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PROBLEMAS ENFRENTADOS NA ATUAL ESTRUTURA 

LOGÍSTICA DE ABASTECIMENTO NACIONAL 
 
 Nos últimos anos, em nosso país e no mundo, principalmente as empresas do 

agronegócio estão se vendo obrigadas a ocupar novos territórios, muitas vezes 

distantes dos grandes centros, combinando tecnologias para preservação de solo, 

maquinário, fertilizantes e defensivos para maximizar sua produção. Além disso, o 

que é produzido nas fazendas muitas vezes é a base da matéria-prima para as 

indústrias do ramo. Com este cenário em mente podemos imaginar a importância da 

logística e do transporte para o escoamento da produção ou o abastecimento do 

meio produtivo. (CAIXETA, 2015) 

Ao trazermos este cenário para a realidade brasileira podemos observar que 

as regiões Centro-oeste, Norte e Nordeste estão intensificando sua produção 

agropecuária, enquanto grande parte do mercado consumidor de tais produtos, além 

de portos para exportação se encontram nas regiões Sudeste e Sul, aumentando a 

dependência nacional de uma rede de transportes eficiente que possa tornar o 

produto competitivo. 

De acordo com Galheigo (2018), em um artigo para o jornal Estadão, a 

deficiência na infraestrutura é um dos maiores gargalos em nosso país. Em 2017 

apenas 1,4% do Produto Interno Bruto nacional foi investido em infraestrutura, o que 

resulta nas péssimas condições em que boa parte das rodovias nacionais se 

encontram, como pode ser visto na figura 1 abaixo.  
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  Figura 1: Trecho da rodovia BR 163 (Santarém – Cuiabá). 
  Fonte: Lu Aiko Otta e André Borges, 2018. 

Outro importante ponto a ser revisado é a ausência de conexão entre as 

rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos. Além de que segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2013) o modal de transporte mais 

utilizado é o rodoviário, com 61,1% das cargas, seguido do ferroviário com 21,0% e 

do hidroviário com 14%. Já no agronegócio a utilização de rodovias do primeiro é 

ainda maior, ultrapassando os 80%. 

Tal conjuntura deixa evidente a dependência que o Brasil tem das malhas 

rodoviárias, sendo que qualquer grande problema nesta pode causar grandes 

prejuízos a economia nacional. Como o ocorrido em maio deste ano com a greve 

dos caminhoneiros, gerando uma grave crise no abastecimento. 

Assim, para Caixeta (2015), quando o assunto é as políticas esperadas na 

área de logística para o mercado agrícola brasileiro, é essencial que sejam tomadas 

decisões que possam solucionar os problemas de infraestrutura em que nos 

encontramos, sejam vindas de setores públicos ou privados. 
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