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O que os Usuários do 
Transporte de Carga 
defendem para a 
logística do País



 A Associação congrega grandes grupos empresariais, intensos usuários do sistema de 
transporte terrestre (ferroviário e rodoviário), fluvial, marítimo e portuário do País. 

 Abrange os setores de alumínio, vidros, aço, transformação mecânica, metalurgia, 
mineração, metais não ferrosos, refratários, cimento e argamassas, petroquímica, madeira, 
celulose e papel, açúcar e álcool, grãos e alimentos, combustíveis, fertilizantes, entre outros. 

 As propostas apresentadas a seguir refletem o posicionamento estratégico daqueles que 
têm na logística um fator fundamental de competitividade e sobrevivência empresarial.

A ANUT - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS 
USUÁRIOS DO TRANSPORTE DE CARGA

ASSOCIADOS TITULARES

 Fortalecimento da Regulação

 Regulação como fator essencial da segurança institucional e guardiã dos serviços públicos 
exercidos diretamente pelo Estado ou delegados ao setor privado, nos diversos modais.

 Fortalecimento e autonomia das Agências Regulatórias.

 Parceria com os Usuários na busca da excelência na regulação.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS ESTRUTURAIS ESPECÍFICOS
 Ferrovias

 Apoio às renovações antecipadas dos contratos das atuais concessões. 

 Aceleração de novas concessões, com a implementação do Operador Ferroviário Independente. 

 Integração das malhas ferroviárias com prioridade do Direito de Passagem. 

 Conclusão da regulação necessária para as novas concessões e prorrogações.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

 Reduzir o Custo Logístico do Brasil, equiparando a sua competitividade a dos países mais 
avançados ou concorrentes no cenário mundial.

 Tornar o transporte de cargas um segmento indutor de maior geração de riqueza alinhado com 
os aspectos de sustentabilidade, melhoria social, inovação e desenvolvimento tecnológico.

 Equilibrar a Matriz de Transporte do País com maior participação das ferrovias e hidrovias. 

NOSSAS PRIORIDADES

 Impulso na Infraestrutura

 Aceleração das “Alianças Público-Privadas”, via PPP, Concessões, PPI e outros modelos de parceria.

 Maiores investimentos governamentais em novos empreendimentos e manutenção do patrimônio já construído.

 Dinamização da multimodalidade.

 Segurança jurídica, institucional e financeira aos investidores.

 Maior agilização dos licenciamentos prévios.

 Prioridade e eficiência na aplicação dos recursos do Orçamento da União e dos Estados.

 Aprimoramento da Gestão Governamental

 Implementação de melhores modelos e práticas de gestão.

 Planejamento como política de Estado e fiel cumprimento dos cronogramas de investimentos.

 Despolitização e designação por meritocracia dos cargos executivos e técnicos.

 Cabotagem

 Racionalização de procedimentos.

 Custos isonômicos com a navegação de longo curso e em 
padrões internacionais.

 Desvinculação da navegação com a construção naval nacional.

 Transporte Rodoviário 

 Frete sem tabelamento de preço, com livre concorrência.

 Implantação de novos modelos de concessão com foco na competitividade.

 Maiores investimentos governamentais em novas obras e na revitalização da malha viária.

 Portos

 Implantação de tarifas portuárias baseadas nos custos dos serviços prestados.

 Agilização dos novos arrendamentos nos portos organizados.

 Destravamento dos investimentos em novos Terminais de Uso Privado.

 Implantação de novo modelo para a execução da dragagem.

 Hidrovias 

 Regulação sobre o uso múltiplo das águas - 
navegação, energia e abastecimento.

 Maiores recursos para implantação e 
manutenção de hidrovias.

 
 Assessoria institucional na área logística

 Painel Logístico e Transporte Colaborativo

 Educacional

 Encaminhamento de demandas dos associados

 Simuladores tarifários e de frete

 Rede interna de relacionamento

 Informação e presença nas 
Redes Sociais

 Portal ANUT na internet

 Participação nos mais 
importantes Fóruns 
Institucionais de Logística

ALGUNS DE NOSSOS SERVIÇOS


