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Resumo  
 
O presente trabalho tem a finalidade de apresentar o impacto no transporte de materiais 
promovido pelos congestionamentos presente no cotidiano dos cidadãos da República 
Federativa do Brasil. Para a apresentação do problema nacional será utilizado como objeto de 
estudo o Centro de Tecnologia do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 
Ambiental (CTS- Ambiental) da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 
(FIRJAN), pois representa a realidade dos setores que necessitam do transporte para a 
obtenção de seus materiais. Assim, pode-se dizer que a metodologia de estudo foi realizada a 
partir de uma pesquisa embasada no transporte brasileiro com o foco no modal rodoviário, 
sendo possível a apresentação de uma ação remediadora, como a utilização das vias do BRT 
para o deslocamento de materiais, promovendo a redução do fluxo de tráfego terrestre.  
 
Palavras-chave: Transporte; FIRJAN; BRT. 
 
1 - Introdução 
 

Atualmente, a viabilidade do sistema de transporte de materiais tem piorado cada vez 
mais e isso tem impactado financeiramente e estrategicamente diversas empresas que 
necessitam de agilidade no seu processo de transporte, pois o mesmo é uma atividade de 
extrema aplicabilidade dentro de uma organização (VARGAS, 2008). Segundo apresentado 
por Gomes (2006) em Transporte Rodoviário de Carga e Desenvolvimento no Brasil: Uma 
análise descritiva é a partir da sua logística que se pode prever o futuro de uma organização, 
ou seja, pode-se avaliar a viabilidade do processo verificando o seu custo de transporte, tempo 
de percurso, lucro, faturamento, dentre outros indicativos de desempenho de uma organização 
(FLEURY; WANKE, 2003). Assim, pode-se dizer que o transporte é essencial para a 
produtividade da organização de uma forma geral, pois um transporte eficiente e seguro 
beneficia a organização, assim com um transporte de excelência a chegada de insumos será 
mais rápida, a competitividade do mercado será maior, tem-se um aumento na qualidade da 
prestação de serviços e entrega dos produtos, podendo até mesmo implementar uma logística 
de Just-in-time, não sendo necessária a existência de almoxarifado para reabastecimento de 
materiais (FLEURY; WANKE, 2003). 

Na República Federativa do Brasil, tem- se diversas formas de transportes tanto de 
materiais de pequeno porte quanto de cargas, a escolha do melhor modal se dá por uma prévia 
avaliação das necessidades e dos requisitos, tanto impostos pelo cliente quanto pela própria 
organização, de acordo com os prazos de atendimento estabelecidos e as possibilidades de 
obtenção de menores custos no processo de deslocamento dos materiais (FLEURY; WANKE, 
2003). Pode-se dizer que no Brasil tem- se diversas formas para atender as demandas de 
transporte tanto por céu quanto por terra e mar, pois possui cinco modais, sendo eles: 
ferroviário, aquaviário, dutoviário, rodoviário e o aéreo (VARGAS, 2008).  
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Para uma avaliação mais aprimorada dos modais disponíveis e como cada modal 
apresenta sua especificidade de processo, tendo seus benefícios e malefícios diferenciados, 
escolheu-se, para ser avaliado e discutido mais especificamente no decorrer deste trabalho, o 
modal rodoviário do Estado do Rio de Janeiro. Essa avaliação toma como base as 
necessidades de uma grande organização conhecida como FIRJAN, que assim como todas as 
outras empresas, necessita de um transporte de materiais eficiente para manter-se dentro do 
mercado cada vez mais competitivo (PEREIRA, 2010). Pode-se dizer que no Brasil, desde a 
década de 50, o modal rodoviário é o meio mais utilizado e, diferente do ferroviário, ele tem o 
objetivo de transportar produtos acabados ou semiacabados a um percurso pequeno 
(FLEURY; WANKE, 2003). O seu custo é maior em relação ao ferroviário e o hidroviário, 
por isso deve ser utilizado somente para o transporte de produtos com alto valor agregado ou 
perecíveis (FLEURY; WANKE, 2003). 

Portanto, nota-se que no dia-a-dia da organização existe muita dificuldade em relação 
ao transporte de materiais que ainda precisa ser eliminada, como os congestionamentos das 
cidades centralizadoras, como é o caso do Rio de Janeiro, que possui um índice de 
congestionamento no tráfego altíssimo e isso prejudica as organizações que não podem perder 
tempo e muito menos dinheiro (FIRJAN, 2013). Então, qual o plano de ação para a redução 
do trânsito? O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta focada na 
diminuição do tempo de retenção no trânsito brasileiro e com isso proporcionar um aumento 
na eficiência do transporte de materiais.  

 
2 – Apresentação do Caso 
 

 Neste trabalho, tem-se em análise o transporte de materiais da organização FIRJAN, 
especificamente, do seu centro de tecnologia. O Sistema FIRJAN é uma organização privada 
e sem fins lucrativos que tem como finalidade “promover competitividade empresarial, 
educação e qualidade de vida do trabalhador da indústria e de toda a sociedade, contribuindo 
para o desenvolvimento sustentável do estado do Rio” (FIRJAN, 2013, p. 1). O Sistema é 
composto por cinco organizações, FIRJAN, CIRJ (Centro Industrial do Rio de Janeiro), SESI 
RIO (Serviço Social da Indústria- Rio de Janeiro), SENAI Rio (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial do Rio de Janeiro) e IEL Rio (Instituto Euvaldo Lodi do Rio de 
Janeiro).   

 O CTS- Ambiental é uma parte da organização destinada a atividades de importância 
ambiental, pesquisa e desenvolvimento, sendo assim o mesmo é responsável por realizar 
análises químicas, físico-químicas e instrumentais demandadas por diversas empresas que 
contratam os serviços do laboratório. Assim, pode-se dizer que para o desenvolvimento das 
atividades laboratoriais a empresa necessita de uma grande agilidade na logística do 
transporte das amostras a serem analisadas, desde a retirada do cliente até a chegada do 
material na sede.  

  Para a otimização do tempo, o CTS dispõe de uma equipe de coleta de amostras, 
sendo assim cada funcionário tem um cliente específico para executar suas coletas e 
transportá-las do cliente até a sala de recebimento de amostras da organização. O processo 
deveria ser ágil, porém o processo de coleta e entrega das amostras apresenta uma grande 
dificuldade devido ao transporte dos materiais, pois o Estado do Rio de Janeiro, assim como 
em toda a República, apresenta uma enorme necessidade de melhorias nas vias, pois elas 
apresentam grandes congestionamentos por toda parte, dificultando o acesso e rapidez durante 
os deslocamentos, promovendo assim, uma perda de produtividade da organização e um 
aumento no custo do transporte. Para melhor demonstrar as etapas do processo de coleta de 
materiais, tendo como etapa lenta o transporte, segue abaixo o fluxograma: 
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FIGURA 1: Fluxograma do processo de coleta de amostras 

 

 
Fonte Elaboração da revista Scielo 

 
 Pode-se dizer que as organizações de um modo geral, sofrem com o transporte de 

materiais na República Federativa. Segundo os dados da pesquisa “Os custos da (i)mobilidade 
nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo” (FIRJAN, 2013, p. 1) divulgado 
pelo Sistema FIRJAN, os períodos de pico “na RMRJ ocorre das 5h30 às 11h e das 14h30 às 
19h30” (FIRJAN, 2013, p. 1), justamente no período que as empresas precisam transportar  
diariamente seus materiais de um lado para o outro da cidade (FIRJAN, 2013).  

 Com o intuito de exemplificar a possibilidade de ocorrer um grande aumento nos 
congestionamentos do trânsito urbano, a FIRJAN realizou uma pesquisa de como será o 
mesmo na Região Metropolitana do Rio de Janeiro até 2022, caso o governo brasileiro não 
apresente um plano de melhorias no transporte do país. Segue o gráfico elaborado pela 
FIRJAN sobre a pesquisa: 

 
Gráfico 1: Estimativa do crescimento do engarrafamento no RJ a partir de 2013 (em 

km) 

 
Fonte: Elaboração do Sistema FIRJAN 
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 A estimativa da evolução dos congestionamentos é alta e isso impacta diretamente a 
economia das organizações, pois terão que dispor de uma maior quantia de dinheiro para o 
transporte. Segundo a FIRJAN (2013), o custo dos congestionamentos na RMRJ chegou a R$ 
29 bilhões em 2013, o equivalente a 8,2% do PIB metropolitano e superior ao PIB do Acre, 
Amapá, Piauí, Roraima e Tocantins. Esse custo aumenta a dificuldade de implementação de 
novas empresas, pois acaba inviabilizando a sua criação e dificultando o crescimento 
econômico das já inseridas no mercado. Para apresentar de forma mais específica, a FIRJAN 
(2013) também demonstrou em sua pesquisa uma estimativa de custo até 2022 devido aos 
congestionamentos, conforme o gráfico abaixo: 
 

Gráfico 2: Estimativa do custo com os engarrafamentos no RJ (R$ bilhões) 
 

 
Fonte: Elaboração do Sistema FIRJAN 

 
 Com esses dados, pode-se dizer que é necessária uma mudança rápida nas vias do país 

para que se tenha um melhor deslocamento não só para as empresas, mas também para a 
sociedade. Assim, o presente trabalho tem como proposta a criação de uma ação modificadora 
para a melhoria do congestionamento tanto para o Rio de Janeiro quanto para todo o país, pois 
assim como o sistema FIRJAN sofre com o congestionamento no transporte de seus materiais, 
segundo Vargas (2008) outras diversas organizações também são impactadas por esse mesmo 
fator que de acordo com os gráficos e estudos anteriores só tende a piorar, assim essa ação 
deverá viabilizar o transporte de materiais promovendo a agilidade e eficiência.  
 
3 – Referencial Teórico 
 
3.1 Transporte de Carga no Brasil; 

 
  O Transporte de Carga no Brasil, segundo Fleury e Wanke (2003) existem diversos 

meios para se realizar um transporte com eficiência tendo sempre como prioridade a exigência 
estabelecida para a entrega, pois é a partir da definição da prioridade da carga, seja uma 
prioridade de tempo, espaço ou custo é que se pode prever o modal disponível que atenda a 
demanda.  

No Brasil existem cinco tipos de modais de transporte, são eles: ferroviário, aéreo, 
hidroviário, rodoviário e dutoviário, porém verifica-se que o transporte rodoviário de cargas é 
o mais utilizado no país porque apresenta um custo acessível, agilidade nas entregas, além de 
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realizar um deslocamento de produtos de médio e alto valor agregado podendo percorrer 
curtas e médias distâncias (FLEURY; WANKE, 2003). Em segundo lugar tem-se o 
ferroviário que é um modal para produtos de baixo e médio valor agregado, com possibilidade 
de curtas e longas distancias, mas não é um tipo de transporte ágil, pois necessita de tempo 
maior do que o rodoviário para finalizar a sua entrega (FLEURY; WANKE, 2003). Tem- se o 
modal aéreo que apresenta um custo maior e é utilizado para produtos de alto valor agregado 
ou produtos expressos, com tempo curto para entrega, além do aéreo tem-se o hidroviário, 
pouco utilizado devido à falta de estrutura dos portos e o dutoviário, que também é pouco 
utilizado devido ao baixo investimento nesse modal, se restringindo a área de petróleo 
(FLEURY; WANKE, 2003). 

Para Gomes (2006), desde 1950 o transporte rodoviário tem se apresentado com 
ênfase nas análises de transporte no Brasil devido à implantação do setor automobilístico e as 
necessidades de interiorização e integração de todo o território nacional para o 
desenvolvimento dos processos. Pode-se dizer que o modo rodoviário de transporte de cargas 
passou a ser responsável por mais de 60% do total de cargas transportadas no país, tendo 
como consequência um desequilíbrio da matriz de transportes originando diversas 
dificuldades de ordem logística e econômica no Brasil (GOMES, 2006). Nota-se que a 
escassez de investimento e a desigualdade de desenvolvimento, encontradas em diversas 
regiões brasileiras, ocasionaram um crescimento não homogêneo do transporte rodoviário, 
fazendo com que fosse mais viável e restrita a utilização deste modal em regiões produtivas e 
nas regiões que demandavam os produtos, deixando as outras regiões mais distantes desse 
desenvolvimento. Com isso, o Estado deu início ao objetivo de suprir a demanda investindo 
em infraestrutura para diminuir essas desigualdades de utilização de meio de transporte 
rodoviário para as cargas, mesmo tendo dificuldades de acompanhar o aumento no setor 
originado pela evolução da economia (GOMES, 2006). 

 
3.2 Logística do transporte; 
 

   A logística do transporte é um ramo fundamental, segundo Kenji (1997), para o 
desenvolvimento de um bom trabalho, pois a mesma visa facilitar os trâmites necessários para 
a transferência de algum material de um lugar para o outro de forma eficiente, viabilizando o 
deslocamento, verificando o menor custo, avaliando o melhor prazo, dentre diversas análises. 

  Nota-se que os serviços logísticos, segundo Dias (2012) e Berni (2013), geram uma 
dinâmica no mercado, pois é a partir deles que a competitividade é aumentada, pois cada 
transportadora tem o seu interesse e compromisso de entregar os produtos solicitados pelos 
seus clientes de forma rápida e com qualidade para que os seus clientes fiquem satisfeitos e 
não tenham a necessidade de buscar novos fornecedores de serviços. Esse tipo de dinâmica 
proporciona ao cliente a apresentação de serviços com grande variedade e de excelente 
qualidade. 

 Além disso, segundo Vargas (2008) tem-se a logística do transporte de pessoas que 
visa uma melhor qualidade no serviço prestado a população, como pode ser verificada na 
criação do Transporte Rápido por Ônibus (BRT). Segundo Cabral et al. (2013), a 
implementação do BRT tem trazido grande melhoria para a população, pois tem reduzido 
aproximadamente 50% o tempo de deslocamento da população que deixou de utilizar ônibus 
convencional e passou a utilizar o BRT, como por exemplo, o deslocamento de Santa Cruz à 
Barra da Tijuca que antes era de aproximadamente 120 min e passou a ser de 
aproximadamente 60 min, devido ao sistema do BRT ser um transporte que possui linhas 
expressas (velocidade comercial aproximada de 47 km/ h) e serviços paradores (velocidade 
comercial aproximada de 35 km/ h) que circulam entre estações que possuem distância média 
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de 800 m em vias exclusivas do sistema BRT de transporte, não participando assim de 
congestionamentos no trânsito.  
 
3.3 Transporte de materiais na República Federativa do Brasil; 
 

   O transporte de cargas e materiais na República Federativa do Brasil segundo 
apresentado por Autran (2008) e Gomes (2006), precisa ser cada vez mais estudado para que 
haja um crescimento no investimento e na implementação de melhorias dos modais de 
transporte no Brasil, principalmente o rodoviário, que por ser o mais utilizado necessita de 
maiores investimentos, além de demandar melhorias nas rodovias para que o transporte de 
materiais ocorra com qualidade e agilidade, diminuindo cada vez mais os congestionamentos 
nas. Pode-se dizer que no Brasil, principalmente nas cidades grandes como Rio de Janeiro e 
São Paulo, tem- se muita dificuldade em relação à entrega de cargas de grande e pequeno 
porte/ materiais porque as transportadoras sofrem influência direta do trânsito intenso que 
dificulta o cumprimento dos horários das entregas, causando assim danos financeiros a 
diversas organizações. 

Nota-se que além do deslocamento de cargas e materiais convencionais (que não 
apresentam risco para a população e tampouco para o meio ambiente) tem- se os materiais de 
cargas perigosas, que não são classificados como cargas de produtos perigosos que devem ser 
transportados segundo as especificações determinadas pelo tipo de material perigoso 
transportado, e sim, são perigosos por apresentarem pesos e dimensões superiores àquelas 
estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Segundo, Jeucimar (2005) essas cargas 
estão ligadas ao transporte rodoviário de cargas especiais indivisíveis e que segundo ele para 
que se tenha um processo de deslocamento eficiente e eficaz é necessário que as organizações 
utilizem e desenvolvam as técnicas e ferramentas utilizadas no gerenciamento de projetos 
desses empreendimentos para que sejam sempre utilizadas as técnicas e ferramentas 
apropriadas. 

Portanto, pode-se dizer que o transporte de materiais no Brasil, segue diversos padrões 
de deslocamento de acordo com o material a ser transportado. Assim, pode-se notar também 
que cada modal apresenta as suas dificuldades e os seus pontos de melhoria, assim como pode 
ser verificado, segundo Vargas (2008) no modal rodoviário, a grande necessidade de novos 
métodos de deslocamento devido aos grandes congestionamentos enfrentados todos os dias 
tanto pela população quanto pelos entregadores das organizações. 

 
3.4 “Sistema Nacional de Viação” (BRASIL. Lei 10.233, 2001, art. 2) e “Política 
Nacional de Mobilidade Urbana” (BRASIL. Lei 12.587, 2012, art. 1); 
 

 “O Sistema Nacional de Viação – SNV é constituído pela infraestrutura viária e pela 
estrutura operacional dos diferentes meios de transporte de pessoas e bens, sob jurisdição da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (BRASIL. Lei 10.233, 2001, art. 
2). Pode-se dizer que a criação da lei No10.233 tem o objetivo de regular o transporte 
aquaviário e terrestre, através da criação das agências reguladoras, Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) e Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) e o 
Departamento Nacional de Infra- Estrutura de Transportes (DINIT) (BRASIL. Lei 10.233, 
2001, art. 1).  

Verifica-se que a ANTT, autarquia especial federal brasileira (independente 
administrativamente, financeiramente e funcionalmente) tem como objetivo “garantir a 
movimentação de pessoas e bens, em cumprimento a padrões de eficiência, segurança, 
conforto, regularidade, pontualidade e modicidade nos fretes e tarifas” (BRASIL. Lei 10.233, 
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2001, art. 20), além de apresentar como diretriz a determinação de “compatibilizar os 
transportes com a preservação do meio ambiente, reduzindo os níveis de poluição sonora e de 
contaminação atmosférica, do solo e dos recursos hídricos” (BRASIL. Lei 10.233, 2001, art. 
11) e ainda “promover a conservação de energia, por meio da redução do consumo de 
combustíveis automotivos” (BRASIL. Lei 10.233, 2001, art. 11). A ANTT, também apresenta 
como um de seu princípio a necessidade de “reduzir os danos sociais e econômicos 
decorrentes dos congestionamentos de tráfego” (BRASIL. Lei 10.233, 2001, art. 11), pois a 
mesma avalia e planeja métodos que possam promover a redução dos danos tanto ambientais 
quanto financeiros e sociais (STEPHANOU, 2013), sendo assim a integração dos meios de 
transportes de pessoas e cargas apresenta uma redução significativa nos danos gerados pela 
circulação individual de veículos terrestres nas vias. Assim, as atribuições da agência têm 
como uma das finalidades “elaborar e editar normas e regulamentos relativos à exploração de 
vias e terminais, garantindo isonomia no seu acesso e uso, bem como à prestação de serviços 
de transporte, mantendo os itinerários outorgados e fomentando a competição” (BRASIL. Lei 
10.233, 2001, art. 24), além de “promover pesquisas e estudos específicos de tráfego e de 
demanda de serviços de transporte” (BRASIL. Lei 10.233, 2001, art. 24) e “promover estudos 
sobre a logística do transporte intermodal, ao longo de eixos ou fluxos de produção” 
(BRASIL. Lei 10.233, 2001, art. 24) sempre visando à eficiência, eficácia e a efetividade dos 
serviços prestados. 

Verifica-se que a Lei 10.233 e a Lei 12.587, criada onze anos mais tarde, possuem 
objetivos similares visando sempre um desenvolvimento no transporte que promova grandes 
ganhos para a sociedade como um todo (STEPHANOU, 2013). Assim, segundo a Lei 12.587 
(BRASIL. Lei 12.587, 2012, art. 6) tem-se a instituição das diretrizes da “Política Nacional de 
Mobilidade Urbana” (BRASIL. Lei 12.587, 2012, art. 1) que tem como objetivo “a integração 
entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das 
pessoas e cargas no território do Município” (BRASIL. Lei 12.587, 2012, art. 1), ou seja, tem 
como uma de suas diretrizes a “integração entre os modos e serviços de transporte urbano” 
(BRASIL. Lei 12.587, 2012, art. 6) e a “mitigação dos custos ambientais, sociais e 
econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade” (BRASIL. Lei 12.587, 2012, 
art. 6) em prol de uma qualidade no serviço para todos. 

 
4 – Plano de ação 
 

 Pode-se notar que o transporte brasileiro ainda demanda um grande investimento que 
seja suficiente para a geração de melhoria em seu sistema, porém em 2012 foi inaugurada no 
Rio de Janeiro uma nova forma de mobilização, o Transporte Rápido por Ônibus segundo 
estudos realizados através do artigo BRT Transoeste: transformando o conceito de transporte 
público no Rio de Janeiro, proporciona o transporte de mais de 100 mil pessoas por dia 
através de suas linhas de locomoção já inauguradas, sendo elas a Transoeste, a Transcarioca, a 
Transolímpica e a Transbrasil, conforme apresentado abaixo: 
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Figura 2: Rio de Janeiro- RJ (Sistemas BRT e conexões com trem e metrô) 

 

Fonte: Elaboração da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, 2013 
 

Figura 2: Rio de Janeiro (Rede de Sistemas BRT) 

 

Fonte: Elaboração da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, 2013 
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 Esse plano de ação para combater o congestionamento e promover uma locomoção 
mais rápida para os usuários de transportes públicos apresentou um grande impacto nas vias, 
pois diminuiu o fluxo de carros que eram utilizados por trabalhadores que faziam o seu trajeto 
de casa ao trabalho e vice-versa. Pode-se dizer que mesmo com essa nova implementação, o 
transporte no Rio de Janeiro ainda apresenta dificuldades, pois ainda existe uma parcela 
significativa de veículos nas vias, ocasionando trânsito lento e trajetos duradouros devido ao 
fluxo intenso tanto de usuários particulares quanto de usuários de veículos empresariais, 
sendo estes últimos possuidores da obrigatoriedade de realizar a locomoção de materiais e 
produtos industriais. 

  Nota-se a necessidade de mais um plano de ação que atenda as organizações que 
necessitam do transporte rodoviário para realizar as suas atividades, como é o caso da 
empresa FIRJAN. Assim, uma nova tomada de decisão seria a criação de uma nova forma de 
transportar materiais e produtos industriais utilizando a via do BRT. Com isso, diversas 
empresas que apresentam uma necessidade diária de um transporte rápido se beneficiariam, 
pois receberiam seus materiais em horários definidos, além disso, o governo se beneficiaria, 
pois as vias públicas seriam menos congestionadas, trazendo maior qualidade de vida à 
população. 

A utilização da via do BRT para esse fim seria limitada a três horários, sendo o 
primeiro por volta de 9h, o outro às 13h e o último horário às 15h, para que não impactasse o 
transporte de pessoas. Assim, para a obtenção de alto grau de agilidade durante o serviço 
prestado, e para não ter perda de tempo entre o carregamento e descarregamento dos produtos, 
a contratação dos profissionais de carga e descarga teria que ser devidamente realizada em 
função do perfil dos candidatos, pois o horário de entrada e saída das caixas contendo os 
materiais teria que ser cronometrado para a rápida liberação do transportador (ônibus com 
espaço reservado para os materiais ou caminhão de pequeno porte) dentro dos prazos 
estabelecidos para a realização de um trabalho com alta qualidade e eficiência. 

 Para a adequação e uso desse modelo de transporte de materiais, seria criado um 
sistema em que as organizações teriam que solicitar um cadastramento ao setor de transporte 
do governo, e o mesmo submeteria essas organizações a diversas avaliações. Assim, a 
empresa para realizar o cadastro e posteriormente firmar um contrato de serviço com o setor 
público, teria que provar a sua real necessidade diária de transporte, sendo verificado também 
o real impacto dessas empresas no tráfego das vias em relação à diminuição dos 
congestionamentos. Além dessas análises, as organizações teriam que provar, através de 
laudos técnicos, que os seus produtos e materiais poderiam ser transportados sem que 
houvesse risco ao veículo, pessoas e ambiente (STEPHANOU, 2013). 

Com a utilização da via do BRT para o transporte de materiais seria possível a redução 
de diversos veículos que ajudam no crescimento dos congestionamentos, além da redução dos 
custos derivados do transporte e a redução de emissão de gases poluentes e poluição sonora 
no meio ambiente, trazendo assim benefícios para toda a sociedade promovendo sempre a 
execução dos princípios e das diretrizes das leis 10.233 e na Lei 12.587 que apresentam- se 
focadas nas melhorias no transporte brasileiro. 

 
5 – Conclusão  
   

Pode-se concluir que, mesmo o Brasil apresentando-se com tanta dificuldade na 
logística do transporte de materiais no sistema terrestre, ainda é possível a obtenção de 
grandes melhorias para esse processo, pois com a criação de novas alternativas apoiadas pela 
Lei 12.587 e pela Lei 10.233, como a utilização da via do BRT como uma alternativa de 
transporte de carga, torna-se mais viável a utilização do transporte terrestre para atender as 
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demandas das organizações que são diretamente influenciadas e impactadas por perdas de 
tempo no trânsito brasileiro (PORTOPEDIA, 2016), facilitando assim o deslocamento de 
todos os cidadãos, diminuindo o tempo nos trajetos e aumentando tanto a qualidade de vida da 
população quanto à produtividade das organizações. 
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