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Na verdade, o que é de fato um Operador Logístico? 

É um transportador? 

Sim, mas não só um transportador!!!  

É um armazenador? 

Sim, mas não só um armazenador!!!  



Se não é apenas transportador, nem somente armazenador...  

...é, então, um distribuidor? 

NÃO, não é um distribuidor!!!  

Um Operador Logístico NÃO compra e NÃO vende nada!!! 

De igual forma, NÃO produz nada!!! 



Operações Logísticas compreendem, dentre outras correlatas, as atividades de: 

1. Recebimento, carga, descarga e expedição. 
2. Unitização e desunitização. 

3. Fracionamento, consolidação e desconsolidação. 
4. Movimentação de cargas. 

5. Armazenagem geral, alfandegada, depósito para terceiros e frigorificada; ou 
seja, em qualquer condição e em todos os regime fiscais. 

6. Gestão de estoque (inventário) em toda a cadeia de valor. 
7. Separação (picking), embalagem para transporte (packing), reembalagem, 

selagem (selos e lacres de segurança). 
8. Etiquetagem (labeling), inserção de manuais e nacionalização de rótulos. 

9. Montagem de kits (kitting) e processamento de pedidos. 
10. Crossdocking, distribuição física e gerenciamento de transporte 

(em qualquer modal). 
11. Inspeção e controle de qualidade. 



Para construir essa agenda e esclarecer o assunto, surge a ABOL! 

Como prioridade dessa agenda, estabeleceu-se a seguinte pauta: 

1. Operadores Logísticos (OLs) ou Third Party Logistics Providers (3PLs), representam um setor 
novo com não mais de 30 anos. 

2. Não têm um marco regulatório específico, ou seja, não dispõem de uma Classificação 
Nacional de Atividade Econômica (CNAE). 

3. Originado no Transporte Rodoviário de Carga (TRC) e no Armazém Geral (AG), ainda é 
comumente tratado como tal. 

4. Players do setor, embarcadores, órgãos anuentes e intervenientes, ainda não têm a exata 
clareza da sua definição. 

5. Como resultado da falta de uma CNAE e da inexata compreensão conceitual, convive-se com 
insegurança jurídica e ainda há dúvidas quanto a extensão de sua atuação!!! 



Conquistas importantes têm sido auferidas! 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) reconhece a taxonomia do 
Operador Logístico, definida pela ABOL. 

Valor Setorial – 
Logística, Março de 

2014 – Pág.72 



Conquistas importantes têm sido auferidas! 

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) 

Foi o segundo ente público a reconhecer a atividade do OL, tendo, em 

novembro de 2014, editado Regime Especial para o armazenamento em um 

só “domicílio armazenador”, de vários regimes fiscais, com múltiplas  

operações, como fluxos diversos, natureza de compatibilidade de 

mercadorias e temperaturas diferentes, particularidades relacionadas à 

validade e ciclo de armazenagem etc. 



...e os outros órgãos anuentes e intervenientes, como pensam? 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 

Tem compreensão confusa do OL, ora na qualidade de transportador, ora na 

de armazenador e, não raramente, o confunde como distribuidor... 

Isso se espraia para as Covisas estaduais e Visas municipais. 



...e os outros órgãos anuentes e intervenientes, como pensam? 

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 

“O OTM realiza contrato com o cliente por todo o serviço, emitindo o 
Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas. Posteriormente, contrata 

os transportadores de cada modal, assim como os serviços adicionais 
necessários (armazenagem, coleta etc). Assim, o OTM se responsabiliza pelo 

serviço perante o Cliente até a entrega ao destino (porta-a-porta). 
Por outro lado, o Operador Logístico não emite conhecimento, ao contrário, 

somente promove o contato entre o cliente e cada prestador de serviço.  
O foco principal do OTM é o transporte da carga sendo os demais serviços 

considerados acessórios, enquanto o foco do operador logístico é gerenciar 
o abastecimento ou a distribuição para o contratante.” 



Qual a taxonomia aprovada pela ABOL? 

“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, armazenagem e gestão de 

estoque.” 



Onde mais 
podem atuar 

os 
Operadores 
Logísticos? 

As CNAEs das Atividades Logísticas 

4911-6 - Transporte 
Ferroviário de Carga. 

Operador Logístico (OL) 
Ocorre, todavia, que não há uma CNAE específica para o OL, o 

que termina por dificultar sua compreensão por muitos dos 
stakeholders! 

4930-2 - Transporte 
Rodoviário de Carga. 

5011-4 - Transporte 
Marítimo de Cabotagem. 

5012-2 - Transporte 
Marítimo de Longo 

Curso. 

5021-1 - Transporte por 
Navegação Interior de 

Carga. 
5120-0 - Transporte 

Aéreo de Carga 

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

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

5212-5 - Carga e Descarga. 

5231-1 - Gestão de Portos e Terminais: 
5231-1/02 - Operações de Terminais. 

5232-0 - Atividades de Agenciamento Marítimo. 

5250-8 - Atividades Relacionadas à Organização de 
Transporte de Carga: 

5250-8/01 - Comissária de Despacho. 
5250-8/02 - Atividades de Despachantes Aduaneiros. 
5250-8/03 - Agenciamento de Cargas, Exceto para o 

Transporte Marítimo. 
5250-8/04 - Organização Logística do Transporte de Carga. 
5250-8/05 – Operador de Transporte Multimodal (OTM). 

5320-2 - Atividades de Malote e de Entrega: 
5320-2/01 - Serviço de Malote Não Realizado pelo Correio 

Nacional. 

= Setores regulados 

= Setores não regulados ou com vazios 
regulatórios. 
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Principais CNAEs utilizadas pelos Operadores Logísticos no Brasil 

Transporte rodoviário 
de carga (CNAE 2.2: 

49.30-2) 

Atividades abrangidas pela CNAE 49.30-2 (Transporte Rodoviário de Cargas): 
(i) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
municipal (49.30-2/01). 
(ii) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal, interestadual e internacional (49.30-2/02). 
(iii) Transporte rodoviário de produtos perigosos (49.30-2/03). 

Armazenamento 
(CNAE 2.2: 52.11-7) 

Atividades abrangidas pela CNAE 52.11-7 (Armazenamento): 
(i) Armazéns gerais – emissão de warrant (52.11-7/01). 
(ii) Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-
móveis (52.11-7/99). 

Carga e descarga 
(CNAE 2.2: 52.12-5) 

Atividades abrangidas pela CNAE 52.12-5 (Carga e Descarga): 
(i) Baldeação, baldeio; serviços de. 
(ii) Carga e descarga com locação de mão-de-obra e equipamento de 
movimentação ao contratante; serviços de. 
(iii) Carga e descarga; serviços de. 
(iv) Carga; movimentação de. 

Atividades relacionadas 
à organização do 

transporte de carga 
(CNAE 2.2: 52.50-8) 

Atividades abrangidas pela CNAE 52.50-8 (Atividades relacionadas à 
organização do transporte de carga): 
(i) Comissaria de despachos (52.50-8/01). 
(ii) Atividades de despachantes aduaneiros (52.50-8/02). 
(iii) Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo (52.50-8/03). 
(iv) Organização logística do transporte de carga (52.50-8/04). 
(v) Operador do transporte multimodal – OTM (52.50-8/05). 

De um modo geral, quais são as CNAEs preponderantes dos Operadores Logísticos? 

Mas a elas 
não se 

restringem, 
claro!!! 



Para uma total compreensão, disponibilizamos – gratuitamente – no site da ABOL, 
www.abolbrasil.org.br, estudo completo realizado em 2014/2015 com KPMG Consulting, 
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados e Fundação Dom Cabral (FDC): 

Entregas do Estudo: 

1. Contextualização do setor, taxonomia e tamanho do mercado. 

2. Benchmarking referente a marco regulatório, boas práticas, 
certificações, estrutura etc. 

3. Marco legal – Brasil e mundo. 

4. Norma de Pré-Qualificação do Operador Logístico (NPQ-OL). 

5. Código de Boas Práticas do Operador Logístico (CBP-OL). 

6. Processo de certificação e Selo ABOL. 

7. Cesta de KPIs e indexadores – Índice Nacional de Custos de 
Armazenagem e Gestão de Estoque (INCA). 



O estudo mostra o tamanho do mercado dos Operadores Logísticos, conforme segue: 

Tamanho do mercado de operadores logísticos (2014) 159 empresas 

Faturamento total estimado (2013)  

Faturamento médio anual por empresa (2013) 

Empregos diretos (CLT: 177.521 + Terceiros: 66.031) (2014) 

Empregos indiretos  - cadeias periféricas (2014) 

R$ 44,3 bilhões 

R$ 278,6 milhões  

243.552 funcionários 

466.532 empregos 

Total pessoal empregado - empregos diretos + indiretos) (2014) 710.084 pessoas 

Tributos recolhidos (2013) 

Encargos trabalhistas recolhidos (2013) 

Investimentos previstos: próximos 3 anos (R$ 608,2 milhões) 

R$  7,2  bilhões 

R$ 2,0 bilhões  

5,7 % do faturamento bruto 

Gastos anuais da indústria brasileira: logística integrada (2013) R$  118,4  bilhões 



• Existem no Brasil cerca de 159 empresas consideradas operadores logísticos. 

• Dessas, aproximadamente 15% (quinze) atuam no setor de medicamentos, 

insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes, alimentos e 

demais produtos sob regulação da Anvisa. 

• Das empresas que atuam com produtos regulados pela Anvisa, as maiores e 

mais tradicionais são filiadas à ABOL. 

• Em contrapartida, existem no Brasil mais de 160.000 empresas de 

transportes rodoviários de carga (ETC) e mais de 645.000 transportadores 

autônomos (TAC). 

Quais diferenciais pode-se esperar dos Operadores Logísticos para o setor 
farmacêutico? 



• Assim como no mundo, também no Brasil, os Operadores Logísticos são os atores mais 

plenamente capacitados para o manuseio, transporte, armazenagem, gestão de estoques  

e trato de produtos sensíveis e controlados (one stop shopping). 

• A excelência operacional, os elevados investimentos em treinamento, em capacitação, em 

boas práticas, em QSSMA, em hardware, software, tecnologia e inovação, em frota e 

certificações, permitem aos embarcadores, aos anuentes, intervenientes e reguladores, 

principalmente à Anvisa, uma gestão assertiva, transparente e responsável. 

• A ABOL trabalha na regulamentação e no reconhecimento do setor por entender que dessa 

forma as condições se vêem ainda mais estruturadas e fortalecidas para adicionar cada vez 

mais valor aos serviços prestados! 

Quais diferenciais pode-se esperar dos Operadores Logísticos para o setor 
farmacêutico? 



E qual é a importância real dos Operadores Logísticos para o setor farmacêutico? 



E qual é a importância real dos Operadores Logísticos para o setor farmacêutico? 

• Trata-se de um setor de elevada complexidade! 
• Muitos são os atores, partes interessadas, anuentes e 

intervenientes! 
• O alto valor agregado aumenta o risco de roubo de carga e 
sinistros por acidentes, o que eleva o custo do seguro em toda 

a cadeia de valor. 
• Por outro lado, a extensão territorial do país, as restrições aos  

acessos urbanos e o anacronismo da infraestrutura viária, são 
ofensores à logística de medicamentos. 



Desafios do setor: extensão territorial , anacronismo viário e clima 

 Extensão continental, a 5ª maior área territorial 

mundial. 

 População: 204 Milhões. 

 Temperatura Média: Acima de 20ºC. 

 27 estados e 5600 municípios. 

 A distância entre Capitais dos Estados varia de 

105 Km até 6.800 km. 

 Infraestrutura viária anacrônica. Cerca de 1,7 

milhão de quilômetros de estradas, sendo 80% 

das rodovias não pavimentadas. 

 Processos operacionais complexos e sofisticados. 

19,60% 2,90% 

4,10% 

0,90% 
72,50% 

Avaliação das Condição das Rodovias 
Pavimentadas - em % Boa

Muito boa

Ruim

Muito Ruim

Precária
Obs: de Lisboa a Berlim: 2.313 Km 

Os desafios 
são hercúleos! 
Os OLs, aqui e 

no mundo, 
estão aptos e 
capacitados a 

prestar 
serviços com 
elevado grau 

de capacidade 
técnica!  



Desafios do setor: características da operação 

GYN 

Sudeste 

Sul 
Necessidades 

Especiais: 
Monitoramento de 
Temperatura, Troca 

de Embalagem/ 
Gelo. 

Logística 
Outbound: 

Atuação no modal 
aéreo e rodoviário 
com atendimento 
nacional em até 

48 horas. 

Logística Inbound: 
Atuação nos 

modais Aéreo e 
Marítimo. Maior 
parte da matéria 

prima é importada. 

Perfil de entrega  
de acordo com as  

restrições de 
tempo , 

condições da 
embalagem e 
temperatura.  

Controle / monitoramento de temperaturas nos CDs e veículos de transporte (2ºC a 

8ºC e 15º a 25º) e validade (First Expiry, First Out - FeFo) 

Complexidade Operacional:  
Uma carga = um medicamento = uma vida  

Modelo de 
Distribuição: 

Centralizado (um 
CD) e  

Descentralizado 
(Vários CDs 
Regionais). 

Concentração da Indústria Farmacêutica, 

Mercado Consumidor e Portos de Entrada de 

Produtos Importados. 

 
 

Por tratar-se de um 
setor com elevada 

complexidade 
operacional e, por 

outro lado vital 
para a sociedade, a 
ruptura no supply 

chain é fatal! 
Se por um lado o 

prejuízo é 
irrecuperável, por 

outro, são vidas em 
jogo! 

 
 



O elevado nível de excelência e capacitação do 
Operador Logístico (OL). 

Há uma evidente diferenciação entre um OL e um Prestador 
de Serviço Logístico (PSL) tradicional. 



A diferença entre um PSL e um OL (3PL) 

• Serviços genéricos (padronizados). 

• Atividades únicas, isoladas 
(ex.:transporte e armazenagem). 

• Foco na redução de custo de tarifa 
(ex.: transporte e armazenagem). 

• Contratos de curto e médio prazo 
(meses ou até um ano). 

• Prestador de Serviço Logístico (PSL) 
tem expertise em uma atividade 

(ex.: transporte ou armazenagem). 

• Negociações rápidas para 
fechamento do contrato (semanas). 

• Responsável pela contratação não 
tem nível gerencial/direção.  

• Serviços sob medida 
(personalizados). 

• Projetos desenvolvidos by demand. 

• Múltiplas atividades integradas. 

• Foco na redução do custo total e 
não na tarifa de um ou mais 

atividades. 

• Flexibilidade de montagem de 
projetos. 

• Foco na melhoria dos níveis de 
serviço (SLAs). 

• Contratos de longo prazo (3, 5 anos 
ou mais). 

• Entendimento na solução de 
problemas. 

• Negociações demoradas (meses). 

Prestador de Serviço 
Logístico (PSL) tradicional 

Operador Logístico (OL) / 
Third Party Logistic Provider 

(3PL) 

Nota: Adaptado de Panorama ILOS, 2015 – Operadores Logísticos e Ferrovias, pág. 25. 



Nível de exigência em gestão corporativa nos Operadores Logísticos 

Pessoas 

Tecnologia 

Legislação Infraestrutura 

Processos 



Para atuar nesse segmento, além dos requisitos regulamentares/legais, o Operador 
Logístico necessita investir intensivamente em: 

1. Contratação de mão de obra qualificada (capacidade técnica-operacional). 

2. Elevado e continuado investimento em treinamento e capacitação. 

3. Infraestrutura sofisticada e customizada para atender as especificidades dos 

projetos.  

4. Adequação e customização de armazém e frota. 

5. Tecnologia da Informação de ponta (global). 

6. Atenção dedicada aos processos de Qualidade, Saúde, Segurança e Meio 

Ambiente (QSSMA) / Health, Safety, and the Environment (HSE) => SAFETY. 

7.  Segurança Patrimonial => SECURITY. 

8. Elevada governança corporativa e gestão de compliance. 

Nível de exigência em gestão corporativa nos Operadores Logísticos 



Investimentos: Operador Logístico é uma atividade de capital intensivo 
Tecnologia, capacitação técnica, infraestrutura e frota: 

1. Armazéns padrão mundial (12m pé direito, resistência operacional de piso, docas  

 multipropósito), climatizados com controle contínuo de temperatura e umidade. 

2. Antecâmara, câmara fria, câmara de congelados e sala limpa. 

3. Áreas para produtos apreendidos, controlados, quarentena, cofres (valor agregado). 

4. Veículos refrigerados, isotérmicos e/ou convencionais, modelo baú fechado e  

 multiprópósito. 

5. Armazéns, veículos, sistemas, embalagens e processos validados por certificadoras  

  nacionais e internacionais. 

6. Sistemas de Gestão de Armazenagem (WMS) e estrutura tecnológica preparados  

 para atuação com os requisitos de Validação dos Sistemas. 

7. Atendimento a  Rastreabilidade, Rádio Frequência (RFID), Sistemas de Picking 
 (picking by voice, picking by light, sorter), interface com os principais ERPs. 



Gestão pela Qualidade Total e Qualidade Assegurada 

 Gestão de requisitos e pré-requisitos legais, nacionais e internacionais.  

 Gestão da Rotina Operacional e pelas Diretrizes. 

 Certificações de Sistemas de Gestão pela Qualidade (SGQ). 

 Manutenção da conformidade regulatória. 

 Gerenciamento de controle de pragas. 

 Gerenciamento, investigação e acompanhamento de tratativas de ocorrência. 

 Validação de sistemas computadorizados. 

 Qualificação térmica de ambientes com temperatura e umidade controladas. 

 Calibração de instrumentos de medição. 

 Qualificação de fornecedores críticos. 



Gestão pela Qualidade Total e Qualidade Assegurada 

 Foco na excelência de gestão fundamentada em rígidos controles de 

compliance na governança, na gestão técnica e operacional. 

 Gerenciamento, avaliação e acompanhamento de controle de mudanças. 

 Realização e controle de treinamentos essenciais. 

 Gerenciamento e controle de revisões de documentos controlados pelo SGQ. 

 Gerenciamento de validades de documentos externos. 

 Aplicação de metodologias para melhorias em processos. 

 Tratativas de não-conformidade com gestão e tratamento de reclamações dos 

clientes. 

 Elaboração contínua de revisão de procedimentos. 

 Treinamento e capacitação sistêmica e continuada. 



Sistemas e Gestão  de Controle da Rastreabilidade 

• Através da  RDC nº 54/2013 foi instituída a Rastreabilidade na indústria farmacêutica. 
• O conceito de Rastreabilidade nos Operadores Logísticos sempre fez  parte da Rotina do Dia-a-

Dia Operacional.  
• O Operador Logístico é responsável pela Gestão dos Estoques dos seus clientes, pelo controle 

dos lotes, dos prazos de validade, controle de avaria, em todo o circuito ou processo sob sua 
responsabilidade. 



“Last, but not the least”: quem compõe a ABOL?  

Alemanha Argentina Brasil EUA França Japão Rússia Belgica 

Os 26 
associados 



“Last, but not the least”: quem compõe a ABOL?  

Alemanha Argentina Brasil EUA França Japão Rússia Belgica 

Os 26 
associados 



Posicionamento institucional 

MISSÃO 

Representar, promover e desenvolver 
os Operadores Logísticos do Brasil para que gerem valor de 

forma sustentável. 

Ser reconhecida como a principal associação dos 
Operadores Logísticos do Brasil, com representação 

relevante e eficácia nos resultados aos quais se propõe. 

VISÃO 

Métrica de Relevância:  
> 40% do faturamento do setor 

POR QUE EXISTE? O QUE FAZ? PARA QUEM? 



Posicionamento institucional 

 Ética empresarial e associativa. 

 Respeito às leis nacionais e internacionais. 

 Compromisso com a verdade e a transparência. 

 Comprometimento com a livre concorrência. 

 Valorização das pessoas. 

 Comprometimento com a inovação, boas práticas e 
desenvolvimento tecnológico. 

 Respeito aos associados e parceiros. 

 Atuação responsável. 

VALORES 



Onde estamos? 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
OPERADORES LOGÍSTICOS (ABOL) 

Av. Queiroz Filho, nº 1.700 - Cond. Villa Lobos Office Park 
Sunny Tower - Torre D - Cj.511 - 05.319-000 – Vila Hamburguesa 

São Paulo, SP - Brasil 
Telefones: (11) 3586-6109 / 3586-6373 

cesar.meireles@abolbrasil.org.br 
www.abolbrasil.org.br 



A ABOL em número & figuras  

• Em 04 anos a ABOL cresceu 62,5% em número de associados. Tem como 
meta atingir, até 2018, cerca de 40% de representatividade no setor em 

ROB. Hoje constitui 25% do setor nesse quesito. 

16 
17 

19 
20 

26 

2012 2013 2014 2015 2016
(1ªsem)

+ 62,5% 

• EVOLUÇÃO NA QUANTIDADE DE ASSOCIADOS • ABOL EM NÚMEROS - 2015 

Receita Operacional Bruta (ROB): 

R$11 bi  

Geração de Empregos Diretos: 

53 mil 

Tributos e Encargos: 

R$1,7 bi 

Investimentos: 

R$400 milhões 

Área de Armazenagem (m2): 

7 milhões 



Governança: estrutura organizacional 

Assuntos Jurídicos e 
Regulatórios (DAJR) 

Desenvolvimento do Capital 
Humano (DDCH) 

Excelência Operacional e 
Inovação (DEOI) 

Conselho 
Deliberativo 

Conselho de Ética Conselho Fiscal 

Diretoria Executiva 

Foco em segurança 
jurídica e 

estabelecimento do 
marco regulatório. 

Foco na ação integrada 
para desenvolver e reter 

talentos.  

Foco na promoção da 
competitividade do setor 

através da eficiência e 
boas práticas 
operacionais. 

Staff 



Maior eficiência, menor custo e risco? 

Contrate um Operador Logístico! 

Contate-nos: 
Carlos Cesar Meireles Vieira Filho, MSc. 

Diretor Executivo / CEO 
cesar.meireles@abolbrasil.org.br  

Fones: (11) 3586-6373 / 3586-6109 

Obrigado!!! 

Filiada à 


