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O termo “logística” se refere a muitas coisas, entre elas a gestão do armazenamento, da 
distribuição e do transporte de mercadorias que chegam ou saem das empresas ou, no nosso 
caso, da propriedade rural. A logística monitora toda a parte de entrega e recebimento de 
produtos e serviços que a propriedade contrata (compra) ou oferece (vende). Ela engloba o 
Transporte, Armazenagem e Portos.

TRANSPORTE – É através dele que chegam os insumos, e que é levada a produção da 
agropecuária, ambos volumosos. 

Existem três formas de transporte para grandes volumes no Brasil e no mundo, sendo eles:

 RODOVIÁRIO - é o meio mais _____________ de transportar os produtos do agro, 
porém é ainda o mais utilizado no Brasil. Por outro lado, é a forma mais ágil e 
ramificada, chegando aos mais diversos destinos. 

 FERROVIÁRIO – Tem um custo bem _______________ ao transporte rodoviário, e ainda 
tem melhor aproveitamento da capacidade energética (menos combustível para 
transportar mais carga). Tem enorme capacidade de carga, mas sua implantação é 
_____________onerosa se comparada ao transporte rodoviário.

 HIDROVIÁRIO – As hidrovias têm enorme capacidade de carga, ___________ custo de 
transporte e _________ custo de manutenção. Por outro lado, apresentam menor 
flexibilidade e o escoamento por esta via é mais lento. Em geral, hidrovias tem um baixo 
custo de implantação, quando se avalia uma via de leito natural, mas pode ser elevado 
se exigir infraestruturas especiais. O Brasil tem alto potencial hidroviário? 
_____________

 Quando consideramos o processo de carregamento e descarregamento de produtos, o 
transporte rodoviário é mais rápido, simples e barato, possibilitando maior flexibilidade e 
interiorização das cargas. Já o carregamento e descarregamento no transporte hidroviário, é 
mais oneroso e inflexível e deve ser levado em consideração para realizar os cálculos de custo. 

 A formação de preços de produtos agropecuários, tem em sua base de cálculo, o custo do frete. 
Desta forma, o custo de transporte é determinante para que o produtor e o AGRONEGÓCIO 
como um todo, consigam ser competitivos com os produtos de outros países. Por isso que os 
investimentos em infraestrutura, focada nos modais mais viáveis a médio e longo prazo, vão 
possibilitar a manutenção das exportações, e ampliação de áreas ainda não incorporadas ao 
processo produtivo no interior do Brasil, possibilitando o desenvolvimento do setor, e do PIB do 
país como um todo.
Anotações: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

http://www.escolaagro.com.br


ESQUEMA-RESUMO – LOGÍSTICA – CONCEITOS 

Escola Agro – Conhecimento que gera resultados                                Material comp. ao Curso de Logística 
www.escolaagro.com.br                                                                                 email: contato@escolaagro.com.br

Vamos conhecer um pouco da história do Rio Mississippi nos EUA, que revolucionou a 
produção de soja e milho naquele país e viabilizou todo o meio Oeste. O Missisippi é o terceiro 
maior rio do mundo, o maior rio do mundo é o ____________ e o segundo é o Rio Nilo.               

Foi o rio Mississippi que possibilitou aos EUA figurarem como o maior produtor de soja e milho 
do mundo durante muitos anos, ele corta todo o meio oeste americano, com 3,7 mil km de 
extensão, onde hoje é chamado de “Corn Belt” dos EUA, ou seja, a área de terras férteis e de 
produção de grãos. Por ele passa cerca da metade do volume de grãos exportados todos os 
anos pelos EUA, e considere que eles têm sido os maiores exportadores mundiais.
No passado, porém, não era assim, já que o Rio Mississipi apresentava vários trechos onde a 
navegação era impossibilitada pelo baixo calado. Já em 1930, iniciou-se a construção de uma 
série de 27 eclusas, comportas e represas que foram projetadas para manter um canal com 2,7 
m de calado, viabilizando o tráfego de barcos comerciais. Abaixo de St. Louis, o Mississippi é 
relativamente livre para navegação, embora isto seja garantido por numerosas barragens.
Concluímos com esse caso que os investimentos em infraestrutura nos EUA foram e continuam 
sendo grande no transporte hidroviário, o que possibilita um custo menor com transporte, 
melhorando a competitividade dos grãos americanos em detrimento dos agricultores de outros 
países. O planejamento estratégico e o investimento em infraestrutura permitiram um enorme 
crescimento da área cultivada nos Estados Unidos, possibilitando a ampliação da produção de 
grãos, e eles se tornaram o maior produtor mundial de soja e milho.
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Mapa aquaviário brasileiro. Em azul escuro, a navegação fluvial, em azul claro, a 
navegação marítima. Extraído de Vgeo-DNIT.

             

Já no Brasil, temos uma quantidade muito maior de rios, pois há cerca de 44 mil km de 
hidrovias. Entretanto, nem todas são aptas para o transporte de carga e grande parte das 
hidrovias está localizada no norte do país, onde há pouca produção, e ainda não está 
totalmente pronta as conexões com o Centro Oeste, região grande produtora agrícola. 

Quais as obras e investimento em infraestrutura na sua região que vão impactar os negócios dos 
produtores 
?___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Quais as obras e investimento em infraestrutura, em outras regiões do Brasil, que vão impactar os 
negócios dos produtores da sua região? __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Com o objetivo de facilitar seu entendimento, e para que você “consiga visualizar” o 
quanto a infraestrutura de ferrovia e hidrovias americana é superior à brasileira, veja o 
comparativo abaixo. Ele esta um pouco desatualizado, pois tivemos acréscimos de 
ferrovias no Brasil recentemente, mas observe a quantidade de ferrovias nos EUA.

http://www.escolaagro.com.br

