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Operadores Logísticos
Panorama setorial, marco 

regulatório e aspectos  
técnico-operacionais

No final de 2013, a 
Associação Brasileira de 

Operadores Logísticos 
(ABOL) iniciou um 

aprofundado estudo sobre 
os operadores logísticos no 

Brasil, visando um completo 
entendimento para, enfim, 

dar encaminhamento a um 
anteprojeto de lei que reconheça 

o setor. Nesse artigo, conheça a 
amplitude desse trabalho, as 

principais informações e conclusões. 
Entenda, com clareza, a importância dos 

operadores logísticos para o Brasil e as 
tendências para o setor.
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Com o propósito de atuar na representação dos 
operadores logísticos no Brasil, encaminhar 
ações que levem ao estabelecimento do marco 

regulatório do setor, estimular e defender o ambiente 
competitivo, de livre concorrência, atuar na defesa da 
sustentabilidade do setor no longo prazo e estimular 
um ambiente concorrencial ético, foi fundada, em 17 de 
julho de 2012, a ABOL, contando, atualmente, com 20 
associados.

A regulamentação para o setor busca, principalmente, 
o ordenamento jurídico, sem deixar de observar a im-
portância da descomplicação burocrática, defendendo a 
ABOL, veementemente, a simplificação dos processos 
burocráticos, fiscais e suas obrigações acessórias.

Com esse olhar, a Associação, desde a sua fundação, 
vem realizando estudos que identifiquem, claramente, 
quais são os elementos ofensores para a sustentabilida-
de do setor, no longo prazo, cotejando a realidade do 
operador logístico no Brasil, com a do Third-Party Lo-
gistics Provider (3PL) no exterior, sobretudo com países 
líderes em performance e desempenho logístico, sem 
ignorar aqueles que guardam maior identidade jurídica 
com o Brasil.

Desse modo, iniciou, em dezembro de 2013, com o 
envio do Termo de Referência, por meio de um proces-
so de Request for Proposal (RFP), para os mais reconhe-
cidos institutos e instituições acadêmicas do País (Funda-
ção Dom Cabral (FDC), Fundação Getulio Vargas (FGV), 
Fundação Instituto de Administração (FIA), Instituto de 
Logística e Supply Chain (ILOS), Universidade de Campi-
nas (Unicamp), por meio do Laboratório de Aprendiza-

gem em Logística e Transporte (LALT), e Universidade 
de São Paulo (USP), por meio da Fundação Vanzolini), 
empresas de consultoria internacional (A.T. Kearney, De-
loitte, Ernest & Young (EY), KPMG Transaction and Foren-
sic Services Ltda. e PriceWaterhouseCoppers (PwC)) e 
renomados escritórios de advocacia atuantes no Brasil 
(Demarest Advogados, Machado Associados, Machado 
Meyer Advogados, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e 
Quiroga Advogados, Pinheiro Neto Advogados e Tozzini 
Freire Advogados), culminando com a vitória do consór-
cio formado pela KPMG, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey 
Jr. e Quiroga Advogados, contando com a consultoria 
técnica e acadêmica da Fundação Dom Cabral, na pes-
soa do professor PhD, Paulo Resende.

Para que se tenha dimensão da amplitude da RFP, 
apresentaram-se sete consórcios, alguns dos quais con-
tou com seus parceiros diretos, como a Logit – Transpor-
tation Engenieer, a ALG – Tranportation, Infraestructure & 
Logistics e a Loeser & Portela Advogados.

A seleção e a declaração do consórcio vencedor fo-
ram processadas pela comissão de análise das propostas, 
mediante três rodadas de apresentações pelos três fina-
listas do concorrido certame.

O estudo teve como primeiro estágio do trabalho 
uma ampla discussão para a definição da taxonomia do 
operador logístico no Brasil. Essa análise contou com um 
aprofundado estudo da legislação brasileira, vis-à-vis o 
contexto factual da atividade, cruzando as análises fiscais, 
tributárias, trabalhistas, previdenciárias e sindicais, para 
que nenhum critério ficasse alheio ao estudo.

Após definir a taxonomia, tendo cotejado não apenas 

Figura 1: Filtro de empresas. Fonte: Estudo KPMG/Mattos Filho/FDC – 2015.
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a definição, mas o exercício da atividade com 16 países, 
partiu-se para a pesquisa, com a elaboração e o envio 
do formulário para mais de 1.153 empresas constantes 
da base de dados da KPMG, enriquecida com as fon-
tes de publicações técnicas do setor, entre elas a revista 
MundoLogística, conforme a Figura 1.

A esse primeiro trabalho, seguiu-se a etapa de entre-
vistas, visitas e reuniões com os 20 associados da ABOL 
(AGV Logística, Andreani Logística, Brado Logística, Co-
lumbia, DHL Logistics, Elog (Grupo EcoRodovias), FM 
Logistic, Gefco Logística, Golden Cargo, Libra Logística 
(Grupo Libra), Luft Solutions Logística (Grupo Luft), 
Santos Brasil Logística, Penske Logistics, Pronto Express 
Logística (Grupo TPC), FedEx Logistics, RV Ímola (Gru-
po Sigla), TA Logística, Tegma Logística, Veloce Logística e 
Wilson Sons Logística), outros nove operadores logísti-
cos de vários portes, incluindo três operadores logísti-
cos estrangeiros, além de sete associações de atividades 
logísticas no Brasil e 16 no exterior, e viagens a outros 
países.

Somam-se a esse esforço inicial as 11 reuniões e 
entrevistas com profissionais e luminares do setor, oito 
embarcadores entrevistados, três órgãos públicos, além 
de quatro publicações técnicas tradicionais do setor.

Todo esse empenho, que reuniu 81 fontes de ri-
quíssima experiência, fundamentado com metodologia 
de pesquisa e tratamento de informações, formatou o 
conteúdo do trabalho, visando atender às sete entregas 
previstas no Termo de Referência: 
1. Contextualização, taxonomia e tamanho do mercado; 
2. Análise dos melhores parâmetros e experiências ex-

ternas (benchmarking); 
3. Análise jurídica do setor, sob os aspectos fiscal, tribu-

tário, trabalhista, previdenciário e sindical; 
4. Elaboração da Norma de Pré-Qualificação do Ope-

rador Logístico (NPQ-OL);
5. Elaboração do Código de Boas Práticas do Operador 

Logístico (CBP-OL); 
6. Elaboração do processo de certificação e acredita-

ção de qualidade, com a concessão do Selo ABOL 
de Qualidade; 

7. Formatação de uma cesta de Key Performance Indica-
tors (KPIs) e indexadores de custo, formatando o Ín-
dice Nacional de Custos de Armazenagem e Gestão 
de Estoque (Inca).
O trabalho, que teve início em 1º de julho de 2014 

e sua conclusão em 20 de março de 2015, passou pelo 
crivo não só do corpo de conselheiros da ABOL, mas, 
ao longo dos nove meses de sua construção, contou 
com cinco workshops, divididos em dois blocos: Jurídico-
-Regulatório e Técnico-Operacional, ouvindo mais de 50 

executivos e técnicos.
Por fim, para abrilhantar ainda mais toda essa dedi-

cação, o trabalho foi brindado com prefácios, apresen-
tações e introduções de luminares do setor, como o 
professor PhD, Frank Straube (Technische Universität 
Berlin), o professor PhD, Paulo Resende (FDC), o pro-
fessor PhD, Manoel Reis (FGV), o professor Roberto 
Quiroga Mosquera (FGV), o engenheiro José Geraldo 
Vantine (JG Vantine), o professor Paulo Guedes (FGV), 
entre outros.

O produto final foi a edição do documento “Opera-
dores logísticos: panorama setorial, marco regulatório e 
aspectos técnico-operacionais”, formado por três volu-
mes, descritos a seguir, além do Sumário Executivo (SE):
• Volume 1: Panorama setorial, contextualização do 

setor e benchmarkings internacionais.
• Volume 2: Marco regulatório e análise jurídica.
• Volume 3: Aspectos técnico-operacionais, normas, 

boas práticas, certificação e indicadores de desem-
penho.
O trabalho, que ora se apresenta, resta clara a função 

do operador logístico no Brasil, deixando evidente a sua 
importância para a socioeconomia do País, conquanto 
os operadores logísticos atuem não somente nos gran-
des centros e clusters industriais e agroindustriais do 
País, como estão capilarizados nos mais distantes rincões 
do território nacional. Sua importância é ainda maior 
por ser largamente ofertante do primeiro emprego, ten-
do significativa participação na formação e capacitação 
técnica-profissional.

O OPERADOR LOGÍSTICO E SUA RELEVÂNCIA
Muitas são as definições de operador logístico, ca-

recendo, portanto, precisar aquela que traga aderência 
ao factual e à classificação jurídica brasileira. Com uma 
matriz tributária complexa, a definição de operador lo-
gístico, no Brasil, difere, sutilmente, daquela encontrada 
no exterior.

Em países que adotaram o Imposto sobre o Valor 
Acrescentado (IVA) ou Value Added Tax (VAT), como 
Portugal, Espanha, Argentina, Alemanha, entre outros, 
o operador logístico é aquele que desenvolve uma ou 
mais atividades da cadeia logística. Para a Espanha e Ar-
gentina, que adotam a mesma definição, o “operador lo-
gistico és aquella empresa que diseña, organiza, gestiona y 
controla los procesos de una o varias fases de la cadena de 
suministro (aprovisionamiento, transporte, almacenaje, dis-
tribución e, incluso ciertas actividades del proceso produc-
tivo), utilizando para ello infraestructuras físicas, tecnologia 
y sistemas de información, propios o ajenos. El operador 
logistico responde ante su cliente de los servicios acordados 
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y es su interlocutor directo”.
Portugal adota exatamente o mesmo conceito, senão 

vejamos: “um operador logístico é uma empresa que 
tem a responsabilidade, cometida pelo seu cliente, de 
planejar, organizar e monitorizar os processos de uma 
ou várias fases da cadeia de distribuição (abrangendo 
as áreas de aprovisionamento, transporte, armazenagem, 
manuseamento e acondicionamento de bens, distribui-
ção e, por vezes, algumas atividades relacionadas com 
o processo produtivo das empresas), utilizando para 
o efeito infraestruturas físicas e tecnológicas, meios de 
transporte e sistemas de informação próprias ou ex-
ternas.”

A sutileza reside em “uma ou várias fases”, haja vista 
ser a fundamentação tributária, fiscal, trabalhista, previ-
denciária e sindical, igualmente simplificada nesses países, 
que se vê atrelada à atividade preponderante dos ser-
viços prestados.

Assim como no mundo, no Brasil, toda atividade 
econômica é regida pela Classificação Nacional de Ati-
vidade Econômica (CNAE), que aqui é conduzida pela 
Comissão Nacional de Classificação (Concla), tendo no 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a 

presidência e, na Receita Federal do Brasil (RFB), a coor-
denação da CNAE-Subclasse.

Os países membros da Organização das Nações Uni-
das (ONU) são signatários das normas de harmonização 
de classificação econômica, a Internationational Standard 
Industrial of All Economic Activities (ISIC), na qual a CNAE 
espelha-se. Nem aqui, nem alhures, há uma CNAE que 
classifique a figura do operador logístico.

O que agrava a situação do Brasil é o emaranhado de 
tributos que se insere em cada uma das CNAEs. Dessa 
forma, no estudo contratado pela ABOL à KPMG, Mattos 
Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, com a 
participação da Fundação Dom Cabral, sob regência do 
professor PhD, Paulo Resende, buscou contextualizar e 
definir a taxonomia exata, capaz de abranger as princi-
pais atividades realizadas pelos operadores logísticos no 
Brasil e que estivesse alinhada ao complexo arcabouço 
legal brasileiro, trazendo o primeiro passo para o es-
tabelecimento do marco legal para o setor, mitigando, 
em decorrência, a insegurança jurídica que vulnerabiliza 
a atividade.

Dessa forma, considera-se nesse estudo, que o 
“operador logístico (OL) é a pessoa jurídica capacitada 

Tabela 1: Principais CNAEs utilizadas pelos operadores logísticos no Brasil. Fonte: Estudo KPMG/Mattos Filho/FDC – 2015.

PRINCIPAIS CNAEs UTILIZADAS PELOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 
CARGA (CNAE 2.2: 49.30-2)

ATIVIDADES ABRANGIDAS PELA CNAE 49.30-2 (TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS):
(I) TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, 
MUNICIPAL (49.30-2/01).
(II) TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL (49.30-2/02).
(III) TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS (49.30-2/03).

ARMAZENAMENTO
(CNAE 2.2: 52.11-7)

ATIVIDADES ABRANGIDAS PELA CNAE 52.11-7 (ARMAZENAMENTO):
(I) ARMAZÉNS GERAIS: EMISSÃO DE WARRANT (52.11-7/01).
(II) DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-
MÓVEIS (52.11-7/99).

CARGA E DESCARGA
(CNAE 2.2: 52.12-5)

ATIVIDADES ABRANGIDAS PELA CNAE 52.12-5 (CARGA E DESCARGA):
(I) SERVIÇOS DE BALDEAÇÃO, BALDEIO.
(II) SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO 
DE MOVIMENTAÇÃO AO CONTRATANTE.
(III) SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA.
(IV) MOVIMENTAÇÃO DE CARGA.

ATIVIDADES RELACIONADAS 
À ORGANIZAÇÃO DO 
TRANSPORTE DE CARGA
(CNAE 2.2: 52.50-8)

ATIVIDADES ABRANGIDAS PELA CNAE 52.50-8 (ATIVIDADES RELACIONADAS À 
ORGANIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE CARGA):
(I) COMISSÁRIA DE DESPACHOS (52.50-8/01).
(II) ATIVIDADES DE DESPACHANTES ADUANEIROS (52.50-8/02).
(III) AGENCIAMENTO DE CARGAS, EXCETO PARA O TRANSPORTE MARÍTIMO (52.50-8/03).
(IV) ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA (52.50-8/04).
(V) OPERADOR DO TRANSPORTE MULTIMODAL – OTM (52.50-8/05).
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159 EMPRESAS

R$ 44,3 BILHÕES

R$ 278,6 MILHÕES

243.552 FUNCIONÁRIOS

466.532 EMPREGOS

710.084 PESSOAS

R$ 7,2 BILHÕES

R$ 2,0 BILHÕES

5,7% DO FATURAMENTO BRUTO

R$ 118,4 BILHÕES

a prestar, mediante um ou mais contratos, por meios 
próprios ou por intermédio de terceiros, os serviços de 
transporte, armazenagem e gestão de estoque”.

Na taxonomia adotada, uma cesta clara de CNAEs 
vê-se contemplada, conforme a Tabela 1.

Ainda que um operador logístico possa prestar os 
serviços de transportes em quaisquer de seus modais, 
destacou-se, aqui, apenas o rodoviário, tendo em vista a 
sua predominância fática na matriz de transportes brasi-
leira, com 65,63% de participação.

O corolário dessa questão no estudo é a otimização 
do senso do operador logístico no Brasil, que trará tan-
to para o prestador de serviço (o operador logístico), 
quanto para o tomador (o embarcador), bem como 
para as autoridades, um olhar comum, convergente e 
simplificador, não só da atividade, como das suas obriga-
ções acessórias.

Dessa forma, o nexo desse estudo, quando aborda 
a necessidade da regulamentação para o setor, visa, so-
bretudo, o ordenamento jurídico e não a complexidade 
burocrática, pelo contrário, é mister deixar evidente que 
esse importante esforço visa à simplificação dos pro-
cessos fiscais, burocráticos e suas obrigações acessórias, 
conquanto resta clara a função do operador logístico 
no Brasil.

Na Tabela 2, pode-se constatar a importância do se-
tor, traduzindo claramente o propósito do trabalho. 

Depreende-se, com a conclusão desse trabalho, que 
ele não é um fim em si mesmo, tratando-se de uma 

obra pioneira, trazendo à luz do conhecimento público, 
pela primeira vez, a contextualização do setor, composta 
de qualificação, boas práticas e mensuração desse mer-
cado, servindo, certamente, de ponto de partida para 
que outros trabalhos, pesquisas e estudos venham a tra-
zer, ainda mais, informações e dados que continuem a 
compor o melhor entendimento e ordenação do setor.

Mister se faz registrar alguns pontos principais do 
trabalho, quando comparamos o setor dos operadores 
logísticos com outras indústrias e serviços.

Com 159 empresas identificadas, a indústria tem 
uma receita bruta anual de R$ 44,3 bilhões (dados de 
2013), o que a coloca em linha com setores como a 
indústria têxtil e a de caminhões e ônibus, ocupando, 
ao compará-la com toda a indústria, a 16ª posição e, se 
comparada ao setor de serviços, ocuparia a 6ª posição 
em faturamento bruto anual.

O setor é igualmente relevante, quando a rubrica 
comparativa é a arrecadação de tributos e encargos, 
conquanto contribua no total com R$ 9,2 bilhões anuais, 
sendo R$ 2 bilhões em encargos (Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) e Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS)) e R$ 7,2 bilhões em tributos (Im-
posto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), Im-
posto sobre Operações Relativas à Circulação de Mer-
cadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), 
Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Contri-

Tabela 2: Importância dos operadores logísticos. Fonte: Estudo KPMG/Mattos Filho/FDC – 2015.

TAMANHO DO MERCADO DE OPERADORES LOGÍSTICOS (2014)

FATURAMENTO TOTAL ESTIMADO (2013)

FATURAMENTO MÉDIO ANUAL POR EMPRESA (2013)

EMPREGOS DIRETOS (CLT: 177.521 + TERCEIROS: 66.031) (2014)

EMPREGOS INDIRETOS (CADEIAS PERIFÉRICAS) (2014)

TOTAL PESSOAL EMPREGADO (EMPREGOS DIRETOS + INDIRETOS) (2014)

TRIBUTOS RECOLHIDOS (2013)

ENCARGOS TRABALHISTAS RECOLHIDOS (2013)

INVESTIMENTOS PREVISTOS: PRÓXIMOS TRÊS ANOS (R$ 608,2 MILHÕES)

GASTOS ANUAIS DA INDÚSTRIA BRASILEIRA: LOGÍSTICA INTEGRADA (2013)
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buição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Imposto 
de Renda (IR)), comparando-se com setores industriais 
como o de caminhões e ônibus, e eletrodomésticos. Se 
comparado com toda a indústria, configuraria a 20ª po-
sição em arrecadação.

Conforme se observa no Gráfico 1, sua importância 
é ainda maior, quando o elemento analisado é a geração 
de postos de trabalho. O volume de funcionários em-
pregados por meio do regime da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) totalizou, em 2014, 177.521 funcioná-
rios, enquanto os empregados terceirizados representa-
ram 66.031 empregados.

Fora os empregos diretos, o segmento contribui, sig-
nificativamente, com a geração de empregos indiretos. 
Por serem agentes integradores de toda a cadeia logís-
tica, os operadores logísticos se conectam com diversos 
elos da indústria e contribuem com a geração de em-
pregos, por meio de toda a cadeia de valor. Mediante 
estimativas realizadas pela Fundação Dom Cabral, a ca-
pacidade de geração de empregos indiretos na indústria 
de operadores logísticos respeita uma relação de três 
empregos indiretos para cada empregado CLT. Logo, é 
possível estimar que o segmento seja responsável por 
466.532 postos de trabalho indiretos, fora os emprega-
dos terceirizados. Considerando o total, tanto de em-
pregos diretos, quanto indiretos, é possível concluir que 
os operadores logísticos são responsáveis por 710.084 
postos de trabalho.

No ranking geral da indústria, o segmento ocuparia a 
11ª posição, equiparando-se com a indústria têxtil e a de 
químicos, enquanto que no setor de serviços, ocuparia 
a 13ª posição, alinhando-se ao setor de manutenção e 
reparo de veículos automotores e de ensino continuado, 

ambos intensivos de mão de obra.
O estudo confirmou o espírito e a condição resilien-

te do setor dos operadores logísticos. Mesmo diante de 
um ambiente de incertezas, o setor afirma que investirá, 
nos próximos três anos, cerca de 5,7% do faturamento 
bruto de suas empresas, algo como R$ 12,2 milhões ao 
ano, por empresa, o que, de modo geral, equivaleria a 
R$ 608,2 milhões.

Os maiores destinos desses investimentos são a am-
pliação de capacidade de armazenagem e da frota, os 
quais, juntos, representam R$ 9,8 milhões ao ano, por 
empresa, do montante a investir. A capacitação profis-
sional também é olhada com prioridade pelos players 
do setor.

Essa perspectiva mostra a tendência do setor e a sua 
determinação de continuar a contribuir para o desen-
volvimento e a competitividade do País, estando, em ter-
mos comparativos, alinhado, em relação a investimentos, 
a setores pesados e intensivos de capital, como a indús-
tria automotiva e a de papel e celulose.

O corolário desse trabalho, contudo, é a demons-
tração da importância dos operadores logísticos para 
a competitividade do produto nacional e a redução do 
Custo Brasil, como pode ser observado no Gráfico 2.

Segundo a última edição do Third-Party Logistics Study 
de 2014, o fator de redução do custo logístico, gerado 
pela atuação dos operadores logísticos no mundo, foi de 
15%, em uma média geral. 

Diante do anacronismo e dos gargalos de infraestru-
tura no Brasil, além de empecilhos legais e burocráticos, 
os operadores logísticos nacionais, mesmo não dispon-
do das mesmas condições dos atuantes nos mercados 
mais desenvolvidos, como Europa e Estados Unidos, 

Gráfico 1: Postos de trabalho em operadores logísticos. Fonte: Estudo KPMG/Mattos Filho/FDC – 2015.
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segundo estimativas da Fundação Dom Cabral (FDC), 
os operadores logísticos locais ainda seriam capazes de 
gerar um fator de redução de custos logísticos na ordem 
de 9,9%.

Considerando que, no ano de 2013, o gasto total 
com logística, no Brasil, foi de R$ 576,5 bilhões e, caso 
o ganho de eficiência gerado pelos operadores logísti-
cos não tivesse sido absorvido, o País incorreria em um 
custo logístico 9,9% maior, chegando a um total de R$ 
639,9 bilhões. Logo, o valor gerado pelos operadores 
logísticos, por meio da redução do custo logístico, repre-
sentaria um montante de R$ 63,3 bilhões ao ano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho que ora se apresenta indica o encaminha-

mento de um anteprojeto de lei, que reconheça o setor 
dos operadores logísticos. Considerando que o compo-
nente armazenagem faz parte do tripé de sustentação 
do setor, a revogação da lei de armazenagem geral, de 
1903, atualizada por uma redação factual, moderna, tam-
bém faz parte dos produtos do trabalho, ora finalizado.

Compõe a cesta de produtos desse trabalho a pro-
posição de um regime especial, com as características 
daquele concedido à atividade do operador portuário, o 
“Reporto”. Sugere-se, nesse trabalho, o “Relog”, regime 
especial que possibilite aos operadores logísticos adqui-
rirem bens de capital, em condições especiais de fomen-
to. Equipamentos e máquinas de movimentação, opera-
ção, tecnologia etc fazem parte do escopo do “Relog”.

A simplificação fiscal, tributária e burocrática precisa 
ser enfrentada, encontrando, nesse trabalho, a suges-
tão de regimes especiais, que foquem na redução e/ou 
simplificação das obrigações acessórias. Nesse ponto, o 

ICMS é a maior vedete.
Sendo intensivo de mão de obra, os operadores logís-

ticos investem bastante na contratação e na capacitação 
de pessoas. Nesse ponto, tanto medidas de incentivo à 
capacitação técnica, educação continuada, especialização 
e profissionalização são muito bem-vindas. Corrobora, 
o que aqui se constata, a importância e a prioridade 
que os países líderes estudados dão à capacitação, à 
especialização e à certificação do profissional, superior 
até à certificação das empresas. Na medida em que os 
governos passem a conhecer melhor o setor, tais ações 
servirão de fomento ao seu desenvolvimento.

Com a desoneração da folha de pagamentos nas 
CNAEs de transportes, o setor dos operadores logís-
ticos recebeu um importante incentivo para ampliar a 
sua capacidade de contratação de mão de obra e de 
investimentos. Esse direito, recentemente incorporado, 
não pode ser perdido, vulnerabilizado. Deve, ao contrá-
rio, ser ampliado para as outras CNAEs componentes 
da taxonomia do operador logístico.

Os operadores logísticos investem pesadamente na 
implantação de operações de seus clientes. Como for-
mato habitual, termina por realizar investimentos ante-
cipados para rodar as operações. Recursos para capital 
de giro a juros mais atrativos fazem parte dessa matriz 
de incentivos para o setor.

A ABOL, com esse estudo, dá provas incontestes 
do seu propósito de contribuir, de forma propositiva 
e cooperativa, para o desenvolvimento sustentado do 
setor e da economia, buscando aportar conhecimento 
e metodologia de ação para um dos setores mais rele-
vantes para a redução do Custo Brasil.

Gráfico 2: Operadores e a redução do Custo Brasil. Fonte: Estudo KPMG/Mattos Filho/FDC – 2015.
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