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PROPOSIÇÃO N° PES – C-08-ES  
EIXO TEMÁTICO 
 
( ) A. Inovações Tecnológicas - Inovações tecnológicas no processo de           
desenvolvimento econômica sob a ótica da Engenharia e da Agronomia 
( ) B. Recursos Naturais - O papel da Engenharia e da Agronomia na              
utilização e aproveitamento de recursos naturais com sustentabilidade 
( X ) C. Infraestrutura - A governança da política de infraestrutura brasileira sob              
a ótica da Engenharia 
( ) D. Atuação Profissional - Os rumos da formação profissional da            
Engenharia e Agronomia brasileiras 
( ) E. Atuação das empresas de Engenharia - Governança das empresas de             
Engenharia e obras públicas 
 
TÍTULO DA PROPOSIÇÃO- IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICA DE ESTADO        
PARA MUDANÇA DA MATRIZ DE TRANSPORTES DO PAÍS 
 
I - Situação existente  
O Brasil possui cerca de 14.000 km de hidrovias, destes aproximadamente 8.000km são de              
vias marítimas. Como o interior do Brasil é muito extenso e o país é um grande exportador de                  
matéria-prima, a maior parte da DEMAIS cargaS para chegar até os portos, primeiro necessita              
fazer uso do transporte rodoviário. Em alguns poucos casos utiliza-se o TRANSPORTE            
ferroviário para complementar a logística, mas a parcela de utilização do rodoviário ainda é a               
mais significante E DOMINANTE. O Brasil além de depender de forma expressiva do modal              
rodoviário na escoação de suas exportações E TAMBÉM NA MOVIMENTAÇÃO NA SUA            
COSTA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES INTERNAS DO PAÍS, existe outro          
problema presente na utilização do transporte marítimo que é a deficiência na infra-estrutura             
portuária. 
Em tempos de crise econômica e foco no aumento de lucros e ganhos de produtividade, as                
organizações cada vez mais buscam a diminuição dos seus custos e desperdícios. Neste             
cenário, a logística e o transporte apresentam uma grande oportunidade já que representam             
uma parcela considerável dos custos presentes na empresa, onde, estudar uma alternativa de             
redução para estes custos, pode significar novas perspectivas para este setor no Brasil e a               
Navegação de Cabotagem (navegação entre portos do país) com as imensas           
potencialidades que o Brasil possui , permitirá uma total mudança na matriz de transportes de               
cargas utilizando os mais de 8.000km de costa do país. 
 
II- Descrição da proposição  
É necessário que o Brasil crie as condições propícias para a realização de investimentos NA               
SUA INFRAESTRUTURA DE FORMA GERAL. 
Neste sentido o Sistema Confea – Crea, dentro da sua prerrogativa legal, propoNHA efetiva              
implantação de política de estado, que perpasse as mudanças de governo, a fim de colocar               
ESPECIALMENTE a NAVEGAÇÃO DE cabotagem em foco e criar meios para fomentar o             
crescimento e expansão DA INFRAESTRUTURA BASEADA NA INTERMODALIDADE DE         
TRANSPORTES, ValorizaNDO OS PROFISSIONAIS, DAS ÁREAS TECNOLÓGICAS DO        
SISTEMA CONFEA-CREA LIGADOS A ESTES SETORES, IMPLEMENTANDO EM        
CONJUNTO COM AS ENTIDADES DE CLASSE PROJETOS E PROPOSTAS CONCRETAS,          



PARA A PRIORIZAÇÃO NA REFORMA, CONSTRUÇÃO DE FERROVIAS, RODOVIAS,         
AEROPORTOS E PORTOS, propiciaNDO com a iniciativa, a possibilidade de geração de            
empregos na área tecnológica, considerando que obras e serviços de infraestrutura são            
potencias geradores de oportunidades para os profissionais e empresas da área tecnológica. 
III- Justificativa  
Atualmente 2/3 das cargas são transportadas pelo modal rodoviário no Brasil. Historicamente o             
país foi favorecido com incentivos para a construção de rodovias. 
Ao longo dos anos os governos continuaram dando prioridade ao modal rodoviário que sempre              
recebeu mais incentivo em detrimento a outras modalidades. 
O Brasil é um País favorecido para a navegação por suas condições naturais de costa               
navegável. São cerca de oito mil quilômetros de costa, mais de 40 mil quilômetros de vias                
potencialmente navegáveis. Além disso, existe uma grande concentração da população no           
litoral em detrimento ao interior do País. Cerca de 80% da população brasileira vive em até 200                 
km da costa litorânea, COM ISTO A inserção do Sistema Confea-Crea como protagonista NA              
contribuição ao sistema de transportes logísticos do país, melhoria da qualidade dos serviços e              
de vida da sociedade, reduzindo gargalos e custos com a modernização do sistema e da matriz                
de transportes do Brasil. 
 
IV - Fundamentação legal 
Lei 5.194, lei12.815/2013, PLANO NACIONAL DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES-PNLT 
 
IV - Sugestão de mecanismo de implantação 
1C - Cobrar do governo federal a efetiva implantação do plano nacional de logística. 
Exigência de um modelo regulatório estável, especialmente aqueles vinculados a custos que            
ainda são utilizados regulamentos comparáveis PARA A CABOTAGEM Da navegação de longo            
curso. 
Redução ou isenção de taxas e impostos que incidem sobre a navegação de cabotagem, para               
possibilitar maior incentivo e crescimento na utilização do modal para cargas genuinamente            
nacionais, excetuando-se aquelas cargas de transbordo e nacionalizadas   após importação. 
Estabelecimento de CHAMADA PÚBLICA ou outro mecanismo de inserção do Sistema           
Confea-Crea, especifico sobre projetos para modernização da infraestrutura do Brasil, como           
exemplo, podemos citar iniciativa do Sistema Confea-Crea do projeto “PESAR O BRASIL-            
CONSTRUIR O FUTURO DA NAÇÃO”, em que um dos temas abordados foi “TRANSPORTES             
– FUNDAMENTOS E PROPOSTAS PARA O BRASIL”. 
 
 


