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VINCULAÇÃO INSTITUCIONAL

LEI Nº 13.334, DE 13 DE SETEMBRO DE 2016.
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FINALIDADE

FINALIDADE
▪ Estruturar e qualificar, por meio de estudos e pesquisas, o processo 

de planejamento integrado de logística no país, interligando 

rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias.

OBJETIVOS

▪ Planejar e promover o desenvolvimento do serviço de transporte 

ferroviário de alta velocidade de forma integrada com as demais 

modalidades de transporte, 

▪ Prestar serviços na área de pesquisas, estudos e projetos 

destinados a subsidiar o planejamento da logística e dos 

transportes no País, consideradas as infraestruturas, plataformas e 

os serviços pertinentes aos modos rodoviário, ferroviário, dutoviário, 

aquaviário e aeroviário.

COMPETÊNCIAS

▪ Elaborar estudos de viabilidade técnica, jurídica, ambiental, 

econômico-financeira e projetos básicos e executivos necessários 

ao desenvolvimento de empreendimentos de logística e transportes

▪ Subsidiar a formulação, o planejamento e a implementação de 

ações no âmbito das políticas de logística e transporte, de modo a 

propiciar a integração multimodal.
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

CONIL
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CONTEXTO
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PNL

ONTL

PAE

MPIIST

TFAD

Projetos 

Estruturantes

Fluxo de 
informações

Subsídios ao 

planejamento e ao 

processo decisório



CONTEXTO

Planejar

Conhecer

Entender

Processo 

continuado de 

planejamento
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CONCEITO

O que é um Observatório?

Observar

Observação

ObservatórioAssociando os 

conceitos...
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CONCEITO

O que é um Observatório?

“...um local, com determinadas condições técnicas e 

tecnológicas que permitem vigiar, ou observar 

atentamente com determinados fins...”

“...não resume-se apenas em reprodução de 

informações... mas também gerando conteúdos 

abordando perspectivas de futuro para determinada 

temática...”
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Operação de transportes

Dados de oferta e demanda

Interfaces de transportes

Contexto econômico, cadeia 
produtiva, meio ambiente...

INFORMAÇÃO NECESSÁRIA
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Setor de Logística e Transportes
Arranjo Institucional e o Fluxo de Informações

INFORMAÇÃO NECESSÁRIA

ASSOCIAÇÕES
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PROPOSTA INSTITUCIONAL

“É um modelo institucional desenvolvido 

para responder às necessidades de 

informação sobre o setor visando apoiar a 

missão da EPL de planejar os transportes e 

a logística do País.” 

O ONTL:
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PILARES

DISSEMINAR
Análises, avaliações e 

estudos

INTEGRAR
Dados do setor de transporte

PLANEJAR
Ferramentas de apoio

MONITORAR
Indicadores de Desempenho
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ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS

DADOS PRIMÁRIOS DADOS SECUNDÁRIOS

M
T

P
A

SNTTA

ANTT

DNIT

VALEC

SAC

ANAC

INFRAERO

SEP

ANTAQ

ANP

M. INDUSTRIA

M. AGRICULTURA

M. CIDADES

M.COMUNICAÇÕES

M.MEIO AMBIENTE

M.MINAS ENERGIA

M. FAZENDA

IBGE

IPEA

ASSOCIAÇÕES

ORG. INTERNAC.

ESTADOS

MUNICÍPIOS

SOCIEDADEM
M

E Rede de Parceiros
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Estruturar e manter um sistema de informações 
logísticas

Subsidiar processos decisórios e de 
planejamento de transporte

Monitorar a evolução do setor por meio de 
indicadores

Desenvolver e difundir visão da logística 
integrada

Responder às necessidades de informação sobre 
transportes visando apoiar a missão da EPL

OBJETIVOS

1

2

3

4

5
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PRINCIPAIS PRODUTOS

BOLETINS DE 

LOGÍSTICA

BANCO DE

DADOS
+

IG

WORKSHOPS

SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

LOGÍSTICAS E GEO
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PRODUTOS

SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

LOGÍSTICAS E GEO
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http://ontl.epl.gov.br/


PRODUTOS

Boletim de Logística - http://www.epl.gov.br/observatorio-sistema-inteligente-de-informacoes-de-logistica-e-transporte

Anuário Estatístico - http://www.transportes.gov.br/images/2017/Sum%C3%A1rio_Executivo_AET_-_2010_-_2016.pdf
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http://www.epl.gov.br/observatorio-sistema-inteligente-de-informacoes-de-logistica-e-transporte
http://www.epl.gov.br/observatorio-sistema-inteligente-de-informacoes-de-logistica-e-transporte
http://www.transportes.gov.br/images/2017/Sum%C3%A1rio_Executivo_AET_-_2010_-_2016.pdf


PRODUTOS

Fonte: IBGE 19
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Qualquer variável pode ser selecionada no painel, assim todas as métricas serão alteradas.
Brasil Telas de Painel Analítico Agrícola

PRODUTOS



PRODUTOS
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Qualquer variável pode ser selecionada no painel, assim todas as métricas serão alteradas.Seleção de Área

Seleção do 

MATOPIBA

Telas de Painel Analítico Agrícola



Granéis AgrícolasBrasil

Produtos 

Selecionados:

Qualquer variável pode ser selecionada no painel, 

assim todas as métricas serão alteradas.

Grupos de Carga:

Telas de Painel Analítico Portuário

PRODUTOS



www.epl.gov.br
observatorio@epl.gov.br

+55 (61) 3426-3873

Um olhar sobre o transporte e a logística nacional 

de forma integrada, eficiente e competitiva.
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