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      São Paulo, 10 de dezembro de 2018. 

 

Prezados(as) Senhores(as), 

 

Com grata satisfação lhes encaminhamos o Relatório Analítico do Perfil dos Operadores Logísticos no 

Brasil realizado pela FDC – Fundação Dom Cabral, sob demanda da ABOL – Associação Brasileira de 

Operadores Logísticos. 

Desde  a  fundação em 2012, este é o  terceiro estudo que  realizamos  com o propósito de melhor 

conhecermos  o  mercado,  quantifica‐lo,  entendendo‐o  com  a  precisão  que  se  faz  mister  para 

compormos uma agenda propositiva e positiva, em benefício do setor. 

Além da breve contextualização do Marco Teórico e Referencial, apresentamos a Metodologia da 

Pesquisa  adotada pela  FDC,  a Caracterização da Amostra,  seguida do Resultado da Pesquisa, do 

Macro Cenário de Operadores Logísticos no Brasil, culminando com as Conclusões desta edição de 

2018, com base no exercício de 2017. 

Também  encontrarão  nos  anexos,  o Questionário  da  Pesquisa  e  a  Apresentação  Realizada  pela 

FDC/ABOL. Todo esse material está disponível no modo digital, bem como no site da ABOL, podendo 

ser encaminhado livremente, por se tratar de um estudo realizado para ser publicamente distribuído. 

O trabalho, que teve a condução técnica e acadêmica do Profo. PhD Paulo Resende, coordenador do 

Núcleo de  Logística, Supply Chain e  Infraestrutura da FDC, mostra‐nos uma  rica análise do  setor, 

caracterizado pela sua relevância, sofisticação e importância no cenário econômico nacional. 

Importante frisar que nas análises realizadas, o investimento em tecnologia e a capacitação de pessoal, 

mostra‐se como tendência sinalizada por muitos, assim, ano‐a‐ano, reduz‐se a heterogenia entre as 

empresas do setor, dado que, a qualidade técnica‐operacional, o desenvolvimento do capital humano, 

e o compliance, passam a ser questões chaves do planejamento e da ação dessas empresas, sinalizando 

o caminho do Operador Logístico 4.0, em escala mais estendida. 

A ABOL, como uma entidade criteriosa por excelência, e promotora de elevado nível de discussão, não 

pode nem deve furtar‐se de querer nada menos do que o melhor para seus associados e setor em geral. 

Assim, deve ter como objetivo a promoção contínua de ações que elevem o sarrafo da qualidade e da 

performance do setor, melhorando assim, o ambiente de negócios para todos os players da economia. 

Considerando a importância contínua desta análise, entendemos que devemos repeti‐la a cada dois 

anos, assim estaremos melhor caracterizando o setor. 

 

Atenciosamente, 

 

Carlos Cesar Meireles Vieira Filho 
Diretor Presidente ‐ ABOL 
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1. INTRODUÇÃO. 

A  FDC  –  Fundação Dom Cabral, por meio do Núcleo de  Logística,  Supply Chain  e 

Infraestrutura coordenado pelo Prof. PhD. Paulo Resende, em parceria com a ABOL – 

Associação Brasileira de Operadores Logísticos, representada pelo seu Diretor Presidente 

Carlos Cesar Meireles Vieira Filho, MSc, apresenta o presente relatório analítico sobre a 

pesquisa realizada no período de julho a outubro de 2018, com o objetivo de identificar e 

analisar  o  perfil  dos  operadores  logísticos  no  Brasil.  Foram  também  investigados  os 

principais desafios e entraves para o exercício pleno de suas funções e operações, diante 

das questões de momento e estruturais. 

É  de  suma  importância  estudos  dessa  natureza  para  que  se  crie  um  ambiente  de 

sensibilização por parte das  instituições públicas, e demais stakeholders, sobre o papel 

fundamental dos operadores logísticos na economia do País e na vida de seus cidadãos. 

Este estudo, certamente, ajudará a levantar a real participação dos operadores logísticos 

no mercado e sua relevância a competitividade do Brasil, buscando‐se um fortalecimento 

da necessidade de formalização setorial. 

 

2. MARCO TEÓRICO E REFERENCIAL. 

2.1. Contextualização: 

A maioria dos especialistas concordam que a  logística, se vista como uma vantagem 

competitiva  nas  principais  cadeias  de  suprimentos  e  distribuição,  é  um  processo  de 

movimentação  e  armazenagem  de  materiais,  peças  e  estoques  finais,  com  seus 

respectivos fluxos de informação, e que, de forma organizada, garante em todos os canais 

de comercialização, rentabilidade atual e futura. Na sua essência, a logística se transforma 

em  um  plano  estratégico  de  fluxos  de  produtos  e  informações  em  uma  rede  de 

organizações  interconectadas  que,  trabalhando  cooperativamente,  visam  a  busca  da 

vantagem de custo, de benefícios de valor, e/ou de ambos. 

Nesse contexto, o operador logístico se encaixa como um elemento fundamental no 

fornecimento de um  complexo e variado  conjunto de  funções que  tem  como objetivo 

aumentar a eficiência e a produtividade, contribuindo, sobremaneira, para a criação de 

valor pela otimização da relação “excelência do produto e excelência do serviço”. 

E  com  os  mercados  vistos,  cada  vez  mais,  como  “comoditizados”,  com  baixas 

percepções  de  diferenças  entre  as  ofertas  de  concorrentes  em  uma  mesma  cadeia 
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produtiva, as agregações de valor ocorrem de forma mais predominante nos serviços e no 

atendimento aos clientes embarcadores, os tomadores dos serviços logísticos. 

O objetivo principal de uma melhor compreensão do papel do operador  logístico é 

transformar o  relacionamento baseado em preço para um  relacionamento baseado na 

qualidade  e  no  senso  de  custo  total  da  cadeia  de  valor,  principalmente  quando  um 

parceiro pode exercer formalmente uma variedade maior de funções. 

Quando  as  relações  em  uma  cadeia  de  suprimentos  e  distribuição  baseiam‐se  em 

preços,  o  fornecedor  procurará  reduzir  seus  custos  e  fornecer  apenas  a  especificação 

básica,  sobretudo  se  barreiras  formais,  legais  e  tributárias  se  fizerem  presentes.  Em 

situações  como  essas,  o  cliente  sempre  correrá  o  risco  de  retrabalhos  e  múltiplas 

contratações, o que encarece a cadeia de suprimentos e distribuição para todos.  

Além disso, a qualidade é também passível de ser prejudicada quando o fornecedor 

prioriza somente a  tarefa na qual ele se especializa e  tem reconhecimento  formal. Por 

outro  lado,  a  lógica  dos  movimentos  colaborativos  nas  cadeias  de  suprimento  e 

distribuição  é  calcada  na multiplicidade  de  funções  compartilhadas,  com  redução  no 

número  de  fornecedores  estratégicos,  resultando  em  cadeias  integradas  através  de 

contratos que visam a adição de valor em várias frentes operacionais. 

Nesse  contexto,  a  logística eficiente não mais  se baseia no  conceito  “caminhões e 

galpões”  e  sim  no  suprimento  “ponta  a  ponta”,  onde  a  tarefa  principal  do  operador 

logístico é a coordenação e a canalização mais ampla, sob o paradigma da compressão do 

tempo de uma extremidade a outra na cadeia de suprimentos e distribuição. 

Os  operadores  logísticos  devem  ser  reconhecidos  formalmente  como  capazes  de 

coordenar  redes  complexas  através  do  fornecimento  de  uma  variedade  de  atividades 

logísticas, que vão desde a operação de centros de distribuição, gerenciamento de frotas 

de transportes, realização de serviços afins com valor adicionado, entre outros. 

O  operador  logístico,  portanto,  é,  essencialmente,  um  player  que  atua,  de  forma 

integrada, aderente ao modelo one‐stop‐shopping. 
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O princípio regente é a capacidade de gestão de redes de fornecimento cada vez mais 

complexas, integrando as cadeias de suprimento e distribuição, de ponta a ponta. O papel 

do  operador  logístico  moderno  passa,  então,  pela  sua  capacidade  de  sistematizar 

informações,  desenvolver  estratégias  de  armazenagem,  movimentações  internas  e 

transportes,  reengenharia  de  processos,  e  consequente  identificação  de  fornecedores 

especializados, ou através de ativos próprios, que  irão executar as diferentes atividades 

na cadeia de suprimentos e distribuição. 

Esses conceitos e movimentos de consolidação do papel do operador logístico já estão 

muito bem enraizados nos países desenvolvidos, mas o Brasil viveu, nas últimas 02 (duas) 

décadas, 03 (três) grandes ondas nas relações entre clientes e operadores logísticos. 

Logo após o fim do período inflacionário, a partir de 1994, o país viu‐se invadido por 

uma  grande  oferta  de  prestadores  de  serviços  ditos  logísticos,  aproveitando‐se  do 

conceito de logística integrada já difundido nos países desenvolvidos. 

O  resultado  foi  um  significativo  movimento  de  terceirização  de  atividades  para 

fornecedores majoritariamente despreparados para a entrega de serviços diferenciados. 

Os clientes enfrentaram mercados descontentes com a qualidade dos serviços logísticos, 

o que provocou uma retomada das funções terceirizadas, principalmente armazenagem e 

operações  internas.  Instalou‐se,  dessa  maneira,  um  ambiente  de  desconfiança  nas 

relações  clientes  e  operadores  logísticos,  com  contratações  baseadas  em  funções 

estanques. 

Uma  segunda  onda  se  caracterizou  pela  chegada  de  operadores  logísticos 

internacionais, sobretudo quando o país iguala empresa estrangeira a empresa nacional 

no  ano  de  1995,  as  quais,  através  de  aquisições  de  parceiros  nacionais,  trouxeram  a 

experiência  global  de  integradores  das  cadeias  de  suprimentos  e  distribuição. 

Imediatamente, cadeias produtivas mais sofisticadas reverteram o movimento anterior, 

criando um ambiente de terceirização sob o conceito de especialização. Com movimentos 

globais de suprimentos, agilidade nas distribuições de produtos acabados, investimentos 

crescentes em tecnologia de informação, integração de processos e, sobretudo, entrega 

de  valor  pelas  atividades  logísticas  de  transportes  e  armazenagem,  tais  operadores 

readquiriram a confiança de um número reduzido de clientes. 
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No  momento,  uma  terceira  onda  se  apresenta,  onde  a  especialização  ganha  a 

companhia  de  dois  outros  importantes  conceitos  que  são  a  inovação  e  a  escala.  A 

contratação  de  operadores  logísticos  capazes  de  gerenciar,  de  forma  integrada, 

armazenagem, transportes e operações internas, pautados por esses três conceitos, pode 

garantir cadeias de suprimentos e distribuição competitivas, independentemente do valor 

agregado  dos  produtos.  Isto  é,  tanto  os  clientes  que  produzem  commodities,  quanto 

empresas  que  ofertam  produtos  de  alto  valor  agregado  podem  usufruir  dos  serviços 

ampliados dos operadores  logísticos. Essa nova onda pode fazer com que a  logística no 

Brasil volte a se equiparar aos movimentos estratégicos  já consolidados nas cadeias de 

suprimentos e distribuição dos países desenvolvidos. 

Os  operadores  logísticos  que  participam  ativamente  dessa  terceira  onda  não 

competem apenas  com  seus homólogos, mas  também  com empresas que  são apenas 

transportadoras  ou  armazéns  gerais  e  que  não  oferecem  a  gama  de  serviços  de  um 

operador logístico. 

Estas  empresas,  por  serem menores  –  na maioria  dos  casos  –,  tendem  a  ter  uma 

estrutura de custo muito mais enxuta e preços mais competitivos. No entanto, atuando 

com um escopo diferente dos operadores  logísticos, estas empresas são equiparadas a 

operadores logísticos quando de uma concorrência pública ou num processo de cotação 

de  prestadores  de  serviços  logísticos.  Essa  situação  pode  distorcer  o  ambiente 

concorrencial obrigando empresas  com proposta de valor e níveis de qualidade muito 

distintos a competirem dentro da mesma faixa de preço. Há estudo de casos em muitos 

países,  sobretudo  no Brasil,  que  trata  este  efeito  assimétrico  como  um  aspecto  a  ser 

analisado  e,  principalmente,  superado,  dada  a  relevância  reconhecida  do  operador 

logístico para o desenvolvimento econômico. 

Nesse contexto, é muito importante conhecer os detalhes estratégicos e operacionais 

do  perfil  dos  operadores  logísticos  no  Brasil  para  que  se  possa  ter  uma  ideia mais 

aprofundada de sua extrema importância na vitalidade e competitividade das cadeias de 

suprimentos e distribuição. 
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2.2. Premissas da pesquisa: 

Para  a  contextualização  e  formulação  deste  estudo,  partiu‐se  da  premissa  básica 

adotada  como marco  teórico  e  referencial,  a  taxonomia  que  define  o OL  ‐ Operador 

Logístico no Brasil, adotada pela ABOL em 2015, quando da conclusão do Estudo Completo 

realizado pelo Consórcio KPMG Consulting, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Júnior e 

Quiroga Advogados e a FDC. Esta taxionomia dialoga com as mesmas que definem o Third 

Party Logistics (3PL) em todo o mundo (www.abolbrasil.org.br/estudo‐completo).  

 

2.3. Conceito de Operador Logístico: 

Operador Logístico ‐ OL é a pessoa jurídica capacitada a prestar, através de um ou mais 

contratos, por meios próprios ou por intermédio de terceiros, os serviços de transporte (em 

qualquer modal), armazenagem (em qualquer condição física e/ou regime fiscal) e gestão 

de estoque (utilizando sistemas e tecnologia adequada). 

 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA. 

A metodologia utilizada foi a pesquisa de campo com dados secundários, a partir de 

um  questionário  elaborado  pela  equipe  técnica  da  FDC  em  conjunto  com  a  ABOL 

(questionário completo no Anexo I). 

Com isso, obteve‐se um universo de pesquisa extrapolado de 269 empresas, a partir 

de 67 empresas respondentes. 

A fonte principal de contatos para obtenção destas respostas foi a base de dados do 

Núcleo de Infraestrutura, Logística e Supply Chain da FDC e da ABOL. 

É mister observar que o operador logístico não possui uma classificação econômica no 

âmbito  fiscal  definida,  nem  no  Brasil,  nem  em  outros  países,  a  exemplo  da  CNAE  – 

Classificação Nacional de Atividade Econômica, o que termina por dificultar a identificação 

exata de quantas empresas com a taxionomia adotada pela ABOL, possam estar ativas no 

mercado.  A  CNAE  é  uma  classificação  derivada  da  CIIU  ‐  Clasificación  Internacional 

Industrial Uniforme ou, em inglês, ISIC ‐ International Standard Industrial Classification of 

All Economic Activities. A última versão, a ISIC Rev.4, lançada oficialmente em 11/08/2008. 

Mesmo diante dessa idiossincrasia setorial, o estudo da FDC utiliza‐se de metodologia 

científica que aproxima bastante a realidade factual.   
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4. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA. 

Nesta  seção  serão  apresentados  os  resultados  obtidos  pela  pesquisa,  focando  a 

caracterização da amostra de operadores logísticos pesquisada. Para melhor visualização 

utilizamos gráficos para análise destes resultados, cujo principal objetivo da caracterização 

da  amostra  é  se  obter  uma maior  dimensão  do  tamanho  do mercado  de  operadores 

logísticos. 

 

4.1. Segmentação da amostra por CNAE: 

Grafico 4.1. 

A partir da análise do gráfico 4.1, podemos visualizar que 85% das empresas possuem 

o  CNAE  no  segmento  de  Transporte  (em  qualquer modal  ou  condição),  seguido  por 

Armazenagem (em qualquer regime fiscal e/ou condição física), com 79%. Mas, é muito 

importante salientar o número de operadores logísticos que movimentam algum tipo de 

carga em qualquer modal ou condição. 
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4.2. Regiões de Atuação – BRASIL: 

  Gráfico 4.2. 

Diante do gráfico 4.2, conclui‐se que 26% das empresas que compreendem a amostra 

pesquisada dos operadores logísticos são da região Sudeste do Brasil. Em seguida temos 

as regiões Sul e Nordeste com 23% e 19%, respectivamente. A sede (matriz) de 65% das 

empresas pesquisadas também está na região Sudeste, demonstrando a forte presença 

localizada na representação corporativa dos operadores. 

 

4.3. Mercados de atuação: 

  Gráfico 4.3. 
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A partir dos resultados e do gráfico 4.3 destacamos alguns mercados: Automotivos e 

Autopeças, Alimentos e Bebidas, Químicos e Agroquímicos, Cosméticos (Personal Care), e 

Saúde Humana (Helth Care), e Eletroeletrônicos, onde os operadores logísticos possuem 

maior representatividade.  

 

4.4. Serviços prestados: 

Gráfico 4.4. 

Importante observar que para a maioria das empresas pesquisadas, a Armazenagem 

Geral  e  o  Transporte  de  Carga  são  os maiores  destaques  de  atuação  e,  no  caso  do 

Transporte, corrobora com o perfil da matriz de transporte brasileira que concentra mais 

de 65% no modal rodoviário. 

Esses dados, contudo, não representam que a identificação da importância do serviço 

prestado, corresponda rigorosamente ao que efetivamente é contratado hoje no país, o 

que pressupõe que há um mercado ainda significativo a ser explorado pelos operadores 

logísticos. 
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4.5. Veículos próprios x Agregados: 

 

 Gráfico 4.5. 

O gráfico 4.5 comprova que a terceirização se faz presente de forma expressiva neste 

segmento de mercado, corroborando a caracterís ca de um setor asset light, ou seja, 

detentor de poucos  A relação entre eles é de quase 1 para 5 veículos. 

 

4.6.  

Gráfico 4.6. 

O setor demonstra elevada preocupação com a qualidade dos serviços prestados, 

como se pode ver no gráfico 4.6. Um reflexo disso é que todas as empresas respondentes 

possuem, no mínimo, uma cer ficação. Com destaque para os cer ficados Anvisa, 

ISO9000 (Gestão da Qualidade) e SASSMAQ (SSMA no Transporte). 
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Os certificados ISO28000 (Segurança em SCM) e ISO34000 (Gerenciamento de Risco), 

não obtiveram respostas. 

 

5. RESULTADOS DA PESQUISA. 

Nesta seção, os resultados serão apresentados de acordo com as respostas obtidas 

pela pesquisa, no que diz respeito a realidade dos operadores  logísticos, de  forma que 

fosse levada em consideração a operação cotidiana dos mesmos. 

Os  resultados  também  serão expostos de  forma gráfica para melhor visualização e 

análise. 

 

5.1. Avaliação da legislação vigente: 

Gráfico 5.1. 

Uma  questão  constantemente  levantada  por  empresários  é  a  complexidade  da 

legislação brasileira que dificulta a realização de negócios. Para o setor dos operadores 

logísticos  não  é  diferente  e  as  empresas  respondentes  avaliaram  mal,  com  elevada 

preocupação e demonstrando insatisfação com a mesma. Avaliaram 43% como Razoável 

e 30% como Ruim o contexto da legislação do país. A avaliação Muito Bom não recebeu 

respostas, como ilustrado no gráfico 5.1. 

É relevante informar que somente na ABOL, que registra 28 associados em dezembro 

de 2018, existem 40% de empresas estrangeiras, o que permite um cotejamento entre o 

a realidade brasileira e os países onde essas empresas atuam. 
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5.2. Avaliação de políticas fiscais, tributárias e trabalhista: 

Gráfico 5.2. 

Outro  ponto  também  de  destaque  negativo  são  as  Políticas  Fiscais,  Tributárias  e 

Trabalhistas que sofreram elevadas críticas pelos respondentes da pesquisa. Destes, 58% 

avaliaram como Péssima. O Gráfico 5.2 comprova que os pontos acima são importantes 

desafios a serem superados também por este segmento. 

 
5.3. Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 no Brasil: 

Gráfico 5.3. 

No gráfico 5.3, verificamos que o mercado de operadores logísticos tem players com 

um  faturamento expressivo,  frente a grande maioria das empresas brasileiras, ou seja, 

mais de 80% das empresas respondentes possuem ROB de até R$400 milhões em 2017. 
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5.4. Total de colaboradores em dez/2017 regime CLT: 

Gráfico 5.4. 

No gráfico 5.4 observamos que mais de 50% das empresas respondentes possuem de 

601 a 5.000 funcionários em regime CLT, demonstrando ser um setor intensivo de mão de 

obra e relevante gerador de empregos.  

 

5.5. Total de colaboradores em dez/2017 regime de terceirização: 

Gráfico 5.5. 

Ao contrário da demonstração do gráfico anterior, as empresas respondentes possuem 

menos  colaboradores  em  regime  de  terceirização.  Das  empresas  pesquisadas,  42% 

possuem apenas de 1 a 100 colaboradores terceirizados, reafirmando o compromisso do 

setor com a geração de emprego e renda para os brasileiros.   
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5.6. Causas da terceirização: 

Gráfico 5.6. 

As principais causas da terceirização estão atreladas à atividade fim das empresas, uma 

vez que 20% optam pela flexibilização nas operações, sendo 17% em função dos encargos 

trabalhistas e 16% prezam pela qualidade dos serviços prestados. Percebemos estes 

indicadores a partir do gráfico 5.6.. 

 

5.7. Porcentagem de ROB investida em Headcount CLT: 

Gráfico 5.7. 

De acordo com o gráfico 5.7, aproximadamente 80% das empresas reinvestem de 1% 

a 30% da ROB em seus funcionários, o que comprova a preocupação constante com o 

Desenvolvimento do Capital Humano.   
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5.8. Porcentagem de ROB investida em Headcount terceiros: 

Gráfico 5.8. 

Diferentemente do gráfico 5.7, quando o assunto é terceirização, 76% das empresas 

respondentes investem até 10% em colaboradores terceirizados. 

 

5.9. Porcentagem da ROB paga em Impostos e Tributos em 2017: 

Gráfico 5.9. 

Outro  destaque  da  realidade  dos  empresários  brasileiros  é  a  alta  carga  tributária 

incidente. No setor pesquisado também não é diferente, sendo bastante impactado pela 

carga tributária. 
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As respostas dão conta de que 87% das empresas pagaram até 30% de sua ROB em 

impostos. Os principais Tributos Incidentes na operação são ICMS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL 

e ISS. O gráfico 5.9. ilustra de forma clara este desafio. 

 

5.10. Porcentagem da ROB paga em Encargos Trabalhistas em 2017 

Gráfico 5.10. 

A partir do gráfico 5.10, percebemos que 88% das empresas pagaram até 20% de sua 

ROB em Encargos Trabalhistas. 

Este  dado  demonstra  que  a  complexidade  da  Política  Fiscal  brasileira,  também  é 

refletida na Política Trabalhista, dado que a maioria dos operadores logísticos também se 

vêm onerados por elevados Encargos Trabalhistas.  

Os  principais  Encargos  incidentes  são:  INSS  e  FGTS.  Ainda  que  ambos  protejam  o 

trabalhador,  dando‐lhes  garantias  e  benefícios,  terminal  por  onerar  os  custos 

operacionais. 

O setor é intensivo de mão de obra, como se constata neste estudo, assim, os Encargos 

Trabalhistas são bastante representativos. 
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5.11. Porcentagem da ROB investida em OPEX em 2017: 

Gráfico 5.11. 

A análise acima do gráfico 5.11,  informa que aproximadamente 88% das empresas 

respondentes  investiram  até 20% em OPEX  (Operational Expenditure), que é o  capital 

investido em bens físicos de uma empresa que se traduzem em melhorias operacionais. É 

um  valor  expressivo  e  demonstra  que  as  empresas  do  setor  estão  sempre  buscando 

soluções inovadoras para reduzirem custos e melhorar a prestação de serviço. Do total de 

respondentes, mais de 50 empresas investiram até 10% de sua ROB em OPEX. 

 

5.12. Porcentagem da ROB investida em CAPEX em 2017: 

Gráfico 5.12. 

   

3%
0%
0%
3%
3%
3%

0%
0%

9%
79%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1%  a 10%

11%  a 20%

21%  a 30%

31%  a 40%

41%  a 50%

51%  a 60%

61%  a 70%

71%  a 80%

81%  a 90%

91%  a 100%

3%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

9%
12%

76%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

1%  a 10%

11%  a 20%

21%  a 30%

31%  a 40%

41%  a 50%

51%  a 60%

61%  a 70%

71%  a 80%

81%  a 90%

91%  a 100%

| 16/60 |



                                                                                                   

Quando o assunto é CAPEX (Capital Expenditure), despesas de capital ou investimento 

em bens de capital e que designa o montante de dinheiro despendido na aquisição (ou 

introdução de melhorias) de bens de capital na empresa, a situação não muda muito, ou 

seja, aproximadamente 97% das empresas respondentes investiram até 30% em CAPEX. 

Do total, mais de 50 empresas investiram até 10% de sua ROB em CAPEX. O gráfico 5.12. 

exemplifica a afirmação anterior. O setor de uma maneira geral investe muito em CAPEX 

e OPEX, sendo um setor muito importante para a geração de riqueza ao país.  

 

5.13. Áreas de investimento: 

Gráfico 5.13. 
Abrindo um pouco as áreas onde ocorrem os maiores  investimentos pelo setor, no 

gráfico 5.13 acima, percebemos que o principal foco de investimento é para aumentar a 

área de armazenagem, uma  vez que 20% das empresas demostraram este destino ao 

investimento.  Em  seguida  vieram  a modernização  de  instalações  e  infraestrutura  e  a 

inovação tecnológica (máquinas, equipamentos e software), ambas com 15%. 

A prestação de serviço logístico, tem demandado cada vez mais a melhoria dos SLA – 

Service Level Agreement, o que requer,  invariavelmente,  investimentos continuados no 

setor. 
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5.14. Valuation de carga transportada em 2017: 

Gráfico 5.14. 
As  empresas  respondentes  comprovam  o  alto  valor  agregado  de  suas  cargas 

transportadas, uma vez que 42% transportaram cargas que somadas são avaliadas em mais 

de R$2 Bilhões de reais. Segurança, portanto, também é core para os operadores logísticos, 

sendo mais um ponto que demonstra a necessidade do setor em investir sempre em novas 

soluções tecnológicas. 

 
5.15. Entraves e dificuldades enfrentadas: 

Gráfico 5.15. 

   

3,03%

33,33%

33,33%

42,42%

45,45%

48,48%

54,55%

72,73%

78,79%

87,88%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Carga Tributária.

Altos custos diretos (ex. Combustíveis) e indiretos
(ex. Seguros).

Infraestrutura deficiente em todos os modais.

Obrigações assessórias no âmbito fiscal e
burocracia de processos.

Marco Regulatório.

Escassez de opções de financiamento adequadas à
atividade do Operador Logística.

Ausência de mão de obra qualificada.

Concorrência assimétrica.

Baixa produtividade.

Outro

6,06%

9,09%

9,09%

21,21%

12,12%

42,42%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Acima de R$ 2 bilhões

De R$ 1 bilhão a R$ 2 bilhões

De R$ 500,1 milhões a R$ 1
bilhão

De R$ 200,1 milhões a R$ 500
milhões

De R$ 50,1 milhões a R$ 200
milhões

Até R$ 50 milhões

| 18/60 |



                                                                                                   

Já  falamos  ao  longo  deste  relatório  de  algumas  dificuldades  que  os  operadores 

logísticos têm no seu dia a dia. Para exemplificar, diagnosticamos no gráfico 5.15. que as 

Principais Dificuldades encontradas pelo setor, são: 

 Carga tributária (87,88%). 

 Altos Custos Diretos – combustíveis e Custos Indiretos – Seguros (78,79%). 

 Infraestrutura  deficiente  em  todos  os modais  –  Sistema  Viário  Ineficiente, 

insuficiente e anacrônico (72,73%). 

 

5.16. Impacto sobre o frete: 

Média geral ponderada, entre 1 (nenhum impacto) e 5 (extremamente impactante) 

Gráfico 5.16. 

Quando falamos do setor de transporte, apresenta‐se um setor com forte participação 

no mercado, e não podemos deixar de  falar  sobre o preço do  frete. No  gráfico 5.16., 

destacamos alguns pontos que  impactam  significativamente  sobre o preço do  frete e, 

consequentemente  sobre  o  preço  da  prestação  de  serviço  do  operador  logístico.  Os 

maiores  impactos sobre o preço do frete relatados pelos respondentes são o preço dos 

combustíveis e o roubo de carga, que oneram a prestação do serviço. Em seguida, mas, 

não menos importante, temos a manutenção dos veículos e os pedágios. 

É  importante ressaltar a relevância do  frete na composição do custo  logístico, este, 

tendo impacto superior a 60% dos custos totais.  
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O grande desafio nessa rubrica é a redução do custo do frete no tocante à última milha, 

a qual tem peso ainda maior, igual a 70% do custo dos últimos quilômetros até a entrega 

no destino final (nos EUA está em 50% do custo do frete). 

Muitas são as razões, desde a dificuldade de acessos urbanos, com restrições de vias, 

sinalização  adequadamente  estruturada  e  horários  de  circulação;  inexistência  ou 

insuficiência  de  infraestrutura  de  recepção  nos  endereços  recebedores,  como  docas, 

pátios de manobra ou estacionamentos, e, não menos importante, questões relacionadas 

a  segurança,  dado  que,  nessas  áreas,  a  vulnerabilidade  se  torna  mais  um  ofensor, 

considerando a restrição de mobilidade urbana. 

No que concerne a questão de segurança, ou melhor, a falta dela, é de se destacar, 

que empresas outrora de Segurança Patrimonial, demandadas apenas para escolta, vêm 

sendo contratadas para a realização de produtos de elevadíssimo valor agregado, como 

joias, grifes  internacionais e alta moda; medicamentos e máquinas para uso hospitalar; 

eletrônicos de alta sofisticação tecnológica etc. 

Estas empresas passam, portanto, a investir em estruturação física e tecnológica, bem 

como em capacitação técnica e desenvolvimento de capital humano para atuarem como 

operadores logísticos. Casos práticos já veem sendo verificados no mercado. 

 

5.17. O que tem sido feito para reduzir os custos logísticos: 

Média geral ponderada, entre 1 (não é prioridade) e 5 (extremamente prioridade) 

Gráfico 5.17. 
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No gráfico 5.17. elencamos alguns itens onde as empresas do setor têm atuado para 

reduzir os  custos  logísticos em  suas operações. Destacamos  a  terceirização de  frota e 

serviços  logísticos, dentre os mais relevantes aos respondentes, de forma que pode ser 

considerado um diferencial competitivo destas empresas, uma vez que a regionalidade 

influencia diretamente neste quesito. 

 

5.18. A greve dos caminhoneiros e o impacto da Tabela de Frete Mínimo: 

Média geral ponderada, entre 1 (totalmente contra) e 5 (extremamente a favor) 

Gráfico 5.18.  

Um assunto que marcou muito o Brasil, foi a greve dos caminhoneiros iniciada no dia 

21 de maio vindo a ser debelada completamente, em 1º. de junho de 2018, tendo, como 

a maior reinvindicação a redução do preço dos combustíveis (diesel) nas bombas. O preço 

dos combustíveis vinha  subindo no Brasil desde 2017,  reflexo da política adotada pela 

Petrobrás de acompanhar as variações internacionais no preço do petróleo ‐ no início de 

2016, o barril estava  a 30 dólares,  já na  semana  anterior  à  greve de 2018,  atingia 80 

dólares. 

Outras questões somavam‐se às reinvindicações dos caminhoneiros autônomos, como 

a definição do marco regulatório do setor e a isenção de pedágio de eixos suspensos. Com 

a greve instalada, o Governo Federal viu‐se pressionado por todos os setores da sociedade 

e termina por ampliar o campo de medidas e benefícios para os grevistas. 

   

2

3,16

1,97

2,09

1,67

1,94

1. Concordo com a Tabela de Frete Mínimo

2. Concordo com o modelo adotado pela Tabela
de Frete Mínimo

3. Concordo com a aplicabilidade da Tabela de
Frete Mínimo

4. Acredita que a  Tabela de Frete Mínimo irá
vingar

5.Acredita que a  Tabela de Frete Mínimo pode
estimular a primarização dos serviços logísticos
pelo embarcador?
6. Outros

Outro (especifique)

| 21/60 |



                                                                                                   

Nesse pacote de benefícios inclui‐se aquela que traria um impacto sem precedentes 

na histórico do setor no Brasil: a Tabela de Frete Mínimo. 

A Resolução da ANTT – Agência Nacional de Transportes Rodoviários, no. 5.820 de 30 

de maio de 2018, estabeleceu a metodologia e publicou a  tabela com preços mínimos 

vinculantes, referentes ao quilômetro rodado na realização de fretes, por eixo carregado, 

instituído pela Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas. 

Sendo assim, resolvemos questionar aos operadores logísticos o que eles achavam e 

qual  impacto  ela  teria.  Como  resultado,  conforme  o  gráfico  5.18.,  as  empresas 

respondentes afirmaram que a Tabela de Frete Mínimo será maléfica para o setor, uma 

vez que pode vir a onerar a terceirização dos serviços logísticos, quer seja por controlar os 

preços artificialmente, dado que a própria estrutura de fixação de preços quebra a livre 

negociação  de mercado  e/ou,  por  vulnerabilizar  o  processo  de  contratação  de  fretes 

impondo,  eventualmente, maior  insegurança  jurídica.  Isso  pode  levar  a  aquisição  de 

veículos pelos operadores logísticos e embarcadores. 

 

6. MACRO CENÁRIO DE OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL. 

6.1.  Racional metodológico para cálculo dos macro‐indicadores: 

Essa parte do estudo trabalhou com uma extrapolação dos resultados da pesquisa para 

o universo dos operadores logísticos no Brasil (de 67 respondentes para 269 empresas). 

Considera‐se, portanto, para este estudo, o universo de 269 empresas. 

A  partir  de  estudos  anteriores  realizados  pela  ABOL  em  parceria  com  outras 

instituições  de  pesquisa,  e  também  com  a  FDC,  foram  empregadas  técnicas  de 

extrapolação com base nas médias das faixas usadas no questionário de pesquisa, bem 

assim medidas estatísticas de proxy (ou variável proxy), a qual, consiste em uma variável 

que  não  é  diretamente  relevante  por  si  só, mas  atua  no  lugar  de  uma  variável  não 

observável ou não mensurável para descobrir um resultado provável. Esta metodologia foi 

utilizada no ano de 2017, com base em dados colhidos em 2016. 

Assumiu‐se nesta pesquisa, de 2018, utilizando‐se de dados de 2017, que a amostra 

apresenta as mesmas distribuições de representatividade do universo, conforme descrito 

a seguir. 
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6.1.1. Metodologias para cálculo dos macros indicadores: 

6.1.1.1. ROB: utilizou‐se a média das faixas de ROB da amostra, ponderadas 

pela  representatividade  percentual  de  empresas  em  cada  faixa,  e 

extrapolada para 269 empresas do universo. 

6.1.1.2. Média de ROB por empresa: dividiu‐se o ROB do universo por 269 

empresas. 

6.1.1.3. Pessoal CLT e Terceirizados: utilizou‐se a média das faixas de CLT e 

Terceirizados  da  amostra,  ponderadas  pela  representatividade 

percentual  de  empresas  em  cada  faixa,  e  extrapolada  para  269 

empresas do universo. 

6.1.1.4. Pessoal  indireto  (cadeias periféricas): utilizou‐se o  índice de 1,91 

que  representa o multiplicador  tradicional para efeitos em outras 

cadeias da dinâmica de operação logística. 

6.1.1.5. Recolhimento  de  impostos  e  encargos  trabalhistas:  utilizou‐se  a 

média  das  faixas  de  recolhimento  de  impostos  e  encargos 

trabalhistas  da  amostra,  ponderadas  pela  representatividade 

percentual  de  empresas  em  cada  faixa,  e  extrapolada  para  269 

empresas do universo. 

 

O quadro 6.2. a seguir mostra uma comparação evolutiva entre as pesquisas de 2014, 

de 2017 e de 2018, considerando os parâmetros relacionados de variável proxy (2017) e 

extrapolação dos resultados da pesquisa (2014 e 2018). 

Não é demais enfatizar que o setor não dispõe de uma classificação econômica única 

(CNAE),  sendo, portanto, de acordo com a  sua característica  integradora de atividades 

logísticas, um gestor de, no mínimo, de 03 (três) CNAE. Dessa forma, precisar os números 

do  setor,  requer  uma  ampliação  da  base  a  ser  pesquisada,  um  maior  debruçar  na 

identificação daquelas empresas que efetivamente realizam os serviços característicos dos 

operadores logísticos, analisando seus registros de CNPJ, vis‐à‐vis as CNAE declaradas, e 

aprofundar,  de  modo  hercúleo,  a  identificação  e  seleção  do  elenco  das  empresas 

pesquisadas. 
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O  Estudo  Completo  dos  operadores  logísticos,  já mencionado  neste  trabalho,  cita 

como necessária,  a  implantação da NPQ‐OL – Norma de Pré‐qualificação do operador 

logístico  com  o  objetivo  de  se mensurar,  com mais  precisão,  o  real  universo  dessas 

empresas no país. 

É meta da ABOL o desenvolvimento desse trabalho, tão logo o mercado esteja maduro 

e receptivo a esta tarefa. 

 

6.2. Resumo das pesquisas: 
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7. CONCLUSÕES. 

Após  a  finalização  do  estudo  percebeu‐se  que  o  setor  de  operadores  logísticos  é 

extremamente relevante para o Brasil, merecendo maior atenção dos vários stakeholders, 

principalmente  da  esfera  pública,  que  parecem  desconhecer  a  sua  extensão, 

complexidade e importância para a economia. 

Verificou‐se também a existência de diversos desafios a serem enfrentados pela ABOL, 

seus  associados  e  demais  empresas  que  compõem  o  setor.  Um  dos  desafios  mais 

relevantes  é  a  continuada  análise  sobre  o momento  possível  de  se  criar  uma  CNAE 

específica, onde ficaria claro a descrição da atividade para este setor que comprovou sua 

importância para o país, além do que a falta deste CNAE significa uma pesada pesquisa em 

fontes primárias e secundárias e extrapolações estatísticas. 

A partir da publicação desta pesquisa de 2018, base de 2017, a ABOL passa a utilizar 

seus  resultados  como  os  atualizados  para  o mercado,  os  quais  já  se  encontram  nas 

informações  oficiais  da  entidade,  tais  como,  na  Apresentação  Institucional,  no  seu 

histórico. 

Para que os números sejam progressivamente mais assertivos e precisos, faz‐se mister 

que um novo estudo seja realizado em 2020, e assim sucessivamente. 
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8. ANEXO I 

Questionário 
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 PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL

Prezado(a) Senhor(a),

A FDC – Fundação Dom Cabral, por meio do Núcleo de Logística, Supply Chain e Infraestrutura coordenado pelo Prof. PhD. Paulo
Resende está realizando, em parceria com a ABOL – Associação Brasileira de Operadores Logísticos, representada pelo seu Presidente
Executivo Carlos Cesar Meireles Vieira Filho, MSc, a presente pesquisa com objetivo de identificar e analisar o perfil dos operadores
logísticos no Brasil. Serão também investigados os principais desafios e entraves para o exercício pleno de suas funções e operações,
diante das questões de momento e estruturais.

É de suma importância estudos dessa natureza para que se crie um ambiente de sensibilização por parte das instituições públicas sobre
o papel fundamental dos operadores logísticos na economia do País e na vida de seus cidadãos.

Para melhor compreensão da sua definição, o operador logístico é a pessoa jurídica capacitada a prestar, através de um ou mais
contratos, por meios próprios ou por intermédio de terceiros, os serviços de transporte (em qualquer modal), armazenagem (em qualquer
condição ou regime fiscal) e gestão de estoque (utilizando sistemas e tecnologia adequada) e se faz presente em toda a cadeia de
suprimentos do setor de logística, transporte e distribuição. Esse estudo, certamente, ajudará a levantar a real participação dos
operadores logísticos no mercado e sua relevância a competitividade do Brasil.

Sendo assim, preparamos este questionário que requer alguns poucos minutos para ser preenchido.

Agradecemos se V.Sa. puder dedicar uma pequena parte do seu tempo para responder a esta pesquisa, a qual, esclarecemos, trata-se de
trabalho ESTRITAMENTE CONFIDENCIAL.

Os resultados alcançados lhe serão informados por meio de um resumo executivo da pesquisa. Por favor, considere tal gesto como uma
forma de lhes agradecer pela atenção e precisão nas informações.

Cordialmente,

Paulo Resende, PhD
Diretor da Pesquisa
PhD. Professor – FDC
 
Carlos Cesar Meireles Vieira Filho, MSc
Presidente Executivo
ABOL - Associação Brasileira de Operadores Logísticos

Em caso de dúvidas, favor contatar:

Paulo Renato de Sousa
Pesquisador
(31) 3589-7546
pilt@fdc.org.br

Clever Andrade Junior
Plataforma de Infraestrutura em Logística de Transportes
(31) 3589-7217/14
pilt@fdc.org.br
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Responsável pelo
Preenchimento  

Empresa:  

CNPJ:  

Outro CNPJ:  

Outro CNPJ:  

Cargo:  

Endereço de email:  

N° telefone:  

Informações gerais da empresa*

Qual(is) o(s) segmento(s) de atuação (CNAE – Classificação
Nacional de Atividade Econômica) da sua empresa com base no(s)
cartão(ões) de CNPJ?

*

Transporte (em qualquer modal ou condição).

Armazenagem (em qualquer regime fiscal e/ou condição física).

Carga e descarga.

Atividades relacionadas à organização de transporte de carga.

Outro (especifique)

Qual(ais) a(s) região(ões) em que sua empresa atua de maneira
expressiva?

*

Norte - N

Nordeste - NE 

Centro Oeste - CO

Sudeste - SE 

Sul - S

América Latina

Em qual região fica localizada a matriz de sua empresa?*

Norte - N

Nordeste - NE 

Centro Oeste - CO

Sudeste - SE 

Sul - S

América Latina
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Outros (especifique):

Selecione o(s) mercado(s) de atuação(ções) da sua empresa*

Alimentos e Bebidas (Food Services)

Automotivo e Autopeças

Agrícola (Commodities)

Comércio Eletrônico (e-Commerce)

Cosméticos (Personal Care)

 Petroquímicos

Químicos & Agroquímicos

Metal-Mecânico

Eletroeletrônicos

Serviços Bancários

Saúde Humana – Fármacos (Health Care)

Domissaneantes

Saúde Animal

Óleo e Gás (O&G)

Tecnologia Industrial e de Serviços

Telecomunicações

Varejo

Vestuário e Têxtil

Selecione o(s) serviço(s) prestado(s) pela sua empresa:*

Abastecimento de Linha

Agenciamento de Carga Aérea

Armazém Geral

Armazenagem Alfandegada 

Armazenagem Frigorificada 

Consultoria e Projetos Logísticos

Despacho Aduaneiro

Distribuição

Separação (Picking) e Embalagem (Packing)

Gestão de Centro de Distribuição (CD)

Gestão de Estoques

Logística Reversa

Montagem de Kits

Operador Portuário

Cessão de Mão de Obra

Terminal de Contêiner (portuário ou retroportuário)

Terminal de Veículo

Transporte Ferroviário

Transporte Rodoviário 
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 PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL

Qual a área total de sua armazenagem em m2?*
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 PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL

Próprios:

Agregados:

Qual o número de veículos próprios e agregados em sua frota?*
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 PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL

Qual(is) a(s) Certificação(ções) que sua empresa possui?*

ISO9000

ISO14000

ISO28000

ISO34000

MAPA/SIF

Anvisa

Sassmaq

 Péssimo Ruim Razoável Bom Muito Bom

1. Infraestrutura
Rodoviária

2. Infraestrutura
Ferroviária

3. Infraestrutura
Portuária

4. Infraestrutura do
Transporte Aéreo

5. Infraestrutura Viária
das médias e grandes
Cidades

6. Acesso aos Portos,
Aeroportos e aos
Centros Urbanos

7. Outro (caso haja,
especifique abaixo e
classifique ao lado o
nível de qualidade do
item)

Outro (especifique):

Você, como um Operador Logístico no Brasil, como avalia a
qualidade da infraestrutura disponível, levando em consideração os
itens abaixo?

*
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Com relação à legislação regulamentar brasileira sobre o Operador
Logístico, que nota você daria? Ela é simples? É suficiente? Cria
barreiras ou facilita as relações comerciais? Para essa resposta,
assinale um número de 1 até 5 que representa mais fielmente a sua
opinião, sendo 1 = Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 =
Muito Bom.

*

1 3 5

Seguindo os mesmos critérios, onde a nota 1= Péssima; 2 = Ruim; 3
= Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom, que nota você daria quando o
assunto é questão fiscal/tributária e trabalhista? Os impostos são
unificados? Existe bi-tributação? São claros e de fácil entendimento?
As relações de trabalho são flexíveis? Existe acordos coletivos? Leve
em consideração esses pontos para dar sua resposta abaixo.

*

1 3 5

Qual foi sua Receita Operacional Bruta (ROB) no Brasil em 2017 (em
R$)?

*

Até R$ 100 milhões

De R$ 101 milhões a R$ 200 milhões

De R$ 201 milhões a R$ 400 milhões

De R$ 401 milhões a R$ 600 milhões

De R$ 601 milhões a R$ 800 milhões

De R$ 801 milhões a R$ 1.200 milhões

De R$ 1.201 milhões a R$ 1.800 milhões

De R$ 1.801 milhões a R$ 2.500 milhões

De R$ 2.501 milhões a R$ 3.500 milhões

Acima de R$ 3.501 milhões
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Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de
2017 no regime de CLT em que sua empresa se enquadra conforme
as faixas abaixo?

*

1 a 100

101 a 200

201 a 600

601 a 1.000

1.001 a 5.000

5.001 a 10.000

10.001 a 20.000

20.001 a 50.000

50.001 a 100.000

Acima de 100.001

Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de
2017 no regime de terceirização ou terceirizados, conforme as faixas
abaixo?

*

1 a 100

101 a 200

201 a 600

601 a 1.000

1.001 a 5.000

5.001 a 10.000

10.001 a 20.000

20.001 a 50.000

50.001 a 100.000

Acima de 100.001

 
Nenhum Impacto Muito pouco Impacto

Um pouco
Impactante Muito Impactante

Extremamente
Impactante

1. Distância

2. Risco no transporte

3. Encargos trabalhistas

4. Flexibilidade nas
operações

5. Baixa capacidade de
investimento

6. Qualidade do serviço
Prestado

7. Outro 

Outro (especifique)

Quais as causas da terceirização?*
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Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores
(headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta
(ROB), levando em consideração o regime de contratação CLT?

*

Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores
(headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta
(ROB), levando em consideração o regime de contratação por
terceirizações?

*

Qual o percentual (%) pago em tributos
(CSLL,IRPJ,PIS,COFINS,ICMS e ISS) em 2017 por sua empresa em
relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

*

Qual o percentual (%) pago em encargos trabalhistas (INSS e FGTS)
em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional
Bruta (ROB)?

*

Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação
à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em
consideração a porcentagem em OPEX ( Investimentos realizados na
produção e manutenção do negócio)

*

Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação
à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em
consideração a porcentagem em CAPEX (Investimentos em bens de
capital – equipamentos e instalações)

*
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Considerando o percentual investido por sua empresa acima, poderia
nos informar em qual(is) área(s) está(ão) focada(s) esse(s)
investimento(s)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s)
opção(ões) listada(s) abaixo.

*

Em softwares de gestão de armazenagem, de rastreamento,
de roteirização, de gestão administrativa.

Ampliar a capacidade de armazenagem.

Modernização das instalações e infraestrutura.

Aquisição de novas máquinas e equipamentos.

Aquisição de veículos de transporte e movimentação.

Investimento em inovação, pesquisa e desenvolvimento (P&D).

Contratação de mão de obra qualificada.

Investimento em reciclagem, treinamento, capacitação,
atualização de mão de obra.

Não irá fazer investimento nessa área.

Outro (especifique)

Qual a principal medida utilizada por sua empresa em suas
operações diárias?

*

Cubagem - Metro Cúbico (m3) Peso – Quilograma (Kg)

Outro (especifique)

Considerando a medida utilizada acima, qual a quantidade de carga
movimentada no ano de 2017 pela sua empresa?

*

Qual o valor em Reais (R$) estimado das cargas totais transportadas
por sua empresa em 2017, considerando as faixas abaixo?

*

Até R$ 50 milhões

De R$ 50,1 milhões a R$ 200 milhões

De R$ 200,1 milhões a R$ 500 milhões

De R$ 500,1 milhões a R$ 1 bilhão

De R$ 1,1 bilhões a R$ 2 bilhões

Acima de R$ 2 bilhões
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Qual(is) é(são) o(s) entrave(s) e/ou dificuldade(s) enfrentada(s)
pelo(s) Operador(es) Logístico(s) em sua(s) operação(ões)? Favor
assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

*

Infraestrutura deficiente em todos os modais.

Escassez de opções de financiamento adequadas à atividade
do Operador Logística.

Ausência de mão de obra qualificada.

Baixa produtividade.

Altos custos diretos (ex. Combustíveis) e indiretos (ex.
Seguros).

Marco Regulatório.

Carga Tributária.

Obrigações assessórias no âmbito fiscal e burocracia de
processos.

Concorrência assimétrica.

Outro (especifique)

 
Nenhum Impacto Muito pouco Impacto

Um pouco
Impactante Muito Impactante

Extremamente
impactante

1. Estradas em más
condições

2. Falta de concorrência
entre modais de
transporte

3. Pedágios

4. Roubos

5. Preço dos
combustíveis

6. Manutenção dos
veículos

7. Restrição de carga e
descarga nos grandes
centros urbanos

8. Documentos e
burocracia
governamental

9. Tamanho do mercado-
destino

10. Outros

Outro (especifique)

Qual o impacto dos itens abaixo sobre o frete?*
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Não tem feito nada

Tem feito muito
pouco Tem feito pouco Tem feito muito

Vem sendo
prioridade na

empresa

1. Terceirizando frota e
serviços logísticos para
putros

2. Deslocando estoques
para próximo do cliente

3. Aumentando o número
de armazens

4. Trabalho com
operações FOB em
substituição ao CIF

5. Reduzindo o número
de entregas rápidas

6. Pedindo mais tempo
para realizar as entregas
e consolidar cargas

7.Transferir os custos
logísticos para os
clientes

8. Outros 

Outro (especifique)

O que a sua empresa tem feito para reduzir os custos logísticos?*

| 38/60 |



 Totalmente Contra Contra Indiferente A Favor Totalmente a Favor

1. Concordo com a
Tabela Mínima de Frete

2. Concordo com o
modelo adotado pela
Tabela Mínima de Frete

3. Concordo com a
aplicabilidade da Tabela
Mínima de Frete

4. Acredita que a  Tabela
Mínima de Frete irá
vingar

5.Acredita que a  Tabela
Mínima de Frete pode
estimular a primarização
dos serviços logísticos
pelo embarcador?

6. Outros

Outro (especifique)

O Brasil parou nos últimos dias com a paralisação dos
caminhoneiros. E, uma de suas reivindicações foi a tabela do frete
mínimo que dividiu opiniões por todo o Brasil. Você, como operador
logístico, o que acha a respeito disso?

*
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9. ANEXO II 

Apresentação FDC/ABOL 
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PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
Núcleo de Logística, Supply Chain e Infraestrutura

Plataforma de Infraestrutura em Logística de Transportes – PILT

2018

EQUIPE

• Paulo Tarso Vilela de Resende (Coordenador).

• Carlos Cesar Meireles Vieira Filho (Diretor Presidente da ABOL).

• Paulo Renato de Sousa.

• Clever Andrade Junior.

• João Henrique Filizzola (Bolsista FAPEMIG).
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PREMISSA – MARCO TEÓRICO E REFERENCIAL
• Para a contextualização e formulação deste estudo, parte se da
premissa básica adotada como marco teórico e referencial, a
taxionomia que define o OL Operador Logístico no Brasil, adotada
pela ABOL – Associação Brasileira de Operadores Logísticos, em 2015,
quando da conclusão do Estudo Completo realizado pelo Consórcio
KPMG, Mattos Filho Advogados e a FDC – Fundação Dom Cabral. Esta
taxionomia dialoga com as mesmas que definem o 3PL Third Party
Logistics em todo o mundo.

• “OL Operador Logístico é a pessoa jurídica capacitada a prestar,
através de um ou mais contratos, por meios próprios ou por
intermédio de terceiros, os serviços de transporte (em qualquer
modal), armazenagem (em qualquer condição física ou regime fiscal)
e gestão de estoque (utilizando sistemas e tecnologia adequada).”

DADOS INICIAIS

• A base desta pesquisa de 2018 (base 2017) partiu de um universo de
269 empresas, cotejando com o estudo de 2017 (base 2016) que
trouxe um universo de 249 empresas (Lista ABOL – Rev. 09 d.d.
26/04/2018).

• Respondentes na pesquisa de 2018: 67 empresas.

• Fonte Principal: Base de Dados do Núcleo de Infraestrutura, Logística e
Supply Chain da FDC e Base de Dados da ABOL.

• O objetivo da pesquisa é levantar a real participação do OL no
mercado, o tamanho desse mercado, e sua relevância na
competitividade do Brasil.

• O levantamento de dados parte das CNAE – Classificação Nacional de
Atividade Econômica presentes aos OL.
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CARACTERIZAÇÃO DOS OPERADORES LOGÍSTICOS

• A primeira pesquisa realizada em 2014 (base 2013), pela KPMG,
Mattos Filho Advogados e FDC, realizou filtro para definição do
mercado chegando ao número final de 159 empresas, considerando,
sobretudo, aquelas que possuem CNAE 49.30 2, 52.11 7, 52.12 5 e
52.50 8/04 (transporte rodoviário de carga, armazenamento, carga e
descarga e organização logística do transporte de carga,
respectivamente).

• O mesmo filtro foi considerado na pesquisa de 2018, considerando o
mesmo grupo de CNAE, o que pode ser extrapolado para um universo
de 269 empresas. O estudo de 2017 havia identificado 249 empresas.

• Sendo assim, o total de OL operando no Brasil aponta para
cerca de 269 empresas.

1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA
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SEGMENTOS DE ATUAÇÃO POR CNAE

85% das empresas possuem o CNAE no segmento de Transporte (em qualquer modal
ou condição), seguido por Armazenagem (em qualquer regime fiscal e/ou condição
física), com 79%.

85,07%

79,10%

64,18%

53,73%

19,40%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

Outro

Carga e descarga.

Atividades relacionadas à
organização de transporte de
carga.

Armazenagem (em qualquer
regime fiscal e/ou condição
física).

Transporte (em qualquer modal
ou condição).

REGIÕES DE ATUAÇÃO BRASIL

• 26% das empresas que compreendem a amostra são da região Sudeste do Brasil,
em seguida temos as regiões Sul e Nordeste com 23% e 19%, respectivamente.

• A sede (matriz) de 65% das empresas pesquisadas também está na região Sudeste.

12%

19%

13%

26%
23%

7%

Norte N

Nordeste NE

Centro Oeste CO

Sudeste SE

Sul S

América Latina
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MERCADOS DE ATUAÇÃO
CADEIAS PRODUTIVAS

A pesquisa dá conta dos principais mercados de atuação: * Automotivos e Autopeças;
* Alimentos e Bebidas; * Cosméticos; * Químicos e Agroquímicos; * Saúde Humana e
* Eletroeletrônicos, onde o OL possui maior representatividade.

64,18%

59,70%

59,70%

55,22%

50,75%

47,76%

35,82%

35,82%

34,33%

32,84%

32,84%

31,34%

28,36%

25,37%

25,37%

25,37%

23,88%

7,46%

Outros

Serviços Bancários

Agrícola (Commodities)

Telecomunicações

Óleo e Gás (O&G)

Domissaneantes

Tecnologia Industrial e de Serviços

Comércio Eletrônico (e Commerce)

Varejo

Metal Mecânico

Saúde Animal

Vestuário e Têxtil

Petroquímicos

Eletroeletrônicos

Saúde Humana – Fármacos (Health Care)

Cosméticos (Personal Care)

Químicos & Agroquímicos

Alimentos e Bebidas (Food Services)

Automotivo e Autopeças

SERVIÇOS PRESTADOS

• Na maioria das empresas pesquisadas, a Armazenagem Geral e o Transporte de
Carga são os maiores destaques de atuação e, no caso do transporte, corrobora com
o perfil da matriz de transporte brasileira que concentra mais de 65% no modal
rodoviário.

92,54%
88,06%

77,61%
77,61%

74,63%
73,13%

70,15%
67,16%

62,69%
44,78%

38,81%
28,36%

25,37%
22,39%
22,39%

13,43%
11,94%
11,94%

4,48%

Transporte Ferroviário

Terminal de Veículo

Despacho Aduaneiro

Operador Portuário

Terminal de Contêiner (portuário ou retroportuário)

Armazenagem Alfandegada

Agenciamento de Carga Aérea

Armazenagem Frigorificada

Cessão de Mão de Obra

Abastecimento de Linha

Montagem de Kits

Consultoria e Projetos Logísticos

Distribuição

Logística Reversa

Gestão de Centro de Distribuição (CD)

Separação (Picking) e Embalagem (Packing)

Gestão de Estoques

Transporte Rodoviário

Armazém Geral
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• Ao analisarmos o gráfico acima, comparando o numero de veículos próprios e
agregados das empresas, podemos concluir que a terceirização se faz presente de
forma expressiva neste segmento de mercado.

• A relação entre eles é de quase 1 para 5 veículos.

FROTA: VEÍCULOS PRÓPRIOS VS. AGREGADOS

72%

3.000

14.103

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000

Agregados:

Próprios:

72%

18%

72%

CERTIFICAÇÕES

• O setor demonstra elevada preocupação com a qualidade dos serviços prestados,
um reflexo disso é que todas as empresas respondentes possuem, no mínimo, um
certificado. Com destaque para os certificados Anvisa, ISO9000 e SASSMAQ.

• Os certificados ISO28000 e ISO34000, não obtiveram respostas.

21%

15%

0%
0%

15%

31%

18%

ISO9000 Gestão de Qualidade

ISO14000 Meio Ambiente

ISO28000 Segurança SCM

ISO34000 Gerenciamento de risco

MAPA/SIF Agropecuária

Anvisa Vigilância Sanitária

Sassmaq SSMA no Transporte
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2. RESULTADOS DA PESQUISA

AVALIAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE

• As empresas respondentes avaliaram mal e com elevada preocupação a legislação
vigente, demonstrando insatisfação com a mesma. Avaliaram 43% como Razoável e
30% como Ruim.

• A avaliação “Muito Bom” não recebeu respostas!

24%

30%

43%

3%

0%

Péssima

Ruim

Razoavel

Bom

Muito Bom
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AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS
E TRABALHISTA

• As Políticas Fiscais, Tributárias e Trabalhistas sofreram elevadas críticas pelos
respondentes da pesquisa, e 58% destes avaliaram como Péssima.

• A pesquisa comprova que os pontos acima são importantes desafios a serem
superados também por este segmento.

58%

24%

18%

0%

0%

Péssima

Ruim

Razoavel

Bom

Muito Bom

RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)

• As empresas atuantes deste mercado possuem faturamento expressivo, frente a
grande maioria das empresas brasileiras, ou seja, mais de 80% das empresas
respondentes possuem ROB de até R$400 milhões.

3,03%

3,03%

6,06%

6,06%

27,27%

24,24%

30,30%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

Até R$ 100 milhões

De R$ 101 milhões a R$ 200
milhões

De R$ 201 milhões a R$ 400
milhões

De R$ 401 milhões a R$ 600
milhões

De R$ 601 milhões a R$ 800
milhões

De R$ 801 milhões a R$ 1.200
milhões

Acima de R$ 1.201 milhões
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TOTAL DE COLABORADORES EM REGIME CLT
BASE: DEZ/2017

• Mais de 50% das empresas respondentes possuem de 601 a 5.000 funcionários
em regime CLT, demonstrando ser um setor intensivo de mão de obra e relevante
gerador de empregos e, em consequência, renda!

0,00%

3,03%

24,24%

30,30%

15,15%

9,09%

18,18%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

1 a 100

101 a 200

201 a 600

601 a 1.000

1.001 a 5.000

5.001 a 10.000

Acima de 10.001

TOTAL DE COLABORADORES EM REGIME DE
TERCEIRIZAÇÃO – BASE: DEZ/2017

• Em contraponto ao regime CLT, as empresas respondentes possuem menos
colaboradores em regime de terceirização.

• Das respondentes, 42% possuem apenas de 1 a 100 colaboradores terceirizados.

0,00%

3,03%

3,03%

3,03%

6,06%

18,18%

24,24%

42,42%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

1 a 100

101 a 200

201 a 600

601 a 1.000

1.001 a 5.000

5.001 a 10.000

10.001 a 20.000

Acima de 20.001
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CAUSAS DA TERCEIRIZAÇÃO NO SETOR

• As principais causas da terceirização estão atreladas à atividade fim das
empresas, uma vez que 20% opta pela flexibilização nas operações, 17% em
função dos encargos trabalhistas e 16% preza pela qualidade dos serviços
prestados.

12%

15%

17%

20%

15%

16%

5%

1. Distância

2. Risco no transporte

3. Encargos trabalhistas

4. Flexibilidade nas operações

5. Baixa capacidade de investimento

6. Qualidade do serviço Prestado

7. Outro

PORCENTAGEM DE ROB INVESTIDA EM
HEADCOUNT CLT

• Aproximadamente 80% das empresas reinvestem de 1% a 30% da ROB em seus
funcionários, o que comprova a preocupação constante com o Desenvolvimento
do Capital Humano.

3%

0%

0%

0%

3%

9%

3%

33%

33%

15%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

1% a 10%

11% a 20%

21% a 30%

31% a 40%

41% a 50%

51% a 60%

61% a 70%

71% a 80%

81% a 90%

91% a 100%
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PORCENTAGEM DE ROB INVESTIDA EM
HEADCOUNT TERCEIROS

• Em contrapartida, 76% das empresas respondentes investem até 10% em
colaboradores terceirizados.

0%

3%

3%

0%

3%

0%

0%

0%

15%

76%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

1% a 10%

11% a 20%

21% a 30%

31% a 40%

41% a 50%

51% a 60%

61% a 70%

71% a 80%

81% a 90%

91% a 100%

PORCENTAGEM DA ROB PAGA EM IMPOSTOS

• Este gráfico comprovamos a alta carga tributária incidente no segmento. Um 75%
das empresas respondentes pagaram até 20% de sua ROB em impostos.

• Principais Tributos Incidentes na operação: ICMS, PIS, COFINS,IRPJ,CSLL e ISS.

0%

0%

0%

0%

3%

3%

6%

12%

45%

30%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1% a 10%

11% a 20%

21% a 30%

31% a 40%

41% a 50%

51% a 60%

61% a 70%

71% a 80%

81% a 90%

91% a 100%
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PORCENTAGEM DA ROB PAGA EM ENCARGOS
TRABALHISTAS

• Pode se afirmar que 70% das empresas pagaram até 10% de sua ROB em Encargos
Trabalhistas.

• Principais Encargos incidentes: INSS e FGTS.

3%

0%

0%

3%

0%

0%

0%

6%

18%

70%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

1% a 10%

11% a 20%

21% a 30%

31% a 40%

41% a 50%

51% a 60%

61% a 70%

71% a 80%

81% a 90%

91% a 100%

PORCENTAGEM DA ROB INVESTIDA EM OPEX

• Aproximadamente 85% das empresas respondentes, investiram até 20% em OPEX.
• Do total, mais de 50 empresas investiram até 10% de sua ROB em OPEX.

3%

0%

0%

3%

3%

3%

0%

0%

9%

79%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

1% a 10%

11% a 20%

21% a 30%

31% a 40%

41% a 50%

51% a 60%

61% a 70%

71% a 80%

81% a 90%

91% a 100%
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PORCENTAGEM DA ROB INVESTIDA EM CAPEX

• Aproximadamente 90% das empresas respondentes, investiram até 20% em CAPEX.
• Do total, mais de 50 empresas investiram até 10% de sua ROB em CAPEX.

3%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

9%

12%

76%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

1% a 10%

11% a 20%

21% a 30%

31% a 40%

41% a 50%

51% a 60%

61% a 70%

71% a 80%

81% a 90%

91% a 100%

ÁREAS DE INVESTIMENTO

0%

20%

15%

15%

12%

11%

6%8%

12%
1%

Em softwares de gestão de armazenagem, de
rastreamento, de roteirização, de gestão
administrativa.
Ampliar a capacidade de armazenagem.

Modernização das instalações e infraestrutura.

Aquisição de novas máquinas e equipamentos.

Aquisição de veículos de transporte e
movimentação.

Investimento em inovação, pesquisa e
desenvolvimento (P&D).

Contratação de mão de obra qualificada.

Investimento em reciclagem, treinamento,
capacitação, atualização de mão de obra.

Não irá fazer investimento nessa área.

Outro

• O principal foco de investimento é para aumentar a área de armazenagem, uma
vez que 20% das empresas demostraram este destino ao investimento.

• Em seguida vieram amodernização de instalações e infraestrutura e em inovação
tecnológica (máquinas, equipamentos e software), ambas com 15%.
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VALUATION DE CARGA TRANSPORTADA

• As empresas respondentes comprovam o alto valor agregado de suas cargas
transportadas, uma vez que 42% transportaram cargas que somadas são avaliadas
emmais de R$2 Bilhões de reais. Segurança, portanto, também é core para os OL.

6,06%

9,09%

9,09%

21,21%

12,12%

42,42%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Acima de R$ 2 bilhões

De R$ 1 bilhão a R$ 2 bilhões

De R$ 500,1 milhões a R$ 1
bilhão

De R$ 200,1 milhões a R$ 500
milhões

De R$ 50,1 milhões a R$ 200
milhões

Até R$ 50 milhões

ENTRAVES E DIFICULDADES ENFRENTADAS

• As Principais Dificuldades encontradas pelos OL são: * Carga tributária (87,88%);
* Altos Custos Diretos (78,79%); * Infraestrutura deficiente em todos os modais
(72,73%).

3,03%

33,33%

33,33%

42,42%

45,45%

48,48%

54,55%

72,73%

78,79%

87,88%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Carga Tributária.

Altos custos diretos (ex. Combustíveis) e
indiretos (ex. Seguros).

Infraestrutura deficiente em todos os
modais.

Obrigações assessórias no âmbito fiscal e
burocracia de processos.

Marco Regulatório.

Escassez de opções de financiamento
adequadas à atividade do Operador Logística.

Ausência de mão de obra qualificada.

Concorrência assimétrica.

Baixa produtividade.

Outro
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IMPACTO SOBRE O FRETE

• Os maiores impactos sobre o preço do frete relatados pelos respondentes são o
preço dos combustíveis e o roubo de carga, que oneram a prestação do serviço.

Média geral ponderada, entre 1 (nenhum impacto) e5 (extremamente impactante)

0

3,44

4

3,44

3,88

4,55

4,16

3,56

3,16

4,03

0 1 2 3 4 5

1. Estradas em más condições

2. Falta de concorrência entre modais
de transporte
3. Pedágios

4. Roubos

5. Preço dos combustíveis

6. Manutenção dos veículos

7. Restrição de carga e descarga nos
grandes centros urbanos
8. Documentos e burocracia
governamental
9. Tamanho do mercado destino

10. Outros

O QUE TEM SIDO FEITO PARA REDUZIR OS
CUSTOS LOGÍSTICOS

• A Terceirização de frota e serviços logísticos é novamente destaque entre os
respondentes, de forma que pode ser considerada um diferencial competitivo
destas empresas, uma vez que a regionalidade influencia diretamente neste quesito.

Média geral ponderada, entre 1 (Não é prioridade) e5 (extremamente prioridade)

2,5

2,83

3,03

2,47

1,93

2,72

2,59

3,81

0 1 2 3 4 5

1. Terceirizando frota e serviços logísticos
para outros

2. Deslocando estoques para próximo do
cliente

3. Aumentando o número de armazens

4. Trabalho com operações FOB em
substituição ao CIF

5. Reduzindo o número de entregas
rápidas

6. Pedindo mais tempo para realizar as
entregas e consolidar cargas

7.Transferir os custos logísticos para os
clientes

8. Outros
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A GREVE DOS CAMINHONEIROS E O
IMPACTO DA TABELA DE FRETE MÍNIMO

• As empresas respondentes afirmaram que a Tabela de Frete Mínimo será maléfica
para o setor, uma vez que pode vir a onerar a terceirização dos serviços logísticos.

• Isso pode levar a aquisição de veículos pelos OL e embarcadores.

Média geral ponderada, entre 1 (Totalmente contra) e5 (extremamente a favor)

2

3,16

1,97

2,09

1,67

1,94
1. Concordo com a Tabela de Frete Mínimo

2. Concordo com o modelo adotado pela
Tabela de Frete Mínimo

3. Concordo com a aplicabilidade da Tabela
de Frete Mínimo

4. Acredita que a Tabela de Frete Mínimo irá
vingar

5.Acredita que a Tabela de Frete Mínimo
pode estimular a primarização dos serviços
logísticos pelo embarcador?
6. Outros

OUTROS DADOS COLETADOS

• A Área média de armazenagem por empresa é de

aproximadamente 103.000m².

• A quantidade de carga movimentada pelas empresas respondentes

é de cerca de 270 milhões de toneladas.

• A relação entre veículos próprios e veículos agregados é de 1 para

5 respectivamente.

• Outras medidas utilizadas pelos OL em suas operações diárias são:

Viagens, CKU (container por Km útil), Unidades e Paletes.
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3. MACRO CENÁRIO DE OPERADORES
LOGÍSTICOS NO BRASIL

RACIONAL METODOLÓGICO PARA CÁLCULO DOS
MACRO INDICADORES (1)

• Essa parte do estudo trabalha com uma extrapolação dos resultados da
pesquisa para o universo dos OL no Brasil (de 67 respondentes para 269
empresas).

• O quadro a seguir mostra uma comparação evolutiva entre as pesquisas
de 2014, de 2017 e de 2018, considerando os mesmos parâmetros.

• Nas pesquisas de 2014 e 2018 foram empregadas técnicas de
extrapolação com base nas médias das faixas usadas no questionário de
pesquisa.
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RACIONAL METODOLÓGICO PARA CÁLCULO DOS
MACRO INDICADORES (2)

• Já o estudo de 2017, levou em conta as fontes primárias (dados das
empresas, sites) e secundárias (publicações, revistas, anuários),
produzindo se variável proxy para maximizar o resultado provável.

• Assumiu se nesta pesquisa, de 2018, que a amostra apresenta as mesmas
distribuições de representatividade do universo, conforme descrito a
seguir:

(a) ROB: utilizou se a média das faixas de ROB da amostra, ponderadas
pela representatividade percentual de empresas em cada faixa, e
extrapolada para 269 empresas do universo.

METODOLOGIAS PARA CÁLCULO DOS MACRO
INDICADORES (3)

(b)Média de ROB por empresa: dividiu se o ROB do universo por 269

empresas.

(c) Pessoal CLT e Terceirizados: utilizou se a média das faixas de CLT e

Terceirizados da amostra, ponderadas pela representatividade

percentual de empresas em cada faixa, e extrapolada para 269

empresas do universo.
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METODOLOGIAS PARA CÁLCULO DOS MACRO
INDICADORES (4)

(d) Pessoal indireto (cadeias periféricas): utilizou se o índice de 1,91

que representa o multiplicador tradicional para efeitos em outras

cadeias da dinâmica de operação logística.

(e) Recolhimento de impostos e encargos trabalhistas: utilizou se a

média das faixas de recolhimento de impostos e encargos

trabalhistas da amostra, ponderadas pela representatividade

percentual de empresas em cada faixa, e extrapolada para 269

empresas do universo.

Tamanho do Mercado – OL Brasil 159
Empresas

269
Empresas

Receita Operacional Bruta (ROB)
Faturamento Total Estimado

R$ 44,3
Bilhões

R$ 81,4
Bilhões

Faturamento Médio Anual por Empresa
R$ 278,6
Milhões

R$ 302,6
Milhões

Empregos Diretos CLT 177.521
Funcionários

246.559
Funcionários

Empregos Diretos Terceiros 66.031
Funcionários

255.932
Funcionários

Empregos Diretos Total 243.552
Funcionários

502.491
Funcionários

Empregos Indiretos (Cadeias Periféricas) 466.532
Empregos

959.757
Empregos

Total Pessoal Empregado 710.084
Pessoas

1.462.248
Pessoas

Tributos Recolhidos R$ 7,2
Bilhões

R$ 12,7
Bilhões

Encargos Trabalhistas Recolhidos R$ 2,0
Bilhões

R$ 10,4
Bilhões

RESUMO PESQUISAS 2016/172013/14 2017/18

249
Empresas

R$ 65,2
Bilhões

R$ 266,1
Milhões

365.902
Funcionários

Não foi
medido

365.902
Funcionários

731.805
Empregos

1.097.707
Pessoas

R$ 10,6
Bilhões

R$ 3,0
Bilhões
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CONCLUSÕES (1)
• Como sabido, o OL ou 3PL, não têm uma CNAE específica. As

pesquisa e estudos, portanto, tornam se um grande desafio, pois,
por um lado, significa uma pesada pesquisa em fontes primárias e
secundárias e, por outro, a necessidade de utilização de variáveis
proxy e extrapolações estatísticas.

• Desde a fundação da ABOL, três pesquisas/estudos foram realizados:

• Em 2014, com base em 2013 => KPMG, Mattos Filho e FDC.

• Em 2017, com base em 2016 => Parallaxis.

• Em 2018, com base em 2017 => FDC.

• Observação: Em todas as três campanhas, a ABOL participou
ativamente, dada a dificuldade na identificação das fontes e
amostras.

CONCLUSÕES (2)
• Para todos os fins, a ABOL passará a adotar o resultado desta

pesquisa realizada em 2018, com base em 2017.

• Estes dados serão divulgados oficialmente a partir desta
apresentação, por meio do site oficial da entidade, redes sociais e
artigo a ser produzido pelos autores.

• Para que os números sejam progressivamente mais assertivos e
precisos, faz se mister que dois passos sejam dados:

1. Que se promova um cadastro nacional de registro do OL,
previsto inicialmente no Estudo Completo de 2015, como NPQ
OL Norma de Pré Qualificação do Operador Logístico.

2. Que se produza um novo estudo em 2020, e assim se repita
sucessivamente!
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	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual a área total de sua armazenagem em m2?


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual o número de veículos próprios e agregados em sua frota?


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual(is) a(s) Certificação(ções) que sua empresa possui?

	Question Title
	* Você, como um Operador Logístico no Brasil, como avalia a qualidade da infraestrutura disponível, levando em consideração os itens abaixo?

	Question Title
	* Com relação à legislação regulamentar brasileira sobre o Operador Logístico, que nota você daria? Ela é simples? É suficiente? Cria barreiras ou facilita as relações comerciais? Para essa resposta, assinale um número de 1 até 5 que representa mais fielmente a sua opinião, sendo 1 = Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom.

	Question Title
	* Seguindo os mesmos critérios, onde a nota 1= Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom, que nota você daria quando o assunto é questão fiscal/tributária e trabalhista? Os impostos são unificados? Existe bi-tributação? São claros e de fácil entendimento? As relações de trabalho são flexíveis? Existe acordos coletivos? Leve em consideração esses pontos para dar sua resposta abaixo.

	Question Title
	* Qual foi sua Receita Operacional Bruta (ROB) no Brasil em 2017 (em R$)?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de CLT em que sua empresa se enquadra conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de terceirização ou terceirizados, conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Quais as causas da terceirização?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação CLT?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação por terceirizações?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em tributos (CSLL,IRPJ,PIS,COFINS,ICMS e ISS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em encargos trabalhistas (INSS e FGTS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em OPEX ( Investimentos realizados na produção e manutenção do negócio)

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em CAPEX (Investimentos em bens de capital – equipamentos e instalações)

	Question Title
	* Considerando o percentual investido por sua empresa acima, poderia nos informar em qual(is) área(s) está(ão) focada(s) esse(s) investimento(s)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual a principal medida utilizada por sua empresa em suas operações diárias?

	Question Title
	* Considerando a medida utilizada acima, qual a quantidade de carga movimentada no ano de 2017 pela sua empresa?

	Question Title
	* Qual o valor em Reais (R$) estimado das cargas totais transportadas por sua empresa em 2017, considerando as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual(is) é(são) o(s) entrave(s) e/ou dificuldade(s) enfrentada(s) pelo(s) Operador(es) Logístico(s) em sua(s) operação(ões)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual o impacto dos itens abaixo sobre o frete?

	Question Title
	* O que a sua empresa tem feito para reduzir os custos logísticos?

	Question Title
	* O Brasil parou nos últimos dias com a paralisação dos caminhoneiros. E, uma de suas reivindicações foi a tabela do frete mínimo que dividiu opiniões por todo o Brasil. Você, como operador logístico, o que acha a respeito disso?
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	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Informações gerais da empresa

	Question Title
	* Qual(is) o(s) segmento(s) de atuação (CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica) da sua empresa com base no(s) cartão(ões) de CNPJ?

	Question Title
	* Qual(ais) a(s) região(ões) em que sua empresa atua de maneira expressiva?

	Question Title
	* Em qual região fica localizada a matriz de sua empresa?

	Question Title
	* Selecione o(s) mercado(s) de atuação(ções) da sua empresa

	Question Title
	* Selecione o(s) serviço(s) prestado(s) pela sua empresa:


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual a área total de sua armazenagem em m2?


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual o número de veículos próprios e agregados em sua frota?


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual(is) a(s) Certificação(ções) que sua empresa possui?

	Question Title
	* Você, como um Operador Logístico no Brasil, como avalia a qualidade da infraestrutura disponível, levando em consideração os itens abaixo?

	Question Title
	* Com relação à legislação regulamentar brasileira sobre o Operador Logístico, que nota você daria? Ela é simples? É suficiente? Cria barreiras ou facilita as relações comerciais? Para essa resposta, assinale um número de 1 até 5 que representa mais fielmente a sua opinião, sendo 1 = Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom.

	Question Title
	* Seguindo os mesmos critérios, onde a nota 1= Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom, que nota você daria quando o assunto é questão fiscal/tributária e trabalhista? Os impostos são unificados? Existe bi-tributação? São claros e de fácil entendimento? As relações de trabalho são flexíveis? Existe acordos coletivos? Leve em consideração esses pontos para dar sua resposta abaixo.

	Question Title
	* Qual foi sua Receita Operacional Bruta (ROB) no Brasil em 2017 (em R$)?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de CLT em que sua empresa se enquadra conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de terceirização ou terceirizados, conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Quais as causas da terceirização?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação CLT?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação por terceirizações?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em tributos (CSLL,IRPJ,PIS,COFINS,ICMS e ISS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em encargos trabalhistas (INSS e FGTS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em OPEX ( Investimentos realizados na produção e manutenção do negócio)

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em CAPEX (Investimentos em bens de capital – equipamentos e instalações)

	Question Title
	* Considerando o percentual investido por sua empresa acima, poderia nos informar em qual(is) área(s) está(ão) focada(s) esse(s) investimento(s)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual a principal medida utilizada por sua empresa em suas operações diárias?

	Question Title
	* Considerando a medida utilizada acima, qual a quantidade de carga movimentada no ano de 2017 pela sua empresa?

	Question Title
	* Qual o valor em Reais (R$) estimado das cargas totais transportadas por sua empresa em 2017, considerando as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual(is) é(são) o(s) entrave(s) e/ou dificuldade(s) enfrentada(s) pelo(s) Operador(es) Logístico(s) em sua(s) operação(ões)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual o impacto dos itens abaixo sobre o frete?

	Question Title
	* O que a sua empresa tem feito para reduzir os custos logísticos?

	Question Title
	* O Brasil parou nos últimos dias com a paralisação dos caminhoneiros. E, uma de suas reivindicações foi a tabela do frete mínimo que dividiu opiniões por todo o Brasil. Você, como operador logístico, o que acha a respeito disso?
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	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Informações gerais da empresa

	Question Title
	* Qual(is) o(s) segmento(s) de atuação (CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica) da sua empresa com base no(s) cartão(ões) de CNPJ?

	Question Title
	* Qual(ais) a(s) região(ões) em que sua empresa atua de maneira expressiva?

	Question Title
	* Em qual região fica localizada a matriz de sua empresa?

	Question Title
	* Selecione o(s) mercado(s) de atuação(ções) da sua empresa

	Question Title
	* Selecione o(s) serviço(s) prestado(s) pela sua empresa:
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	* Qual a área total de sua armazenagem em m2?
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	* Qual o número de veículos próprios e agregados em sua frota?
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	Question Title
	* Qual(is) a(s) Certificação(ções) que sua empresa possui?

	Question Title
	* Você, como um Operador Logístico no Brasil, como avalia a qualidade da infraestrutura disponível, levando em consideração os itens abaixo?

	Question Title
	* Com relação à legislação regulamentar brasileira sobre o Operador Logístico, que nota você daria? Ela é simples? É suficiente? Cria barreiras ou facilita as relações comerciais? Para essa resposta, assinale um número de 1 até 5 que representa mais fielmente a sua opinião, sendo 1 = Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom.

	Question Title
	* Seguindo os mesmos critérios, onde a nota 1= Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom, que nota você daria quando o assunto é questão fiscal/tributária e trabalhista? Os impostos são unificados? Existe bi-tributação? São claros e de fácil entendimento? As relações de trabalho são flexíveis? Existe acordos coletivos? Leve em consideração esses pontos para dar sua resposta abaixo.

	Question Title
	* Qual foi sua Receita Operacional Bruta (ROB) no Brasil em 2017 (em R$)?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de CLT em que sua empresa se enquadra conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de terceirização ou terceirizados, conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Quais as causas da terceirização?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação CLT?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação por terceirizações?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em tributos (CSLL,IRPJ,PIS,COFINS,ICMS e ISS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em encargos trabalhistas (INSS e FGTS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em OPEX ( Investimentos realizados na produção e manutenção do negócio)

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em CAPEX (Investimentos em bens de capital – equipamentos e instalações)

	Question Title
	* Considerando o percentual investido por sua empresa acima, poderia nos informar em qual(is) área(s) está(ão) focada(s) esse(s) investimento(s)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual a principal medida utilizada por sua empresa em suas operações diárias?

	Question Title
	* Considerando a medida utilizada acima, qual a quantidade de carga movimentada no ano de 2017 pela sua empresa?

	Question Title
	* Qual o valor em Reais (R$) estimado das cargas totais transportadas por sua empresa em 2017, considerando as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual(is) é(são) o(s) entrave(s) e/ou dificuldade(s) enfrentada(s) pelo(s) Operador(es) Logístico(s) em sua(s) operação(ões)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual o impacto dos itens abaixo sobre o frete?

	Question Title
	* O que a sua empresa tem feito para reduzir os custos logísticos?

	Question Title
	* O Brasil parou nos últimos dias com a paralisação dos caminhoneiros. E, uma de suas reivindicações foi a tabela do frete mínimo que dividiu opiniões por todo o Brasil. Você, como operador logístico, o que acha a respeito disso?
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	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Informações gerais da empresa

	Question Title
	* Qual(is) o(s) segmento(s) de atuação (CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica) da sua empresa com base no(s) cartão(ões) de CNPJ?

	Question Title
	* Qual(ais) a(s) região(ões) em que sua empresa atua de maneira expressiva?

	Question Title
	* Em qual região fica localizada a matriz de sua empresa?

	Question Title
	* Selecione o(s) mercado(s) de atuação(ções) da sua empresa

	Question Title
	* Selecione o(s) serviço(s) prestado(s) pela sua empresa:
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	Question Title
	* Qual a área total de sua armazenagem em m2?
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	Question Title
	* Qual o número de veículos próprios e agregados em sua frota?
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	Question Title
	* Qual(is) a(s) Certificação(ções) que sua empresa possui?

	Question Title
	* Você, como um Operador Logístico no Brasil, como avalia a qualidade da infraestrutura disponível, levando em consideração os itens abaixo?

	Question Title
	* Com relação à legislação regulamentar brasileira sobre o Operador Logístico, que nota você daria? Ela é simples? É suficiente? Cria barreiras ou facilita as relações comerciais? Para essa resposta, assinale um número de 1 até 5 que representa mais fielmente a sua opinião, sendo 1 = Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom.

	Question Title
	* Seguindo os mesmos critérios, onde a nota 1= Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom, que nota você daria quando o assunto é questão fiscal/tributária e trabalhista? Os impostos são unificados? Existe bi-tributação? São claros e de fácil entendimento? As relações de trabalho são flexíveis? Existe acordos coletivos? Leve em consideração esses pontos para dar sua resposta abaixo.

	Question Title
	* Qual foi sua Receita Operacional Bruta (ROB) no Brasil em 2017 (em R$)?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de CLT em que sua empresa se enquadra conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de terceirização ou terceirizados, conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Quais as causas da terceirização?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação CLT?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação por terceirizações?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em tributos (CSLL,IRPJ,PIS,COFINS,ICMS e ISS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em encargos trabalhistas (INSS e FGTS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em OPEX ( Investimentos realizados na produção e manutenção do negócio)

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em CAPEX (Investimentos em bens de capital – equipamentos e instalações)

	Question Title
	* Considerando o percentual investido por sua empresa acima, poderia nos informar em qual(is) área(s) está(ão) focada(s) esse(s) investimento(s)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual a principal medida utilizada por sua empresa em suas operações diárias?

	Question Title
	* Considerando a medida utilizada acima, qual a quantidade de carga movimentada no ano de 2017 pela sua empresa?

	Question Title
	* Qual o valor em Reais (R$) estimado das cargas totais transportadas por sua empresa em 2017, considerando as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual(is) é(são) o(s) entrave(s) e/ou dificuldade(s) enfrentada(s) pelo(s) Operador(es) Logístico(s) em sua(s) operação(ões)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual o impacto dos itens abaixo sobre o frete?

	Question Title
	* O que a sua empresa tem feito para reduzir os custos logísticos?

	Question Title
	* O Brasil parou nos últimos dias com a paralisação dos caminhoneiros. E, uma de suas reivindicações foi a tabela do frete mínimo que dividiu opiniões por todo o Brasil. Você, como operador logístico, o que acha a respeito disso?
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	* Você, como um Operador Logístico no Brasil, como avalia a qualidade da infraestrutura disponível, levando em consideração os itens abaixo?

	Question Title
	* Com relação à legislação regulamentar brasileira sobre o Operador Logístico, que nota você daria? Ela é simples? É suficiente? Cria barreiras ou facilita as relações comerciais? Para essa resposta, assinale um número de 1 até 5 que representa mais fielmente a sua opinião, sendo 1 = Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom.

	Question Title
	* Seguindo os mesmos critérios, onde a nota 1= Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom, que nota você daria quando o assunto é questão fiscal/tributária e trabalhista? Os impostos são unificados? Existe bi-tributação? São claros e de fácil entendimento? As relações de trabalho são flexíveis? Existe acordos coletivos? Leve em consideração esses pontos para dar sua resposta abaixo.
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	* Qual foi sua Receita Operacional Bruta (ROB) no Brasil em 2017 (em R$)?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de CLT em que sua empresa se enquadra conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de terceirização ou terceirizados, conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Quais as causas da terceirização?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação CLT?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação por terceirizações?
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	* Qual o percentual (%) pago em tributos (CSLL,IRPJ,PIS,COFINS,ICMS e ISS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?
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	* Qual o percentual (%) pago em encargos trabalhistas (INSS e FGTS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em OPEX ( Investimentos realizados na produção e manutenção do negócio)

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em CAPEX (Investimentos em bens de capital – equipamentos e instalações)

	Question Title
	* Considerando o percentual investido por sua empresa acima, poderia nos informar em qual(is) área(s) está(ão) focada(s) esse(s) investimento(s)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual a principal medida utilizada por sua empresa em suas operações diárias?

	Question Title
	* Considerando a medida utilizada acima, qual a quantidade de carga movimentada no ano de 2017 pela sua empresa?

	Question Title
	* Qual o valor em Reais (R$) estimado das cargas totais transportadas por sua empresa em 2017, considerando as faixas abaixo?
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	* Qual(is) é(são) o(s) entrave(s) e/ou dificuldade(s) enfrentada(s) pelo(s) Operador(es) Logístico(s) em sua(s) operação(ões)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual o impacto dos itens abaixo sobre o frete?

	Question Title
	* O que a sua empresa tem feito para reduzir os custos logísticos?

	Question Title
	* O Brasil parou nos últimos dias com a paralisação dos caminhoneiros. E, uma de suas reivindicações foi a tabela do frete mínimo que dividiu opiniões por todo o Brasil. Você, como operador logístico, o que acha a respeito disso?
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	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Informações gerais da empresa

	Question Title
	* Qual(is) o(s) segmento(s) de atuação (CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica) da sua empresa com base no(s) cartão(ões) de CNPJ?

	Question Title
	* Qual(ais) a(s) região(ões) em que sua empresa atua de maneira expressiva?

	Question Title
	* Em qual região fica localizada a matriz de sua empresa?

	Question Title
	* Selecione o(s) mercado(s) de atuação(ções) da sua empresa

	Question Title
	* Selecione o(s) serviço(s) prestado(s) pela sua empresa:


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual a área total de sua armazenagem em m2?


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual o número de veículos próprios e agregados em sua frota?


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual(is) a(s) Certificação(ções) que sua empresa possui?

	Question Title
	* Você, como um Operador Logístico no Brasil, como avalia a qualidade da infraestrutura disponível, levando em consideração os itens abaixo?

	Question Title
	* Com relação à legislação regulamentar brasileira sobre o Operador Logístico, que nota você daria? Ela é simples? É suficiente? Cria barreiras ou facilita as relações comerciais? Para essa resposta, assinale um número de 1 até 5 que representa mais fielmente a sua opinião, sendo 1 = Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom.

	Question Title
	* Seguindo os mesmos critérios, onde a nota 1= Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom, que nota você daria quando o assunto é questão fiscal/tributária e trabalhista? Os impostos são unificados? Existe bi-tributação? São claros e de fácil entendimento? As relações de trabalho são flexíveis? Existe acordos coletivos? Leve em consideração esses pontos para dar sua resposta abaixo.

	Question Title
	* Qual foi sua Receita Operacional Bruta (ROB) no Brasil em 2017 (em R$)?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de CLT em que sua empresa se enquadra conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de terceirização ou terceirizados, conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Quais as causas da terceirização?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação CLT?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação por terceirizações?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em tributos (CSLL,IRPJ,PIS,COFINS,ICMS e ISS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em encargos trabalhistas (INSS e FGTS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em OPEX ( Investimentos realizados na produção e manutenção do negócio)

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em CAPEX (Investimentos em bens de capital – equipamentos e instalações)

	Question Title
	* Considerando o percentual investido por sua empresa acima, poderia nos informar em qual(is) área(s) está(ão) focada(s) esse(s) investimento(s)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual a principal medida utilizada por sua empresa em suas operações diárias?

	Question Title
	* Considerando a medida utilizada acima, qual a quantidade de carga movimentada no ano de 2017 pela sua empresa?

	Question Title
	* Qual o valor em Reais (R$) estimado das cargas totais transportadas por sua empresa em 2017, considerando as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual(is) é(são) o(s) entrave(s) e/ou dificuldade(s) enfrentada(s) pelo(s) Operador(es) Logístico(s) em sua(s) operação(ões)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual o impacto dos itens abaixo sobre o frete?

	Question Title
	* O que a sua empresa tem feito para reduzir os custos logísticos?

	Question Title
	* O Brasil parou nos últimos dias com a paralisação dos caminhoneiros. E, uma de suas reivindicações foi a tabela do frete mínimo que dividiu opiniões por todo o Brasil. Você, como operador logístico, o que acha a respeito disso?



	Blank Page
	Anexo I.pdf
	
	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Informações gerais da empresa

	Question Title
	* Qual(is) o(s) segmento(s) de atuação (CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica) da sua empresa com base no(s) cartão(ões) de CNPJ?

	Question Title
	* Qual(ais) a(s) região(ões) em que sua empresa atua de maneira expressiva?

	Question Title
	* Em qual região fica localizada a matriz de sua empresa?

	Question Title
	* Selecione o(s) mercado(s) de atuação(ções) da sua empresa

	Question Title
	* Selecione o(s) serviço(s) prestado(s) pela sua empresa:


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual a área total de sua armazenagem em m2?


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual o número de veículos próprios e agregados em sua frota?


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual(is) a(s) Certificação(ções) que sua empresa possui?

	Question Title
	* Você, como um Operador Logístico no Brasil, como avalia a qualidade da infraestrutura disponível, levando em consideração os itens abaixo?

	Question Title
	* Com relação à legislação regulamentar brasileira sobre o Operador Logístico, que nota você daria? Ela é simples? É suficiente? Cria barreiras ou facilita as relações comerciais? Para essa resposta, assinale um número de 1 até 5 que representa mais fielmente a sua opinião, sendo 1 = Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom.

	Question Title
	* Seguindo os mesmos critérios, onde a nota 1= Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom, que nota você daria quando o assunto é questão fiscal/tributária e trabalhista? Os impostos são unificados? Existe bi-tributação? São claros e de fácil entendimento? As relações de trabalho são flexíveis? Existe acordos coletivos? Leve em consideração esses pontos para dar sua resposta abaixo.

	Question Title
	* Qual foi sua Receita Operacional Bruta (ROB) no Brasil em 2017 (em R$)?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de CLT em que sua empresa se enquadra conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de terceirização ou terceirizados, conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Quais as causas da terceirização?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação CLT?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação por terceirizações?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em tributos (CSLL,IRPJ,PIS,COFINS,ICMS e ISS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em encargos trabalhistas (INSS e FGTS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em OPEX ( Investimentos realizados na produção e manutenção do negócio)

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em CAPEX (Investimentos em bens de capital – equipamentos e instalações)

	Question Title
	* Considerando o percentual investido por sua empresa acima, poderia nos informar em qual(is) área(s) está(ão) focada(s) esse(s) investimento(s)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual a principal medida utilizada por sua empresa em suas operações diárias?

	Question Title
	* Considerando a medida utilizada acima, qual a quantidade de carga movimentada no ano de 2017 pela sua empresa?

	Question Title
	* Qual o valor em Reais (R$) estimado das cargas totais transportadas por sua empresa em 2017, considerando as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual(is) é(são) o(s) entrave(s) e/ou dificuldade(s) enfrentada(s) pelo(s) Operador(es) Logístico(s) em sua(s) operação(ões)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual o impacto dos itens abaixo sobre o frete?

	Question Title
	* O que a sua empresa tem feito para reduzir os custos logísticos?

	Question Title
	* O Brasil parou nos últimos dias com a paralisação dos caminhoneiros. E, uma de suas reivindicações foi a tabela do frete mínimo que dividiu opiniões por todo o Brasil. Você, como operador logístico, o que acha a respeito disso?
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	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Informações gerais da empresa

	Question Title
	* Qual(is) o(s) segmento(s) de atuação (CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica) da sua empresa com base no(s) cartão(ões) de CNPJ?

	Question Title
	* Qual(ais) a(s) região(ões) em que sua empresa atua de maneira expressiva?

	Question Title
	* Em qual região fica localizada a matriz de sua empresa?

	Question Title
	* Selecione o(s) mercado(s) de atuação(ções) da sua empresa

	Question Title
	* Selecione o(s) serviço(s) prestado(s) pela sua empresa:


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual a área total de sua armazenagem em m2?


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual o número de veículos próprios e agregados em sua frota?


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual(is) a(s) Certificação(ções) que sua empresa possui?

	Question Title
	* Você, como um Operador Logístico no Brasil, como avalia a qualidade da infraestrutura disponível, levando em consideração os itens abaixo?

	Question Title
	* Com relação à legislação regulamentar brasileira sobre o Operador Logístico, que nota você daria? Ela é simples? É suficiente? Cria barreiras ou facilita as relações comerciais? Para essa resposta, assinale um número de 1 até 5 que representa mais fielmente a sua opinião, sendo 1 = Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom.

	Question Title
	* Seguindo os mesmos critérios, onde a nota 1= Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom, que nota você daria quando o assunto é questão fiscal/tributária e trabalhista? Os impostos são unificados? Existe bi-tributação? São claros e de fácil entendimento? As relações de trabalho são flexíveis? Existe acordos coletivos? Leve em consideração esses pontos para dar sua resposta abaixo.

	Question Title
	* Qual foi sua Receita Operacional Bruta (ROB) no Brasil em 2017 (em R$)?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de CLT em que sua empresa se enquadra conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de terceirização ou terceirizados, conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Quais as causas da terceirização?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação CLT?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação por terceirizações?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em tributos (CSLL,IRPJ,PIS,COFINS,ICMS e ISS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em encargos trabalhistas (INSS e FGTS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em OPEX ( Investimentos realizados na produção e manutenção do negócio)

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em CAPEX (Investimentos em bens de capital – equipamentos e instalações)

	Question Title
	* Considerando o percentual investido por sua empresa acima, poderia nos informar em qual(is) área(s) está(ão) focada(s) esse(s) investimento(s)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual a principal medida utilizada por sua empresa em suas operações diárias?

	Question Title
	* Considerando a medida utilizada acima, qual a quantidade de carga movimentada no ano de 2017 pela sua empresa?

	Question Title
	* Qual o valor em Reais (R$) estimado das cargas totais transportadas por sua empresa em 2017, considerando as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual(is) é(são) o(s) entrave(s) e/ou dificuldade(s) enfrentada(s) pelo(s) Operador(es) Logístico(s) em sua(s) operação(ões)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual o impacto dos itens abaixo sobre o frete?

	Question Title
	* O que a sua empresa tem feito para reduzir os custos logísticos?

	Question Title
	* O Brasil parou nos últimos dias com a paralisação dos caminhoneiros. E, uma de suas reivindicações foi a tabela do frete mínimo que dividiu opiniões por todo o Brasil. Você, como operador logístico, o que acha a respeito disso?
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	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Informações gerais da empresa

	Question Title
	* Qual(is) o(s) segmento(s) de atuação (CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica) da sua empresa com base no(s) cartão(ões) de CNPJ?

	Question Title
	* Qual(ais) a(s) região(ões) em que sua empresa atua de maneira expressiva?

	Question Title
	* Em qual região fica localizada a matriz de sua empresa?

	Question Title
	* Selecione o(s) mercado(s) de atuação(ções) da sua empresa

	Question Title
	* Selecione o(s) serviço(s) prestado(s) pela sua empresa:


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual a área total de sua armazenagem em m2?


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual o número de veículos próprios e agregados em sua frota?


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual(is) a(s) Certificação(ções) que sua empresa possui?

	Question Title
	* Você, como um Operador Logístico no Brasil, como avalia a qualidade da infraestrutura disponível, levando em consideração os itens abaixo?

	Question Title
	* Com relação à legislação regulamentar brasileira sobre o Operador Logístico, que nota você daria? Ela é simples? É suficiente? Cria barreiras ou facilita as relações comerciais? Para essa resposta, assinale um número de 1 até 5 que representa mais fielmente a sua opinião, sendo 1 = Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom.

	Question Title
	* Seguindo os mesmos critérios, onde a nota 1= Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom, que nota você daria quando o assunto é questão fiscal/tributária e trabalhista? Os impostos são unificados? Existe bi-tributação? São claros e de fácil entendimento? As relações de trabalho são flexíveis? Existe acordos coletivos? Leve em consideração esses pontos para dar sua resposta abaixo.

	Question Title
	* Qual foi sua Receita Operacional Bruta (ROB) no Brasil em 2017 (em R$)?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de CLT em que sua empresa se enquadra conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de terceirização ou terceirizados, conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Quais as causas da terceirização?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação CLT?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação por terceirizações?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em tributos (CSLL,IRPJ,PIS,COFINS,ICMS e ISS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em encargos trabalhistas (INSS e FGTS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em OPEX ( Investimentos realizados na produção e manutenção do negócio)

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em CAPEX (Investimentos em bens de capital – equipamentos e instalações)

	Question Title
	* Considerando o percentual investido por sua empresa acima, poderia nos informar em qual(is) área(s) está(ão) focada(s) esse(s) investimento(s)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual a principal medida utilizada por sua empresa em suas operações diárias?

	Question Title
	* Considerando a medida utilizada acima, qual a quantidade de carga movimentada no ano de 2017 pela sua empresa?

	Question Title
	* Qual o valor em Reais (R$) estimado das cargas totais transportadas por sua empresa em 2017, considerando as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual(is) é(são) o(s) entrave(s) e/ou dificuldade(s) enfrentada(s) pelo(s) Operador(es) Logístico(s) em sua(s) operação(ões)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual o impacto dos itens abaixo sobre o frete?

	Question Title
	* O que a sua empresa tem feito para reduzir os custos logísticos?

	Question Title
	* O Brasil parou nos últimos dias com a paralisação dos caminhoneiros. E, uma de suas reivindicações foi a tabela do frete mínimo que dividiu opiniões por todo o Brasil. Você, como operador logístico, o que acha a respeito disso?
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	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Informações gerais da empresa

	Question Title
	* Qual(is) o(s) segmento(s) de atuação (CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica) da sua empresa com base no(s) cartão(ões) de CNPJ?

	Question Title
	* Qual(ais) a(s) região(ões) em que sua empresa atua de maneira expressiva?

	Question Title
	* Em qual região fica localizada a matriz de sua empresa?

	Question Title
	* Selecione o(s) mercado(s) de atuação(ções) da sua empresa

	Question Title
	* Selecione o(s) serviço(s) prestado(s) pela sua empresa:


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual a área total de sua armazenagem em m2?


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual o número de veículos próprios e agregados em sua frota?


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual(is) a(s) Certificação(ções) que sua empresa possui?

	Question Title
	* Você, como um Operador Logístico no Brasil, como avalia a qualidade da infraestrutura disponível, levando em consideração os itens abaixo?

	Question Title
	* Com relação à legislação regulamentar brasileira sobre o Operador Logístico, que nota você daria? Ela é simples? É suficiente? Cria barreiras ou facilita as relações comerciais? Para essa resposta, assinale um número de 1 até 5 que representa mais fielmente a sua opinião, sendo 1 = Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom.

	Question Title
	* Seguindo os mesmos critérios, onde a nota 1= Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom, que nota você daria quando o assunto é questão fiscal/tributária e trabalhista? Os impostos são unificados? Existe bi-tributação? São claros e de fácil entendimento? As relações de trabalho são flexíveis? Existe acordos coletivos? Leve em consideração esses pontos para dar sua resposta abaixo.

	Question Title
	* Qual foi sua Receita Operacional Bruta (ROB) no Brasil em 2017 (em R$)?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de CLT em que sua empresa se enquadra conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de terceirização ou terceirizados, conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Quais as causas da terceirização?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação CLT?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação por terceirizações?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em tributos (CSLL,IRPJ,PIS,COFINS,ICMS e ISS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em encargos trabalhistas (INSS e FGTS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em OPEX ( Investimentos realizados na produção e manutenção do negócio)

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em CAPEX (Investimentos em bens de capital – equipamentos e instalações)

	Question Title
	* Considerando o percentual investido por sua empresa acima, poderia nos informar em qual(is) área(s) está(ão) focada(s) esse(s) investimento(s)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual a principal medida utilizada por sua empresa em suas operações diárias?

	Question Title
	* Considerando a medida utilizada acima, qual a quantidade de carga movimentada no ano de 2017 pela sua empresa?

	Question Title
	* Qual o valor em Reais (R$) estimado das cargas totais transportadas por sua empresa em 2017, considerando as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual(is) é(são) o(s) entrave(s) e/ou dificuldade(s) enfrentada(s) pelo(s) Operador(es) Logístico(s) em sua(s) operação(ões)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual o impacto dos itens abaixo sobre o frete?

	Question Title
	* O que a sua empresa tem feito para reduzir os custos logísticos?

	Question Title
	* O Brasil parou nos últimos dias com a paralisação dos caminhoneiros. E, uma de suas reivindicações foi a tabela do frete mínimo que dividiu opiniões por todo o Brasil. Você, como operador logístico, o que acha a respeito disso?



	Blank Page
	Anexo I.pdf
	
	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Informações gerais da empresa

	Question Title
	* Qual(is) o(s) segmento(s) de atuação (CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica) da sua empresa com base no(s) cartão(ões) de CNPJ?

	Question Title
	* Qual(ais) a(s) região(ões) em que sua empresa atua de maneira expressiva?

	Question Title
	* Em qual região fica localizada a matriz de sua empresa?

	Question Title
	* Selecione o(s) mercado(s) de atuação(ções) da sua empresa

	Question Title
	* Selecione o(s) serviço(s) prestado(s) pela sua empresa:


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual a área total de sua armazenagem em m2?


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual o número de veículos próprios e agregados em sua frota?


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual(is) a(s) Certificação(ções) que sua empresa possui?

	Question Title
	* Você, como um Operador Logístico no Brasil, como avalia a qualidade da infraestrutura disponível, levando em consideração os itens abaixo?

	Question Title
	* Com relação à legislação regulamentar brasileira sobre o Operador Logístico, que nota você daria? Ela é simples? É suficiente? Cria barreiras ou facilita as relações comerciais? Para essa resposta, assinale um número de 1 até 5 que representa mais fielmente a sua opinião, sendo 1 = Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom.

	Question Title
	* Seguindo os mesmos critérios, onde a nota 1= Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom, que nota você daria quando o assunto é questão fiscal/tributária e trabalhista? Os impostos são unificados? Existe bi-tributação? São claros e de fácil entendimento? As relações de trabalho são flexíveis? Existe acordos coletivos? Leve em consideração esses pontos para dar sua resposta abaixo.

	Question Title
	* Qual foi sua Receita Operacional Bruta (ROB) no Brasil em 2017 (em R$)?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de CLT em que sua empresa se enquadra conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de terceirização ou terceirizados, conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Quais as causas da terceirização?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação CLT?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação por terceirizações?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em tributos (CSLL,IRPJ,PIS,COFINS,ICMS e ISS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em encargos trabalhistas (INSS e FGTS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em OPEX ( Investimentos realizados na produção e manutenção do negócio)

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em CAPEX (Investimentos em bens de capital – equipamentos e instalações)

	Question Title
	* Considerando o percentual investido por sua empresa acima, poderia nos informar em qual(is) área(s) está(ão) focada(s) esse(s) investimento(s)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual a principal medida utilizada por sua empresa em suas operações diárias?

	Question Title
	* Considerando a medida utilizada acima, qual a quantidade de carga movimentada no ano de 2017 pela sua empresa?

	Question Title
	* Qual o valor em Reais (R$) estimado das cargas totais transportadas por sua empresa em 2017, considerando as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual(is) é(são) o(s) entrave(s) e/ou dificuldade(s) enfrentada(s) pelo(s) Operador(es) Logístico(s) em sua(s) operação(ões)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual o impacto dos itens abaixo sobre o frete?

	Question Title
	* O que a sua empresa tem feito para reduzir os custos logísticos?

	Question Title
	* O Brasil parou nos últimos dias com a paralisação dos caminhoneiros. E, uma de suas reivindicações foi a tabela do frete mínimo que dividiu opiniões por todo o Brasil. Você, como operador logístico, o que acha a respeito disso?
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	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Informações gerais da empresa

	Question Title
	* Qual(is) o(s) segmento(s) de atuação (CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica) da sua empresa com base no(s) cartão(ões) de CNPJ?

	Question Title
	* Qual(ais) a(s) região(ões) em que sua empresa atua de maneira expressiva?

	Question Title
	* Em qual região fica localizada a matriz de sua empresa?

	Question Title
	* Selecione o(s) mercado(s) de atuação(ções) da sua empresa

	Question Title
	* Selecione o(s) serviço(s) prestado(s) pela sua empresa:


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual a área total de sua armazenagem em m2?


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual o número de veículos próprios e agregados em sua frota?


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual(is) a(s) Certificação(ções) que sua empresa possui?

	Question Title
	* Você, como um Operador Logístico no Brasil, como avalia a qualidade da infraestrutura disponível, levando em consideração os itens abaixo?

	Question Title
	* Com relação à legislação regulamentar brasileira sobre o Operador Logístico, que nota você daria? Ela é simples? É suficiente? Cria barreiras ou facilita as relações comerciais? Para essa resposta, assinale um número de 1 até 5 que representa mais fielmente a sua opinião, sendo 1 = Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom.

	Question Title
	* Seguindo os mesmos critérios, onde a nota 1= Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom, que nota você daria quando o assunto é questão fiscal/tributária e trabalhista? Os impostos são unificados? Existe bi-tributação? São claros e de fácil entendimento? As relações de trabalho são flexíveis? Existe acordos coletivos? Leve em consideração esses pontos para dar sua resposta abaixo.

	Question Title
	* Qual foi sua Receita Operacional Bruta (ROB) no Brasil em 2017 (em R$)?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de CLT em que sua empresa se enquadra conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de terceirização ou terceirizados, conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Quais as causas da terceirização?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação CLT?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação por terceirizações?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em tributos (CSLL,IRPJ,PIS,COFINS,ICMS e ISS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em encargos trabalhistas (INSS e FGTS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em OPEX ( Investimentos realizados na produção e manutenção do negócio)

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em CAPEX (Investimentos em bens de capital – equipamentos e instalações)

	Question Title
	* Considerando o percentual investido por sua empresa acima, poderia nos informar em qual(is) área(s) está(ão) focada(s) esse(s) investimento(s)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual a principal medida utilizada por sua empresa em suas operações diárias?

	Question Title
	* Considerando a medida utilizada acima, qual a quantidade de carga movimentada no ano de 2017 pela sua empresa?

	Question Title
	* Qual o valor em Reais (R$) estimado das cargas totais transportadas por sua empresa em 2017, considerando as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual(is) é(são) o(s) entrave(s) e/ou dificuldade(s) enfrentada(s) pelo(s) Operador(es) Logístico(s) em sua(s) operação(ões)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual o impacto dos itens abaixo sobre o frete?

	Question Title
	* O que a sua empresa tem feito para reduzir os custos logísticos?

	Question Title
	* O Brasil parou nos últimos dias com a paralisação dos caminhoneiros. E, uma de suas reivindicações foi a tabela do frete mínimo que dividiu opiniões por todo o Brasil. Você, como operador logístico, o que acha a respeito disso?
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	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Informações gerais da empresa

	Question Title
	* Qual(is) o(s) segmento(s) de atuação (CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica) da sua empresa com base no(s) cartão(ões) de CNPJ?

	Question Title
	* Qual(ais) a(s) região(ões) em que sua empresa atua de maneira expressiva?

	Question Title
	* Em qual região fica localizada a matriz de sua empresa?

	Question Title
	* Selecione o(s) mercado(s) de atuação(ções) da sua empresa

	Question Title
	* Selecione o(s) serviço(s) prestado(s) pela sua empresa:


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual a área total de sua armazenagem em m2?


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual o número de veículos próprios e agregados em sua frota?


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual(is) a(s) Certificação(ções) que sua empresa possui?

	Question Title
	* Você, como um Operador Logístico no Brasil, como avalia a qualidade da infraestrutura disponível, levando em consideração os itens abaixo?

	Question Title
	* Com relação à legislação regulamentar brasileira sobre o Operador Logístico, que nota você daria? Ela é simples? É suficiente? Cria barreiras ou facilita as relações comerciais? Para essa resposta, assinale um número de 1 até 5 que representa mais fielmente a sua opinião, sendo 1 = Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom.

	Question Title
	* Seguindo os mesmos critérios, onde a nota 1= Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom, que nota você daria quando o assunto é questão fiscal/tributária e trabalhista? Os impostos são unificados? Existe bi-tributação? São claros e de fácil entendimento? As relações de trabalho são flexíveis? Existe acordos coletivos? Leve em consideração esses pontos para dar sua resposta abaixo.

	Question Title
	* Qual foi sua Receita Operacional Bruta (ROB) no Brasil em 2017 (em R$)?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de CLT em que sua empresa se enquadra conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de terceirização ou terceirizados, conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Quais as causas da terceirização?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação CLT?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação por terceirizações?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em tributos (CSLL,IRPJ,PIS,COFINS,ICMS e ISS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em encargos trabalhistas (INSS e FGTS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em OPEX ( Investimentos realizados na produção e manutenção do negócio)

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em CAPEX (Investimentos em bens de capital – equipamentos e instalações)

	Question Title
	* Considerando o percentual investido por sua empresa acima, poderia nos informar em qual(is) área(s) está(ão) focada(s) esse(s) investimento(s)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual a principal medida utilizada por sua empresa em suas operações diárias?

	Question Title
	* Considerando a medida utilizada acima, qual a quantidade de carga movimentada no ano de 2017 pela sua empresa?

	Question Title
	* Qual o valor em Reais (R$) estimado das cargas totais transportadas por sua empresa em 2017, considerando as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual(is) é(são) o(s) entrave(s) e/ou dificuldade(s) enfrentada(s) pelo(s) Operador(es) Logístico(s) em sua(s) operação(ões)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual o impacto dos itens abaixo sobre o frete?

	Question Title
	* O que a sua empresa tem feito para reduzir os custos logísticos?

	Question Title
	* O Brasil parou nos últimos dias com a paralisação dos caminhoneiros. E, uma de suas reivindicações foi a tabela do frete mínimo que dividiu opiniões por todo o Brasil. Você, como operador logístico, o que acha a respeito disso?
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	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Informações gerais da empresa

	Question Title
	* Qual(is) o(s) segmento(s) de atuação (CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica) da sua empresa com base no(s) cartão(ões) de CNPJ?

	Question Title
	* Qual(ais) a(s) região(ões) em que sua empresa atua de maneira expressiva?

	Question Title
	* Em qual região fica localizada a matriz de sua empresa?

	Question Title
	* Selecione o(s) mercado(s) de atuação(ções) da sua empresa

	Question Title
	* Selecione o(s) serviço(s) prestado(s) pela sua empresa:


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual a área total de sua armazenagem em m2?


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual o número de veículos próprios e agregados em sua frota?


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual(is) a(s) Certificação(ções) que sua empresa possui?

	Question Title
	* Você, como um Operador Logístico no Brasil, como avalia a qualidade da infraestrutura disponível, levando em consideração os itens abaixo?

	Question Title
	* Com relação à legislação regulamentar brasileira sobre o Operador Logístico, que nota você daria? Ela é simples? É suficiente? Cria barreiras ou facilita as relações comerciais? Para essa resposta, assinale um número de 1 até 5 que representa mais fielmente a sua opinião, sendo 1 = Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom.

	Question Title
	* Seguindo os mesmos critérios, onde a nota 1= Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom, que nota você daria quando o assunto é questão fiscal/tributária e trabalhista? Os impostos são unificados? Existe bi-tributação? São claros e de fácil entendimento? As relações de trabalho são flexíveis? Existe acordos coletivos? Leve em consideração esses pontos para dar sua resposta abaixo.

	Question Title
	* Qual foi sua Receita Operacional Bruta (ROB) no Brasil em 2017 (em R$)?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de CLT em que sua empresa se enquadra conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de terceirização ou terceirizados, conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Quais as causas da terceirização?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação CLT?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação por terceirizações?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em tributos (CSLL,IRPJ,PIS,COFINS,ICMS e ISS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em encargos trabalhistas (INSS e FGTS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em OPEX ( Investimentos realizados na produção e manutenção do negócio)

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em CAPEX (Investimentos em bens de capital – equipamentos e instalações)

	Question Title
	* Considerando o percentual investido por sua empresa acima, poderia nos informar em qual(is) área(s) está(ão) focada(s) esse(s) investimento(s)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual a principal medida utilizada por sua empresa em suas operações diárias?

	Question Title
	* Considerando a medida utilizada acima, qual a quantidade de carga movimentada no ano de 2017 pela sua empresa?

	Question Title
	* Qual o valor em Reais (R$) estimado das cargas totais transportadas por sua empresa em 2017, considerando as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual(is) é(são) o(s) entrave(s) e/ou dificuldade(s) enfrentada(s) pelo(s) Operador(es) Logístico(s) em sua(s) operação(ões)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual o impacto dos itens abaixo sobre o frete?

	Question Title
	* O que a sua empresa tem feito para reduzir os custos logísticos?

	Question Title
	* O Brasil parou nos últimos dias com a paralisação dos caminhoneiros. E, uma de suas reivindicações foi a tabela do frete mínimo que dividiu opiniões por todo o Brasil. Você, como operador logístico, o que acha a respeito disso?
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	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Informações gerais da empresa

	Question Title
	* Qual(is) o(s) segmento(s) de atuação (CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica) da sua empresa com base no(s) cartão(ões) de CNPJ?

	Question Title
	* Qual(ais) a(s) região(ões) em que sua empresa atua de maneira expressiva?

	Question Title
	* Em qual região fica localizada a matriz de sua empresa?

	Question Title
	* Selecione o(s) mercado(s) de atuação(ções) da sua empresa

	Question Title
	* Selecione o(s) serviço(s) prestado(s) pela sua empresa:


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual a área total de sua armazenagem em m2?


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual o número de veículos próprios e agregados em sua frota?


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual(is) a(s) Certificação(ções) que sua empresa possui?

	Question Title
	* Você, como um Operador Logístico no Brasil, como avalia a qualidade da infraestrutura disponível, levando em consideração os itens abaixo?

	Question Title
	* Com relação à legislação regulamentar brasileira sobre o Operador Logístico, que nota você daria? Ela é simples? É suficiente? Cria barreiras ou facilita as relações comerciais? Para essa resposta, assinale um número de 1 até 5 que representa mais fielmente a sua opinião, sendo 1 = Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom.

	Question Title
	* Seguindo os mesmos critérios, onde a nota 1= Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom, que nota você daria quando o assunto é questão fiscal/tributária e trabalhista? Os impostos são unificados? Existe bi-tributação? São claros e de fácil entendimento? As relações de trabalho são flexíveis? Existe acordos coletivos? Leve em consideração esses pontos para dar sua resposta abaixo.

	Question Title
	* Qual foi sua Receita Operacional Bruta (ROB) no Brasil em 2017 (em R$)?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de CLT em que sua empresa se enquadra conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de terceirização ou terceirizados, conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Quais as causas da terceirização?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação CLT?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação por terceirizações?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em tributos (CSLL,IRPJ,PIS,COFINS,ICMS e ISS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em encargos trabalhistas (INSS e FGTS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em OPEX ( Investimentos realizados na produção e manutenção do negócio)

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em CAPEX (Investimentos em bens de capital – equipamentos e instalações)

	Question Title
	* Considerando o percentual investido por sua empresa acima, poderia nos informar em qual(is) área(s) está(ão) focada(s) esse(s) investimento(s)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual a principal medida utilizada por sua empresa em suas operações diárias?

	Question Title
	* Considerando a medida utilizada acima, qual a quantidade de carga movimentada no ano de 2017 pela sua empresa?

	Question Title
	* Qual o valor em Reais (R$) estimado das cargas totais transportadas por sua empresa em 2017, considerando as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual(is) é(são) o(s) entrave(s) e/ou dificuldade(s) enfrentada(s) pelo(s) Operador(es) Logístico(s) em sua(s) operação(ões)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual o impacto dos itens abaixo sobre o frete?

	Question Title
	* O que a sua empresa tem feito para reduzir os custos logísticos?

	Question Title
	* O Brasil parou nos últimos dias com a paralisação dos caminhoneiros. E, uma de suas reivindicações foi a tabela do frete mínimo que dividiu opiniões por todo o Brasil. Você, como operador logístico, o que acha a respeito disso?
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	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Informações gerais da empresa

	Question Title
	* Qual(is) o(s) segmento(s) de atuação (CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica) da sua empresa com base no(s) cartão(ões) de CNPJ?

	Question Title
	* Qual(ais) a(s) região(ões) em que sua empresa atua de maneira expressiva?

	Question Title
	* Em qual região fica localizada a matriz de sua empresa?

	Question Title
	* Selecione o(s) mercado(s) de atuação(ções) da sua empresa

	Question Title
	* Selecione o(s) serviço(s) prestado(s) pela sua empresa:


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual a área total de sua armazenagem em m2?


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual o número de veículos próprios e agregados em sua frota?


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual(is) a(s) Certificação(ções) que sua empresa possui?

	Question Title
	* Você, como um Operador Logístico no Brasil, como avalia a qualidade da infraestrutura disponível, levando em consideração os itens abaixo?

	Question Title
	* Com relação à legislação regulamentar brasileira sobre o Operador Logístico, que nota você daria? Ela é simples? É suficiente? Cria barreiras ou facilita as relações comerciais? Para essa resposta, assinale um número de 1 até 5 que representa mais fielmente a sua opinião, sendo 1 = Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom.

	Question Title
	* Seguindo os mesmos critérios, onde a nota 1= Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom, que nota você daria quando o assunto é questão fiscal/tributária e trabalhista? Os impostos são unificados? Existe bi-tributação? São claros e de fácil entendimento? As relações de trabalho são flexíveis? Existe acordos coletivos? Leve em consideração esses pontos para dar sua resposta abaixo.

	Question Title
	* Qual foi sua Receita Operacional Bruta (ROB) no Brasil em 2017 (em R$)?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de CLT em que sua empresa se enquadra conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de terceirização ou terceirizados, conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Quais as causas da terceirização?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação CLT?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação por terceirizações?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em tributos (CSLL,IRPJ,PIS,COFINS,ICMS e ISS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em encargos trabalhistas (INSS e FGTS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em OPEX ( Investimentos realizados na produção e manutenção do negócio)

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em CAPEX (Investimentos em bens de capital – equipamentos e instalações)

	Question Title
	* Considerando o percentual investido por sua empresa acima, poderia nos informar em qual(is) área(s) está(ão) focada(s) esse(s) investimento(s)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual a principal medida utilizada por sua empresa em suas operações diárias?

	Question Title
	* Considerando a medida utilizada acima, qual a quantidade de carga movimentada no ano de 2017 pela sua empresa?

	Question Title
	* Qual o valor em Reais (R$) estimado das cargas totais transportadas por sua empresa em 2017, considerando as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual(is) é(são) o(s) entrave(s) e/ou dificuldade(s) enfrentada(s) pelo(s) Operador(es) Logístico(s) em sua(s) operação(ões)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual o impacto dos itens abaixo sobre o frete?

	Question Title
	* O que a sua empresa tem feito para reduzir os custos logísticos?

	Question Title
	* O Brasil parou nos últimos dias com a paralisação dos caminhoneiros. E, uma de suas reivindicações foi a tabela do frete mínimo que dividiu opiniões por todo o Brasil. Você, como operador logístico, o que acha a respeito disso?
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	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Informações gerais da empresa

	Question Title
	* Qual(is) o(s) segmento(s) de atuação (CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica) da sua empresa com base no(s) cartão(ões) de CNPJ?

	Question Title
	* Qual(ais) a(s) região(ões) em que sua empresa atua de maneira expressiva?

	Question Title
	* Em qual região fica localizada a matriz de sua empresa?

	Question Title
	* Selecione o(s) mercado(s) de atuação(ções) da sua empresa

	Question Title
	* Selecione o(s) serviço(s) prestado(s) pela sua empresa:


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual a área total de sua armazenagem em m2?


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual o número de veículos próprios e agregados em sua frota?


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual(is) a(s) Certificação(ções) que sua empresa possui?

	Question Title
	* Você, como um Operador Logístico no Brasil, como avalia a qualidade da infraestrutura disponível, levando em consideração os itens abaixo?

	Question Title
	* Com relação à legislação regulamentar brasileira sobre o Operador Logístico, que nota você daria? Ela é simples? É suficiente? Cria barreiras ou facilita as relações comerciais? Para essa resposta, assinale um número de 1 até 5 que representa mais fielmente a sua opinião, sendo 1 = Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom.

	Question Title
	* Seguindo os mesmos critérios, onde a nota 1= Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom, que nota você daria quando o assunto é questão fiscal/tributária e trabalhista? Os impostos são unificados? Existe bi-tributação? São claros e de fácil entendimento? As relações de trabalho são flexíveis? Existe acordos coletivos? Leve em consideração esses pontos para dar sua resposta abaixo.

	Question Title
	* Qual foi sua Receita Operacional Bruta (ROB) no Brasil em 2017 (em R$)?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de CLT em que sua empresa se enquadra conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de terceirização ou terceirizados, conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Quais as causas da terceirização?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação CLT?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação por terceirizações?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em tributos (CSLL,IRPJ,PIS,COFINS,ICMS e ISS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em encargos trabalhistas (INSS e FGTS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em OPEX ( Investimentos realizados na produção e manutenção do negócio)

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em CAPEX (Investimentos em bens de capital – equipamentos e instalações)

	Question Title
	* Considerando o percentual investido por sua empresa acima, poderia nos informar em qual(is) área(s) está(ão) focada(s) esse(s) investimento(s)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual a principal medida utilizada por sua empresa em suas operações diárias?

	Question Title
	* Considerando a medida utilizada acima, qual a quantidade de carga movimentada no ano de 2017 pela sua empresa?

	Question Title
	* Qual o valor em Reais (R$) estimado das cargas totais transportadas por sua empresa em 2017, considerando as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual(is) é(são) o(s) entrave(s) e/ou dificuldade(s) enfrentada(s) pelo(s) Operador(es) Logístico(s) em sua(s) operação(ões)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual o impacto dos itens abaixo sobre o frete?

	Question Title
	* O que a sua empresa tem feito para reduzir os custos logísticos?

	Question Title
	* O Brasil parou nos últimos dias com a paralisação dos caminhoneiros. E, uma de suas reivindicações foi a tabela do frete mínimo que dividiu opiniões por todo o Brasil. Você, como operador logístico, o que acha a respeito disso?
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	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Informações gerais da empresa

	Question Title
	* Qual(is) o(s) segmento(s) de atuação (CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica) da sua empresa com base no(s) cartão(ões) de CNPJ?

	Question Title
	* Qual(ais) a(s) região(ões) em que sua empresa atua de maneira expressiva?

	Question Title
	* Em qual região fica localizada a matriz de sua empresa?

	Question Title
	* Selecione o(s) mercado(s) de atuação(ções) da sua empresa

	Question Title
	* Selecione o(s) serviço(s) prestado(s) pela sua empresa:


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual a área total de sua armazenagem em m2?


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual o número de veículos próprios e agregados em sua frota?


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual(is) a(s) Certificação(ções) que sua empresa possui?

	Question Title
	* Você, como um Operador Logístico no Brasil, como avalia a qualidade da infraestrutura disponível, levando em consideração os itens abaixo?

	Question Title
	* Com relação à legislação regulamentar brasileira sobre o Operador Logístico, que nota você daria? Ela é simples? É suficiente? Cria barreiras ou facilita as relações comerciais? Para essa resposta, assinale um número de 1 até 5 que representa mais fielmente a sua opinião, sendo 1 = Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom.

	Question Title
	* Seguindo os mesmos critérios, onde a nota 1= Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom, que nota você daria quando o assunto é questão fiscal/tributária e trabalhista? Os impostos são unificados? Existe bi-tributação? São claros e de fácil entendimento? As relações de trabalho são flexíveis? Existe acordos coletivos? Leve em consideração esses pontos para dar sua resposta abaixo.

	Question Title
	* Qual foi sua Receita Operacional Bruta (ROB) no Brasil em 2017 (em R$)?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de CLT em que sua empresa se enquadra conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de terceirização ou terceirizados, conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Quais as causas da terceirização?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação CLT?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação por terceirizações?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em tributos (CSLL,IRPJ,PIS,COFINS,ICMS e ISS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em encargos trabalhistas (INSS e FGTS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em OPEX ( Investimentos realizados na produção e manutenção do negócio)

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em CAPEX (Investimentos em bens de capital – equipamentos e instalações)

	Question Title
	* Considerando o percentual investido por sua empresa acima, poderia nos informar em qual(is) área(s) está(ão) focada(s) esse(s) investimento(s)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual a principal medida utilizada por sua empresa em suas operações diárias?

	Question Title
	* Considerando a medida utilizada acima, qual a quantidade de carga movimentada no ano de 2017 pela sua empresa?

	Question Title
	* Qual o valor em Reais (R$) estimado das cargas totais transportadas por sua empresa em 2017, considerando as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual(is) é(são) o(s) entrave(s) e/ou dificuldade(s) enfrentada(s) pelo(s) Operador(es) Logístico(s) em sua(s) operação(ões)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual o impacto dos itens abaixo sobre o frete?

	Question Title
	* O que a sua empresa tem feito para reduzir os custos logísticos?

	Question Title
	* O Brasil parou nos últimos dias com a paralisação dos caminhoneiros. E, uma de suas reivindicações foi a tabela do frete mínimo que dividiu opiniões por todo o Brasil. Você, como operador logístico, o que acha a respeito disso?
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	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Informações gerais da empresa

	Question Title
	* Qual(is) o(s) segmento(s) de atuação (CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica) da sua empresa com base no(s) cartão(ões) de CNPJ?

	Question Title
	* Qual(ais) a(s) região(ões) em que sua empresa atua de maneira expressiva?

	Question Title
	* Em qual região fica localizada a matriz de sua empresa?

	Question Title
	* Selecione o(s) mercado(s) de atuação(ções) da sua empresa

	Question Title
	* Selecione o(s) serviço(s) prestado(s) pela sua empresa:


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual a área total de sua armazenagem em m2?


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual o número de veículos próprios e agregados em sua frota?


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual(is) a(s) Certificação(ções) que sua empresa possui?

	Question Title
	* Você, como um Operador Logístico no Brasil, como avalia a qualidade da infraestrutura disponível, levando em consideração os itens abaixo?

	Question Title
	* Com relação à legislação regulamentar brasileira sobre o Operador Logístico, que nota você daria? Ela é simples? É suficiente? Cria barreiras ou facilita as relações comerciais? Para essa resposta, assinale um número de 1 até 5 que representa mais fielmente a sua opinião, sendo 1 = Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom.

	Question Title
	* Seguindo os mesmos critérios, onde a nota 1= Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom, que nota você daria quando o assunto é questão fiscal/tributária e trabalhista? Os impostos são unificados? Existe bi-tributação? São claros e de fácil entendimento? As relações de trabalho são flexíveis? Existe acordos coletivos? Leve em consideração esses pontos para dar sua resposta abaixo.

	Question Title
	* Qual foi sua Receita Operacional Bruta (ROB) no Brasil em 2017 (em R$)?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de CLT em que sua empresa se enquadra conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de terceirização ou terceirizados, conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Quais as causas da terceirização?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação CLT?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação por terceirizações?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em tributos (CSLL,IRPJ,PIS,COFINS,ICMS e ISS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em encargos trabalhistas (INSS e FGTS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em OPEX ( Investimentos realizados na produção e manutenção do negócio)

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em CAPEX (Investimentos em bens de capital – equipamentos e instalações)

	Question Title
	* Considerando o percentual investido por sua empresa acima, poderia nos informar em qual(is) área(s) está(ão) focada(s) esse(s) investimento(s)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual a principal medida utilizada por sua empresa em suas operações diárias?

	Question Title
	* Considerando a medida utilizada acima, qual a quantidade de carga movimentada no ano de 2017 pela sua empresa?

	Question Title
	* Qual o valor em Reais (R$) estimado das cargas totais transportadas por sua empresa em 2017, considerando as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual(is) é(são) o(s) entrave(s) e/ou dificuldade(s) enfrentada(s) pelo(s) Operador(es) Logístico(s) em sua(s) operação(ões)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual o impacto dos itens abaixo sobre o frete?

	Question Title
	* O que a sua empresa tem feito para reduzir os custos logísticos?

	Question Title
	* O Brasil parou nos últimos dias com a paralisação dos caminhoneiros. E, uma de suas reivindicações foi a tabela do frete mínimo que dividiu opiniões por todo o Brasil. Você, como operador logístico, o que acha a respeito disso?
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	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Informações gerais da empresa

	Question Title
	* Qual(is) o(s) segmento(s) de atuação (CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica) da sua empresa com base no(s) cartão(ões) de CNPJ?

	Question Title
	* Qual(ais) a(s) região(ões) em que sua empresa atua de maneira expressiva?

	Question Title
	* Em qual região fica localizada a matriz de sua empresa?

	Question Title
	* Selecione o(s) mercado(s) de atuação(ções) da sua empresa

	Question Title
	* Selecione o(s) serviço(s) prestado(s) pela sua empresa:


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual a área total de sua armazenagem em m2?


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual o número de veículos próprios e agregados em sua frota?


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual(is) a(s) Certificação(ções) que sua empresa possui?

	Question Title
	* Você, como um Operador Logístico no Brasil, como avalia a qualidade da infraestrutura disponível, levando em consideração os itens abaixo?

	Question Title
	* Com relação à legislação regulamentar brasileira sobre o Operador Logístico, que nota você daria? Ela é simples? É suficiente? Cria barreiras ou facilita as relações comerciais? Para essa resposta, assinale um número de 1 até 5 que representa mais fielmente a sua opinião, sendo 1 = Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom.

	Question Title
	* Seguindo os mesmos critérios, onde a nota 1= Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom, que nota você daria quando o assunto é questão fiscal/tributária e trabalhista? Os impostos são unificados? Existe bi-tributação? São claros e de fácil entendimento? As relações de trabalho são flexíveis? Existe acordos coletivos? Leve em consideração esses pontos para dar sua resposta abaixo.

	Question Title
	* Qual foi sua Receita Operacional Bruta (ROB) no Brasil em 2017 (em R$)?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de CLT em que sua empresa se enquadra conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de terceirização ou terceirizados, conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Quais as causas da terceirização?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação CLT?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação por terceirizações?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em tributos (CSLL,IRPJ,PIS,COFINS,ICMS e ISS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em encargos trabalhistas (INSS e FGTS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em OPEX ( Investimentos realizados na produção e manutenção do negócio)

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em CAPEX (Investimentos em bens de capital – equipamentos e instalações)

	Question Title
	* Considerando o percentual investido por sua empresa acima, poderia nos informar em qual(is) área(s) está(ão) focada(s) esse(s) investimento(s)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual a principal medida utilizada por sua empresa em suas operações diárias?

	Question Title
	* Considerando a medida utilizada acima, qual a quantidade de carga movimentada no ano de 2017 pela sua empresa?

	Question Title
	* Qual o valor em Reais (R$) estimado das cargas totais transportadas por sua empresa em 2017, considerando as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual(is) é(são) o(s) entrave(s) e/ou dificuldade(s) enfrentada(s) pelo(s) Operador(es) Logístico(s) em sua(s) operação(ões)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual o impacto dos itens abaixo sobre o frete?

	Question Title
	* O que a sua empresa tem feito para reduzir os custos logísticos?

	Question Title
	* O Brasil parou nos últimos dias com a paralisação dos caminhoneiros. E, uma de suas reivindicações foi a tabela do frete mínimo que dividiu opiniões por todo o Brasil. Você, como operador logístico, o que acha a respeito disso?
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	* Qual(is) o(s) segmento(s) de atuação (CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica) da sua empresa com base no(s) cartão(ões) de CNPJ?
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	* Qual(ais) a(s) região(ões) em que sua empresa atua de maneira expressiva?
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	* Em qual região fica localizada a matriz de sua empresa?

	Question Title
	* Selecione o(s) mercado(s) de atuação(ções) da sua empresa
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	* Você, como um Operador Logístico no Brasil, como avalia a qualidade da infraestrutura disponível, levando em consideração os itens abaixo?

	Question Title
	* Com relação à legislação regulamentar brasileira sobre o Operador Logístico, que nota você daria? Ela é simples? É suficiente? Cria barreiras ou facilita as relações comerciais? Para essa resposta, assinale um número de 1 até 5 que representa mais fielmente a sua opinião, sendo 1 = Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom.

	Question Title
	* Seguindo os mesmos critérios, onde a nota 1= Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom, que nota você daria quando o assunto é questão fiscal/tributária e trabalhista? Os impostos são unificados? Existe bi-tributação? São claros e de fácil entendimento? As relações de trabalho são flexíveis? Existe acordos coletivos? Leve em consideração esses pontos para dar sua resposta abaixo.
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	* Qual foi sua Receita Operacional Bruta (ROB) no Brasil em 2017 (em R$)?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de CLT em que sua empresa se enquadra conforme as faixas abaixo?
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	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de terceirização ou terceirizados, conforme as faixas abaixo?
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	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em CAPEX (Investimentos em bens de capital – equipamentos e instalações)

	Question Title
	* Considerando o percentual investido por sua empresa acima, poderia nos informar em qual(is) área(s) está(ão) focada(s) esse(s) investimento(s)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.
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	* Qual a principal medida utilizada por sua empresa em suas operações diárias?
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	* Considerando a medida utilizada acima, qual a quantidade de carga movimentada no ano de 2017 pela sua empresa?
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	* Qual o valor em Reais (R$) estimado das cargas totais transportadas por sua empresa em 2017, considerando as faixas abaixo?
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	* Qual(is) é(são) o(s) entrave(s) e/ou dificuldade(s) enfrentada(s) pelo(s) Operador(es) Logístico(s) em sua(s) operação(ões)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual o impacto dos itens abaixo sobre o frete?

	Question Title
	* O que a sua empresa tem feito para reduzir os custos logísticos?

	Question Title
	* O Brasil parou nos últimos dias com a paralisação dos caminhoneiros. E, uma de suas reivindicações foi a tabela do frete mínimo que dividiu opiniões por todo o Brasil. Você, como operador logístico, o que acha a respeito disso?
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	Question Title
	* Informações gerais da empresa

	Question Title
	* Qual(is) o(s) segmento(s) de atuação (CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica) da sua empresa com base no(s) cartão(ões) de CNPJ?

	Question Title
	* Qual(ais) a(s) região(ões) em que sua empresa atua de maneira expressiva?
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	* Você, como um Operador Logístico no Brasil, como avalia a qualidade da infraestrutura disponível, levando em consideração os itens abaixo?

	Question Title
	* Com relação à legislação regulamentar brasileira sobre o Operador Logístico, que nota você daria? Ela é simples? É suficiente? Cria barreiras ou facilita as relações comerciais? Para essa resposta, assinale um número de 1 até 5 que representa mais fielmente a sua opinião, sendo 1 = Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom.

	Question Title
	* Seguindo os mesmos critérios, onde a nota 1= Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom, que nota você daria quando o assunto é questão fiscal/tributária e trabalhista? Os impostos são unificados? Existe bi-tributação? São claros e de fácil entendimento? As relações de trabalho são flexíveis? Existe acordos coletivos? Leve em consideração esses pontos para dar sua resposta abaixo.
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	* Qual foi sua Receita Operacional Bruta (ROB) no Brasil em 2017 (em R$)?
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	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de CLT em que sua empresa se enquadra conforme as faixas abaixo?
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	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de terceirização ou terceirizados, conforme as faixas abaixo?
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	* Quais as causas da terceirização?
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	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação CLT?
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	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação por terceirizações?
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	* Qual o percentual (%) pago em tributos (CSLL,IRPJ,PIS,COFINS,ICMS e ISS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?
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	* Qual o percentual (%) pago em encargos trabalhistas (INSS e FGTS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em OPEX ( Investimentos realizados na produção e manutenção do negócio)

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em CAPEX (Investimentos em bens de capital – equipamentos e instalações)

	Question Title
	* Considerando o percentual investido por sua empresa acima, poderia nos informar em qual(is) área(s) está(ão) focada(s) esse(s) investimento(s)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.
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	* Qual a principal medida utilizada por sua empresa em suas operações diárias?
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	* Considerando a medida utilizada acima, qual a quantidade de carga movimentada no ano de 2017 pela sua empresa?
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	* Qual o valor em Reais (R$) estimado das cargas totais transportadas por sua empresa em 2017, considerando as faixas abaixo?
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	* Qual(is) é(são) o(s) entrave(s) e/ou dificuldade(s) enfrentada(s) pelo(s) Operador(es) Logístico(s) em sua(s) operação(ões)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.
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	* Qual o impacto dos itens abaixo sobre o frete?

	Question Title
	* O que a sua empresa tem feito para reduzir os custos logísticos?

	Question Title
	* O Brasil parou nos últimos dias com a paralisação dos caminhoneiros. E, uma de suas reivindicações foi a tabela do frete mínimo que dividiu opiniões por todo o Brasil. Você, como operador logístico, o que acha a respeito disso?
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	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Informações gerais da empresa

	Question Title
	* Qual(is) o(s) segmento(s) de atuação (CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica) da sua empresa com base no(s) cartão(ões) de CNPJ?

	Question Title
	* Qual(ais) a(s) região(ões) em que sua empresa atua de maneira expressiva?
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	* Em qual região fica localizada a matriz de sua empresa?
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	* Selecione o(s) mercado(s) de atuação(ções) da sua empresa
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	* Selecione o(s) serviço(s) prestado(s) pela sua empresa:
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	* Qual(is) a(s) Certificação(ções) que sua empresa possui?

	Question Title
	* Você, como um Operador Logístico no Brasil, como avalia a qualidade da infraestrutura disponível, levando em consideração os itens abaixo?

	Question Title
	* Com relação à legislação regulamentar brasileira sobre o Operador Logístico, que nota você daria? Ela é simples? É suficiente? Cria barreiras ou facilita as relações comerciais? Para essa resposta, assinale um número de 1 até 5 que representa mais fielmente a sua opinião, sendo 1 = Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom.

	Question Title
	* Seguindo os mesmos critérios, onde a nota 1= Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom, que nota você daria quando o assunto é questão fiscal/tributária e trabalhista? Os impostos são unificados? Existe bi-tributação? São claros e de fácil entendimento? As relações de trabalho são flexíveis? Existe acordos coletivos? Leve em consideração esses pontos para dar sua resposta abaixo.

	Question Title
	* Qual foi sua Receita Operacional Bruta (ROB) no Brasil em 2017 (em R$)?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de CLT em que sua empresa se enquadra conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de terceirização ou terceirizados, conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Quais as causas da terceirização?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação CLT?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação por terceirizações?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em tributos (CSLL,IRPJ,PIS,COFINS,ICMS e ISS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em encargos trabalhistas (INSS e FGTS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em OPEX ( Investimentos realizados na produção e manutenção do negócio)

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em CAPEX (Investimentos em bens de capital – equipamentos e instalações)

	Question Title
	* Considerando o percentual investido por sua empresa acima, poderia nos informar em qual(is) área(s) está(ão) focada(s) esse(s) investimento(s)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.
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	* Qual a principal medida utilizada por sua empresa em suas operações diárias?

	Question Title
	* Considerando a medida utilizada acima, qual a quantidade de carga movimentada no ano de 2017 pela sua empresa?
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	* Qual o valor em Reais (R$) estimado das cargas totais transportadas por sua empresa em 2017, considerando as faixas abaixo?
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	* Qual(is) é(são) o(s) entrave(s) e/ou dificuldade(s) enfrentada(s) pelo(s) Operador(es) Logístico(s) em sua(s) operação(ões)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual o impacto dos itens abaixo sobre o frete?

	Question Title
	* O que a sua empresa tem feito para reduzir os custos logísticos?

	Question Title
	* O Brasil parou nos últimos dias com a paralisação dos caminhoneiros. E, uma de suas reivindicações foi a tabela do frete mínimo que dividiu opiniões por todo o Brasil. Você, como operador logístico, o que acha a respeito disso?
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	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
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	* Informações gerais da empresa

	Question Title
	* Qual(is) o(s) segmento(s) de atuação (CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica) da sua empresa com base no(s) cartão(ões) de CNPJ?

	Question Title
	* Qual(ais) a(s) região(ões) em que sua empresa atua de maneira expressiva?

	Question Title
	* Em qual região fica localizada a matriz de sua empresa?

	Question Title
	* Selecione o(s) mercado(s) de atuação(ções) da sua empresa

	Question Title
	* Selecione o(s) serviço(s) prestado(s) pela sua empresa:


	PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL
	Question Title
	* Qual a área total de sua armazenagem em m2?
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	* Qual o número de veículos próprios e agregados em sua frota?
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	Question Title
	* Qual(is) a(s) Certificação(ções) que sua empresa possui?

	Question Title
	* Você, como um Operador Logístico no Brasil, como avalia a qualidade da infraestrutura disponível, levando em consideração os itens abaixo?

	Question Title
	* Com relação à legislação regulamentar brasileira sobre o Operador Logístico, que nota você daria? Ela é simples? É suficiente? Cria barreiras ou facilita as relações comerciais? Para essa resposta, assinale um número de 1 até 5 que representa mais fielmente a sua opinião, sendo 1 = Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom.

	Question Title
	* Seguindo os mesmos critérios, onde a nota 1= Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom, que nota você daria quando o assunto é questão fiscal/tributária e trabalhista? Os impostos são unificados? Existe bi-tributação? São claros e de fácil entendimento? As relações de trabalho são flexíveis? Existe acordos coletivos? Leve em consideração esses pontos para dar sua resposta abaixo.

	Question Title
	* Qual foi sua Receita Operacional Bruta (ROB) no Brasil em 2017 (em R$)?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de CLT em que sua empresa se enquadra conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de terceirização ou terceirizados, conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Quais as causas da terceirização?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação CLT?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação por terceirizações?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em tributos (CSLL,IRPJ,PIS,COFINS,ICMS e ISS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em encargos trabalhistas (INSS e FGTS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em OPEX ( Investimentos realizados na produção e manutenção do negócio)

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em CAPEX (Investimentos em bens de capital – equipamentos e instalações)

	Question Title
	* Considerando o percentual investido por sua empresa acima, poderia nos informar em qual(is) área(s) está(ão) focada(s) esse(s) investimento(s)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual a principal medida utilizada por sua empresa em suas operações diárias?

	Question Title
	* Considerando a medida utilizada acima, qual a quantidade de carga movimentada no ano de 2017 pela sua empresa?

	Question Title
	* Qual o valor em Reais (R$) estimado das cargas totais transportadas por sua empresa em 2017, considerando as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual(is) é(são) o(s) entrave(s) e/ou dificuldade(s) enfrentada(s) pelo(s) Operador(es) Logístico(s) em sua(s) operação(ões)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual o impacto dos itens abaixo sobre o frete?

	Question Title
	* O que a sua empresa tem feito para reduzir os custos logísticos?

	Question Title
	* O Brasil parou nos últimos dias com a paralisação dos caminhoneiros. E, uma de suas reivindicações foi a tabela do frete mínimo que dividiu opiniões por todo o Brasil. Você, como operador logístico, o que acha a respeito disso?
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	* Qual(is) a(s) Certificação(ções) que sua empresa possui?

	Question Title
	* Você, como um Operador Logístico no Brasil, como avalia a qualidade da infraestrutura disponível, levando em consideração os itens abaixo?

	Question Title
	* Com relação à legislação regulamentar brasileira sobre o Operador Logístico, que nota você daria? Ela é simples? É suficiente? Cria barreiras ou facilita as relações comerciais? Para essa resposta, assinale um número de 1 até 5 que representa mais fielmente a sua opinião, sendo 1 = Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom.

	Question Title
	* Seguindo os mesmos critérios, onde a nota 1= Péssima; 2 = Ruim; 3 = Razoável; 4 = Bom; 5 = Muito Bom, que nota você daria quando o assunto é questão fiscal/tributária e trabalhista? Os impostos são unificados? Existe bi-tributação? São claros e de fácil entendimento? As relações de trabalho são flexíveis? Existe acordos coletivos? Leve em consideração esses pontos para dar sua resposta abaixo.

	Question Title
	* Qual foi sua Receita Operacional Bruta (ROB) no Brasil em 2017 (em R$)?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de CLT em que sua empresa se enquadra conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual o total de colaboradores (headcount) medido em dezembro de 2017 no regime de terceirização ou terceirizados, conforme as faixas abaixo?

	Question Title
	* Quais as causas da terceirização?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação CLT?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) gasto por sua empresa com colaboradores (headcount) contratados em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB), levando em consideração o regime de contratação por terceirizações?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em tributos (CSLL,IRPJ,PIS,COFINS,ICMS e ISS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual (%) pago em encargos trabalhistas (INSS e FGTS) em 2017 por sua empresa em relação à sua Receita Operacional Bruta (ROB)?

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em OPEX ( Investimentos realizados na produção e manutenção do negócio)

	Question Title
	* Qual o percentual de investimento feito pela sua empresa em relação à Receita Operacional Bruta (ROB) em 2017 (em %) levando em consideração a porcentagem em CAPEX (Investimentos em bens de capital – equipamentos e instalações)

	Question Title
	* Considerando o percentual investido por sua empresa acima, poderia nos informar em qual(is) área(s) está(ão) focada(s) esse(s) investimento(s)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual a principal medida utilizada por sua empresa em suas operações diárias?

	Question Title
	* Considerando a medida utilizada acima, qual a quantidade de carga movimentada no ano de 2017 pela sua empresa?

	Question Title
	* Qual o valor em Reais (R$) estimado das cargas totais transportadas por sua empresa em 2017, considerando as faixas abaixo?

	Question Title
	* Qual(is) é(são) o(s) entrave(s) e/ou dificuldade(s) enfrentada(s) pelo(s) Operador(es) Logístico(s) em sua(s) operação(ões)? Favor assinalar a(s) principal(is) dentre a(s) opção(ões) listada(s) abaixo.

	Question Title
	* Qual o impacto dos itens abaixo sobre o frete?

	Question Title
	* O que a sua empresa tem feito para reduzir os custos logísticos?

	Question Title
	* O Brasil parou nos últimos dias com a paralisação dos caminhoneiros. E, uma de suas reivindicações foi a tabela do frete mínimo que dividiu opiniões por todo o Brasil. Você, como operador logístico, o que acha a respeito disso?
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