rápido a 80 km, em qualquer lugar da Espanha vai ter um trem rápido. Nos primeiros 
dias do governo, eles levaram para o legislativo uma proposta de reforma, são várias, mas 
vamos falar de reforma fiscal. Nessa época, a Espanha tinha mil empresas formais, um ano 
depois tinha 700 mil, associado a isso tinha 12 milhões de trabalhadores formais. Esse 
número cresceu para 18 milhões em um ano, são pessoas que entraram contribuindo para o 
sistema da previdência, então equilibraram as contas. Essa situação eles não conseguiram 
por decreto, fizeram um grande estudo e calibraram. Há setor que pode pagar 30%, outro 
não. Aqui no Brasil a gente sempre ouve dizer que padaria não pode pagar imposto, eu acho 
uma bobagem isso, a padaria não pode pagar 30%, mas alguém pode pagar. É muito difícil 
para eles viverem na informalidade, era preciso fazer uma reforma que desse possibilidade 
de ingresso desse novo pessoal e com isso começa equilibrar contas. Tenho estado com as 
agências, elas falam que a relação dívida-PIB caiu para 45, o Brasil vira investimento, os 
outros indicadores são bons.  
Ambiente ferroviário, isso é verdade e faz parte de uma mudança de realidade. Tanto o 
minério quanto o petróleo no Brasil se organizaram em torno de transporte com frete barato 
porque havia uma grande organização que centralizava tudo isso, até hoje há o caso da 
Petrobras e o da Vale do Rio Doce, embora não seja exclusiva. Já o mercado agrícola, 
muito mais disperso, cresceu em função da ação privada, e aí o papel do governo pode ser 
ajudar organizar esse mercado de modo a viabilizar essa concentração e regularidade de 
demanda que viabiliza a implantação de investimentos rentáveis para o concessionário 
privado em ferrovia. Não estou dizendo que o governo não deva fazer nada, que seria um 
disparate, mas que a natureza da intervenção é outra. Precisamos criar mecanismos quando 
existe dificuldade de organização do mercado privado para viabilizar essa transição. Tem 
razão quem critica o caminhão subsidiado porque ele é o concorrente que mais atrapalha a 
expansão  do uso de sistemas de transportes mais eficientes para longa distância e grandes 
volumes, que são os casos da ferrovia e da hidrovia. A implantação de grandes eixos 
rodoviários pedagiados, se não zera, pelo menos, reduz bastante o subsídio que o caminhão 
tem. O resultante  aumento de frete e redução de rentabilidades tem como objetivo o 
aumento da competitividade dos modais alternativos. Esse é um ponto importante na minha 
palestra, estava frisando esse aspecto com o exemplo do programa de concessões de São 
Paulo. Há um grande  efeito indireto em se converter grandes eixos de transportes em 
estradas pedagiadas porque, além de melhorar eficiência e qualidade, o custo dessa infra-
estrutura passa a ser incluído no frete rodoviário. Isso viabiliza muitos negócios alternativos 
em outros modais de transporte. 
O Dr. Plínio colocou um programa para converter economia de petróleo em base para 
funding de expansão de infra-estrutura. Acho a idéia interessante, não sei como viabilizar 
isso do ponto de vista de um projeto de transferência de recursos. Há outras fontes 
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abundantes de recursos, o problema é trazer esse recurso para o ambiente de transporte e 
como converter a taxa externa de retorno em origem de recurso para os projetos. Nós, na 
Secretaria de Transportes, nos grandes projetos procuramos incluir uma análise do 
benefício social, no Rodoanel foi feita a conta qual a economia que os usuários do sistema 
de transportes da metrópole paulista têm com a implantação do Rodoanel. Então há a 
economia de quem passa a circular pelo Rodoanel  como os ganhos de quem fica na cidade 
e tem um pequeno aumento de velocidade média. Esses números foram calculados e fazem 
parte da nossa análise de viabilidade, mas o problema é como converter esse número que 
está espalhado na economia por milhares de usuários e empresas, como converter isso  
numa fonte de recurso adicional para ser incluída como financiamento do projeto. Na 
verdade o raciocínio que faço é que há um efeito na economia como um todo e retorna sob 
a forma de impostos com o aumento de negócios, mas diretamente a gente não tem uma 
resposta para essa questão. É um ponto extremamente importante porque, de fato, os 
retornos mais importantes de grandes projetos de infra-estrutura têm a ver com aqueles 
impactos que não são pagamentos diretos de frete ou algo que você possa objetivamente 
converter em recurso para investimento adicional. Isso funciona bem nos grandes eixos 
através dos pedágios.  
Há um tema fiscal que não tenho números, mas a gente devia pensar com muito carinho, o 
ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, tem um exemplo interessante de mudança 
tributário, que foi a redução do ICMS sobre o álcool. O interessante nessa redução de 
alíquota é que houve aumento de arrecadação: primeiro o crescimento dos negócios porque 
a redução de alíquota, quando é significativa, facilita. Isso depende de uma  série de outros 
fatores que não só a própria redução da alíquota, no caso tem o bicombustível, o aumento 
do petróleo, mas há um segundo aspecto que na economia brasileira passou a ser vital, 
dadas as cargas tributárias, é a redução da informalidade. Reduções significativas de 
alíquota trazem para o mundo formal um número enorme de negócios e atividades 
econômicas, que são convertidas em receita. Será que essa questão de reforma tributária é 
uma discussão para ser tratada como uma decisão pontual: eis aqui a reforma. Ou será que 
faz parte de um esforço contínuo de governo de identificar oportunidades em setores que 
estão crescendo com muita informalidade para aos poucos ir implantando processos de 
redução de alíquota. Eu acho que o setor de transporte é um em que a redução de alíquota  
teria a necessidade maior, provavelmente o impacto sobre todos os negócios de redução de 
alíquotas sobre os fretes resultaria em ganhos na economia e, por conseqüência, na 
arrecadação pública dos impostos diretos e indiretos, maiores do que as reduções de 
alíquota nos operadores de transporte acarretariam.  Isso tem que ser feito em detalhes, não 
adianta eu dizer genericamente, mas eu arriscaria que um programa de governo para 4 anos 
identificando oportunidades nessa direção e pondo em prática paulatinamente. Não é fazer 
uma mágica geral que resolva tudo de um instante para outro porque dificilmente será 
viabilizado e, às vezes, foge do controle do dirigente que está fazendo isso. Paulatinamente 
pode ser feito por medidas que nem são projetos de lei, são decretos, portarias e assim 
sucessivamente.  
 
Considerações Gerais 
Plínio Assmann, especialista do Instituto de Engenharia 
Os expositores de maneira geral foram claros, objetivos nas suas exposições, a melhor 
consideração que eu possa fazer no momento é na questão do planejamento estratégico, 
gostaria de me referir inicialmente ao país. O Brasil durante 50 anos teve uma estratégia de 
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desenvolvimento, da década de 30 até a década de 80, o Brasil tornou-se a oitava economia 
do mundo, teve uma estratégia muito eficiente nisso, o Brasil nesses 50 anos só foi 
ultrapassado pelo Japão e pela Coréia na época, mas, a partir de 80, perdemos o rumo e 
desaprendemos a fazer desenvolvimento econômico, ou seja, fazer investimento no Brasil, 
hoje é um ato de herói próximo da paranóia porque é extremamente difícil. O melhor 
emprego que o brasileiro pode ter é trabalhar em investimento porque é o investimento que 
gera futuros empregos. A infra-estrutura de transporte do Brasil é  hoje a principal ilha de 
ineficiência do país. O país tem demonstrado efetivamente belíssimas demonstrações 
mundiais de eficiência no agronegócio, hoje é o maior exportador de carnes, de soja, de 
frangos do mundo. Fez isso em pouco tempo, mas hoje a relação entre a área privada e a 
área pública nos investimentos é praticamente nula. O governo diz o seguinte: eu privatizo 
esse setor e saio dele ou diz nesse setor ninguém entra. Para viabilizar isso, temos uma 
oportunidade, toda a crise gera uma oportunidade, e a que temos hoje é usar a alavanca do 
petróleo que nós somos auto-suficientes. Vejo no auditório algumas pessoas que 
participaram comigo em campanha do “Petróleo é Nosso”, entendíamos, na época, que o 
Brasil conseguiria, no dia da auto-suficiência, alcançar os níveis de desenvolvimento que 
todos nós sonhamos, entretanto queimamos esse petróleo em fumaça, poderíamos ter 
mecanismos mais eficientes para isso. Quero me referir, Lafraia, ao Malcom, da Cepal, que 
fez uma referência sobre gansos voadores e os patos sentados. Os gansos voadores são os 
tigres asiáticos, a China, e nós somos os patos sentados.  
 
Eduardo Lafraia, presidente do Instituto de Engenharia 
Quero me desculpar por ter saído e vou justificar porque é uma causa nobre. Um conjunto 
de 50 entidades criou a União Nacional da Construção, tudo o que se faz no Brasil passa 
pela construção e lançou um documento chamado “A Construção do Desenvolvimento 
Sustentado”. Esse documento foi lançado agora de manhã, às dez e meia, e foi entregue ao 
candidato Alckmin, na Fiesp. Todas essas entidades que patrocinaram isso, inclusive o IE, 
se reuniram lá para entregar o documento. Vou pedir para deixar esse documento 
hospedado no nosso site, é muito interessante, são propostas para o governo nos próximos  
4 anos, são propostas factíveis, dizendo o quanto se investe e qual a conseqüência desse 
investimento. Se você está num determinado nível de IDH (índice de desenvolvimento 
humano), se você investir tanto em tais e tais setores, daqui há 4 anos você vai pular do 
sexagésimo terceiro lugar para o qüinquagésimo lugar. A idéia não é sonhar, mas propor 
soluções claras com números factíveis para atingir resultados palpáveis. 
Recebemos alguns e-mails cumprimentando o instituto pela pauta, mas principalmente pelo 
elenco de palestrantes e moderadores. Agradeço vocês pela presença, pelo tempo dedicado. 
Obrigado pela presença e pelo apoio.  
A provocação do César Meireles de trazer para este fórum a discussão sobre dragagem, o 
instituto aceita. Tudo o que se faz no Brasil passa pela engenharia e o que nós recebemos de 
sugestões sobre seminários, palestras, eventos são muitos, então toda vez que alguém me 
faz uma proposta eu aceito e convoco a pessoa que me fez a proposta para nos ajudar a 
desenvolver o trabalho. Não é fácil montar um painel com  as pessoas do gabarito que estão 
aqui conosco. Acomodar as agendas, acertar o temário e principalmente, César, se vamos 
discutir dragagem, vamos discutir para achar uma solução e implementar essa solução. O 
instituto aceita o desafio. Eu que sou de Santos, tenho consciência da dragagem no porto de 
Santos, e lá não é só um problema de engenharia, é um problema político da área ambiental 
que tem que ser envolvido nesse evento 
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Painel 2: Políticas, projetos e formas de financiamento 
Francisco Luiz Batista da Costa, diretor de Planejamento e Avaliação da Política de 
Transportes, representando o ministro dos Transportes, Paulo Sergio Passos 
É uma satisfação estar aqui no IE, sou sócio há 40 anos. Vejo pessoas com quem aprendi 
muito, pessoas com quem tive prazer de trabalhar. É uma satisfação voltar ao IE, eu que 
estou morando em Brasília desde 95, fiz a maior parte da minha vida profissional na 
Secretaria de Transportes do estado de São Paulo, quando o Adriano Branco era secretário. 
Isso tem um peso de retorno ao lar que é muito agradável.   
Essas três frases representam basicamente o tom do que estamos discutindo hoje. 
Investimento e infra-estrutura são fundamentais para o crescimento. Essas frases não são só 
retóricas, na verdade, decorre de análises feitas pelo FMI a pedido de alguns países, dentre 
os quais, o Brasil, no sentido que nosso país vem cumprindo a receita saudável de 
austeridade fiscal, a receita de responsabilidade fiscal, a receita de cumprir metas de 
superávit primário por longos anos. A constatação no Brasil e em outros países de que isso 
não basta para reduzir o gap de desenvolvimento entre esses conjuntos de países e os países 
mais desenvolvidos. Foi realizado um extenso levantamento bibliográfico para comprovar 
que existe uma relação direta entre investimento, infra-estrutura e desenvolvimento. Isso 
justifica essa idéia de que podemos fazer investimentos em infra-estrutura de forma 
específica e de forma excepcionalizada com relação ao cálculo de superávit primário. 
Crescimento de infra-estrutura é condição necessária, infra-estrutura nesse contexto é 
estratégico. Dentro da área de infra-estrutura, transporte é a área prioritária. Na área de 
infra-estrutura foi dito hoje cedo que o transporte é a ilha de ineficiência, posso não 
concordar com a ênfase, mas estamos longe da eficiência dos demais setores de infra-
estrutura, como energia e telecomunicações. 
Essas vou passar rápido, pois o Paulo apresentou qual a nossa malha de infra-estrutura. 
Essa malha é de dimensão de porte razoável, comparando puramente, em termos de 
densidade, existem regiões carentes, mas é uma malha que atende a concentração de 
produção econômico, mas temos um grande gargalo que é o desequilíbrio da matriz. Esses 
números sempre variam um pouco, o Júlio disse que já estamos com 26% de participação 
no mercado ferroviário, acho que esse é um fato digno de registro. No ano 2000-2001, eram 
20,2% de transporte ferroviário, isso quer dizer que ele vem não só acompanhando o 
crescimento do país porque está mantendo participação, mas está ganhando participação, 
está retomando o seu papel. Aquele patamar apontado por ele que vai chegar a 30% de 
transporte ferroviário, é um patamar de equilíbrio bastante mais adequado do que esse que 
vemos hoje. 
Esse gráfico foi apresentado com outras cores que é a comparação com outros países.  
E temos aqui alguns gargalos, são vários, mas vou me ater à questão de conservação. Foi 
apresentado hoje cedo, com base nos dados da Secretaria de Transportes do estado de São 
Paulo, que a receita da CIDE vai dar só para manutenção de rodovia, isso é um desafio. É 
ilusório achar que vamos conseguir fatias maiores do orçamento com premências em outras 
áreas como previdência, questões sociais, questões de segurança, saúde, educação, o 
desafio é esse. A receita da CIDE que é vinculada, não é de aplicação obrigatória, vai dar 
no limite para uma conservação em bom estado da malha rodoviária e fica o desafio de 
como conseguir outras fontes de financiamento para o setor. 
O setor ferroviário reclama com razão, ANTF. A invasão de faixas de domínio e de excesso 
do número de passagens de nível, cuja solução ainda é de responsabilidade do setor 
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público. O processo de privatização delegou à iniciativa privada a responsabilidade pelos 
investimentos em via permanente, material rodante. Eles estão fazendo isso, prova é o 
aumento significativo da sua participação na matriz de transporte, mas existem algumas 
atribuições do setor público, como a remoção de invasões, que não é uma questão de 
dinheiro, é uma questão de difícil solução, é uma questão social pesada. No caso do porto 
do Rio de Janeiro envolveu a companhia de habitação do município. Foi um processo 
complexo de montagem para fazer a remoção dessas famílias, não expulsá-las da faixa, mas 
dar um novo local para essas famílias poderem habitar. 
Outro ponto é o contorno de áreas urbanas, também é de responsabilidade do setor público 
equacionar essas questões. No mês passado, foi dado início às obras de um contorno 
emblemático no interior da Bahia entre as cidades de São Félix e Cachoeira. São cidades 
separadas por um rio, essas cidades são ligadas por uma ponte, que é rodo-ferroviária com 
uma faixa só de largura, e o trem por deficiência de estrutura e do tamanho do pátio 
manobra em cima da ponte, essa manobra do trem demora 6 horas e durante esse tempo as 
cidades ficam isoladas uma da outra. Esse é um contorno caro, em torno de 200 milhões de 
reais, fazer um anel ferroviário em cima das duas cidades. São gargalos que estamos 
procurando equacionar com os recursos disponíveis. 
Setor hidroviário. Em portos, as questões principais são coordenação e gestão, questões de 
dragagem. 
Nós passamos de uma realidade em que tínhamos uma vinculação do fundo rodoviário 
nacional que gerava quase 2% do PIB aplicado em transportes para uma realidade de 10 
vezes menos. Vendo o ano de 2005 é quase o dobro de 2004 e certamente mais do que o 
dobro de 2003. Esses valores de 2005 que o ministério está executando, tudo o que recebe 
de recursos, coisa na ordem 4,5 a 5 bilhões de reais, representa o teto realista de dotação 
orçamentária do governo federal na atual conjuntura. Concordo que a solução não é 
aumentar a carga tributária, temos que buscar outras saídas. É lógico que se a gente tiver 
condições de manter esse patamar de 5 bilhões de reais, orçamento proposto para 2007 é 6 
bilhões. Se conseguirmos manter um patamar dessa ordem por uns 10 anos, é lógico que a 
situação tenderá a mudar de figura, é mais do que o dobro do que estávamos aplicando nos 
últimos anos recentes, que coincide com a legislação de responsabilidade fiscal que impede 
outros tipos de aplicação. Essa é a origem dos problemas, não tem muito que discutir com 
relação a isso, não estou aqui defendendo a vinculação total de recursos novamente porque 
é empobrecer a discussão e a feitura do orçamento. A gente tem que ter capacidade no setor 
para discutir, para competir de forma tecnicamente consistente com os outros setores, mas 
descobrir alternativas de funding para as nossas necessidades. 
Os recursos de orçamentos são esses. Basicamente houve uma expectativa até uma ilusão 
de que os recursos da CIDE seriam suplementares à dotação orçamentária. Na verdade, são 
recursos que vieram substituir a dotação orçamentária. O Ministério dos Transportes hoje 
tem como previsão de receita o recurso líqüido da CIDE, que arrecada 7 bilhões por ano, 
20% são excluídos por conta da desvinculação de receitas da união, 29% são distribuídos 
aos estados de acordo com critérios estabelecidos em lei e o que sobra dá essa faixa de 4 
bilhões de reais, que são para o ministério fazer seus investimentos. 
Estou destacando na segunda linha o projeto piloto de investimento do FMI, quero me deter 
um pouco mais, porque a partir daquela constatação (CIDE – é um imposto vinculado à 
gasolina, Contribuição para Intervenção no Domínio Econômico). Isso na verdade é só um 
nome tributário, é um imposto que incide sobre gasolina, óleo diesel e álcool, pode incidir 
sobre qualquer combustível, mas atualmente só incide sobre esses.  É um valor, não é uma 
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alíquota, são alguns centavos que são cobrados para cada litro vendido. É uma receita que 
só pode ser gasta em transporte, em despesas de meio ambiente relacionado com transporte 
e em energia para equalização de custos e transporte de gasodutos. É uma aplicação muito 
restrita e é praticamente hoje o funding principal do setor de transportes. O Saturnino 
Sérgio da Fiesp disse que é um dinheiro virtual, é virtual no sentido que ele não se coloca 
além, acima da dotação orçamentária. Houve uma substituição de fontes e isso é uma 
decepção para todos que lutaram pela aprovação da CIDE, todo mundo achava que ela seria 
uma fonte adicional para o setor e não uma troca de fonte.  
Como cumprir meta fiscal. É uma condição necessária, mas não suficiente para dar 
desenvolvimento. Vamos eleger projetos que tenham o que a área econômica do governo 
chama de sustentabilidade fiscal. São projetos que no futuro, após sua implantação, vão 
gerar um desenvolvimento tal que compensa o país, no período da sua implantação, não 
penalizá-los como déficit primário nas contas públicas porque essa penalização será 
sobejamente compensada pelo rendimento fiscal que esses projetos vão dar. Estou 
destacando o aspecto fiscal porque o Dr. Plínio falou das externalidades, no caso não cabe 
análise de externalidades, tem que ser receita tributária que o projeto vai gerar. Portanto, 
tem a sustentabilidade que justificar perante todos os organismos internacionais que 
avaliam o desempenho do país do ponto de vista de responsabilidade fiscal. A 
sustentabilidade desses projetos específicos avaliza a idéia de não considerá-los como 
déficit primário. O Brasil está em companhia de mais 8 países no mundo fazendo durante 3 
anos essa experiência de excepcionalizar investimentos em infra-estrutura do cálculo de 
superávit primário. Esse é um dos mecanismos mais promissores para aumentar a 
capacidade de financiamento de infra-estrutura. Compensa eu aprofundar o meu 
endividamento porque depois vou me ressarcir, porque o projeto é bom, é um pouco na 
linha que foi colocado pelo Dr. Plínio sobre a questão do petróleo, dos mecanismos 
desenvolvimento limpo, créditos de carbono. Temos que investigar nos nossos projetos de 
infra-estrutura que têm benefícios de natureza ambiental e também de natureza fiscal 
porque não apropriar o projeto a esse tipo de ganho, seja o ganho de crédito de carbono, 
que é um mercado que começa agora a ser regular. Estava discutindo com o Paulo, a 
possibilidade de se fazer isso em termos efetivos. Um outro exemplo, o governo de Minas 
está negociando com o BIRD um programa de pavimentação dos municípios mineiros que 
não têm acesso asfaltado. Isso implica fazer licitações, as empreiteiras ganham e de posse 
do contrato se dirigem à Petrobras, às distribuidoras de petróleo e compram asfalto. O 
governo fez diferente, o DER comprou diretamente da Petrobras todo o material 
betuminoso que é repassado para as empreiteiras. Claro que o tesouro mineiro não gostou 
da idéia, mas só com esse artifício eles conseguiram aumentar em 20% a metafísica do 
programa.  Esse é um caminho que a gente precisa estudar com mais cautela porque não 
estamos querendo dizer que investimento em infra-estrutura não deve pagar imposto, mas 
utilizando o mesmo conceito de sustentabilidade fiscal. Se a gente comprova que um 
empreendimento pode ter sustentabilidade tributária, ou seja, eu não pago imposto durante 
a execução, foi o caso de Minas, o município, passando a contar com acesso pavimentado, 
vai ter um desenvolvimento econômico que se traduz em receita tributária adicional que 
compensa aquilo que o tesouro mineiro deixou de arrecadar no processo de pavimentação 
do acesso. Essa é uma outra linha que estamos considerando, o ministro Paulo Sérgio já 
teve uma reunião com o BNDES porque nenhum banco mundial financia imposto, ele 
financia empreendimento e investimento.  
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Terceira forma de financiamento, concessões, arrendamentos. No caso portuário, o 
programa paulista foi muito bem exposto, o federal está em andamento. Tão logo o TCU 
libere as suas últimas análises, vamos colocar a segunda etapa de concessões que pega 
Fernão Dias, Régis Bittencourt, conjunto de rodovias que totaliza quase 3 mil km na região 
sudeste. Depois disso vamos por um terceiro lote de concessões mais para o futuro, é uma  
alternativa. Evidentemente aquelas rodovias que têm um volume de tráfego e que têm uma 
possibilidade de pagamento de pedágio, a manutenção pode ser transferida para o setor 
privado. 
PPPs está no site do ministério, no site IFC, um órgão do Banco Mundial que realizou os 
estudos da parceria PPP de duplicação da Rio-Bahia. O primeiro trecho vai de Salvador a 
Feira de Santana, a remodelação e ampliação de capacidade. De Feira de Santana até divisa 
de Minas, com duplicação, entroncamento com a BR242, e depois aumento de capacidade 
com terceiras faixas se for necessário. O IFC realizou isso dentro de um acordo de taxas de 
sucesso, vai ser remunerado pelo vencedor do processo, vai ressarci-lo das custas dos seus 
estudos. Isso está na rua, no TCU, o edital está na rua.  
Outra PPP também em andamento, com uma modelagem um pouco diferente que é da 
continuidade da ferrovia Norte-Sul, de Estreito até Palmas. O edital está na rua, a licitação 
deve ser aberta na semana que vem para a iniciativa privada que vai pagar. O governo 
federal já contratou essas obras, mas o dinheiro para pagar esses contratos vai vir da 
operadora privada. É um modelo inovador. A Norte-Sul teve um início muito tumultuado, 
um descrédito muito grande, hoje ela trabalha bastante e já está carregando um milhão e 
seiscentas mil toneladas de soja por ano. 
Os estudos da ferrovia Norte-Sul foram feitos pela CAF – Corporação Andina de Fomento, 
no mesmo esquema da IFC sem desembolso financeiro do governo federal que será 
ressarcido pelo vencedor da licitação. Estamos com essa duas PPPs andando, embora a 
Norte-Sul seja uma subconcessão, tecnicamente nem precisa ser considerada como PPP. 
Estamos explorando outras modalidades, talvez o projeto mais emblemático disso seja essa 
complexa engenharia financeira que está envolvendo a construção da nova ferrovia 
Transnordestina. Não vou entrar em detalhes do projeto, mas a engenharia financeira é 
interessante, há um aporte de capital dos atuais acionistas, um compromisso de captar igual 
valor de novos acionistas, há um financiamento do BNDES e há uma participação de 
capital através de dois fundos o FINOR e o FDNE, que representam participação acionária, 
mas com rendimento no negócio. Assim como isso foi concebido a partir de uma sugestão 
do grupo privado da companhia ferroviária do nordeste para dar sustentabilidade 
econômica ao seu negócio, outras idéias podem vir. 
O ministro Paulo Sérgio tem mais de 30 anos de serviço público, não no Ministério dos 
Transportes, no Ministério do Planejamento. Tenho muitos anos de serviço público desde 
os anos da Secretaria de Planejamento do estado de São Paulo e estava angustiado com a 
falta de planejamento e mais com a falta do planejamento do Ministério dos Transportes, 
que tinha um paradigma de planejamento, cujo último plano foi feito em 1986, Podest - 
Programa de Desenvolvimento do Setor de Transportes. Foi feito pela primeira vez, não um 
planejamento federal, mas um planejamento nacional agregando todas as secretarias de 
transportes do estado.  
Estamos com esses tópicos principais, mas o importante é resgatar esse espírito de 
planejamento, eu vou falar rapidamente sobre o plano, a premissa que vamos considerar os 
aspectos logísticos, a racionalização da matriz em termos energéticos e econômicos. 
Introdução do conceito de territoriedade. O Ministério do Planejamento está encarando o 
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Brasil não só de forma econômica, que era um viés dos estudos dos eixos de que consolida 
o desenvolvimento em regiões já desenvolvidas, mas quer entender as vocações sociais e 
econômicas das várias regiões do país. Esse é um conceito de territoriedade de 
planejamento regional, de planejamento de território. O transporte é determinante da 
implementação desse conceito. Estamos articulados com o Ministério do Planejamento no 
sentido de ter essa integração. Tem que ter participação dos segmentos interessados, a gente 
entende que isso é um processo. 
Aqui é metodologia, vou pular. 
Estamos fazendo um planejamento naturalmente baseado nas técnicas mais modernas de 
modelagem, demanda e mapeamento das zonas de produção. Nesse caso, foi dito isso hoje 
cedo, vou até repetir a expressão “as carpideiras do agronegócio”, a gente não pode fazer o 
planejamento baseado no momento. O petróleo está a tantos dólares e a soja a tantos 
dólares, e no ano que vem como vai estar? Para a gente fugir dessa armadilha, estamos 
contratando a FEA da USP que tem um modelo desenvolvido pelo professor Eduardo 
Hadad da FIPE, um modelo macroeconômico de equilíbrio sustentado que considera a 
posição da economia do Brasil também no mundo e dentro do Brasil as suas regiões. Para 
evitar projeções do tipo que a Embrapa diz que agora vamos produzir 250 milhões de 
toneladas de soja. Como só vendemos 100, alguém vai deixar de vender 150 milhões de 
toneladas, não é tão simples assim. Esse modelo é de consistência macroeconômica que 
estamos usando para balizar todas as taxas de crescimento. Não adianta, nesse caso, ser 
voluntarista e achar que condições iguais vão dar soluções diferentes. Produções iguais vão 
dar resultados iguais, precisamos cautela nisso. 
Carregando da malha atual, com modelagem técnica, estão sublinhados dois pontos 
importantes: cabotagem que a gente tem que considerar como um aspecto mais especial, 
não é a questão do custo, mas de regulação. E a questão de aeroportos que, por uma 
peculiaridade brasileira, o transporte aéreo não é do Ministério de Transportes, é do 
Ministério da Defesa. Como estamos fazendo isso junto com o Ministério da Defesa, eu 
vou chegar ao Centran, vamos ter transporte aéreo. 
Vamos trabalhar com os próximos PPAs. Planejamento de 16 anos a partir de 2008. Vamos 
ter a modelagem da FIPE dando todos esses parâmetros. A lógica é simples, o transporte 
não pode ser o ponto impeditivo do desenvolvimento, tem que ser o instrumento que 
permite o desenvolvimento. Temos que identificar esse desenvolvimento, quais são as 
tendências futuras das atividades econômicas atuais, das atividades econômicas potenciais e 
rebater isso na malha de infra-estrutura e evitar que haja gargalo no setor de transporte. O 
modelo da FIPE é 600 mil equações, 180 mil variáveis. 
Esse modelo da FIPE gera uma relação de superávit e déficit econômicos entre as regiões 
que a gente analisa. Vamos trabalhar com 550 microregiões do IBGE. Depois disso, a gente 
traduz essas relações econômicas porque eles fazem análise por 80 produtos em 42 setores 
da economia, a gente traduz isso para volume, rebate esse impacto na malha utilizando a 
modelagem de transporte convencional.  
Não é só isso, não se pode ficar só o viés dos projetos que se justificam economicamente, é 
necessário ter um conjunto de projetos que não se justificam exclusivamente pelo nexo 
econômico. De manhã perguntaram se deve se investir em eixos que não tenham demanda, 
alguns casos se justificam por conta de indução ao desenvolvimento, redução de 
desigualdades regionais, segurança nacional, ocupação de território. São projetos que 
podem ter uma justificativa econômica mais fraca. Por exemplo, IRSA, integração da 
América Latina, os projetos de transporte aqui na região sudeste da IRSA, todos se 
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justificam economicamente. Aquela estrada que sai do Acre e vai para o Peru na região de 
Cuzco é um projeto de indução de desenvolvimento, é lógico que o tráfego inicial dela, e 
por vários anos, não justifica aquele empreendimento, mas tem um potencial de fixação das 
populações nas regiões e tem um potencial de aproximação e da descoberta de 
complementariedades latentes entre as economias daquelas regiões. 
Centram – é uma entidade virtual criada a partir de duas portarias conjuntas entre o 
Ministério dos Transportes e o Ministério da Defesa,  que utilizam as âncoras do IME – 
Instituto Militar de  Engenharia - e do IPR, são dois centros de excelência da engenharia 
brasileira. O IME, utilizando a Fundação Ricardo Franco como instrumento de contratação, 
é uma entidade que não existe do ponto de vista formal, não tem CNPJ, mas existe 
fisicamente, está no antigo prédio do DNER, edifício Maurício Joupert. Lá estão 
desenvolvendo uma série de estudos, conseguindo agregar consultores individuais, gente do 
próprio estado, consultores contratados, por exemplo, Vando Borges que foi secretário 
geral do Ministério dos Transportes está contratado, Marcelo está contratado como 
funcionário da Fundação Ricardo Franco. Temos cerca de 20 consultores contratados, como 
pessoa física, que estão fazendo esse tipo de planejamento. Estão fazendo também 
pesquisas específicas sob encomenda dos dois ministérios, destaco plano nacional de 
pesagem. Estudo, estratégia e localização das praças de pesagem que começam a ser 
implantadas no ano que vem. Estudo de argila calcinada para pavimentação de rodovias no 
Amazonas, que não tem brita, junto com o IPR. Fizemos nove reuniões regionais, estamos 
agora apresentando no IE, estive apresentando para o Confea, para o CREA do Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Paraná, estivemos na Fiesp, no Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social, estamos num processo de parceria com a sociedade. Posso falar que 
esse não é um plano de um governo, é um plano do estado brasileiro, vai durar 4 governos, 
estamos no processo de participação, esse processo não se extingue no dia 19  de dezembro. 
Ao contrário, começa o processo de planejamento permanente, é a razão de ser do 
departamento que é atualmente e eu chefio e só tem razão de ser se virar um processo de 
planejamento a partir do ano que vem.  
 
Manoel de Andrade e Silva Reis, professor de Logística da FGV – Fundação Getulio 
Vargas 
Estou representando a Fundação Getúlio Vargas que tem se envolvido ultimamente com 
logística de uma maneira mais estruturada. Nós tivemos um evento em abril, Fórum 
Intermodal FGVC Log. Durante a feira intermodal foram feitas várias apresentações e 
combinei com o José Olímpio que falaria sobre intermodalidade, que é um tema importante 
na capacitação do país em transportes, redução de custos e aumento da produtividade. 
O Celog – Centro de Excelência e Logística e Cadeias de Abastecimento da Escola de 
Administração de Empresas da FGV - é uma entidade recém-criada há um ano. O objetivo 
é desenvolver trabalhos na área de logística e de cadeias.  
Estrategicamente o Celog pretende ser no Brasil um referencial em conhecimento 
estratégico no processo de gestão nas áreas de administração, logística, administração da 
cadeia. Sua missão é estimular e viabilizar a geração e sistematização, difusão e aplicação 
de conhecimentos sobre estratégia e processos de gestão, tanto na área de cadeia de 
abastecimento quanto na área de logística. São áreas altamente relacionadas. 
Basicamente o Celog está desenvolvendo conhecimento sobre logística em âmbito nacional 
e internacional e nos diversos aspectos de administração da cadeia, de forma a contribuir na 
melhoria das empresas brasileiras no mercado nacional e internacional e o desenvolvimento 
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econômico do país. As áreas de atuação são pesquisa, capacitação e comunicação. Pesquisa 
inclui todos os desenvolvimentos que estão sendo realizados, a capacitação está associada a 
cursos, treinamentos, eventos, buscando transmitir ao mercado conhecimentos na área, e 
comunicação é processo de divulgação mais ampla. O Celog tem um site, divulga seus 
trabalhos por ele, tem outros meios de comunicação como revista. 
A FGV tem um grande centro de estudos. São 19 centros, que trabalham em associação 
com parceiros. No caso do Celog, temos 3 associados: a Colúmbia, que é uma operadora 
logística, a Integration, que é uma empresa de consultoria, e a ANTF – Associação 
Nacional dos Transportes Ferroviários.   
Falar um pouco de intermodalidade, falar um pouco de conceitos. 
Tem dito no mundo que os modais de transportes são segmentados e desintegrados, é uma 
tendência natural, é preciso trabalhar para conseguir integrá-los e torná-los compatíveis.  
Cada modal busca resolver seu problema, explorar seus próprios benefícios buscando 
oferecer confiabilidade, segurança, ninguém está errado fazendo isso, mas a integração é 
uma necessidade absoluta. Essa falta de integração tem sido estimulada pelas próprias 
políticas públicas no mundo todo e no Brasil em especial. Perdemos grande parte da nossa 
capacidade ferroviária no Brasil num período de estatização que foi um processo de 
desmotivação dessa integração intermodal.  
Tanto a Europa quanto os Estados Unidos têm feito esforços muito grandes no sentido de 
criar integração entre seus modais e quebrar esse processo de isolamento entre os diversos 
modais através do que se chama de intermodalidade. 
No Brasil, essa preocupação com a integração está nascendo e já há um conjunto 
significativo de iniciativas nesse sentido. A intermodalidade realça o desempenho 
econômico da cadeia de transportes pelo uso de modais de maneira mais produtiva. A 
intermodalidade é um processo de usar os modais nas suas melhores competências para 
cada programa de transporte. Combinação de modais para que se tenha a melhor solução. 
Uma definição de transporte intermodal para nós nos situarmos idealmente como transporte 
através de dois ou mais modais utilizando as melhores características de cada modal de 
forma a reduzir custos, resistências ao fluxo contínuo de cargas ao longo do processo de 
transporte como um todo.  
Esse conceito pressupõe ciência das interfaces, os terminais intermodais são o processo que 
permite a efetividade do transporte intermodal. Se não tiver terminais eficientes que não 
trazem perdas, tanto de produto quanto de tempo, posso dizer que estou praticando a 
intermodalidade. Ela é praticada na medida em que procuro usar de cada modal a sua 
melhor característica para todas disponíveis para aquele trecho. 
Dentro desse contexto, o conceito de terminal intermodal é um conceito de terminal 
eficiente na integração entre modais. Terminal intermodal não é apenas aquele que integra 
dois modais de forma eficiente. A intermodalidade significa eficiência porque tem que 
haver ciência no processo como um todo. O Celog tem como uma das suas prioridades 
conscientizar empresas e governos para a urgente necessidade de se pensar transporte de 
forma integrada no Brasil, em particular através da intermodalidade. 
Por isso, o Celog criou o Fórum Intermodal. Sua primeira edição foi realizada em abril e 
pretendemos que seja contínuo. A feira intermodal tem uma participação de 2 anos da Fiesp 
e, a partir deste ano, a FGV através do Celog começou a participar.  
Intermodalidade no Brasil. 
Essa é uma rede não completa, mas mostra alguns canais importantes. Rio Madeira é um 
canal importante para a intermodalidade, já existe um projeto chamado Magi, que escoa 
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soja da região norte do Mato Grosso, parcialmente de Rondônia pelo rio até o terminal de 
Taquatiara. Este recebe navios marítimos até 70-80 mil toneladas, portanto, é um processo 
de importação bastante conveniente. Essa criação permitiu reduzir 30-35 dólares na 
logística terrestre na exportação de soja no Brasil. Temos um custo logístico terrestre 
bastante elevado. Isso é parte do custo Brasil, certamente tem sido discutido muito.  
Aqui temos canal intermodal também. Na verdade, existe a ferrovia Norte-Sul que corta 
aqui, temos a ferrovia Carajás, temos alguns sistemas ferroviários chegando até Vitória, rio 
Paraná, a Ferronorte e assim por diante. 
Vou mostrar alguns processos em andamento dentro desse contexto de intermodalidade no 
Brasil. 
Esse é o projeto Magi, aqui é o terminal em Porto Velho. Na verdade, vem pela rodovia 
BR364 até Porto Velho, de lá em barcaças desce o rio Madeira até esse terminal do rio 
Amazonas, terminal de Taquatiara, de porte significativo, em que correias levam a soja para 
os armazéns e depois a exportação é feita através de navios que atracam nessa posição.  
Essa é uma barcaça descendo o rio Madeira. Esse é outro aspecto interessante do transporte 
fluvial. O sistema Tietê-Paraná tem uma certa limitação de capacidade especialmente o 
Tietê em que as eclusas são de pequeno porte. No Tietê temos comboio de 2.400 
eventualmente 4.800 toneladas fazendo desmembramento. Lá já se chega a quase 20 mil 
toneladas por comboio. Há um rio que permite escoamento de um volume muito maior, 
temos diferentes situações nos nossos sistemas de transporte. 
Corredor Centro-Norte e Corredor Norte. São corredores trabalhando com a soja, cujo 
objetivo é captar a soja do Mato Grosso, de Tocantins e também do sul do Mato Groso e do 
sul do Piauí, convergindo para a ferrovia Norte-Sul e depois para a ferrovia de Carajás, mas 
ambas levando ao terminal em São Luís para embarque direto. É uma solução que ainda 
tem seus problemas por vários motivos, já foi dito pelo Francisco que já existe uma 
concentração grande de operações de estreito às margens do rio Tocantins. 
Sistema Araguaia-Tocantins, esse é um sistema de grande futuro associado com a ferrovia 
Norte-Sul, que tem uma capacidade no conjunto de fazer um escoamento bastante 
significativo com custos muito menores e com menores problemas de trazer essa soja para 
o sul do Brasil ou para o porto de Santos ou para o porto de Paranaguá.  
Esse é o sistema ferroviário do Nordeste na sua condição atual. Esse é o sistema ferroviário 
associado à Transnordestina. Na verdade, ela vai ter um trecho de bitola métrica e um 
trecho de bitola larga e vai dar acesso aos portos de Suape e Fortaleza. 
Essa extensão poderá acontecer no futuro, aqui está a ferrovia Norte-Sul chegando a 
ferrovia de Carajás e no futuro chegando a Belém. 
Essa ferrovia Norte-Sul como ela está projetada. Já existe um trecho operacional, a intenção 
agora é que a PPP vá até Palmas. Esse financiamento é um processo em que o licitante 
entra com o valor para poder terminar a construção e poder operar. Para começar a operar 
exatamente o que já existe. 
Na verdade, estamos conseguindo fazer uma integração nessa região toda vindo a 
Transnordestina ser completada, mais o sistema Araguaia-Tocantins, mais a Ferronorte. 
Cria-se uma integração efetiva nessa região centro-norte e nordeste. 
Em termos de Sul, Sudeste, temos a ALL que até pouco tempo atrás operava essa malha, 
boa parte da malha argentina e todo o sul do Brasil, pegando uma parte do sul do estado de 
São Paulo, que na época passou da Fepasa para a ALL. 
Mais recentemente, a ALL adquiriu os direitos sobre o Brasil Ferrovias, que é esse conjunto 
que está aí. Ele tem um sistema de bitola métrica que vai até Corumbá, podendo chegar até 
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Ponta Porã, chamada de novo oeste, até recentemente. Essa parte em preto é o sistema de 
bitola larga e a vermelha é a Ferronorte que se integra com esse sistema de bitola larga. 
Mais adiante está sendo construído a parte que vai do Alto Araguaia até Rondonópolis, que 
é o trecho que está sendo feito na ordem de 230 km. A convergência para o porto de Santos 
se faz tanto em bitola estreita quanto bitola larga, que é um sistema de bitola mista com 200 
e poucos km descendo a serra num sistema de aderência normal. No caso da MRS chega ao 
porto de Santos, mas através da cremalheira, inclusive no momento está desenvolvendo um 
sistema de teleférico ou de correias para descer a serra com minério. Esse sistema é 
importante e integra basicamente todo o sistema ferroviário nacional porque ele integra 
com as ferrovias que vem do norte e debaixo. Esse sistema tem algo em torno de 4.500 km, 
sendo adquirido pela ALL, que passou a ter um total de 20.250 km nesse novo contexto. O 
Brasil é conhecido por ter distâncias ferroviárias relativamente pequenas na produção de 
transporte, temos como média 500 km. É desejável que essa distância seja maior porque é 
nelas que o transporte ferroviário é mais vantajoso. Esse tipo de integração e também o que 
já foi citado pelo Francisco o problema da pouca integração entre os diversos operadores. 
Agora chega até Rondonópolis, o próximo passo seria até Cuiabá, depois até Porto Velho e 
eventualmente até Santarém, criando uma integração norte-sul que o Brasil não tinha em 
termos de ferrovia. O Brasil é vazio em ferrovia na região oeste, na região norte. A norte-
sul indo até o norte, criando-se a Transnordestina, a Ferronorte indo até Santarém que pega 
uma parte central, passando por uma região produtora também. Santarém hoje é um porto 
importante de implantação de soja, e os veículos estão chegando lá por rodovia, mas 
poderão chegar no futuro por ferrovia captando carga mais ao sul. 
Uma informação foi passada pela ANTF que as transferroviárias têm criado sistemas de 
interação intermodal, segundo o Rodrigo Villaça, diretor executivo na ANTF. Já foram 
constituídos 32 terminais intermodais, principalmente integração rodovia-ferrovia no 
Brasil. Estou citando algumas: Recife, Camaçari, Colatina - Espírito Santos, Uberlândia - 
Minas Gerais, acesso ao porto seco, Casablanca, Maringá, Lajes. Portanto, a necessidade da 
ferrovia de operar e se expandir acaba batendo da intermodalidade, criar condições para que 
haja uma interação ferrovia-rodovia mais adequada. Isso tem se proliferado pelo país de 
maneira expressiva e é muito desejável que a ferrovia tenha acesso aos principais pontos 
produtivos do país, principalmente na área de commodities, mas também na área de carga 
geral. O governo do estado de São Paulo está pensando seriamente em fazer transporte de 
carga geral no estado.  
Estou usando um slide da Secretaria de Transportes mostrando que está sendo concebido 
um conjunto de 4 plataformas logísticas na Grande São Paulo próximo ao Rodoanel. Seria 
um sistema de recepção de cargas, eventual armazenamento para uma posterior distribuição 
na região da Grande São Paulo com veículos de porte menor. Entendemos que, com o 
Rodoanel e com o Ferroanel, vai se criar uma barreira ao acesso do veículo de maior porte a 
essa região metropolitana. A idéia é que haja corredores ferroviários de alta velocidade, de 
alta capacidade para fazer a conexão entre as regiões extremas do oeste do estado, a grande 
São Paulo e o porto de Santos. Pensa-se em São José, pensa-se em Campinas e alguns 
locais do interior também. Plataformas logísticas são áreas de grande porte, 150-200 
hectares. Em Saragoza está se construindo uma de 1.200 hectares, há grande conjunto de 
armazéns, de sistemas de operação logística, interação intermodal pelo menos entre a 
rodovia e a ferrovia, se possível, com hidrovia também. Um sistema de apoio à operação 
dessas empresas nas plataformas, sistemas de serviços de tal forma que se cria um conjunto 
integrado para onde converge e sai todas as cargas para uma determinada região. O governo 
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do estado está pensando nesse conjunto de plataformas como um instrumento de ocupação 
urbana, de localização e de moradias. É todo um processo, mas basicamente é um processo 
de intermodalidade perseguido pelo governo do estado. O plano diretor de desenvolvimento 
dos transportes está sendo renovado, atualmente atualizado e certamente essa figura de 
plataformas logísticas vai desempenhar um papel importante nesse processo. 
O Celog está envolvido com esse tema de plataformas logísticas e deve realizar um evento 
sobre plataformas logísticas em setembro e um curso que está sendo concebido a esse 
respeito. Curso de logística mais focado em aspectos regionais, planejamento integrado de 
logística. 
Em termos de intermodalidade existe uma dificuldade de interação entre diferentes sistemas 
de bitola, distância entre dois trilhos. O Brasil tem duas bitolas principais 1,60m e 1m. 
Além disso, a interação entre rodovia e ferrovia é um processo que demanda transbordos 
que têm problema de causar avaria em certas cargas e ao mesmo tempo um custo envolvido 
e tempos longos. É um sistema concebido no exterior. Há o sistema americano, o espanhol, 
esse sistema que a Random está fazendo no Brasil é um sistema de patente espanhola. Na 
verdade, ele é a transformação de uma carreta rodoviária num vagão ferroviário, é uma 
carreta especial. A ALL tem mais de 200 carretas dessas e está usando no Brasil, mas não 
para a Argentina devido ao problema de bitola. Como está se usando muito contêiner no 
tráfego Brasil-Argentina, esse processo de transbordo de contêineres é muito fácil. É um 
sistema que permite a intermodalidade de maneira eficiente, em poucos minutos se monta 
um vagão a partir de uma carreta rodoviária. 
Quando eu falei das plataformas logísticas que o governo do estado está concebendo, elas 
estão voltadas para carga geral porque no estado de São Paulo é um volume grande, 800 
milhões de toneladas ano. O nível de transporte ferroviário, no Brasil, dessas cargas deve 
chegar a algo em torno de 25-30% da carga que flui nessa direção radial num período de 20 
anos. 
Esses são os dados do Celog, nosso site, telefone. Basicamente entendo que a 
intermodalidade é um processo extremamente importante, é bastante relevante o trabalho 
que o Ministério dos Transportes está fazendo, é bastante alvissareiro para quem lida com 
problemas logísticos de transporte. A gente viu isso ficar parado durante muitos anos, essa 
notícias todas são muito boas e sugiro que a intermodalidade seja levada também em conta 
no que tange a terminais. Integrações, às vezes, uma integração demanda um pequeno 
investimento, um pequeno esforço e podem ser criadas rotas bastante significativas.  
 
Sérgio Paulo Perrucci de Aquino, secretário Municipal de Assuntos Portuários e 
Marítimos da Cidade de Santos 
Em nome da prefeitura de Santos, agradeço o convite de estar aqui para debater questões de 
logística e de infra-estrutura.  
Se nós pudéssemos antever, talvez essas palestras seriam colocadas de manhã, e as de 
manhã agora, em termos da seqüência de dados, recebemos uma informação de dados 
muito grande à tarde, palestras muito bem fundamentadas, na parte da manhã também 
muito bem fundamentadas, mas com foco em conceitos. Os debatedores da tarde têm o 
privilégio de poder juntar tanto os conceitos quanto os dados que recebemos. Dentro da 
função de debatedor, vou me permitir apresentar alguns conceitos e posicionamentos para 
criar alguns confrontos e avaliar um pouco sobre isso.  
Tanto nas palestras da manhã quanto nas da tarde, dentro do aspecto infra-estrutura e 
escoamento, desculpe vou puxar a sardinha para o lado da minha função, não sentimos o 
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mesmo peso de importância e o grau de importância na questão portuária quando se falou 
nos sistemas de trânsito. Nos caminhos por onde a carga transita, para nós isso é 
preocupante porque ouvimos do Francisco um exemplo que demonstra exatamente o que 
estamos vivenciando hoje. Ele comentou sobre uma ponte que liga duas cidades e, por ser 
estreita e ser rodo-ferroviária, deixa as duas cidades isoladas durante um tempo. Hoje, 
estamos vivenciando no comércio exterior brasileiro pontes estreitas nos principais portos 
brasileiros. São sistemas e equipamentos em que a carga chega e tem que ficar parada no 
pátio de estacionamento. Estamos tratando as questões de infra-estrutura mais como 
problemas de sistema viário dos municípios do que como sistema viário de escoamento. 
Quando se defende estacionamento ou pátio regulador é porque precisamos resolver o 
problema das ruas dos municípios portuários que ficam intransitáveis. Não é porque 
estamos tratando isso como solução para o escoamento da carga. O enfoque portuário 
precisa ser muito bem trabalhado na questão da infra-estrutura.   
Os financiamentos e políticas que compõem o título deste painel. Na questão de 
financiamentos todos os seminários em que vamos para falar sobre financiamento e sobre 
formas de financiamentos, temos ouvido que financiamento não é problema em termos de 
disponibilização de recursos, principalmente para as iniciativas privadas, hoje temos 
recursos disponíveis. Em muitos momentos também temos recursos disponíveis do poder 
público só que nós temos nos defrontado com procedimentos para utilizar ou acessar esses 
recursos financeiros. Os dados estatísticos que o Cape tem recebido demonstram recursos 
que foram disponibilizados pelo governo federal para investimentos públicos no porto de 
Santos que não foram utilizados por outros problemas. Não podemos ficar eternamente 
dizendo que temos problemas de financiamento. Neste momento temos problemas ou de 
acesso ou de gestão, de recursos não. 
Quando falamos em recursos, ouço muito falar de uma sigla PPP. Há muito tempo se fala 
nisso, hoje de manhã perguntaram qual seria o grande exemplo de PPP mundial, eu 
costumo dizer que o grande PPP deste país está sendo implantado há muitos anos e pouco 
se fala dele. Ele poderia ter outro nome Porto Público Privado porque a lei 8.630 implantou, 
neste país, o grande programa de parceria público-privado, que é a presença de 
investimento e de atuação do poder público e da iniciativa privada. O sistema portuário 
brasileiro atual é o poder público cuida da infra-estrutura e a iniciativa privada cuida da 
supra-estrutura; o poder público administra os serviços da infra-estrutura e os serviços 
públicos condominiais, a iniciativa privada administra a superestrutura e opera as cargas. 
Temos uma parceria público-privada implantada neste país desde 1993 que gerou grandes 
resultados até o momento em que essa parceria começou a ter problemas de gestão com 
seus agentes, que é o poder público, e problemas de mudança de regras no meio do 
caminho. Com isso chegamos a um primeiro grande conceito que precisamos trabalhar para 
discutir infra-estrutura, precisamos que cada um dos agentes, em qualquer público-privado, 
cumpra integralmente com suas responsabilidades. Nesse exemplo porto público-privado, 
estamos tendo sérios problemas há algum tempo, o poder público que deveria dar 
andamento aos investimentos de infra-estrutura não o fez na mesma velocidade em que a 
iniciativa privada atuou, o poder público que tem a responsabilidade pela gestão dos 
serviços condominiais não está atendendo com parâmetros de eficiência e eficácia 
administrativa, o poder público que tem sob sua responsabilidade a caneta das regras e 
deveria garantir estabilidade delas não está cumprindo, tem constantemente mudado as 
regras do jogo por repetidas vezes, colocando novos interlocutores no sistema. A iniciativa 
privada também tem falhado, ela que tinha e tem responsabilidade de representatividade em 
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órgãos e agentes que participam do sistema, por exemplo CAP -  Conselho de Autoridade 
Portuária. A lei 8.630, quando mudou o sistema portuário do país, criou um novo agente 
que em linhas gerais é a sociedade, aliás, é o primeiro sistema de controle externo 
implantado neste país. Eu costumo dizer que a lei 8.630 revolucionou muito, aquilo que se 
fala que é preciso implantar neste país, ela implantou a nova lei dos portos no Brasil, 
quando se fala hoje em fiscalização externa, é a sociedade controlando algo, a lei 8.630 em 
1993 criou isso. Conselho de Autoridade Portuário tem bloco de representação dos 
trabalhadores portuários, dos operadores portuários, dos usuários e do poder público é ali 
que se aprova o orçamento do porto, o zoneamento do porto, a regra de exploração do 
porto, todas as regras que se faz no porto quem apóia é o CAP. Falhou durante muito tempo 
e em muitos portos deste país, ainda falha nas suas representatividades. A iniciativa privada 
falhou muito nas definições de pontos que deveriam ter sido implementados. 
Em resumo, essa parceria público-privado envolve os dois lados e nem a iniciativa privada 
nem o poder público vão resolver isso sozinho, cada um deve cumprir com suas 
responsabilidades. O problema é criar formas para que cada parte cumpra com suas 
responsabilidades. Podemos fazer isso incrementando esses tipos de eventos, fazendo com 
que as entidades que são formadoras de opinião efetivamente pressionem e façam com que 
seus representantes nos agentes com responsabilidade no sistema atuem de forma coletiva 
e, não individual.  
Não podemos ficar imaginando que a infra-estrutura se resume a situações de estruturas 
físicas, a infra-estrutura de escoamento depende também de regras nas áreas aduaneira, 
ambiental, legislação portuária e legislação trabalhista. Se não enfrentarmos 
adequadamente esses ramos que, na verdade, regulam e, em muitos momentos, 
interrompem o fluxo, não vamos ter solução, teremos excelentes rodovias, teremos rodovias 
competitivas e as cargas não vão ter escoamento adequado. Uma das questões fundamentais 
na logística e fazer com que a carga, ao chegar ao porto, tenha escoamento rápido para os 
pólos logísticos instalados, por exemplo, no interior. Hoje, quando um importador de 
Ribeirão Preto recebe um lote de 50 contêineres num terminal, vamos falar da Santos Brasil 
no Guarujá. Esses 50 contêineres têm que ser transferidos para a região de Ribeirão Preto, 
são 50 carretas que ficam paradas no gate de entrada da Santos Brasil, todas as 50 têm que 
ser carregadas para que somente, após todos os 50 contêineres estiverem em cima das 50 
carretas, o processo de liberação pode ser iniciado na alfândega de Santos para a 
fiscalização e a liberação do comboio para o interior.  Isso é gargalo de escoamento 
aduaneiro. Nós precisamos equacionar isso, e uma das maneiras é aproximar as questões 
portuárias dos agentes locais, não podemos mais continuar querendo dar todo apoio à 
política de transporte nacional, mas é imprescindível que se contem com os agentes locais, 
que os administradores e os gestores portuários estejam comprometidos. Não podemos 
mais depender de regras como estão atualmente. A administradora do porto quer abrir um 
processo licitatório, então tem que contratar dois especialistas, depois tem que ouvir a 
Antac em Brasília, que vai levar um tempo avaliando e depois dizer se pode iniciar o 
processo. Temos que ter maiores competências locais, precisamos incentivar plataformas 
logísticas nas regiões portuárias, foi o que o mundo inteiro fez, todos os principais portos 
do mundo, quando mudaram seus sistemas de forma a acelerar a eficiência logística e a 
ocupar a mão-de-obra que ficava ociosa no porto, incentivaram plataformas logísticas e 
pólos de distribuição nas regiões portuárias, e não no interior. No Brasil fizemos o 
contrário, não incentivamos, criamos dificuldades dessas plataformas nas regiões portuárias 
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e saímos criando plataformas logísticas em vários locais do país, muitas delas sem 
viabilidade financeira. 
Esses eram os conceitos que eu queria colocar para criar debate. 
 
Francisco de Assis Senz, diretor de Operações da Bunge Fertilizante 
O assunto é sobre propostas e soluções para escoamento de produção, isso nos remete logo 
a pensar em logística. Na Bunge Fertilizantes, tenho atuado, nos últimos 3 anos, como 
diretor de Logística e recentemente estou como diretor de Operações. Nos 3 anos anteriores 
a essa minha experiência, tive a oportunidade de atuar na área de exportação e agora na 
área de importação de insumos do agronegócio. Vocês ouviram o testemunho do Dr. Sérgio 
sobre as dificuldades da gestão por parte de uma entidade pública, como o porto de Santos, 
deve pensar como vai se posicionar o gestor da iniciativa privada. Nunca vi tanto 
alinhamento, não combinamos, vou falar como estamos vivenciando as dificuldades em 
logística e vocês vão sentir que estamos completamente alinhados. Admiro a coragem do 
IE, dos palestrantes de virem falar sobre um tema como esse que já está tremendamente 
desgastado para os profissionais que atuam na área de logística. São tantos os eventos, 
tantas as propostas que elas sempre encontram as mesmas barreiras. No entanto, temos que 
reconhecer que, se não fosse ações como essa, com certeza o tema só voltaria a ser 
lembrado por nós no momento em que esbarrarmos com o gargalo e desenvolvimento da 
economia do Brasil. Esse gargalo virá pela paralisação da logística, pela paralisação do 
escoamento da produção. Se não fosse os problemas que está vivendo o agronegócio neste 
ano e no ano que vem, com certeza não vai se recuperar, a probabilidade desse gargalo 
ocorrer, ainda neste ano ou no próximo, será muito grande.  Em função disso, ganhamos 
um pouco de tempo precioso que nos remete a oportunidades de poder reverter a situação 
ainda.  
O nosso tema das palestras hoje à tarde foi sobre políticas e projetos e formas de 
financiamento, por que não se investe mais em infra-estrutura de logística? Falta mercado 
para viabilizar, faltam recursos financeiros, não vemos essas barreiras também. Temos 
outras barreiras, principalmente no processo de autorização para tais investimentos, são 
poucas as pessoas e os profissionais que dominam o tema com clareza e que conseguem 
seguir os trâmites que essa burocracia impõe aos investidores. Perdemos muito tempo a 
quem compete decidir ou autorizar, eu vou citar depois alguns exemplos, que a nossa 
empresa tentou investir. Não desejamos em hipótese alguma fazer qualquer 
empreendimento que venha prejudicar o meio ambiente, no entanto, em qualquer lugar, 
primeiro temos que saber quem é a autoridade que nos dá o direito de fazer o 
empreendimento, de nos informar dos cuidados que devemos ter naquele local onde vai ser 
feito o empreendimento. Os profissionais consultores encontraram a mesma dúvida, é o 
órgão ambiental da cidade, do estado, compete ao Ibama? Em anos recentes, estamos vendo 
que não raro o Ministério Público é a maior autoridade ambiental do Brasil. Depois de 
passar todas as etapas e conseguir dos profissionais acadêmicos, que conhecem e estudam o 
assunto, temos tudo dentro do maior padrão e rigor de leis ambientais que foram modeladas 
ou na Alemanha ou no Canadá e que são um exagero para a nossa situação atual de 
desenvolvimento. Chegamos ao momento em que entra uma ONG que coloca uma questão. 
A preocupação dela é preservar a operação como ela está hoje para não criar uma 
competitividade que desloque alguém que está no mercado pela lei da competência. Fica 
um cartório, fica definido daquele jeito e procura-se dentro da minúcia da lei uma 
possibilidade de colocar impedimentos. Nós vivemos exemplos e mais exemplos de 
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dificuldades para vender facilidades, vivemos a era do não, a era do medo de autorizar, o 
medo das autoridades sofrerem ações de ONGs, de procuradores etc. O não se posicionar é 
mais cômodo, para o técnico é a via mais fácil. Vou citar alguns exemplos da nossa 
empresa, faz dois anos e meio que estamos pleiteando uma área no porto de São Luís para 
construir um armazém para importação de fertilizantes, são 3 milhões de dólares que 
pretendemos investir. Há 4 anos, estamos pleiteando uma área para construção de um 
armazém no porto de Aratu, outros 3 milhões de dólares; em São Francisco do Sul faz 6 
anos que desejamos fazer um cais para importação de fertilizantes, dois governos já 
passaram por aquele estado, 25 milhões de dólares que deixamos de investir. O problema é 
político, essa empresa não sabe se posicionar. Faz dois anos que o estado do Rio Grande do 
Sul nos procurou para permutar uma área que temos em frente ao porto com desejo de 
colocar a nossa área em um estaleiro que iria promover 4 mil empregos no município de 
Rio Grande, eles estão há dois anos tentando permutar a área conosco. O problema não é 
somente político, nos últimos dois anos, construímos um porto em Ramagio, na Argentina, 
e outro na Turquia, recursos que estavam destinados para o Brasil. Houve competência 
profissional, gestores políticos fora do país que levaram os recursos. Nossa mensagem é 
propor agilidade aos processos de licitação e aos arrendamentos, a máquina está emperrada. 
Trabalhei tanto a minha idéia em cima de porto porque nessa minha experiência, nos 
últimos 6 anos, sempre encontramos uma solução na área ferroviária ou no transporte 
modal, conseguimos encontrar soluções intermodais no interior do país, mas não estamos 
encontrando os caminhos e as soluções  para desengargalar os portos. 
 
Adriano Murgel Branco, especialista do Instituto de Engenharia 
Imagina de início que compareceria como um técnico que lida com transportes há 50 anos, 
mas fui atingido na última apresentação no ser brasileiro, é lastimável que a gente ainda 
tenha que ouvir no Brasil depoimentos como esse. É de um país que não crescer e isso 
precisa ser movimentado junto à opinião pública, senão as nossas soluções técnicas não vão 
valer coisa nenhuma, em nenhum momento.  
Vou tecer algumas considerações sobre o transporte e o escoamento. Foi bastante claro o 
engenheiro Francisco quando falou do avanço do transporte para a economia. Um índice 
feito pela Associação das Concessionárias do Estado de São Paulo vem comparando o 
movimento nas rodovias com o crescimento econômico. Se a economia vai bem, a rodovia 
também vai, isso é de fundamental importância para competitividade interna e sobretudo 
competitividade externa. Além disso, é preciso que o transporte seja feito no modo 
adequado, também o Francisco mencionou a relação entre custos de transportes, o meu 
número não é igual ao seu, o meu número é 1,2,5 a relação entre os modos de transporte, 
levando em conta que os custos indiretos que a sociedade paga pela poluição e outras 
questões. Um exemplo sobre o que é o transporte no principal estado do país, não é 
ufanismo, é o reconhecimento que aqui se dão 40% da economia. Quando vemos a 
influência dos modos de transportes no transporte global, que foi apresentada aqui, o Brasil 
tem 50% de transporte rodoviário, mas isso é um caso singular porque o estado de São 
Paulo, em que há a maior parte do transporte, tem 93% do transporte de carga feito por 
caminhão. O Brasil é distorcido no bom sentido porque os minérios que constituem um 
enorme movimento de carga são transportados majoritariamente por ferrovia, tira-se o 
minério e o Brasil vira alguma coisa semelhante a São Paulo. Isso é uma constante em toda 
análise de transporte na Região Metropolitana de São Paulo, 53% dos deslocamentos são 
feitos por automóvel, 47% pelo setor público. Nós conseguimos, do ano de 48 para cá, 
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quando foi instituída a CMTC como modelo de solução para o transporte coletivo, 
conseguimos sair de uma participação do transporte público de 92% e chegar a 47%. É um 
fenômeno novo, temos 13 milhões de deslocamentos de pessoas todos os dias na Região 
Metropolitana a pé, alguma coisa que, há 30 anos, eu chamei de “modo de sandália 
havaiana”, muita gente disse que eu estava sendo agressivo. Estamos em pleno “modo de 
sandália havaiana”, é o maior dos componentes dos deslocamentos na Região 
Metropolitana de São Paulo. Essa disputa entre modos se dá por falta de avaliação 
adequada do resultado econômico, e não é novo. Tenho um relatório de 1936 que dizia que, 
quando o transporte era de uísque, ia de caminhão; quando era de garrafa vazia, ia pela 
estrada de ferro. Essa história minou o Brasil ao longo de tantos anos, não foi porque o 
sistema ferroviário era estatal. Ele foi mal administrado, a presença do estado no sistema 
ferroviário foi muito importante na origem das ferrovias todas. No Vale da Ribeira, quando 
a gente vê aquela rodovia de Santos a Juquiá, que foi feita em 1913, e a Mairinque-Santos, 
que foi feita em 1925, a gente vê que houve um esforço enorme, o que aconteceu é que, nos 
últimos anos, se interrompeu o transporte ferroviário naquela região, deixando o trilho a 
mostra. Eu fico preocupado quando ouço dizer que recurso não é problema, talvez até eu 
chegue a essa conclusão por outros caminhos, o que tem faltado na análise das soluções é 
avaliar os resultados econômicos, financeiros, sociais e ambientais. Se analisarmos as 4 
coisas, vamos chegar a conclusões diferentes do que essa análise meramente financeira 
sustentável. Nós acabamos investindo cada vez mais no sistema pior porque é mais fácil, 
mais rápido, custa menos dinheiro, são grandes ilusões. Temos batalhado muito na 
discussão dos balanços sócio-econômicos e ambientais do serviço público, já posso 
anunciar que vai sair um segundo livro em que tratamos desse problema. Uma forma 
diferente de analisar, para ter idéia das análises, começamos a batalhar por isso em 1995, o 
primeiro organismo analisado por nós foi a Companhia do Metrô, cujo balanço apresentava 
dois grandes números, receita 600 milhões, despesa 800 milhões. Depois de muita luta 
conseguimos introduzir um novo dado no balanço que é o benefício social. O benefício 
social deste ano em que a receita foi 600 e a despesa 800 foi 3 bilhões, aí a gente enxerga 
um outro mundo,  por que o estado subsidia esse transporte, por que devemos investir nesse 
transporte? Por esses resultados que não conseguimos enxergar quando fazemos uma 
análise econômico-financeira e o econômico pela metade porque nas empresas a gente 
analisa economia interna, no estado, como um todo, temos que analisar a economia interna 
e externa, o que é que o novo investimento, a nova infra-estrutura gera de emprego, receitas 
tributárias, enfim de solução dos problemas brasileiros. Estamos num país que conseguiu a 
mágica de ficar 25 anos crescendo 2% ao ano, 25 anos sem crescimento, isso nos tem 
afastado cada vez mais dos países grandes, e particularmente dos países em 
desenvolvimento. Claro que se chegamos a conclusão que há ganhos sociais, benefícios 
sociais, dá para entender que devemos partilhar também os recursos necessários para os 
investimentos. Nesse particular é o tema do nosso livro de hoje à noite, é o tema central. A 
gente faz uma rodovia numa região que não tem nada e o que acontece no entorno? Passa a 
ser invadido, isso é regra em todas as rodovias do país de penetração. O que fazem os 
japoneses com o seu metrô? Eles fazem projetos associados de tal maneira que a 
valorização imobiliária seja carreada para o projeto, então a receita de projetos associados 
do metrô de Tókio corresponde a 73% da receita do metrô.  A tarifa é só 27%, nós aqui 
dependemos em tudo da tarifa, jogamos a conta para quem menos pode pagar, quando nós 
fizemos um Rodoanel, que trouxe uma valorização brutal de terras em seu entorno, e o 
estado pagou por essas terras para que outros tivessem benefício, fica visível que recurso 
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não vai chegar nunca à satisfação das necessidades básicas. Há muitos anos, fiz a 
advertência ao governo Fleury que o Rodoanel devia ser uma obra que se pagasse sozinha, 
são 170 km de Rodoanel. Se 500 metros de cada lado sofrer uma valorização, nós estamos 
falando em 170 km2 de áreas valorizadas, essa valorização é o poder público que leva e não 
traz nada de volta, traz problemas de infra-estrutura por quem aproveita essas áreas. Há 
pedidos de iluminação, água, esgoto e o governo entra numa outra coletânea de dispêndios 
que deveriam ser custeadas de outra maneira. Não estou querendo fazer crítica a este ou 
aquele gestor, por isso falo do Rodoanel de uma perspectiva lá atrás, de um governador que 
já está mais ou  menos esquecido, mas isso atravessou todos os governos e vai em frente.  
A chamada contribuição de melhoria que foi um instrumento jurídico desenvolvido para 
isso está na Constituição de 34, mas há outros instrumentos, a desapropriação por área que 
tem sido contestada até em juízo, mas que é legal. Há lei de desapropriação que permite que 
se faça, agora a legislação paulista da PPP reavivou essa idéia da desapropriação em 
benefício da própria obra.  
No tempo em que fui secretário da Habitação, fizemos uma análise que foi interessante. 
Verificou-se que os efeitos indiretos da construção habitacional popular eram de tal monta 
que, em 15 anos, calculando os efeitos indiretos de segunda, terceira e quarta ordem, isso se 
escoava ao longo de 15 anos, teríamos um retorno de tributos de 75% da obra feita. Fazer 
habitação popular levando em conta o benefício tributável que ele traz seria possível vender 
por 25% do valor de contrato. Se levar em conta os efeitos indiretos, eu  atribuo ao morador 
de favela e de cortiço uma perda de eficiência de no mínimo 25% do seu trabalho, isso são 
bilhões de reais, é por conta dessas perdas todas que o Brasil tem 27% da produtividade que 
tem os Estados Unidos e, por fim, diria que uma nova forma que tem sido sugerida, nasceu 
com a lei das concessões, é o projeto associado, ainda não fomos capazes de trabalhar 
projetos associados como é o caso dos japoneses. Vai fazer a linha de metrô, faça alguma 
coisa junto que capture essa mais valia que se dá ao longo. É legislação nova, é alguma 
coisa que podemos explorar, talvez seja menos antipático do que criar uma desapropriação 
por área e forçar o cidadão a pagar algum retorno. Instrumentos legais existem, nós que não 
temos sabido aplicá-los. 
 
Encerramento 
José Olímpio Dias de Faria, vice-presidente de Assuntos Internos e Associativos do 
Instituto de Engenharia 
Agradeço aos palestrantes, aos debatedores e também agradeço a toda equipe organizadora 
e operadora do evento durante  o dia. Se há muito a fazer, muito já foi feito, gostaria de 
fazer uma homenagem e um agradecimento a todos aqueles que nos antecederam e 
trouxeram toda essa infra-estrutura ao estágio atual. Deixar uma palavra de esperança que 
unidos prosseguiremos nessa nossa luta, conclamamos a todos a participar para que 
possamos continuar avançando. Obrigado a todos. 
 
Eduardo Lafraia, presidente do Instituto de Engenharia 
Meus amigos, os agradecimentos já foram feitos. Obrigado Adriano, Sérgio, Paulo, 
Francisco de Assis, Carlos Eduardo Mendes Gonçalves, Manoel de Andrade. Eu queria 
terminar este evento com alguns comentários. Quando começamos a reunião de manhã 
dissemos que não queríamos mais discutir problemas porque já sabíamos quais eram, não 
tínhamos mais que fazer diagnóstico, na verdade, eles se repetem, o que estamos fazendo 
hoje já foi feito no ano passado, retrasado. Tínhamos que elencar soluções e transformá-las 
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em realidade. As idéias que surgiram aqui foram muito boas, agradeço a todos. Saio daqui 
com um sentimento de angústia, de decepção como brasileiro. Saber que nós perdemos 
tempo, energia, oportunidades por incompetência gerencial, por falta de bom senso. Não 
me preocupa ter um problema de 10 bilhões de dólares e vamos ver um time de pessoas 
competentes para achar o caminho para resolver esse impasse, mas me preocupa demais ter 
o dinheiro e não ter competência para gastá-lo, temos encontrado isso sistematicamente. 
Quando tomamos posse aqui há alguns anos, falei no dia da posse que a palavra chave do 
IE é planejamento e nós não temos visto planejamento, não temos visto estoque de projeto, 
foi citado que em outros lugares se demora 5-7 anos para fazer o projeto, mas, com o 
projeto feito, a execução é rápida e eficiente. Aqui não surgiu o dinheiro, a obra vai 
começar daqui a 6 meses, então faz o projeto às pressas, mal pensado que encarece demais 
a obra. E temos o absurdo de contratar projeto pelo menor preço.  
Por outro lado, temos o sentimento de ver pessoas preparadas com um pensamento 
relativamente uniforme, no que foi dito aqui existe um certo consenso. Está claro para nós 
qual é o problema. Esse desafio de um movimento pró-produtividade ninguém pode ser 
contra isso, temos que achar o caminho de transformar isso em realidade.  
Quero cumprimentar especialmente o José Olímpio que foi o diretor deste evento, o 
Francisco Christovam que foi o coordenador técnico. Eles tiveram a capacidade de contatar 
todos esses apoiadores, de montar essas mesas de alto nível que gerou a qualidade desse 
evento.  
Quero cumprimentar o Victor Brecheret Filho que é o coordenador desse projeto de 
comunicação do IE e que permitiu uma série de engenheiros associados e não-associados 
assistisse a esse evento dos seus escritórios, do seu computador, e um exemplo magnífico 
do nosso amigo do Banco Mundial on line conosco, Jorge Rebelo. Isso está mostrando que 
esse sistema de comunicação está sendo muito bom, estamos tendo acessos muito intensos 
ao longo do dia.  
Obrigado a todos, o IE está à disposição. Saio daqui com algumas missões, discutir a 
dragagem do porto de Santos, discutir o plano de transporte do ministério aqui no IE e uma 
árdua tarefa que o Adriano traz para nós de criar uma mobilização para a produtividade. Só 
vamos conseguir fazer se continuarmos com apoio de todos vocês. Muito obrigado, boa 
noite. Está encerrado nosso congresso. 
 


