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ARTIGO: Como aumentar a eficiência do setor de 
transporte rodoviário do Brasil? 
Em artigo publicado no jornal Folha de S.Paulo, o economista-chefe do Banco Mundial 
para o Brasil, Antonio Nucifora, afirma que o país tem um dos custos logísticos mais altos 
da América Latina.  

A eficiência logística brasileira é baixa por causa da predominância do transporte 
rodoviário. Segundo ele, o Brasil poderia economizar cerca de 0,7% do PIB a cada ano se 
deslocasse frete do modal rodoviário para o ferroviário e o aquaviário. Leia o artigo 
completo. 

 
Sob pressão após a greve de caminhoneiros, o governo federal reagiu 
determinando, entre outras medidas, um congelamento de curto prazo do preço do 
diesel na bomba de gasolina. Foto: Agência Brasil/Marcelo Camargo 

Por Antonio Nucifora* 

O setor de transporte rodoviário no Brasil vem se reorganizando após a greve dos 
caminhoneiros em maio. 

Sob pressão, o governo reagiu determinando, entre outras medidas, um congelamento 
de curto prazo do preço do diesel na bomba de gasolina, a isenção de pedágio para 



caminhões vazios e a introdução de uma tabela mínima de frete para os caminhoneiros, 
medidas que passam agora pela avaliação do Congresso. Com essas medidas, o país está 
perdendo uma ótima oportunidade de tratar as causas raiz do setor de transporte 
rodoviário. 

O Brasil tem um dos custos logísticos mais altos da América Latina. A consultoria Ilos 
estima que os custos logísticos representam em média 12,2% do PIB do Brasil. 

Nos Estados Unidos, esse custo fica ligeiramente abaixo de 8%. A maior parte deve-se a 
transporte (6,8% do PIB), seguido por estoque (4,5%), armazenamento (0,9%) e custos 
administrativos (0,5%). Em 2016, por exemplo, o custo da exportação de soja para 
Xangai (China) era 33% mais alto saindo de Mato Grosso do que de Illinois (EUA), embora 
o custo do transporte marítimo fosse mais elevado a partir dos EUA. 

A eficiência logística no Brasil é baixa por causa da predominância do transporte 
rodoviário. O Relatório do Banco Mundial “De Volta ao Planejamento: Como Preencher 
a Lacuna de Infraestrutura no Brasil em Tempos de Austeridade” ressalta que, no Brasil, 
a matriz logística permanece dominada pelo transporte rodoviário, com 63-65% da 
tonelada-quilômetro útil, contra 21% na China e 39% na Índia. 

Essa sobrecarga do modal rodoviário ocasiona grandes custos. O Brasil poderia 
economizar cerca de 0,7% do PIB a cada ano se deslocasse frete do modal rodoviário 
para o ferroviário e o aquaviário. Além dos custos mais baixos, haveria significativos 
benefícios ambientais e de segurança nas estradas. 

Esse custo é exacerbado por ineficiências significativas do próprio setor. 

Primeiro, uma parcela importante do transporte rodoviário é atomizada e carece de 
profissionalização para ser eficiente. O setor presta seus serviços com uma frota de 2,3 
milhões de veículos, cerca de metade dos quais (55%) é de propriedade de empresas 
transportadoras estabelecidas, ao passo que a outra parte (45%) é composta de 
caminhoneiros autônomos, segundo dados da ANTT (Agência Nacional de Transportes 
Terrestres). 

Ou seja, metade do setor é concentrada e relativamente eficiente, enquanto a outra é 
atomizada, mal organizada e globalmente muito menos eficiente, pois não pode tirar 
proveito das economias de escala que os grandes volumes de carga proporcionam. Uma 
empresa média de transporte rodoviário possui cerca de nove veículos, uma cooperativa 
média tem mais de quarenta, e a maioria dos caminhoneiros autônomos, apenas um. 

Em segundo lugar, comparados com os de outros países, os custos operacionais do setor 
de transporte rodoviário brasileiro são altos e devem-se sobretudo ao elevado consumo 
de combustível, à idade avançada da frota e à baixa manutenção. 



Sem considerar manutenção e depreciação, os gastos com combustível são responsáveis 
pela maior parte dos custos operacionais (>40%), seguidos por salários (cerca de 30%), 
seguro e pedágios (que somam 30%). À guisa de comparação, apontemos que, nos EUA, 
o combustível representa cerca de 36% dos custos operacionais totais, e na Europa, 
entre 20 e 30%. 

No entanto, estes custos são muito mais altos na China (60%). As frotas antigas e a 
manutenção deficiente também elevam os custos operacionais por causa das panes 
frequentes. No Brasil, os veículos dos caminhoneiros autônomos têm em média 19 anos 
de idade, os veículos de cooperativas, 14 anos, e os das transportadoras, 9 anos. 

Para tratar dessa questão, é preciso acelerar a substituição da frota brasileira por 
caminhões mais novos, o que pode melhorar a eficiência energética média da frota e o 
desempenho do setor em matéria de emissões (de gases). Os EUA e diversos outros 
países recorreram com sucesso às parcerias com montadoras e vendedores de 
tecnologia para fazer avançar a fronteira da eficiência energética dos caminhões novos. 

As más condições das rodovias são outro importante fator dos altos custos operacionais 
no Brasil. Apenas 12% das rodovias são pavimentadas e, segundo o mais recente 
relatório da CNT, só 40% da malha rodoviária pavimentada estão em boas condições. 

Entre 2000 e 2013, o investimento em infraestrutura no Brasil foi de meros 2,1% do PIB, 
contra 8,6% na China, 4,8% na Índia e 4,3% no Chile. Um estudo do Banco Mundial de 
2012 estima que mais de 0,7% do PIB é perdido devido à má qualidade das rodovias, à 
engenharia deficiente da malha e aos congestionamentos das rodovias, o que resulta 
em perda de tempo e aumento dos custos operacionais dos veículos. 

Mas o que precisa mudar para aumentar a rentabilidade e a competitividade do setor 
de transporte rodoviário? 

O diagnóstico é claro. Ao resolver ineficiências operacionais da malha rodoviária federal 
pavimentada e as ineficiências da matriz dos modais de transporte, o Brasil poderia 
economizar 1,4% do PIB, o que equivale a 2,2 vezes o atual gasto anual no setor de 
transporte. 

Portanto, ao invés de subsidiar, o que não resolve as causas do baixo desempenho do 
setor, o governo precisa: 

 
 Incentivar a profissionalização e facilitar a consolidação de 

firmas por meio de treinamento e da simplificação da 
regulamentação; 

 Avançar na direção de uma frota de caminhões mais eficiente 
e mais verde impondo regulação adequada e facilitando o 
acesso ao financiamento; 



 Aumentar o investimento em infraestrutura rodoviária e 
manutenção para reduzir os custos operacionais, reduzindo 
os gargalos que restringem a participação eficiente do setor 
privado 

 E, contemplando o longo prazo, tomar medidas destinadas a 
mudar gradualmente a matriz de modais do setor de forma a 
aumentar a utilização de transporte ferroviário e aquaviário. 

Entretanto, o Congresso parece preferir mais subsídios e controle de preços. Agora é o 
momento para que os pré-candidatos às eleições deste ano mostrem que são contra 
paliativos pedindo que o Congresso trate das causas raiz. 

*Economista-chefe do Banco Mundial para o Brasil, já trabalhou para a instituição na 
Europa, na África e no Oriente Médio. Esta coluna foi preparada em colaboração com 
Grégoire Gauthier, especialista sênior de transportes, do Banco Mundial. 

FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/pt/237341502458978189/pdf/117392-
PORTUGUESE-PorBacktoPlanningFinal.pdf 

 

 

Carta Humanitária e Padrões Mínimos de Resposta 
Humanitária 
O Manual da Esfera, a Carta Humanitária e os Padrões Mínimos de Resposta 
Humanitária , são o principal conjunto de padrões da comunidade humanitária. Em abril 
de 2016, pedimos que as pessoas nos contassem mais sobre como estão sendo 
usadas. Este é um resumo visual dos resultados da pesquisa. 

FONTE:http://www.sphereproject.org/resources/download-
publications/?search=1&keywords=&language=Spanish&category=22&subcat-22=23&subcat-29=0&subcat-
31=0&subcat-35=0&subcat-49=0&subcat-56=0&subcat-60=0&subcat-80=0 

 

 

O impacto do meio ambiente e das mudanças climáticas 
na oferta e demanda futura de infraestrutura 

A Comissão Nacional de Infraestrutura foi encarregada de montar uma Avaliação 
Nacional de Infraestrutura, uma vez que o Parlamento. Este documento de discussão, 
focado no meio ambiente e na mudança climática, faz parte de uma série que examina 



os impulsionadores da futura oferta e demanda de infraestrutura no Reino Unido. As 
suas conclusões destinam-se a ajudar a Comissão a elaborar cenários plausíveis até 
2050, mas não estabelecerá opções políticas nesta fase. 

FONTE:https://pub.iges.or.jp/system/files/publication_documents/pub/discussionpaper/6580/IGES-
GDN%20Discussion%20Paper_Final%20for%20ISAP%20Only.pdf 

 

Preparando-se para um futuro mais seco: as necessidades 
de infraestrutura hídrica da Inglaterra 

Este documento define o conselho da Comissão sobre como abordar os desafios do 
abastecimento de água na Inglaterra e fornecer o nível adequado de resiliência a longo 
prazo. A conclusão central da Comissão é que o governo deve garantir uma maior 
resiliência à seca na Inglaterra, aumentando a capacidade do sistema de abastecimento 
de água. Isso exigirá uma abordagem dupla, combinando o gerenciamento da demanda 
(incluindo a redução de vazamentos) com investimento de longo prazo na infraestrutura 
de fornecimento. 

FONTE:https://www.nic.org.uk/wp-content/uploads/NIC-Preparing-for-a-Drier-Future-26-April-
2018.pdf 

 

Comunicando ciência ambiental e sustentabilidade: 
desafios, oportunidades e o contexto político em 
mudança 

Este relatório resume e sintetiza as principais tendências, temas e descobertas no 
campo da comunicação da ciência ambiental. O relatório apresenta as principais 
organizações envolvidas na comunicação científica internacional, discutindo o seu papel 
em mudança em um período caracterizado pela polarização política e perda de 
confiança na perícia. Ele também explora e fornece insights sobre o progresso que foi 
alcançado, os desafios que permanecem e lacunas e oportunidades para futuras 
pesquisas. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/59366?&a=email&utm_source=pw_email 

 



Currículo escolar de São Paulo aborda Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 

Qual educação queremos fornecer hoje para formar os cidadãos de nossa cidade em 
2030? Foi essa a pergunta que direcionou a parceria da Secretaria Municipal de 
Educação de São Paulo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO) no Brasil. 

O município construiu um novo currículo do Ensino Fundamental, publicado em 
dezembro de 2017, que de forma inédita inclui a Agenda 2030, relacionando seus 
objetivos de aprendizagem a cada um dos 17 ODS. 

Qual educação queremos fornecer hoje para formar os cidadãos de nossa cidade em 
2030? Foi essa a pergunta que direcionou a parceria da Secretaria Municipal de 
Educação de São Paulo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (UNESCO) no Brasil. 

O município construiu um novo currículo do Ensino Fundamental, publicado em 
dezembro de 2017, que de forma inédita inclui a Agenda 2030, relacionando seus 
objetivos de aprendizagem a cada um dos 17 ODS. 

A experiência será apresentada nesta segunda-feira (23) na Reunião Técnica Regional 
de Alto Nível da América Latina e Caribe, evento preparatório para a 2ª Reunião Regional 
de Ministros de Educação da América Latina e Caribe, que acontece em Cochabamba 
(Bolívia) nos dias 25 e 26 de julho. 

Com o novo currículo, a Secretaria Municipal de Educação do Município de São Paulo irá 
formar cidadãos globais, entendendo que todos (governos, agências da ONU, sociedade 
civil organizada, setor privado e cada cidadão de cada país) têm responsabilidades para 
que o mundo consiga atingir os ODS, adotados em 2015 pela Assembleia Geral da ONU. 

Dentro dessa perspectiva, a Secretaria Municipal de Educação (SME) de São Paulo está 
colaborando para o cumprimento dos objetivos globais, envolvendo seus gestores, 
professores e estudantes, que somam mais de 1 milhão de pessoas. 

O novo currículo do Ensino Fundamental da cidade busca ofertar uma educação de 
qualidade, conforme previsto no ODS 4, e colaborar para a transformar São Paulo em 
uma cidade sustentável, conforme previsto no ODS 11. O currículo é fator essencial para 
a promoção de uma educação inclusiva e equitativa de qualidade e que inclua a 
Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS), em consonância com a Agenda 
2030. 

No processo de construção do novo currículo, a escola passou a ser vista em quatro 
diferentes dimensões: a escola enquanto espaço físico, as suas práticas pedagógicas, 
seus processos e governança e as relações com os ODS. 



No espaço físico, passa a se avaliar questões como a gestão ambiental e acessibilidade 
da escola. Nas práticas pedagógicas, são abordadas não somente os conteúdos e 
práticas cognitivas, mas também as habilidades socioemocionais e comportamentais 
dos alunos. 

Nos processos de governança é levada em consideração a teia social na qual a escola 
está inserida e o processo participativo de decisões. E por fim, na relação com os ODS a 
ideia é que os estudantes incorporem os ODS em suas práticas diárias. 

A abordagem é centrada no estudante. “Queremos formar os alunos na integralidade, 
queremos que eles incorporem modos de vida mais sustentáveis, e que incluam as 
metas dos ODS em suas vidas”, diz o diretor do Núcleo Técnico de Currículo da SME, 
Wagner Palanch. 

Implementação, lições aprendidas e monitoramento 

Após a publicação do documento, o desafio consiste na implementação do novo 
currículo de São Paulo. Para isso, os membros das Diretorias Regionais de Educação 
estão sendo formados para que eles mesmos consigam repassar as informações para os 
professores das escolas de suas regionais. 

Os professores, por sua vez, devem ser capacitados para conseguirem visualizar os 
desafios da escola e buscar as soluções junto aos alunos. Essas soluções devem ser 
relacionadas aos ODS e adaptadas para a realidade de cada escola e da comunidade em 
que ela está inserida. Nesse processo, é preciso conscientizar os professores para que 
olhem o currículo como um todo e não somente a parte referente à disciplina lecionada. 

Como todo projeto-piloto, é importante listar as lições aprendidas. Para a consultora 
Barbara Oliveira, o principal ensinamento é que existe a necessidade de uma 
participação ainda maior na construção do currículo, principalmente no momento inicial 
do seu desenvolvimento. Todos os atores interessados devem ser envolvidos desde o 
começo e é preciso fazer o exercício de trazer o processo participativo antes mesmo de 
relacionar o currículo com os ODS. 

Já o segredo para fazer com que o processo de construção e implementação de um 
currículo seja exitoso e realmente incorporado pelas escolas é, segundo Wagner 
Palanch, diretor de currículo da SME, focar na territorialidade e na identidade local. 

“O currículo de São Paulo tem a cara da cidade”, afirma o diretor da SME, Wagner 
Palanch. A ideia, portanto, é apontar caminhos para a construção de um currículo que 
traga essa identidade, e não simplesmente replicar o currículo de outras localidades em 
outros municípios ou em outros estados. 

As próximas fases visam ao monitoramento de resultados e ao compartilhamento do 
trabalho que foi feito em São Paulo com outros locais. Uma das ações a ser realizada 
com esse objetivo, é a apresentação do processo de construção do currículo de São 
Paulo na reunião de ministros de Educação da América Latina e Caribe. A intenção é 



inspirar a construção de novos currículos em outras localidades do Brasil e do mundo 
utilizando processos semelhantes ao que foi realizado em São Paulo. 

Para a coordenadora de Educação da UNESCO no Brasil, Rebeca Otero, “o processo de 
construção do novo currículo realizado pela Secretaria Municipal de Educação de São 
Paulo pode ser replicado inclusive em outros lugares do mundo”. 

Ela afirma que aproveitar a discussão mundial sobre os ODS, que teve a participação de 
especialistas de todo o mundo e foi acordada pelos Estados-membros da ONU, é uma 
ideia acertada quando se pensa em Educação para o Desenvolvimento Sustentável e 
para a Cidadania Global. “Isso é qualificar a Educação e torná-la transformadora. Não 
estamos apenas passando conhecimentos cognitivos ao aluno, estamos formando 
cidadãos”, finaliza a coordenadora. 

O secretário de Educação da cidade de São Paulo, Alexandre Schneider, reforça que todo 
o material elaborado pela Secretaria é um Recurso Educacional Aberto (REA), ou seja, 
pode ser utilizado por outras secretarias de educação ou qualquer outra instituição ou 
indivíduo interessado. 

De acordo com o secretário, “precisamos mostrar que dá para fazer o currículo de uma 
forma rápida e com participação de alunos, professores, comunidades, e que trazer os 
ODS para o currículo ajuda no processo de formação integral dos alunos”. “Se levarmos 
em consideração que estamos conversando com cerca de 1 milhão de pessoas, ao 
menos cinco horas por dia, temos o potencial de trazer mudanças reais para o município 
até 2030”. 

FONTE:http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-
view/news/partnership_between_the_sao_paulo_municipal_secretariat_of/ 

 

Onda de calor: há mais crime no tempo quente? 

Portanto, há muitos dados ligando o aumento da criminalidade ao aumento da 
temperatura - mas por que isso está acontecendo? Os especialistas dividem as razões 
em duas categorias principais: 

 os efeitos físicos do calor nas respostas das pessoas 
 uma mudança nas oportunidades disponíveis para cometer crimes 

Calor é um irritante e o desconforto que causa pode tornar as pessoas mais curtas. 

Os cientistas supuseram que o calor desencadeia uma resposta fisiológica particular 
que torna as pessoas mais irritadas e mais impacientes. 



Há estudos ligando o calor à diminuição da função cognitiva, aumento da frequência 
cardíaca, maior produção de testosterona e até uma percepção do tempo passando 
mais devagar que o normal. 

A segunda explicação, talvez mais convincente, é que as mudanças no clima também 
mudam a oportunidade das pessoas de cometer crimes. 

Enquanto crimes violentos aumentam, outros crimes realmente parecem diminuir 
quando é mais quente. Olhando novamente para as estatísticas da Polícia 
Metropolitana, parece que há cerca de 20% menos assaltos quando as temperaturas 
estão acima de 20ºC do que quando estão abaixo de 10ºC. 

Os mesmos fatores - mais pessoas estando por perto e mais horas de luz do dia no 
verão - o que pode levar à criminalidade violenta servem como impedimentos para 
roubos e assaltos a ruas. 

FONTE:https://www.bbc.com/news/uk-44821796 

 

 

Pelo segundo ano, Unicamp é apontada como a melhor 
da América Latina 

Pelo segundo ano consecutivo, a Universidade Estadual de Campinas- Unicamp foi 
considerada a melhor Universidade da América Latina, segundo ranking específico para 
a região divulgado na tarde desta quarta-feira (18/07) pela publicação britânica Times 
Higher Education (THE). A THE é conhecida pela avaliação criteriosa de instituições de 
ensino superior em âmbito internacional. Esta é a terceira edição da Times Higher 
Education Latin America. Na primeira, organizada em 2016, a Unicamp ocupou a 
segunda colocação. Nas demais, assumiu a ponta na tabela. 

FONTE:http://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2018/07/18/pelo-segundo-ano-unicamp-e-
apontada-como-melhor-da-america-latina 
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Mestre de Projetos Patrimônio Mundial e Culturais para 
o Desenvolvimento 

Torne-se um profissional na gestão do patrimônio cultural! 

As atividades culturais podem contribuir significativamente para o desenvolvimento 
nacional, a criação de empregos e a coesão social. O Mestrado em "Patrimônio Mundial 
e Projetos Culturais para o Desenvolvimento" visa contribuir para a melhoria da gestão 
dos recursos culturais, preparando gestores e profissionais para se tornarem 
empreendedores culturais ativos e promover o desenvolvimento local, a geração de 
renda e a criação de emprego, enriquecendo assim a abordagem tradicional à 
conservação do património cultural. O programa fornece uma base sólida em economia 
cultural, explorando em detalhes as dimensões econômicas, sociais, institucionais e 
legais que formam a base da gestão do patrimônio. 
O programa é organizado pela Universidade de Barcelona, a Universidade de Turim e o 
Centro Internacional de Treinamento da OIT em colaboração com o Centro do 
Patrimônio Mundial da UNESCO. A fase presencial do Mestrado acontece na 
Universidade de Barcelona 
FONTE:https://www.itcilo.org/masters-programmes/master-en-patrimonio-mundial-y-proyectos-
culturales-para-el-desarollo 

 

Encontro de Municípios e Mudanças Climáticas no 
Grande Chaco Americano 
O objetivo desta reunião é desenvolver os atores locais para a mitigação e adaptação às 
mudanças climáticas no Gran Chaco Americano e convidar a articulação de 
compromissos conjuntos Ação Climática como uma contribuição para contribuições 
específicas ao nível nacional (NDC) de nossos países. 

FONTE:http://ramcc.net/es/events/view/39/encuentro-de-municipios-cambio-climatico-en-el-gran-
chaco-americano 

 

 

 

 

 
 



INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 
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         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

                    

 


