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Estratégias logísticas internas
e de distribuição exercem forte
impacto na competitividade das
empresas de celulose e papel
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Escolha por melhores alternativas inbound e outbound são
determinantes para driblar as inúmeras deﬁciências ainda
presentes na infraestrutura brasileira

A

cadeia produtiva extensa, que começa na floresta e termina com o escoamento de uma
grande variedade de produtos a empresas e
consumidores finais, exige um minucioso planejamento logístico por parte dos fabricantes de
celulose e papel. Além de serem determinantes
ao processo fabril, as estratégias logísticas têm forte impacto
na competitividade das empresas. “Considerando-se que existem três produtos principais envolvidos no processo fabril (madeira, celulose e papel), todos transportados em alguma etapa
da produção, é possível ter a dimensão da complexidade logística dessa cadeia produtiva. O ’custo Brasil’, que reflete a deficiência na infraestrutura de transporte do País, desponta como
o grande entrave da indústria nacional”, contextualiza Edésio
Lopes, coordenador do MBA em Infraestrutura de Transportes e
Rodovias do Instituto de Pós-Graduação e Graduação (IPOG).
Os gastos pertinentes à logística de transporte representam
cerca de 30% dos custos operacionais totais dos fabricantes
nacionais de celulose e papel. O setor aposta, contudo, em
diferentes frentes para reduzir tais despesas e chegar a valores mais competitivos. “Atualmente as despesas logísticas de
algumas plantas do setor de celulose de mercado chegam a
valores surpreendentes de 20% a 25% do custo total final”,
exemplifica Carlos Saias, gerente de Infraestrutura e Logística
da Pöyry Tecnologia.
Fazendo um retrospecto dos avanços conquistados nos últimos
anos, Saias afirma que, independentemente da época, todas as
plantas procuram a identificação de um site que tenha as maiores
sinergias entre a logística de insumos e a expedição de produto acabado. “No passado, em razão da menor capacidade das
plantas industriais, a necessidade de áreas de plantio florestal
era menor, mas já com a criação de projetos iniciais otimizados.
Com o desenvolvimento urbano do entorno e a ampliação das
capacidades industriais dentro do site existente, as novas necessidades de plantio acabaram sendo deslocadas para regiões mais
afastadas da planta inicial, criando situações menos otimizadas
de logística florestal no novo incremento”, relata.
Nos novos parques fabris, continua Saias, essas ponderações também são mantidas na procura pelas melhores sinergias, mas as preocupações atuais estão mais direcionadas à
disponibilidade de terra a custos competitivos, à influência
participativa na economia do município (física e econômica) e
à malha viária tronco de interligação. “As questões relaciona-

das à busca por grandes extensões de terra a preços competitivos e sites
industriais próximos a grandes fluxos de água (rios) estão interiorizando
cada vez mais as plantas de celulose. Nesse cenário, a logística terá papel
cada vez mais relevante nos novos projetos”, salienta. Veja os mapas com
a distribuição geográfica dos fabricantes de celulose e papel e a localização das florestas plantadas.
Ainda de acordo com o gerente de Infraestrutura e Logística da Pöyry,
os atuais parques fabris são mais bem planejados e estruturados em seus
diversos modais de inbound (chegada) e outbound (saída), não só pelas
altas demandas envolvidas como também por sua influência socioeconômica. “A título meramente ilustrativo, podemos dizer que uma planta de
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celulose de mercado com cerca de 40 anos de implantação iniciou seu abastecimento florestal com Distância Média de Transporte (DMT) da ordem de 30 a 50
km; hoje, com capacidade duplicada, deve trabalhar na
faixa de 80 a 120 km, o que ocasiona sérios conflitos
de trafegabilidade”, compara Saias.
Além do posicionamento estratégico – desafio que
deve aumentar tanto no caso das plantas existentes
quanto no das novas, pois as opções para bons sites
estão cada vez mais restritas –, a busca por redução de
custos e eficiência operacional inclui a digitalização da
floresta, com foco também em logística. “Todo o processo de transporte tende a ser planejado e gerenciado por
sistemas digitais inteligentes. Esse é o grande projeto
para a área florestal no momento”, pontua Jefferson
Mendes, diretor de Negócios Florestais da Pöyry.
A logística de cada player está diretamente associada
à localização da base industrial e das fontes de suprimento. Hoje, o modal mais utilizado para inbound é o
rodoviário, seguido pelo marítimo/fluvial e pelo ferroviARQUIVO PESSOAL

“Atualmente os custos
logísticos de algumas
plantas do setor de celulose
de mercado chegam a
valores surpreendentes de
20% a 25% do custo total
final”, exemplifica o gerente
de Infraestrutura e Logística
da Pöyry Tecnologia

Lopes: “Considerando-se
que existem três produtos
principais envolvidos no
processo fabril (madeira,
celulose e papel), todos
transportados em alguma
etapa da produção, é
possível ter a dimensão
da complexidade logística
dessa cadeia produtiva”
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ário. “O rodoviário, em regra geral, tem maior atratividade para níveis de transporte de menores distâncias
(até 200 km), quando não é necessário mitigar outras
restrições”, informa Saias.
Na visão de Renato Binoto, professor do MBA Executivo em Logística de Distribuição e Produção do IPOG, a
operação inbound consta entre os maiores impactos econômicos da logística adotada pelos players de celulose e
papel. Considerando-se as cinco etapas importantes no
processo fabril, que incluem insumo, produção, processamento, atacado e varejo, além do cliente final, a linha
produtiva já tem início encarecido, pelo fato de o insumo apresentar um custo elevado para chegar à planta.
“A falta de infraestrutura de transporte brasileira, principalmente nas áreas portuária e ferroviária, faz do modal
rodoviário a única alternativa. Em diversas regiões do
Brasil, encontramos os chamados ‘pontos cegos’ de linhas
ferroviárias, de modo que acaba não havendo mobilidade inteligente de transporte para as plantas produtivas
distribuídas pelo País. A limitação de toras nos veículos
é bem baixa, o que inviabiliza a reunião de uma carga
apropriada para compensar o custo desse transporte. Por
tal motivo, a matéria-prima já chega mais cara à planta
produtiva em comparação aos preços de países com infraestrutura de transporte integrada”, justifica ele.
O professor do IPOG ressalta que a limitação de infraestrutura de transporte no Brasil inviabiliza até mesmo
o uso correto do termo logística, “originário do grego logos, cujo significado remete à arte de calcular, de planejar. Quando há limitação de infraestrutura de transporte,
as empresas simplesmente fazem o transporte da forma
possível, sem conseguir escolher o melhor modal para
determinada etapa do processo fabril. Os fabricantes
ficam dependentes do que está disponível – não necessariamente da melhor alternativa”, lamenta.
Com a matéria-prima dentro dos parques, a movimentação interna de cada planta industrial varia de acordo
com o estado da arte da tecnologia, mas os sistemas
integrados, de modo geral, têm início no recebimento
dos insumos até a fase de expedição. Para o escoamento
dos produtos, as empresas do setor comumente adotam
a integração dos modais rodoviário, ferroviário e marítimo. Nessa etapa, o transporte marítimo está entre os que
mais demandam soluções, na visão de Lopes, coordenador do MBA em Infraestrutura de Transportes e Rodovias
do IPOG. “Embora seja possível ver alguns cases bem-sucedidos, os portos ainda apresentam inúmeros gargalos,
especialmente para a indústria de celulose e papel, cuja
carga tem particularidades de transporte, demandando
equipamentos com maior nível de tecnologia.”
Detalhando o funcionamento do modal, ele explica
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Fabricantes de celulose e papel revelam
detalhes de suas estruturas logísticas

“Todo o processo de
transporte tende a ser
planejado e gerenciado
por meio de sistema
digitais inteligentes.
Esse é o grande
projeto para a área
florestal no momento”,
pontua Mendes

des contam com áreas de programação de embarque,
que definem o local, o conteúdo, o veículo e o horário de
carregamento”, detalha o Ávila. A empresa também dispõe de estruturas de embarque formatadas aos volumes
de produção e conta com depósitos externos estrategicamente localizados para operações de cross docking e
estoques avançados. “Utilizamos os modais rodoviário,
ferroviário e marítimo (incluindo cabotagem), com integração em armazéns e operadores logísticos nos pontos
adequados”, diz ele sobre o modelo de distribuição.
A relevância do fator logístico dentro do processo fabril
leva a profundos estudos sobre os investimentos, “sempre envolvendo as duas fases de movimentação (armazém de fábrica e externo) e o modal de transporte usado
entre os armazéns”, de acordo com Ávila. Para atender
às demandas da Unidade Puma, por exemplo, a Klabin
investiu em infraestrutura logística R$ 1 bilhão dos R$ 8,5
bilhões totais destinados ao empreendimento, englobando novas rodovias de acesso à planta, ponte, armazéns
fabril e portuário, locomotivas, vagões e ramal ferroviário.
Também atenta à importância da otimização logística
de seus parques fabris, em julho último a Fibria firmou

A Fibria firmou parceria com
a VLI para transportar, por
meio de ferrovia, a madeira
adquirida de produtores da
região de Sete Lagoas (MG)
DIVULGAÇÃO FIBRIA

Os sistemas de produção e logística da Klabin são totalmente integrados. Conforme explica Sandro Fabiano
Ávila, diretor de Supply Chain da empresa, a operação,
distribuída por setor de atuação – papel e celulose –,
tem sustentação matricial da área de logística, operando com diretrizes centralizadas.
Na Unidade Puma, a planta de celulose mais recente
da Klabin, instalada em Ortigueira (PR), todo o layout
do projeto foi pensado com um fluxo lógico de produção, desde a entrada da madeira no parque fabril até o
local de saída das composições ferroviárias. “A produção de celulose opera em sintonia com o abastecimento
de eucalipto e pínus, área que gerencia todo o estoque
e a qualidade da madeira de processo. Após as etapas
de produção, os três tipos de celulose (fibra curta, fibra
longa e fluff) são estocados e distribuídos. Todo esse
processo é feito com forte interação entre as áreas de
produção, logística e comercial, visando atender da melhor forma ao mercado e às suas necessidades, além de
otimizar custos e minimizar riscos”, conta Ávila.
O manuseio, a embalagem e a movimentação dos
produtos finais são feitos por equipamentos automáticos, com mínima intervenção dos operadores. “Utilizamos robôs, enfardadeiras e embaladeiras nessa etapa
do processo, garantindo maior segurança das pessoas,
menor índice de desclassificação e contaminação, bem
como maior assertividade da sequência logística”, completa o diretor de Supply Chain.
A estrutura logística de distribuição da Klabin também é centralizada. Responsável pelas diretrizes e formatos de atendimento de cada negócio, a área gerencia
o nível de serviço e entrega aos clientes. “Nossas unida-
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que os portos são divididos em três áreas básicas: a primeira diz respeito ao acesso terrestre até o porto, que
deveria incluir rodovias e ferrovias de qualidade, mas
ainda apresenta gargalos diversos; a segunda representa a infraestrutura portuária, que engloba o processo de
transbordo, ou seja, de transferência da mercadoria de
um modal para outro – também deficitária; a terceira,
por sua vez, consiste no acesso marítimo, que inclui a
profundidade de berço e canal. “Hoje, a maioria dos portos brasileiros tem profundidade abaixo de 14 metros,
o que consequentemente impede a atracação de embarcações maiores e encarece o transporte. De qualquer
forma, precisamos evoluir não só no acesso marítimo,
como também no acesso terrestre e na infraestrutura
portuária para ver a indústria nacional ganhar competitividade”, sublinha Lopes.
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Nova tecnologia de monitoramento de veículos
intramuros e caminhões otimiza gestão da logística florestal e interna
A associação de hardware, composto pelos check points e pelas
tags, com software, programa integrado com SAP, possibilita aos
clientes fazer toda a parte de inventário, além da otimização da logística. “Todas as informações lidas pelos check points são repassadas
à rede. Num ambiente de TI, o cliente terá um servidor para receber
todos esses sinais e armazenar as informações enviadas pelos check
points. Aí, então, o software monta um mapa com as informações e
gera uma série de relatórios, indicadores e telas”, informa Waltz. Apesar de a Radix fornecer um modelo prévio, o software pode ser adaptado pelo próprio cliente, conforme as informações que necessita nos
relatórios. “O cliente também pode definir os locais mais pertinentes
para a instalação dos check points. Esse sistema completo, por fim, é
monitorado pela Gerência de Logística da fábrica”, conta ele sobre
o funcionamento prático da solução e da interação com os clientes.
Sobre a forma de contratação da tecnologia e do serviço, o diretor
de Agroindústria, Papel e Celulose da Radix comenta sobre a possibilidade de optar por um dos dois conceitos: o do produto, em que
a Radix implanta e configura o sistema, além de propor um contrato
de manutenção operacional, corretiva e evolutiva, e o de acesso via
nuvem, em que o cliente pode acessar o sistema remotamente e pagar
uma taxa mensal por esse acesso.
Já implantada em outros segmentos industriais, a tecnologia está
sendo difundida no setor de papel e celulose. “Num primeiro momento, tivemos maior aproximação com o pessoal de TI dessas empresas,
justamente para dar mais detalhes técnicos na apresentação inicial. O
intuito, a partir de agora, é estreitar relacionamento com o pessoal de
logística e da própria operação”, prospecta Waltz.
Para mais informações, confira o vídeo da A!Prox no canal da Radix no
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=04EvfwKAeCU

DIVULGAÇÃO RADIX

Com infraestrutura externa ainda deficitária, a acarretar uma série
de entraves à indústria brasileira, a otimização da logística interna desponta como alternativa eficaz para organizações que buscam redução
de custos e ganhos de competitividade. A Radix, empresa nacional de
engenharia e desenvolvimento de software, oferece serviços e soluções
tecnológicas para atender a diversas demandas das principais indústrias de processo do Brasil, incluindo necessidades logísticas.
Recentemente, a empresa lançou a solução A!Prox, voltada ao monitoramento de veículos intramuros e caminhões, que independe de cobertura de satélite e de cobertura 3G. “Partimos do pressuposto de que as
áreas rurais brasileiras, sejam de florestas plantadas, cana-de-açúcar ou
pecuária, têm baixa infraestrutura de telecomunicação, por serem regiões
sem sinal de celular e satélite. Usamos, portanto, uma tecnologia baseada
em RFIDs ativos, que são tags colocadas em toda a frota de caminhões,
desde aqueles que levam a madeira cortada da floresta ao pátio até os
que saem com o produto acabado e vão até a zona portuária. Em paralelo, instalamos sensores capazes de se conectar com essas tags via radiofrequência em locais específicos, como balanças rodoviárias, entradas
e filas nos pátios internos das fábricas e saída de fazendas, entre outros.
Com a definição desses check points, que nada mais são do que leitores de RFID, conseguimos acompanhar toda a operação de transporte”,
explica Flavio Waltz, diretor de Agroindústria, Papel e Celulose da Radix
Engenharia e Software.
Entre as vantagens oferecidas pela solução, Waltz ressalta a capacidade de detectar veículos num raio de 50 m dos leitores definidos como
check points. “Quando um caminhão se aproxima de determinado check
point, é possível identificar a tag e saber o nome do motorista, a data, a
hora e o local de passagem, além de outras informações que facilitam
bastante o trabalho do gestor de logística ou do gestor florestal das empresas de celulose e papel”, detalha.

Solução A!Prox, voltada ao monitoramento de veículos intramuros e caminhões, independe de cobertura de satélite e de cobertura 3G
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parceria com a empresa de logística VLI para transportar, por ferrovia, a madeira adquirida de produtores da
região de Sete Lagoas (MG). Para viabilizar a alternativa logística, responsável por retirar cerca de 100 caminhões por dia das estradas que interligam Minas
Gerais ao Espírito Santo, a companhia está investindo
R$ 6 milhões em obras de reforma e adaptação de 214
vagões de trem a serem utilizados para o transporte de
cerca de 2 milhões de metros cúbicos de madeira nos
próximos cinco anos. Para receber a madeira dos produtores, a Fibria instalou um pátio de embarque localizado
estrategicamente no terminal ferroviário de Sete Lagoas. Além disso, está redimensionando o espaço físico e
o layout de seu pátio na fábrica, em Aracruz (ES), para
agilizar as operações de descarga.
Atualmente, o modal ferroviário representa 5% do
transporte de madeira para a fábrica da Fibria. Com o
novo contrato, esse percentual aumentará para 7%. “A
iniciativa faz parte da estratégia de logística florestal
em Aracruz de investir na diversificação dos modais
de transporte, reduzindo o uso de caminhões para o
transporte de madeira, arcando com menores custos e
diminuindo os riscos de acidentes nas operações, principalmente em rodovias”, afirma Ezio Tadeu Lopes, especialista em Logística Florestal da Fibria.
O escoamento da celulose fabricada na Unidade Três
Lagoas da Fibria também ocorre por todos os modais
disponíveis na região. “A carga sai da unidade por ro-

dovia e vai até um ponto de ferrovia para se conectar
ao porto de Santos, onde a operação se dá em um terminal de celulose especializado”, conta Alberto Pagano Gil, gerente de Logística Nacional. Ele afirma que
o uso dos três modais é a alternativa logística mais
competitiva para a empresa, tanto ambiental quanto
economicamente, em comparação a outras possibilidades, como o uso exclusivo do modal rodoviário ou de
hidrovia. “A questão do custo é premissa importante
a qualquer indústria de capital intensivo. No contexto
global, o custo logístico tem muita representatividade
e, portanto, consiste em importante fator de competi-

A operação inbound
aparece entre os
maiores impactos
econômicos da logística
adotada pelos players
de celulose e papel

Expansão do Portocel segue em fase de elaboração

BANCO DE IMAGENS FMAIS

O projeto de ampliação do Portocel, terminal especializado na movimentação de produtos florestais operado em sociedade pela Fibria
(51%) e pela Cenibra (49%), que responde por cerca de 70% da celulose exportada anualmente pelo Brasil, está em fase de elaboração e
ainda depende da aprovação dos Conselhos de Administração das empresas.
Dividida em etapas, a expansão do porto, localizado em Barra do Riacho, em Aracruz (ES), prevê investimentos que aumentarão a capacidade de movimentação do terminal tanto para celulose quanto para outras cargas. Após a mudança da poligonal de Barra do Riacho,
publicada em decreto presidencial em junho de 2015, teve início o processo de contratação dos estudos ambientais, engenharia básica,
hidrodinâmica e manobrabilidade do projeto conceitual de expansão.
Referência mundial em produtividade de operação portuária, a Portocel, que em 2015 completou 30 anos sob o controle da iniciativa
privada, está entre os únicos terminais do Brasil integrados a diferentes modais de transporte – rodoviário, ferroviário, tuboviário (dutos) e
cabotagem –, estando preparado para movimentar, com a mesma eficiência, outras cargas compatíveis com a celulose. Com equipamentos
e instalações apropriados para a movimentação de carga geral, atualmente o terminal tem capacidade para embarcar 7,5 milhões de toneladas por ano.
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tividade dentro das operações. Nosso foco sempre foi ter
esse aspecto em mãos, estruturando nossas operações da
melhor forma possível.”
Para operar a primeira linha de celulose em Três Lagoas, a
Fibria realizou uma série de investimentos em infraestrutura logística, incluindo incrementos no terminal portuário de
Santos e frota própria de vagões. Hoje, a empresa tem cerca
de 280 vagões de uma composição total de 580 usados para
escoar a celulose da unidade.
Os investimentos destinados às demandas da segunda linha produtiva da Fibria na cidade também já tiveram início.
Para escoar a produção adicional de 1,95 milhão de toneladas de celulose por ano, a empresa está investindo em um
terminal ferroviário de transbordo de carga para que a celulose saia da unidade e chegue diretamente à linha ferroviária principal. A princípio, a empresa fará locação de vagões
para esse escoamento, conforme adianta Gil.
Ele também cita que, recentemente, a empresa venceu o
leilão da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), realizado na BM&F Bovespa, para operar o terminal de
Macuco, no porto de Santos, voltado a celulose, papel e carga geral. A Fibria sagrou-se vencedora do lote STS07 com o
lance de R$ 115,04 milhões. O terminal de Macuco tem área
total de 33 mil metros quadrados divididos em dois espaços:
DIVULGAÇÃO KLABIN

Do volume de cerca de
1,2 milhão de toneladas
anuais de celulose que
a Cenibra produz, mais
de 95% seguem para o
mercado externo

Todo o layout da
Unidade Puma foi
pensado com um fluxo
lógico de produção,
desde a entrada da
madeira no parque
fabril até o local de
saída das composições
ferroviárias
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um com 20.900 e outro com 12.100 metros quadrados.
O contrato de arrendamento tem prazo de 25 anos e
aguarda liberação para início da reforma e operação.
Ainda de acordo com o gerente de Logística Nacional
da Fibria, a Linha 1 e a Linha 2 irão operar de forma
independente, “mas, em termos de escoamento da produção, existe sinergia e a possibilidade de os mesmos
modais serem usados de forma compartilhada, para escoar os produtos das duas fábricas”.
Na Cenibra, aproximadamente 90% da logística da
madeira é desenvolvida sobre rodas. Na prática, são
mais de 17 mil km de malha viária que possibilitam
o transporte da matéria-prima. Os 10% restantes são
feitos por ferrovia. “A madeira chega em toretes de tamanho uniforme e ainda com casca. O descascamento
é feito por atrito entre as toras, dentro de tambores
descascadores rotativos, onde a casca retirada servirá
também como combustível nas caldeiras, seguindo em
correias transportadoras. Em seguida, as toras seguem
para os picadores, onde são transformadas em pequenos cavacos, permitindo o posterior cozimento químico”, detalha Adermo Oscar Costa, gerente do Departamento Comercial da empresa, sublinhando que o layout
dos parques fabris busca atender à dinâmica dos processos operacionais de forma a otimizar os deslocamentos.
Na expedição, os fardos de celulose são estocados e
encaminhados conforme o mercado consumidor. “Primeiramente, a celulose segue por ferrovia composta de
52 vagões e percorre 375 km, seguindo à margem do
Rio Doce e passando por 13 municípios, em trajeto de
aproximadamente 12 horas. O ponto final da ferrovia
é o terminal especializado de Barra do Riacho – Portocel, localizado no litoral norte do Espírito Santo, um dos
mais modernos do mundo e o único do Brasil especializado em movimentação e embarque de celulose, do
qual a Cenibra detém 49% de participação acionária.
De Portocel, a celulose é, então, embarcada para cerca
de 18 portos de diferentes países. Do volume de cerca
de 1,2 milhão de toneladas anuais de celulose que a
Cenibra produz, mais de 95% seguem para o mercado
externo, via Portocel”, completa Costa sobre a logística
de distribuição adotada pela Cenibra.
O gerente do Departamento Comercial ressalta que
a companhia procura manter um relacionamento transparente e de longo prazo com seus clientes, mantendo
o foco em toda a cadeia de atendimento. “Por meio da
missão comercial, a Cenibra pratica, interna e externamente, os três pilares que sustentam esse relacionamento: excelência na qualidade em todos os aspectos,
agilidade (eficiência) ao atender demandas e garantia
de fornecimento constante.”
Para Marco Aurélio Pereira, gerente de Logística da OJI
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Papéis Especiais, o layout nas indústrias de celulose e papel aumentou tanto em escopo quanto em importância
estratégica ao longo dos últimos anos. “A implantação
de um layout adequado proporciona maior economia em
diversos aspectos, além de beneficiar a produção, devido
à disposição das matérias-primas, embalagens, armazéns
e pessoas”, pontua. Entre as principais evoluções nos
layouts mais atuais, ele destaca a diminuição de movimentações e maior espaço físico para pessoas e equipamentos, que proporcionam maior eficiência do fluxo de
comunicação entre as áreas e facilitam a gestão.
Atualmente, a logística da OJI Papéis Especiais opera
em três turnos com cinco turmas, realizando o transporte e a armazenagem de matérias-primas, embalagens,
produto acabado e produto intermediário. “Em termos
de tecnologia empregada na logística relacionada à produção, são utilizadas empilhadeiras na movimentação
das bobinas do estoque para as máquinas de papel e
das embaladeiras para o estoque”, lista Pereira. Paleteiras elétricas também são utilizadas na movimentação
de materiais dentro da fábrica e caminhões para transferência de materiais entre depósitos e área produtiva.
O sistema WMS, por sua vez, é usado para gestão do
estoque. “Após a coleta de todos os dados, a WMS faz
uma sincronização através de uma base de dados centralizada, que pode ser tanto por processamento de um
lote como por transmissão em tempo real através de
redes”, explica o gerente de Logística.
A estrutura logística de distribuição é realizada com
carregamentos para o mercado interno e externo dentro

das estruturas da empresa. De acordo com Pereira, a unidade possui cinco depósitos com o total de 12 docas de
carregamento e duas com niveladora de docas para estufagem de container. Ainda na operação de distribuição logística, são usados três modais de transporte: rodoviário
para os clientes do mercado interno e rodoviário, ferroviário e marítimo para os clientes do mercado externo. “Carregado na fábrica, o container segue por rodovia para o
terminal ferroviário de Sumaré (SP). Por modal ferroviário,
vai para o porto de Santos, de onde o container é enviado
para os clientes por via marítima”, descreve ele.
Como componente vital para o desenvolvimento
das organizações e para assegurar uma movimentação

“A implantação de
um layout adequado
proporciona maior
economia em
diversos aspectos,
além de beneficiar
a produção devido
à disposição das
matérias-primas,
embalagens,
armazéns e pessoas”,
pontua Pereira

The distribution logistics structure at OJI Papéis Especiais is done according to loads
for the domestic and external markets
ME - Marítimo / Rodoviário / Ferroviário

MI - Região Sudeste

100% Modal Rodoviário
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Desembolsos do BNDES com financiamentos à infraestrutura logística nos últimos anos

Fonte: BNDES

eficiente tanto das matérias-primas quanto dos produtos acabados, o
transporte representa significativa parcela dos custos logísticos. A fim de
incrementar esse fator competitivo, recentemente a OJI Papéis Especiais
realizou investimentos na área de logística, em infraestrutura para armazenagem, niveladora de docas para estufagem de container, pit stop para
abastecimento de empilhadeiras e central de recuperação de paletes danificados. “Todos esses investimentos trazem retorno financeiro para a
empresa”, salientou Pereira. Há outros projetos previstos na área, “com
o objetivo de otimizar o transporte da carga e evitar custos com paletes.
Há ainda projetos relacionados à exportação para a América Latina, substituindo o modal rodoviário pelo marítimo”, conta sobre o planejamento.

Programa de Parceria de Investimentos promete
alavancar investimentos em infraestrutura
Criado pelo governo federal para ampliar e fortalecer a relação entre
o Estado e a iniciativa privada, o Programa de Parceria de Investimentos
(PPI) pretende gerar empregos e proporcionar o crescimento do País com
novos investimentos em projetos de infraestrutura e desestatização. Batizando-o de Projeto Crescer, a secretaria do PPI remodelou o formato das
concessões no Brasil, em setembro último. O intuito é realizar concessões
e privatizações de 25 projetos nos próximos dois anos. Ao todo, esses projetos resultarão em 34 leilões de concessões, incluindo ativos em rodovias, ferrovias, terminais portuários, mineração, geração e distribuição de
energia e saneamento. As primeiras concessões previstas são de quatro
aeroportos e dois terminais portuários, que devem ter os editais lançados
ainda neste ano e leilões no primeiro semestre de 2017.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
participará dos financiamentos do PPI. Ao anunciar o programa, o gover-

no divulgou algumas condições para as concessões rodoviárias: até 50%
de participação do BNDES em Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) – atualmente em 7,5% ao ano –, spread básico de 1,5% ao ano e prazo máximo de pagamento de 15 anos; para aeroportos, a participação do BNDES
será de até 40% em TJLP, spread básico de 1,5% ao ano e prazo de até
15 anos. Ainda não foram definidas as condições para ferrovias e portos.
O coordenador do MBA em Infraestrutura de Transportes e Rodovias do
IPOG acredita que as parcerias público-privadas são a aposta mais certeira
para a concretização dos avanços em infraestrutura. “A presidente Dilma já
vinha trabalhando nesse sentido. O lançamento, anunciado pelo presidente
Temer, também vem ao encontro, justamente com a intenção de consolidar
investimentos público-privados. Na prática, o poder público assume parte
dos investimentos, as empresas privadas executam os projetos e, consequentemente, ambas as partes colhem os frutos”, avalia.
Sobre a eliminação da Secretaria de Portos e da Secretaria de Aviação Civil, também anunciada recentemente pelo governo Temer, com a
volta do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Lopes enfatiza: “Independentemente do formato das pastas, o fato é que as obras
não podem parar neste modal tão indispensável à competitividade da
indústria brasileira em âmbito global, assim como nos demais. O importante é ter investimentos e pessoas dedicadas a pensar sobre melhorias
na infraestrutura brasileira de transporte”. “O entrave do Brasil não
está na falta de planejamento. Se pegarmos o PAC como referência, podemos ver um planejamento bem interessante e completamente viável.
Todos os projetos brasileiros de infraestrutura são bem planejados, mas,
mais do que nunca, não podemos perder o timing de execução”, conclui Binoto, professor do MBA Executivo em Logística de Distribuição e
Produção do IPOG.                   n

PROBLEMAS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE QUE REFLETEM O “CUSTO BRASIL” E FAZEM O PAÍS PERDER COMPETITIVIDADE:
Rodovias: apesar de principal modal do Brasil, é extremamente ineficiente, com baixo número de rodovias
duplicadas e pavimentadas de boa qualidade.
Ferrovias: nos dias atuais, o modal é basicamente utilizado para transporte de minério
(Carajás, Vitória a Minas e MRS).
Portos: demandam investimentos nos acessos terrestres, na infraestrutura portuária e no acesso marítimo.
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