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CESAR MEIRELES: A logística sem adjetivos
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Instalada no Condomínio Villa 
Lobos Office Park, na Vila Ham-
burguesa, em São Paulo (SP), 

a ABOL (Associação Brasileira de 
Operadores Logísticos) tem 31 asso-
ciados, representantes dos maiores 
grupos internacionais e nacionais. O 
setor conta com 269 empresas que 
faturam R$ 81,4 bilhões e empregam 
1,4 milhão de pessoas direta e indire-
tamente. Em 2018, essas empresas 
contribuíram com R$ 23,4 bilhões em 
impostos. 

O baiano Cesar Meireles dirige a 
associação desde que foi fundada, 
em 2012, após acumular experiên-
cias na área pública, para o gover-
no da Bahia, e privada, para grupos 
como Columbia Nordeste, Integral/
Lachmann, Santos-Brasil e TPC (Ter-
minal Portuário de Cotegipe), entre 
outros. É graduado em Administra-
ção de Empresas, pós-graduado em 
Marketing pela UPE (Universidade de 
Pernambuco), mestre em Administra-
ção pela UFBA (Universidade Federal 
da Bahia) e pós-graduado em Desen-
volvimento de Conselheiros pela Fun-
dação Dom Cabral.

BRASPRESS NEWS - Como a 
atividade logística evoluiu desde 
quando era um departamento das 
transportadoras?
CESAR MEIRELES - A ABOL ado-
tou a definição do OL (Operador Lo-
gístico), que é um consenso mundial. 
Por isso, digo que logística integrada 
é pleonasmo vicioso. O OL é a pessoa 
jurídica capacitada a prestar, através 
de um ou mais contratos, por meios 
próprios e/ou por intermédio de ter-
ceiros, os serviços de transporte (em 
qualquer modal), armazenagem (em 
qualquer condição física ou regime 
fiscal) e gestão de estoque (utilizando 
sistemas e tecnologia adequada). 

BRASPRESS NEWS - Por que 
criar uma associação própria, se a 
NTC já tinha uma vice-presidência 
dedicada?
CESAR MEIRELES - Quando a 
atividade se intensificou, graças à 
liberdade de mercado e à globaliza-Cesar Meireles é o presidente da entidade desde 2012
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ção, aumentou a insegurança jurídica. 
Por esse motivo, em 2011 as empre-
sas formaram um grupo para estudar 
melhor o chamado 3PL (Third-Party 
Logistic Provider) – o prestador de ser-
viços terceirizados. Os operadores com 
origem no transporte rodoviário de 
cargas procuravam a NTC&Logística, à 
qual eram associados, para tirar suas 
dúvidas. O OL trazia um conjunto de 
atividades que extrapolava a atividade 
de transporte que a NTC tinha a tra-
dição de defender. Como os grandes 
operadores que estavam chegando 
do exterior não tinham filiação à NTC, 
houve a necessidade de criar a ABOL.

BRASPRESS NEWS - Como a 
operação logística se desenvolveu?
CESAR MEIRELES - A atividade 
vem se consolidando desde a déca-
da de 1990, quando o Brasil deixou 
de ser um mercado fechado. Tivemos 
alguns marcos épicos, como a Cons-
tituição de 1988, que possibilitou a 
passagem dos serviços públicos ao 
setor privado, como portos, ferrovias 
e rodovias. No exterior, a queda do 
muro de Berlim, que pôs fim à Guerra 
Fria, foi fundamental para a economia 
mundial. Surgem então o Mercosul e 
a União Europeia, e começa a globali-
zação. Atividades únicas, como trans-
porte, despacho aduaneiro e opera-
ção de armazém geral passaram a 
ser demandadas de forma integrada, 
decorrendo daí a terceirização (out-
sourcing). A concorrência aumenta, 
e as empresas entram numa reenge-
nharia, com downsizing (enxugamen-
to), para competirem no novo modelo 
global. Assim começa a ser forjado o 
operador logístico.

Em 1994, com o fim da inflação no 
Brasil, foi despertado o interesse pela 
redução de custos e pela qualidade 
via programas ISO 9000. Em 1995, 
uma nova legislação iguala as empre-
sas brasileiras às internacionais, e os 
grandes operadores logísticos inter-
nacionais começam a chegar ao Bra-
sil. Os OLs internacionais adquirem 
empresas brasileiras, e as remanes-
centes passam a ter as internacionais 
como referencial de benchmark. 

BRASPRESS NEWS - Qual o papel 
da ABOL?
CESAR MEIRELES - A ABOL nas-
ceu com a regra principal de aplicar o 
que é baseado em fatos e dados, em 

estudos acadêmicos e técnicos bem 
fundamentados. A ABOL produz con-
teúdo e é fonte de dados e informa-
ções para as instituições acadêmicas  
e o governo. Fazemos trabalhos com-
parativos e análises mundo afora. Por 
isso, desenvolvemos muitos estudos 
e dados do perfil atualizado do setor. 

No final de 2013 para 2014, con-
vidamos as melhores consultorias, 
instituições acadêmicas e escritórios 
de advocacia para elaborar estudos 
visando à regulamentação do OL. Ga-
nharam a concorrência a consultoria 
KPMG, a empresa de advocacia Ma-
tos Filho e a Fundação Dom Cabral. 
Conseguimos construir um estudo que 
reproduzia o operador logístico 3PL 
no Brasil e no mundo. Realizamos em 
torno de 20 workshops, bebendo nas 
fontes que contemplassem todas as 
variáveis para entender a insegurança 
jurídica que nos preocupava. 

No começo, buscávamos uma 
CNAE (Classificação Nacional de  
Atividade Econômica), algo que o 
OL não tinha, mas acabamos por 
descobrir que a CONCLA (Comissão 
Nacional de Classificação), do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), dependia da ONU (Or-
ganização das Nações Unidas) para 
criar uma nova CNAE. Consultamos 
o IBGE, a Receita Federal e outros 
órgãos públicos. Assim, concluímos 
que esse caminho, além de penoso, 
poderia ser inócuo.

BRASPRESS NEWS - Por quê?
CESAR MEIRELES - O grande 
problema nosso está em termos ma-

triz tributária, fiscal, previdenciária, 
trabalhista e sindical muito complexa. 
Esperamos que a reforma tributária 
traga em definitivo o imposto único 
IVA (Imposto de Valor Agregado), pois 
em países com IVA a CNAE é secun-
dária. Abortamos a busca pelo CNAE 
e optamos por um projeto de lei para 
o marco regulatório. 

BRASPRESS NEWS - Como é 
esse projeto?
CESAR MEIRELES - Traz dois 
componentes. O primeiro trata do 
conceito: definição, taxionomia e ativi-
dades, definindo as operações como 
transporte, com seus ativos ou como 
contratador de transportadora – ETC 
(Empresa de Transporte Rodoviário 
de Carga) ou TCA (Transportador Ro-
doviário Comercial Autônomo). O OL 
busca a eficiência, seja no transporte 
rodoviário, ferroviário, de cabotagem, 
hidroviário ou multimodal; armaze-
nagem geral, alfandegada, terminal, 
fiscais ou depósito para terceiros; 
gestão de estoque em instalações 
próprias ou de terceiros ou in house; 
montagens de kits, instalação de rótu-
los manuais e selos do Inmetro (Insti-
tuto Nacional de Metrologia, Normali-
zação e Qualidade Industrial), do SIF 
(Serviço de Inspeção Federal) ou de 
segurança.

O segundo bloco propõe atuali-
zar o Decreto n.º 1.102, de 1903, que 
regulamenta a armazenagem geral. 
Esse projeto contribui para a econo-
mia do País e não impõe qualquer 
barreira para a entrada de empresa 
no mercado logístico. 

A ABOL (Associação Brasileira de Operadores Logísticos) possui 31 associados que representam 
grandes grupos nacionais e internacionais
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BRASPRESS NEWS - O OL não se 
confunde com o OTM (Operador de 
Transporte Multimodal)?
CESAR MEIRELES - O OTM é 
um movimento mundial, assim como 
o OL. A diferença está no fato de o 
OTM fazer operações em diferentes 
modais, mas não armazenagem nem 
gestão de estoque. O OL pode ser um 
OTM, mas não o contrário. Apesar de 
a regulamentação ter 20 anos, o OTM 
ainda não opera na prática porque 
não consegue emitir um só conheci-
mento de carga para os modais. 

BRASPRESS NEWS - Se aprovada 
a regulamentação, o que vai mudar?
CESAR MEIRELES - O projeto vai 
dar mais transparência e maior clareza 
a todos os órgãos internos, para que 
haja maior segurança jurídica. O Proje-
to de Lei está pronto para tramitar e já 
foi apresentado a alguns parlamenta-
res, mas ainda precisa do apoio de to-
das as seções da CNT (Confederação 
Nacional do Transportes). Já foi tam-
bém submetido a técnicos, juristas e 
especialistas, sendo reconhecidamen-
te constitucional, republicano e porta-
dor de benefícios e segurança jurídica. 

BRASPRESS NEWS - O setor é 
muito concentrado?
CESAR MEIRELES - Ao contrário, 
é muito aberto; estimula a concorrên-
cia, a liberdade, e é um grande contri-
buinte. As 21 maiores empresas inter-
nacionais que operam no Brasil não 
ultrapassam 24% do mercado. 

BRASPRESS NEWS - O cresci-
mento do e-commerce aumentou a 
demanda do OL?
CESAR MEIRELES - O e-commer-
ce é o serviço essencial do operador 
logístico: recebe e entrega mercado-
rias de/para o mundo inteiro. O OL re-
solve os problemas atendendo a toda 
a cadeia logística.

BRASPRESS NEWS - Quais os ris-
cos de contratar terceiros?
CESAR MEIRELLES - O embarca-
dor vai contratar um prestador de ser-
viços que será responsável por toda 
a cadeia. Se houver um problema em 
qualquer das etapas, a reclamação 
será com quem assinou o contrato. O 
OL, que precisa ser um bom gestor, 
é contratado para constituir uma solu-

ção integrada. Às vezes o frete mais 
caro pode trazer vantagens no transit 
time, na melhor estruturação da mer-
cadoria com zero avaria ou no seguro 
menor. O importante é que o cliente 
seja bem atendido em todas as fases. 

BRASPRESS NEWS - Como a 
ABOL enfrentou o tabelamento do 
frete dos transportadores autôno-
mos após a greve?
CESAR MEIRELES - Os autôno-
mos são nossos parceiros, mas nos 
posicionamos contra a tabela de frete. 
Temos como cláusula pétrea o livre 
mercado e como base e fundamento 
a livre concorrência. Consideramos 
inconstitucional o controle de preços, 
porque traz uma lógica que não se 
sustenta. Entramos com mandado de 
segurança para que nossos associa-
dos não sejam multados por interpre-
tação errada da cobrança da tabela.

BRASPRESS NEWS - Como con-
ciliar o valor do frete do autônomo 
com a política de correção de preço 
do diesel?
CESAR MEIRELES - Em outros lu-
gares do mundo, o diesel é excluído 
na composição de custos do transpor-
te por causa das variações de preço. 
Na navegação existe uma sobretaxa 
de combustível que é calculado por 
fora. Isso poderia ser adotado no frete 
rodoviário. 

Os autônomos queriam estabilida-
de de preços e previsibilidade de au-
mentos dos preços do diesel, e não a 
tabela. A revisão do preço de combus-
tível deveria dar alguma previsibilidade 
a quem opera (não só o autônomo), 
mas o momento político era muito 
conturbado, e isso contribuiu para um 
pacote de soluções que não deu certo. 

BRASPRESS NEWS - O senhor 
acha que ainda pode acontecer uma 
greve dos caminhoneiros?
CESAR MEIRELES - Acho que não. 
Estamos todos preocupados com a 
economia, vivendo um momento de 
esforço coletivo de apoiar o desenvol-
vimento econômico. Temos 12 milhões 
de desempregados, o País vai crescer 
menos de 1% neste ano. Precisamos 
ter um olhar republicano a um governo 
que acabou de ser inaugurado. 

O Brasil tem passado por alguns 
incidentes e acidentes, como incên-
dios na Amazônia, petróleo nas praias 
do Nordeste e rompimento das barra-
gens em Minas – que redundam em 
mais desemprego. Há ainda a imi-
nente crise econômica mundial e a 
situação dos vizinhos Colômbia, Peru, 
Equador, Chile e Argentina, que dão 
sinais de instabilidade. Então eu pen-
so que devemos ter paciência e dar 
apoio para que haja reversão dessa 
perspectiva. 

BRASPRESS NEWS - Como a si-
tuação pode melhorar?
CESAR MEIRELES - Não podemos 
dar importância maior ao combustível 
do que aos outros problemas, como a 
infraestrutura, que tem recebido muito 
pouco investimento. Tenho certeza de 
que a reforma tributária, se aprovar o 
IVA, vai desestimular a guerra fiscal e 
reduzir os custos fiscais. A privatiza-
ção da infraestrutura em execução vai 
refletir em novos investimentos e con-
tribuir para a redução de custos com 
melhoria do ambiente econômico. Há 
mais de uma década não investimos 
mais de 0,70% do PIB (Produto Inter-
no Bruto) em logística do transporte. 
Há muita precariedade na infraestru-
tura, o que impede o Brasil de crescer.

“A ABOL (Associação Brasileira de Operadores Logísticos) produz conteúdo e é fonte de dados e 
informações para as instituições acadêmicas e o governo”, declarou Cesar Meireles
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