LOGÍSTICA

LOGÍSTICA É O PRINCIPAL GARGALO
DO SETOR DE OLEAGINOSAS
A competitividade internacional no mercado
de granéis vegetais depende essencialmente
da eficiência na logística. Neste quesito,
a infraestrutura de armazenagem e
transportes é decisiva. Nos últimos anos,
o setor privado brasileiro fez grandes
investimentos em expansão da capacidade
portuária por todas as regiões e o setor

público promoveu investimentos privados
em ferrovias e hidrovias, bem como a
concessão para a iniciativa privada de
importantes rodovias. Ainda há muito a ser
feito para ampliar a malha ferroviária e a
qualidade das rodovias, o que promoverá
os novos investimentos e a geração de
empregos no país.

MOVIMENTAÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS

Soja: 232 mil +
Milho: 1,63 mi

12 mil silos
e armazéns

Corredores
de exportação

Terminais
portuários

1,86 milhão de
produtores que
trabalham com:

Prestam serviço de:

Entrega dos
produtos de forma:

Embarque
internacional
depende de:

- Limpeza e secagem

- Entrega na fazenda

- Armazenagem

- Venda em reais (R$)
- Recebimento
de insumos

- Formação de lotes
para venda no mercado
interno e exportação

- Preço à vista ou futuro

- Logística rodoviária

- Logística rodoviária

- Beneficiamento

- Direta nos terminais
portuários
- Indireta nas Estações
de Transbordo de
Carga (ETC)
- Logística rodoviária
direta ou com
multimodalidade por
ferrovias e hidrovias

- Benefíciamento
- Inspeção sanitária
- Carregamento
nos navios
- Fretes marítimos

EXCESSO DE CAPACIDADE PORTUÁRIA
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Ineficiência dos modais de
transporte que acessam os portos
brasileiros também interfere
na produtividade do setor.
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