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Encontrar soluções é nosso core-
-business”, disse um executivo 
do ramo da logística. “Mas po-

deria ser mais fácil”, completou ele. 
De fato, o cotidiano dos operadores 
logísticos no Brasil está longe de ser 
um conto de fadas. Sem uma regula-
mentação que dê segurança jurídica 
às empresas, os operadores vivem às 
voltas com diferentes marcos regu-
latórios, sendo forçados a lidar com 

uma colcha de retalhos que, na maio-
ria das vezes, é pequena demais para 
cobrir a complexidade e a abrangên-
cia da atividade.

Adicionalmente, as empresas que 
operam na logística lidam diariamen-
te com a conhecida defi ciência da in-
fraestrutura de transportes, com a car-
ga tributária que deteriora as margens 
de lucratividade, com a burocracia 
que emperra a fl uência de qualquer 

negócio e com a carência de mão de 
obra especializada.

O cenário é digno de desalento, 
ainda mais se somarmos a desacele-
ração da economia global, que vem 
minguando o volume de cargas trans-
portado mundialmente. Mas, como 
dizia o mesmo executivo, encontrar 
soluções efi cazes para situações com-
plexas é a alma da logística.

Classifi cação própria

Em busca de identidade própria, 
o setor ganhou voz com a criação da 
Associação Brasileira dos Operado-
res Logísticos (Abol), instituição que 
congrega 19 grandes empresas do 
mercado e que tem a hercúlea missão 
de defi nir e unifi car os pleitos do se-
tor. A ideia inicial é formalizar um es-
tudo que radiografe o universo da ati-
vidade dos operadores logísticos no 
país, quantifi cando a sua importância 
em termos de geração de empregos, 
de receita e de arrecadação tributária.

Tendo em mãos este estudo, cuja 
empresa responsável está em fase 
final de deliberação pela entidade, 
a entidade deve fortalecer seus ar-
gumentos em busca de ressonância 
para formalizar um marco regula-
tório próprio para a atividade, que 
garanta o reconhecimento e a tão 
necessária Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas (CNAE) pró-
pria, esculpida na medida da dinâ-
mica da operação logística.

“
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Apesar das dificuldades típicas da realidade brasileira, 
operadores logísticos mantêm o compromisso com 
o desenvolvimento do setor e unificam o discurso 

em torno da necessidade de contar com uma 
regulamentação própria para a atividade, que 

determine um norte em relação a direitos e deveres

Operador 
logístico, 

sim senhor!
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Logística brasileira em capítulos

“A falta de regulamentação nos di-
fi culta, porque temos no nosso esco-
po várias atividades com regulamen-
tações consolidadas, mas a nossa não 
é. Defi nir esta questão seria importan-
te, pois os nossos pleitos seriam mais 
facilmente colocados e identifi cados. 
Não está claro para o governo o ta-
manho da nossa atividade e o quanto 
contribuímos para o desenvolvimen-
to econômico e social do país”, diz 
o presidente da Abol e da operadora 
logística Penske, Paulo Sarti.

Segundo ele, a regulamentação 
também é importante para manter 
a atratividade aos investidores. Nin-

guém investe em um setor que não 
tenha uma sistemática legal defi ni-
da. “Não pedimos ao governo que 
crie mais barreiras e trave a ativida-
de. Muito pelo contrário: a livre con-
corrência é benéfi ca para todos. Mas 
para os investimentos pesados, es-
pecialmente dos agentes externos, é 
importante contar com regras claras”, 
argumenta Sarti.

Obviamente, a obtenção da CNAE 
não dirimirá todos os problemas do 
setor, mas pelo menos permitirá às 
empresas usufruir de alguns benefí-
cios que hoje lhes são negados. “Há 
setores, por exemplo, que podem de-
sonerar um percentual da folha de 
pagamentos. Esta desoneração faria 
toda a diferença para nós, porque o 
operador logístico usa muita tecno-
logia, mas também emprega muita 
mão de obra. Então, a ideia é contar 
com uma CNAE própria e poder usu-
fruir de desonerações e incentivos si-
milares”, diz o presidente do Grupo 
TPC, Leonardo Barros.

Outro executivo do setor, Oswal-
do Dias de Castro Júnior, presiden-
te da Golden Cargo, vai além: “O 
primeiro impacto é que, ao não ter 
um marco regulatório, enfrentamos 

a dificuldade de um enquadramen-
to em uma das diversas dimensões 
do negócio. Por exemplo, quais são 
os sindicatos que podem pleitear 
a representação dos nossos fun-
cionários? Fazemos três atividades 
distintas: transporte, armazenagem 
e serviços logísticos, e somos abor-
dados por entidades que nos per-
cebem apenas como transportador, 
outras como armazenador ou ainda 
como provedores”.

Além disso, sem esta definição, 
o setor acaba sem representativida-
de. “A associação de transportadores 
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O consórcio a ser escolhido 
pela Abol terá seis meses 
para dar cabo da missão de 

organizar um documento compos-
to por sete capítulos:

- Análise do panorama e contex-
tualização do mercado brasileiro 
dos operadores logísticos;

- Análise da atividade nos paí-
ses referenciais;

- Observação do arcabouço 
jurídico nacional e sobre os im-
pactos na atividade do operador 
logístico no Brasil;

- Estabelecimento da norma de pré-
-qualifi cação do operador logístico;

- Definição do código de boas 
práticas empresariais;

- Definição do processo de certi-
ficação do operador logístico para a 
obtenção do selo Abol;

- Definição do conjunto de indi-
cadores de desempenho e índices de 
custo logístico que possa ser utiliza-
do como referencial para o setor.

A ideia é, ao fim deste traba-
lho, dispor de um relatório a ser 
entregue ao governo federal. “É 

um processo que exigirá grande 
dedicação, porque será preciso 
encontrar sinergia com as regula-
mentações dos outros modais. Te-
remos de beber de várias fontes. A 
Abol, desde sua criação, faz ques-
tão de se posicionar como uma 
associação coirmã; não pensamos 
em caminhar sozinhos, porque 
entendemos que este processo 
é inclusivo. Por isso, temos nos 
aproximado de todos os players”, 
avalia o diretor-executivo da 
Abol, Cesar Meireles.

Sarti: ninguém investe num setor que não 
tenha regras claras
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 JrA obtenção da
 CNAE não resolve 
todos os problemas 

do setor, mas 
permite usufruir de 
benefícios que hoje 

são negados
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de carga se mobiliza, reivindica e 
obtém resultados. A associação dos 
armazenadores de carga também se 
organiza e consegue benefícios. Mas 
nós, como operadores logísticos, 
sem CNAE definida, não podemos 
nos beneficiar, mesmo oferecendo 
os mesmos tipos de serviços”, recla-
ma o presidente da Veloce Logística, 
Paulo Roberto Guedes.

A regra atesta que a CNAE é defi -
nida pela atividade de maior desem-
penho no escopo da empresa. Mas 
a norma não dá conta da situação. 
“Por exemplo, se a minha atividade 
for 49% armazenagem e 51% trans-
porte, passo a ser visto como uma 
empresa de transporte, mesmo que 
metade da minha operação seja de 
armazenagem”, explica Guedes.

O resultado é que a operação lo-
gística fi ca comprometida, já que 
tem de ser pautada por diversas re-
gras, muitas vezes divergentes. “Não 

temos ainda uma identidade como 
operador logístico. E este não é um 
problema exclusivo do Brasil, mas 
sim mundial, até porque a fi gura 
institucional do operador logístico 
é muito nova. Mas é o caminho que 
a Abol está trilhando e é o correto”, 
avalia o executivo da Veloce.

Perto do Planalto

 A Abol vem avançando na sua 
intenção de se aproximar do gover-
no. E de sensibilizá-lo. “Estivemos 
no MDIC (Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio 
Exterior) e fomos convidados a 
participar do Conselho de Compe-
titividade de Serviços Logísticos do 
ministério, abrigado na Secretaria 

Barros: desoneração é importante num 
setor com uso intensivo de mão de obra
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de Comércio e Serviços, que é um 
fórum que acompanha a competi-
tividade no âmbito do programa 
Brasil Maior”, comentou o diretor-
-executivo da associação, Carlos 
Cesar Meireles Filho.

A iniciativa da Abol vem com al-
guns anos de atraso, quando a compa-
ração é feita com países como Espanha, 
Portugal e Argentina, que iniciaram 
este processo há mais de 15 anos. “No 
Brasil, infelizmente, sempre estamos 
atrasados, mas por outro lado o lateco-
mer tem a vantagem de se aproveitar 
do precedente de outros para não co-
meter os mesmos erros, utilizando as 
boas práticas dos que começaram an-
tes”, diz o diretor-executivo da Abol.

O processo deve auxiliar o setor 
a evidenciar anacronismos graves na 
legislação que rege, por exemplo, o 
segmento de armazenagem, ainda 
pautado pela lei de armazém geral 
de 1903, e na lei do OTM (Operador 
de Transporte Multimodal) de 1998, 
normativa que, embora regulamen-
tada, é praticamente inexequível 
pelo imbróglio tributário ao qual 
está submetida.

Incoerência tributária

“Se fosse destacar um fator que 
prejudica muito a atividade, diria 
que é a burocracia brasileira”, recla-
ma o presidente do Conselho Con-
sultivo da AGV, Vasco Carvalho de 
Oliveira Neto. “Temos um conjunto 
de normas tributárias, fiscais e regu-
latórias que estão tornando a opera-
ção e o seu custo inviáveis. É mui-
to complexo operar e cumprir com 
tudo o que o governo pede porque 
precisamos contar com um exérci-
to de profissionais e, mesmo assim, 
estamos sujeitos a erros, correndo o 
risco de ser autuados”.

Na visão do executivo, o excesso 
de processos documentais, associa-
do à falta de uma infraestrutura efi -
ciente, acaba por inibir as empresas 
de oferecer soluções mais complexas 
do ponto de vista da intermodalida-
de. “Não há multimodalidade se não 
houver ferrovia, por exemplo. As ope-
rações fi cam muito mais custosas e 
vão se criando inefi ciências”.

A burocracia é uma vilã, obvia-
mente. Mas é a falta de coerência 
nas costuras jurídica e tributária que 
norteiam as operações que tanto fra-
giliza a eficiência brasileira. Para se 
ter ideia do tamanho do problema, 
o país tem 27 bases tributárias dife-
rentes de ICMS. “A operação inter-
modal, por exemplo, esbarra nesta 
questão porque há a possibilidade 
de, amanhã, as administrações pú-

Castro: setor enfrenta difi culdades de 

enquadramento em uma das dimensões 

do negócio

Sem a identidade 
própria, a operação 
fi ca comprometida, 
já que tem de ser 

pautada por diversas 
regras, muitas vezes 

divergentes
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blicas dos estados pelos quais passa 
a operação intermodal exigirem o 
recolhimento do ICMS do operador, 
mesmo sendo a mesma operação em 
curso”, afirma Castro, da Golden 
Cargo, que complementa: “Acusar 
a burocracia não dá conta do pro-
blema. É a estrutura tributária que é 
muito complexa”.

Sarti, da Penske, concorda com 
o colega e considera que a inter-
modalidade fica limitada pelo ema-
ranhado tributário do trânsito de 
cargas entre estados, fazendo com 
que a figura do OTM tenha caído 
em desuso antes mesmo de ter em-
placado. “A falta de comunicação e 
envolvimento entre o governo fe-
deral e as administrações estaduais 
fez com que a regulamentação não 
pegasse. Uma das coisas que a Abol 
está buscando é justamente anteci-
par essas questões e identificar os 
elos na cadeia para fazer o processo 
funcionar”, diz.

A queixa não é nova e está no dis-
curso de dez entre dez empresários 
do setor. Mas como desfazer esse 
nó? “O problema é orgânico. Não 
adianta fazer uma lei específica para 
um segmento se depois está a parede 
da política tributária brasileira, que 
inviabiliza a operação. Entendo que 
as nossas discussões têm de abordar 
o macro, incorporando todos os seus 
desdobramentos, como a legislação 
trabalhista e o código comercial”, 
continua Castro.

Guedes, da Veloce, dá sua opi-
nião: “A operação logística é por si 
mais complexa, com uma infi nida-
de de serviços ordenados em uma 
 sequência lógica. Simplifi car a exi-
gência burocrática e tributária seria 
muito benéfi co para todos”.

Assumindo a responsabilidade

A escassez de mão de obra qua-
lificada também aflige as empresas, 

que acabam assumindo a respon-
sabilidade de treinar e qualificar 
seus funcionários. “Enfrentamos 
um apagão na oferta de mão de 
obra”, afirma Barros, do Grupo 
TPC. “Hoje, não se tira da prateleira 
um profissional pronto, qualifica-
do para operar. Nossa atividade em 
particular utiliza tecnologia inten-
siva e demanda uma qualificação 
maior. Investimos muito e em cada 
região que operamos criamos núcle-
os de treinamento em parceria com 
entidades locais”.

Em média, as empresas do setor 
investem mais de 10% do seu fatu-
ramento no treinamento de pesso-
al. “Como a falta de mão de obra 
é uma questão presente no nosso 
dia a dia, acabamos disputando os 
profissionais não apenas com ou-
tros operadores, mas até com os 
clientes”, conta Sarti. “Na Penske, 
temos vários níveis de capacitação 
e programas de treinamento. Em 
Cajamar (SP), por exemplo, temos 
acordos com a prefeitura, que nos 
cede o espaço físico, e nós entramos 
com os equipamentos para treinar 
operadores de empilhadeiras. Para 
os executivos, criamos um plano si-
milar a um MBA, com 40 módulos 
que os orientam em questões como 
liderança e melhores práticas”.

Financiamentos

Outro benefício que a regulamen-
tação da atividade deve trazer para 
as empresas do setor de logística é 
dispor de linhas de fi nanciamento 
desenhadas especifi camente para as 
necessidades do seu negócio. Castro, 
da Golden Cargo, diz que a falta de 
identidade regulatória difi culta no 
momento de se posicionar diante de 
um agente fi nanceiro em busca de 
recursos, e a difi culdade na obtenção 
de fi nanciamento tem forte impacto, 
uma vez que as empresas precisam 
bancar a operação. “Há a necessida-
de de fi nanciamentos de capital de 
giro, porque trabalhamos pagando, 
em média, após 15 dias e recebemos 
após 45/60 dias; ou seja, fi nanciamos 
praticamente 30 dias da operação”, 
explica o executivo.

No último mês de abril, dirigen-
tes da Abol reuniram-se com repre-
sentantes do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) para desenhar uma cesta 
de produtos customizada. “Apresen-
tamos ao banco uma relação de 14 
produtos que mereciam a atenção 
da instituição”, conta Meireles. Os 
produtos contemplam a viabilização 
de financiamentos para a reforma de 
armazéns e centros de distribuição, 
aquisição de máquinas e equipa-
mentos de movimentação de carga 
e frota, capital de giro para rubri-
cas internacionais e implantação de 
operação, securitização de dívidas 
e ativos, TI e inovação tecnológica, 
gestão de risco e segurança patrimo-
nial, treinamento e capacitação de 
pessoal, programas de gestão e go-
vernança corporativa, além de aces-
so a novos mercados e incremento a 
programas de competitividade.

As propostas foram bem aceitas e a 
Abol está animada com a perspectiva. 
“No passado, era possível prescindir 
de um operador logístico, mas hoje 
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Guedes: simplifi car exigências burocráticas 
e tributárias seria benéfi co para todos
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não. O trabalho que estamos desen-
volvendo será um legado para o país”.

Soluções em curso

Existe um ditado hispânico que 
diz “al mal tiempo, buena cara”, e é 
exatamente essa a fi losofi a adotada 
pelas empresas do setor. “O operador 
logístico trabalha com soluções, por 
defi nição, e se ele pretende oferecer 
ao mercado formas de tornar o negó-
cio mais efi ciente, no mínimo, deve 
ter soluções para si mesmo. O bom 
operador tem criatividade, tem a vi-
são sistêmica, que é crucial para a ati-
vidade”, diz Castro.

Diversificar o escopo de serviços 
e de clientes, agregar valor à opera-
ção, otimizar a estrutura e enxugar 
gastos são algumas das estratégias 
em curso nas empresas. A Golden 
Cargo, por exemplo, passou por um 
intenso processo de reestruturação 
e investiu na estrutura de filiais, em 
frota, tecnologia e em processos in-
ternos. “Este ano temos ações mais 
pontuais. Estamos concluindo um 
processo que consumiu mais de R$ 
20 milhões nos últimos dois anos”, 
conta o executivo.

A empresa deve inaugurar nos pró-
ximos meses um centro de distribui-

ção com controle de temperatura em 
Cuiabá (MT) voltado exclusivamente 
para a operação com sementes. Este 
investimento foi feito 100% com re-
cursos próprios da Golden Cargo e 
de um parceiro do ramo imobiliário, 
proprietário do edifício onde está lo-
calizado o armazém. A primeira fase 
do projeto é para 300 mil sacas, e a 
capacidade já está tomada nos mo-
mentos de alta demanda. A ideia é 
combinar culturas diferentes para 
haver uma curva de ocupação mais 
otimizada. A fase dois é dobrar a área 
já no próximo ano.

Outro investimento importante 
da empresa é na área de tecnolo-
gia. “Faremos a implantação de um 
novo sistema da Totvs, com ERP, 
TMS e WMS, além de novos equipa-
mentos para a companhia. Estamos 
investindo também na capacitação 
porque de nada adianta a reestrutu-
ração sem treinamento. Em 2014, se 
somarmos os investimentos diretos, 
aplicaremos R$ 12 milhões e, desse 
volume, mais de 10% são em treina-
mento e meritocracia”, diz o execu-
tivo da Golden Cargo.

A perspectiva de Castro é movi-
mentar 240 mil toneladas em insumos 
para o agronegócio. Temos vários pro-
jetos envolvendo a multimodalidade 
para outros segmentos do agronegó-
cio que estão na incubadora e que 
devem acontecer nos próximos dois 
anos. “Estou otimista porque estamos 
fazendo a lição de casa”, afi rma.

Outra empresa que optou por 
aumentar o escopo da operação é 
a Veloce. A empresa sentiu a desa-
celeração do setor automotivo, o 
principal segmento atendido por 
ela, o que acabou por afetar a ren-
tabilidade. “Infelizmente, tivemos 
problemas significativos de varia-
ção cambial porque uma parcela 
muito grande do nosso faturamento 
vem da Argentina, com transporte 
internacional. Os custos aumen-

Meireles: começando mais tarde, temos a 

vantagem de não cometer os erros 

do passado 
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taram enormemente e o mercado 
apertou demais as tarifas, já passou 
a haver uma disputa muito grande 
pelos clientes”, explica Guedes.

A opção da Veloce foi passar a 
transitar para setores que tenham 
uma logística de alimentação de fá-
brica similar à do segmento automo-
tivo como, por exemplo, produtos de 
limpeza, eletroeletrônicos e cosméti-
cos. “A competição é grande. Acha-
mos que devemos passar o ano bem 
e 2015 deve seguir no mesmo ritmo. 
Estamos no mercado para vencer de-
safi os. Barcos não podem navegar 
apenas em águas calmas. De vez em 
quando, há uma marolinha”.

Reestruturação

A opção da AGV foi repensar a 
operação. A estratégia está dando re-
sultados positivos. “Fizemos a nos-
sa lição de casa, reestruturamos o 
negócio e devemos crescer 10% em 
faturamento e mais ainda em ren-
tabilidade. Enxugamos a estrutura, 
fechamos sete centros de distribui-
ção, unificando toda a operação em 
apenas um armazém; passamos de 
4,4 mil funcionários em 2011 para 3 
mil, obviamente terceirizando algu-
mas operações, e renegociamos con-
tratos”, conta Oliveira Neto.

O executivo explica que nos úl-
timos dois anos a AGV passou a 
centrar-se em um número menor de 
clientes. “Para criar valor, é preciso 
ter mais foco. Optamos por simplifi -
car a empresa e oferecer mais quali-
dade”, diz.

O Grupo TPC também está oti-
mista. “Temos a meta de dobrar o 
faturamento até 2019 e devemos con-
tinuar crescendo na casa dos dois dí-
gitos de um ano para outro, apesar da 
Copa, que deve atrapalhar o consu-
mo”, conta Barros. No ano passado, 
o grupo faturou R$ 308 milhões e a 
previsão é chegar aos R$ 323 milhões 
em 2014. De acordo com Barros, o 
primeiro semestre foi animador, com 
três novos contratos fechados para os 
segmentos de telefonia e varejo. “O 
responsável por este crescimento é o 
aumento do consumo na Região Nor-
deste, que tem incrementado o volu-
me de mercadorias em circulação”. O 
TPC tem 42% de sua atuação concen-
trada no Nordeste.

O grupo vem investindo no apare-
lhamento dos centros de distribuição, 
em plataforma tecnológica, WMS 
próprios e na contratação de funcio-
nários. “E estamos acompanhando 
bem de perto a questão regulatória 
dos portos. Temos total interesse em 
avançar por esse caminho, entrar em 
alguns portos públicos e privados e 

fazer investimentos para melhorar a 
efi ciência dos serviços prestados. Não 
posso dizer em quais regiões estamos 
interessados, mas posso adiantar que 
nosso olhar está direcionado mais 
para cima do mapa brasileiro”, revela 
o executivo.

Na Penske, o desenrolar de 2014 
vem trazendo boas surpresas. “Preví-
amos um crescimento abaixo dos re-
sultados obtidos nos anos anteriores, 
mas estamos tendo uma boa surpre-
sa neste segundo trimestre, sensivel-
mente superior ao que tínhamos pro-
jetado, muito por conta das vendas de 
eletroeletrônicos, segmento no qual 
atuamos fortemente”, informa Sarti.

O executivo admite não ser possí-
vel antecipar o que acontecerá depois 
da Copa do Mundo, mas reconhece 
que junho e julho serão meses mais 
fracos. “Entretanto, temos a expecta-
tiva de que 2014 será melhor do que 
imaginávamos, por causa do bom pri-
meiro semestre que tivemos. Teremos 
crescimento de volume operado em 
função também de novos clientes que 
conquistamos basicamente nos mes-
mos setores em que já trabalhávamos, 
como healthcare, e em alguns seg-
mentos novos na área de consumo”.

A Penske continua com o plano de 
investimentos iniciado no ano passa-
do na área de tecnologia, atualizando 
os seus softwares. “O Brasil ganhou 
representatividade para a Penske no 
mundo, com aumento de 10% de par-
ticipação tanto em receita como em 
lucratividade. Somos a operação mais 
importante fora dos Estados Unidos”, 
fi naliza Sarti.

Valéria Bursztein

Abol: (11) 3192-3939

AGV: (19) 3876-9000

Golden Cargo: (11) 2133-8800

Grupo TPC: (71) 2108-9700

Penske: (11) 3738-8200

Veloce: (11) 3905-7000
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Oliveira: decidimos dar mais foco para 

criar valor

Diversifi car serviços 
e clientes, otimizar 

a estrutura, agregar 
valor e enxugar gastos 

são algumas das 
estratégias adotadas 

pelas empresas
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