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Emb
Criada há pouco menos um Associação Brasileira Operadores

Logístícos (Abol) busca representatividade e criar um marco legal

para o setor, sua voz ser ouvida vários em
curso no que podem impulso à

Um segmento que tem alto fa-
turamento e abriga grande.s
empresas, muitas delas mul-

tinacionais; que é intensivo no em-
prego de pessoas e de tecnologia de
ponta; que arrecada um montante
razoável de impostos para o país; que
serve de elo entre os diversos agen-
tes do mercado; e que está no cerne
da questão que é hoje a menina dos
olhos do governo federal - a eficiência
logística -, sendo imprescindível para
o desenvolvimento da indústria, para
o funcionamento do comércio e para
o escoamento a custos otimizados da
enorme safra agrícola nacional. Em
suma, um setor essencial para o país,
que deveria ser tratado com deferên-
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cia em todas as esferas. Só que ele, pa-
radoxalmente, não existe. Ainda.

Estamos falando dos operadores
logísticos (OLs)que, apesar de tudo o
que foi listado anteriormente, ainda
não são reconhecidos como um setor
de fato, já que a atividade não possui
uma identidade oficial constituída -
a chamada CNAE, Classificação Na-
cional de Atividade Econômica. Sem
isso, ele não pode fazer, como opera-
dor logístico, seu planejamento estra-
tégico, econômico, fiscal, tributário,
previdenciário, trabalhista e sindical.
Ou seja, existe de fato, mas não de
direito, e os players do setor fazem
hoje verdadeiros malabarismos jurí-
dicos para operar, encaixando-se nos

várias CNAEs que regem algumas de
suas atividades secundárias, como
transporte e armazenagem, entre ou-
tros (veja no Quadro 1).

Foi primordialmente para solucio-
nar essa falta de representatividade
legal que foi constituída, em julho de
2012, a Associação Brasileira de Ope-
radores Logísticos (Abol), que agrega
18 empresas (leia na Tabela 1) que
têm como atividade principal a ope-
ração logística, ou seja, exercem no
mínimo três dos serviços que carac-
terizam um operador: transporte nos
diferentes modais, armazenagem e
gestão de estoques, sendo que todos
os atuais associados agregam muitos
outros itens a seu portfólio.
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~ ápice: as várias entidades existentes não

I contemplam a atividade do OL

A inexistência de um "registro ge-
ral" da atividade de operador logístico
explica-se em parte pelo fato de ela ser
muito nova no Brasil, tendo tomado
impulso apenas depois da estabiliza-
ção da economia pós-Plano Real. An-
tes disso, a alta inflação impossibilita-
va qualquer tentativa de uma gestão
eficiente da logística, já que os ganhos
financeiros se sobrepunham a qual-
quer outro, Na visão das empresas na
época, a logística era muito mais uma
agregadora de custos do que provedora
de eficiência e otimização.

Com a estabilização da economia e
a crescente necessidade de exercer so-
bre a logística uma gestão eficiente e
profissional, as companhias passaram
a dar maior atenção à área. Muitos em-
barcadores começaram a enxergar que
era mais vantajoso deixar a logística
para um terceiro especialista e voltar-
-se à sua atividade principal, já que
agora o ganho vinha do mercado real
e não mais do financeiro.

Diante desse quadro e da inexis-
tência, no Brasil, de operadores Iogístí-
cos constituídos, muitas empresas dos
ramos de transporte, armazenagem,
distribuição e comércio exterior, entre
outros, viram aí uma oportunidade de

ampliar seu escopo, passando a ofere-
cer aos clientes os diversos serviços 10-
gísticos. E essas companhias já tinham
suas CNAEs ligadas às atividades de
origem, o que em parte pode explicar
essa preocupação tardia pelo reconhe-
cimento do operador logístico como
categoria econômica.

Agora, com o crescimento do mer-
cado, a maior profissionalização e a
consolidação em grandes empresas
- sendo que muitas já nascem como
operadores logísticos sem ter origem
numa atividade secundária -, surgiu
a necessidade de ter uma identidade
própria. E uma entidade que represen-
te exclusivamente os OLs.

Representatividade

Um dos mentores da Abol foi Luís
Augusto ápice, na época presidente
da Elog e hoje consultor do Grupo
EcoRodovias, ao qual a empresa per-
tence. Ele conta que sempre sentiu
falta de uma entidade que represen-
tasse o setor, já que as muitas outras
associações existentes não contem-
plam a atividade principal do opera-
dor logístico. "Sempre me incomodou
essa falta de representatividade de um
setor tão importante. Eu participei
da fundação da Associação Brasileira
de Logística (Aslog), ainda nos anos
1990. Só que ela era muito aberta e
mais voltada à pessoa física do que
às empresas. Posteriormente, surgiu a
Associação Brasileira de Movimenta-
ção e Logística (ABML), que agregava
fornecedores de equipamentos e ser-
viços para a logística. Acho que elas
foram importantes, fizeram parte do
caminho, mas não representavam a
atividade de operador logístico."

ápice coloca ainda que outro pro-
blema era a desconfiança das demais
associações em relação à atividade,
que era nova e vista como ameaça a
outras já estabelecidas há mais tempo.
"Eu nunca senti entusiasmo das outras

entidades pelo operador logístico; pelo
contrário. Elas achavam que corriam
o risco de perder o papel de lideran-
ça." O executivo conta que issó-existla
principalmente por parte dos trans-
portadores rodoviários porque, quan-
do surgiram os OLs, parte dos clientes
que contratavam frete com as trans-
portadoras passou esse papel para o
operador logístico, que escolhia o par-
ceiro que fosse mais vantajoso para a
cadeia do cliente. "Eles nunca viram
o operador como complementar,
sempre como concorrente", acredita
ápice. "A mesma desconfiança existe
com relação ao operador de transporte
multimodal, o OTM. Os transportado-
res sempre enxergaram essa figura de
forma negativa, concorrencial, quan-
do na verdade não é", complementa.

ápice descobriu que essa insatis-
fação com relação à falta de repre-
senta tivida de jurídica dos OLs não
era apenas dele; havia vários players
do mercado com a mesma inquie-
tação. No fim de 2011, alguns altos
executivos de grandes operadores
logísticos passaram a se reunir para
discutir a situação. Deste movimen-
to surgiu a Abol, em julho de 2012,
tendo como prioridade definir a
identidade do operador logístico.

.,
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Sarti: governo e sociedade desconhecem o
papel e a importância do setor
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L, Meireles: identidade oficial trará amplos
I benefícios ao segmento

Dessa forma, a entidade já nasceu
com foco e objetivos bem definidos,
além da preocupação de representar o se-
tor como um todo e não interesses parti-
culares. "Nascemos pequenos, com pou-
cas empresas, porque acreditamos que
assim seria mais fácil chegarmos a um
consenso. Se quiséssemos partir já com
muitos associados, correríamos o risco
de dispersar", explica Paulo Sarti, presi-
dente da Penske LogisticsAmérica do Sul
e do Conselho Deliberativo da Abol.

"Mas nem por isso a associação é
um 'clubinho'. Não queremos que
aconteça com a Abol o que vimos em
várias outras entidades, que acabam
atendendo a interesses deste ou daque-
le membro. Temos muita preocupação
com relação a isso e nosso estatuto é
bastante claro a este respeito", afirma
Sarti, explicando que as demandas
da associação sempre têm em vista
questões comuns. "Nem poderia ser
diferente. Somos todos concorrentes,
então o que beneficia um, também é
bom para os demais."

A preocupação pela isenção é tan-
ta que uma das condições para que
Sarti aceitasse o cargo de presidente
foi de que a duração do mandato fos-
se de apenas um ano. Outra premissa
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adotada era de que a associação ti-
vesse um executivo contratado, que
iria tocar as demandas acordadas por
todos os membros, que visam sempre
ao setor como um todo.

Os fundadores foram escolhidos
tendo em vista a representatividade das
empresas dentro do segmento, tanto em
termos de faturamento como de abran-
gência geográfica e número de funcioná-
rios. Além disso, deveria haver, obriga-
toriamente, a participação do mais alto
executivo da companhia na associação.

Essaspremissas, de acordo com Sarti
e com ápice, são importantes para dar
representatividade à entidade. "Este
grupo inicial que compõe a Abol fatura,
junto, R$ 9,2 bilhões e tem 47 mil fun-
cionários. Com base em estudos como o
realizado pelo Instituto ILOS,represen-
tamos hoje cerca de 20% do faturamen-
to de todos os operadores logísticos do
Brasil. Em número de funcionários, tal-
vez até mais. E todos os políticos e enti-
dades governamentais, quando tomam
conhecimento da Abol,
ficam impressionados
de como um segmen-
to com esse tamanho
e faturamento não tem
representação política
nenhuma. A maioria
dos setores do governo
nem sabe que a ativi-
dade existe. É isso que
queremos sanar com a
criação da entidade",
ressalta Sarti.

Momento propício

Para Cesar Meire-
les, diretor executivo
da Abol, a associação
nasce com o propósito
de contribuir para a re-
gulamentação do setor
na estipulação de um
marco legal, na criação
da segurança jurídica

para as empresas prestadoras do servi-
ço e para sua sustentabilidade no lon-
go prazo. "A partir do momento em
que tivermos a identidade constituída,
poderemos pleitear os direitos dentro
dos planos do governo e das estruturas
de desenvolvimento econômico." Se-
gundo ele, o fortalecimento da figura
do operador logístico contribui, ainda,
para o aumento da competitividade
das cadeias produtivas e da atividade
econômica do país de um modo geral.

E, segundo todos os entrevistados,
o momento é absolutamente pertinen-
te para o surgimento da Abol, já que
alguns marcos regulatórios importan-
tes e que influenciam a atividade estão
sendo tratados na agenda de todos: go-
verno federal, parlamento, associações
patronais e de trabalhadores.

Um dos pontos que estão sendo
revistos é a lei do Código Comercial
Brasileiro que, de acordo com ápice,
tem um capítulo de logística, mas tão
pobre que não define nada. "Mas o

AGV Logística
Brado Logística

Bomi Brasil
-QHL Logistics Brasil

Ecoporto Santos
Elog .

GaforjNDG Logistics
Golden Cargo

Grupo TPC
Libra Terminais
Luft Solutions

- Nova Logística (Grupo Santos-Brasil) -
Penske Logistics do Brasil

-Rapidão Cometa (Grupo FedEx)
TA Logística

- Tegma Gestão Logística
Veloce Logística

Wilson Sons Logística
~ Tabela 1 - Em resas associadas à Abolp



OL já conseguiu essa chancela; ele
está lá. Quando se quer falar de mo-
vimentação de carga, por exemplo,
se fala em logística. Muitas pessoas
não sabem sequer o que é a logística,
mas quando querem falar de infraes-
trutura, usam o termo. É um começo,
mas temos de trabalhar para que esse
código traga uma definição melhor
do que é o setor. Temos de colaborar
para a criação de um capítulo sobre
o operador logístico que discipline
tudo o que fazemos, para dar um
arcabouço legal à nossa atividade.
Mas, para levarmos uma sugestão de
texto para o Código Comercial, pre-
cisamos primeiro criar uma categoria
econômica ou não conseguiremos ser
atendidos. Por isso a urgência desse
tema", coloca Ópice.

Meireles acrescenta que o Plano
Brasil Maior, que é a base da política
industrial, tecnológica e de comércio
exterior do governo Dilma Rousseff,
institui a Nomenclatura Brasileira de
Serviços Intangíveis e outras Opera-
ções que Produzam Variações no Pa-
trimônio (NBS, criada pela Lei 12.456).
"Essa norma é o classificador nacional
para a identificação de serviços e tam-
bémterá correlação com os CNAEs. E,
se olharmos a NBS, ela não traz uma
só citação ao operador logístico. Tem
a descrição das várias atividades, mas
não a figura do OL. É mais um ponto a
que devemos dar atenção", diz o dire-
tor executivo da associação.

A criação da Abol coincidiu tam-
bém com a discussão de duas leis im-
portantíssimas e que têm repercussão

direta no setor. Uma delas é a popu-
larmente chamada Lei dos Motoristas
Profissionais (12.619/2012). "Fomos
praticamente atropelados por essa
lei, e acabamos não sendo ouvidos,
mas ela impacta muito na formação
de nosso preço e na nossa responsa-
bilidade como distribuidores de car-
ga", afirma Ópice.

Outra lei recente é a que desonera
a folha de pagamento de diversos seto-
res (Lei 12.794). O segmento de ope-
rador logístico, claro, ficou de fora da
desoneração, já que não existe oficial-
mente. Alguns associados até conse-
guem se encaixar numa ou noutra ati-
vidade secundária, mas a desoneração
não contempla o setor como um todo.

"Todas essas mudanças, que têm
impacto direto na atividade e na

Para atender seus clientes em Minas Gerais,
estado com o maior número de municípios, maior
malha rodoviária e a segunda maior população do
Brasil, sua empresa precisa de uma logística
inteligente. A Smart Logística tem essa inteligência,
além de experiência, agilidade e tecnologia que
encurtam caminhos no imenso mercado
consumidor mineiro. Com atuação destacada no
estado, em operações dedicadas e compartilhadas
de secos e refrigerados, a Smart pensa e executa a
logística de sua empresa com excelência para que
você fique focado no seu negócio. Se você está em
busca de um operador logístico que tenha
flexibilidade e soluções custornizadas, acione a
Smart Logística e surpreenda-se.
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rentabilidade das empresas, de certa
maneira serviram para mostrar a im-
portância de termos uma entidade
que nos represente e de inserir nossa
categoria econômica nesses movimen-
tos, seja do Legislativo, do Executivo
e até, futuramente, do Poder Judiciá-
rio. Porque quem vai julgar uma cau-
sa que nos envolva tem de entender o
que o operador logístico faz. Tudo isso
acabou impulsionando a criação da
Abol", comenta ápice.

Estímulos

A partir do reconhecimento do OL
como atividade econômica, a Abol es-
pera que o setor seja incluído em todos
os planos de estímulo econômico dos
vários governos, em termos de desone-
ração tributária, concessão de crédito,
regimes especiais, inovação, defesa co-
mercial e financiamentos. "Por exem-
plo, um setor que eu acho que está
muito bem estruturado no Brasilé o de
terminais privados de contêineres. E,
quando você tem uma estrutura bem

organizada, pode demandar uma série
de benefícios àquela atividade. Hoje,
voltando a esse exemplo, há o Repor-
to, que prevê financiamentos a taxas
especiais para a compra e importação
de equipamentos e bens de capital para
o setor portuário. Nós ainda não po-
demos pleitear isso para os operadores
logísticos. Quem sabe depois de termos
nossa identidade estabelecida não pos-
samos ter também um 'Relog', um regi-
me especial de benefícios para o nosso
segmento?", coloca Cesar Meireles.

Ele usa o mesmo exemplo para ou-
tras facetas, como a parte securitária
e sindical. "Somos grandes emprega-
dores, temos relevância social e nem
sabemos a que sindicato nos reportar,
o que é um risco jurídico para as em-
presas; também somos muito deman-
dantes de seguro, porque somos fiéis
depositários, e não temos como plei-
tear apólices diferenciadas. Tudo isso
poderia melhorar a partir da obtenção
de nossa CNAE.!!

ápice concorda com ele: "Hoje, já
existem apólices de seguro que cobrem

• = Sob a MP612 (desonerados a partir de 0.1 01/~4).

• = Não tratados.

5212-5 - Carga e Descarga.

5211-7 - Armazenamento:
5211-7/01 - Armazéns Gerais - Emissão de Warrant.

5211-7/99 - Depósitos de Mercadorias para Terceiros,
Exceto Armazéns Gerais e Guarda-Móveis

5012-2 - Transporte
Marítimo de Longo

Curso.

5011-4 - Transporte
Marítimo de Cabotagem.

todas as atividades do OL, mas é uma
coisa ainda nova e somente as grandes
empresas conseguem contratá-Ias".

Sociedade
Outra questão que está na mira

das preocupações da Abol é a educa-
ção em logística que, de acordo com
os executivos ouvidos, ainda é muito
deficiente no Brasil. Isso ocorre em
todos os níveis, desde a formação de
mão de obra operacional, que é uma
grande preocupação, até os níveis ge-
renciais e estratégicos. A ideia é discu-
tir com o meio acadêmico como me-
lhorar o ensino da disciplina logística
no país, eventualmente até discutir a
formação de cursos nos níveis técnico
e superior. "Queremos que o estudan-
te tenha a chance de fazer uma facul-
dade de logística de cinco anos e sair
especialista na matéria. É importante
orientarmos o meio acadêmico nesse
sentido; do contrário, vamos ver uma
proliferação de cursos ruins, que não
formam ninguém para a atividade",

acredita ápice .
"E, além da parte acadêmi-

ca, falta formar uma cultura,
disseminar a importância do
operador logístico para a in-
dústria, o comércio, enfim,
para todos os setores que mo-
vimentam e distribuem mer-
cadorias. Precisamos ter uma
responsabilidade social mais
abrangente. Por sorte, todas as
fundadoras da Abol têm essa
mesma visão, essa mesma pre-
ocupação", conclui ápice.

A associação também pre-
tende trabalhar em conjun-
to com as demais entidades
representantes em prol de
demandas comuns, mesmo
diante da resistência de al-
gumas, como já foi citado.
"Quando uma nova atividade
busca se estabelecer, é natural.

5021-1 - Transporte por
Navegação tnterror de

Carga.
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5120-0 - Transporte
Aéreo de Carga.

Quadro 1 - As CNAEs das atividades logísticas
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5320-2 - Atividades de Malote e de Entrega
5320-2/01 . Serviço de Malote Não Realizado pelo Correio

Nacional.



que haja um movimento de acomodação e até uma curiosi-
dade natural em torno dela. Acho que é mais isso que vem
ocorrendo, e não uma resistência em si", contemporiza
Meireles. "Por isso, é importante já nascermos com a iden-
tidade bem determinada, para evitar dispersão de objetivos.
Mas temos uma resolução muito clara dentro da Abol. Não
vamos nos furtar a sentar na mesa com ninguém para tratar
de agendas convergentes", expõe o diretor executivo.

De acordo com os entrevistados, muitos dos associados
da Abol também fazem parte de outras entidades com pro-
pósitos específicos para algumas de suas atividades, o que
acaba ajudando nessa convergência.

Visibilidade e legitimidade

Por conta de tudo isso, a ideia é, a partir de agora, fazer
um pouco mais de "barulho" para que a sociedade tome
conhecimento da atividade de operador logístíco, fazendo
com que ela seja mais bem entendida.

E as ações com esse propósito já vêm gerando frutos.
Paulo Sarti conta que a Abol foi chamada para reuniões
junto à Empresa de Planejamento Logístico (EPL),do go-
verno federal. "Fiquei positivamente impressionado com o
Bernardo Figueiredo, presidente da EPL.Conversamos bas-
tante sobre ferrovias, a respeito da ideia de criar uma malha
pública onde vários players possam operar. Colocamos que
os operadores logísticos são complementares a essa ideia e
ele entendeu bem o conceito. Isso é importante. Não quere-
mos apenas ficar a reboque dos acontecimentos. Queremos
influir, ser agentes de mudanças. Que o governo nos chame
para conversar quando tiver projetos que tenham reflexos
em nossa atividade. Que ouça a opinião do setor. Quere-
mos fazer parte desses fóruns de decisões", afirma Sarti.

Com relação ao crescimento da Abol, com a entrada de
mais associados, todos concordam que isto deva ocorrer
no futuro, mas com critérios. "Não existe a pretensão de
criar uma entidade que agregue todos os operadores logís-
ticos do Brasil,mas reunir um percentual significativo, que
possa ter influência e peso para representar o setor. Isso é
importante para legitimar a entidade tanto no front inter-
no, estimulando outras a tomar parte, como no externo,
tornando a Abol um agente de ações junto a outros órgãos
e entidades", afirma Ópice. "E, de qualquer forma, as con-
quistas que a associação venha a obter serão benéficas para
o setor como um todo, e não apenas para as associadas",
fuili~S~ti. •

Silvia Marino

Abal: (11) 3192-3939

Combinação ideal

Tenha o controle do seu negócio com
as soluções Honeywell!
A Honeywell está presente em toda a cadeia de
logística fornecendo hardwares apropriados para
cada tipo de operação, seja com computadores
móveis para aplicações leves, onde a Família
Dolphin soluciona desafios com eficiência ou
para aplicações industriais mais robustas, onde
o Tecton e a linha veicular da Família Thor se
apresentam ao operador como soluções
altamente resistentes e confiáveis, gerando
grandes resultados, inclusive em áreas
congeladas (Tecton CS). Compatíveis com
tecnologias "Picking By Voice" e Emuladores de
terminal de mercado.

Com a Honeywell você encontra
flexibilidade, desempenho e resultado.

Honeywell
Para saber qual a melhor solução para empresa, envie um

e-mail para ricardo.correia@honeywell.com ou ligue 3584 8222
Acesse www.honeywellaidc.com.br


