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INTRODUÇÃO AO PLANO NACIONAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES – PNLT
Conteúdo específico

Logística

O que é o PNLT
• O Plano Nacional de Logística e Transportes -PNLT representa a retomada do processo deplanejamento no setor de transporte,dotando-o de estrutura permanente degestão, com base em sistema de informaçõesgeoreferenciadas, contendo os principaisdados de interesse do setor, tanto na ofertaquanto na demanda.

Objetivos
• A) identificação, otimização e racionalizaçãodos custos envolvidos em toda a cadeialogística adotada entre a origem e o destinodos fluxos de transportes;
• B) adequação da atual matriz de transportesde cargas no País, buscando a permanenteutilização das modalidades de maior eficiênciaprodutiva.

O PNLT considera como vetor odesenvolvimento regional, a diminuição dasdesigualdades e a integração do País, num clarodesejo de dar cumprimento, ao menosconceitualmente, a alguns dos objetivos eprincípios fundamentais da República Federativado Brasil presentes nos arts. 3º e 4º da CartaConstitucional.

Justificativa
A partir da década de 70, verificou-se que adiminuição do nível de investimentos eminfraestrutura de transportes ocasionouproblemas no sistema em todo o Brasil.
Devido a tal ocorrência, foram verificadasineficiências, custos adicionais, perda decompetitividade, aumento nos tempos dasviagens, acidentes, dentre outros problemas.

Algumas premissas foram adotadas para odesenvolvimento do PNLT, uma delas é que oPNLT é um plano para o Estado Brasileiro e nãoum simples Plano de Governo. O PNLT tem seuhorizonte focado até 2023. Utiliza-se deplanejamento científico que tem como base umbanco de dados georreferenciados contendotodos os principais dados de interesse do setor emodelo macroeconômico para análise,simulação e projeção do sistema de transportesno Brasil.
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Outra inovação foi a forma de reestruturação dopaís em Vetores Logísticos. Vetores Logísticosrepresentam uma nova forma de organizaçãoespacial do país na qual as microrregiõeshomogêneas foram agrupadas em função dasuperposição georreferenciada de diversosfatores representativos para melhor analisar oportfólio de investimentos.

Agrupamentos chamados de Vetores Logísticos:
• Amazônico;
• Centro-Norte;
• Nordeste Setentrional;
• Nordeste Meridional;
• Leste;
• Centro-Sudeste;
• Sul.

O PNLT com seu portfólio de projetosprioritários já é considerado como marcohistórico no processo de resgate doplanejamento do sistema de transporte noBrasil, visando o desenvolvimento econômico dopaís com a participação da sociedade e demaisatores envolvidos como forma de racionalizargastos públicos e de se conseguir eficiência nosserviços executados.

Processo Participativo
Na constante busca de ativa participação desegmentos envolvidos e interessados no tema, oPNLT prevê a realização de workshopsperiódicos para os quais serão convidadosintegrantes dos demais setores, órgãos einstituições públicos e privados, bem como ossegmentos das sociedades afins ou correlatoscom transportes.

Atividade
• Em grupo, verifique no caderno de estratégiasgovernamentais e apresente o modalescolhido.
• http://infraestrutura.gov.br/images/2018/documentos/caderno_das_estrategias_governamentais_versao_1.0.pdf


