www.frotasefretesverdes.com.br
Instituto Besc de Humanidades e Economia
Rua Almirante Barroso, 14, Conjunto 202, Bairro Nova Suíça
CEP 30421-034 - Belo Horizonte - MG
Tel. (31) 2104-0999
contato@institutobesc.org
www.institutobesc.org

Realização

Participação

II Seminário
Internacional
Frotas & Fretes
Verdes

Patrocínio Carga Pesada

Patrocínio Carga Média

Apoio

AU TO

e
d
1
1
e
10
ro
b
m
e
z
e
d
de 2013

Apresentação
A

segunda edição do Seminário Internacional Frotas & Fretes Verdes chega com
o desafio de fortalecer a discussão sobre eficiência energética, com vistas a reduzir o custo do
transporte de cargas e de passageiros, além de utilizar a
tecnologia a serviço do meio ambiente. Reunindo representantes de diversos segmentos envolvidos com a cadeia de
logística, o evento é uma oportunidade para se examinar
tecnologias e práticas que contribuam para ampliar o desempenho da frota existente, discutindo e propondo ações
que induzam a esses resultados em curto e longo prazo.
A logística é um custo cada vez mais representativo para
empresas dos mais variados segmentos. A primeira edição deste evento, em dezembro de 2012, aconteceu num
momento de grandes expectativas, com o anúncio de um
pacote de investimentos em rodovias, ferrovias e aeroportos, a partir do modelo de concessão à iniciativa privada. Os resultados desses investimentos, entretanto, ainda vão levar tempo. Até lá, fóruns como este contribuem
para que as empresas do setor debatam e compartilhem
informações em busca de fortalecer a competitividade.
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Papel produzido
a partir de fontes
responsáveis

Entre os temas abordados, o II Seminário Internacional Frotas &
Fretes Verdes examina ações focadas na redução do consumo
no transporte rodoviário, tais como: melhoria na aerodinâmica dos veículos; uso de pneus com menor resistência de rolamento; emprego de novos materiais que reduzam o peso dos

veículos; monitoramento do desempenho dos veículos; treinamento de motoristas e coordenação de transportes para propiciar a obtenção de fretes de retorno e transferência modal.
No tocante ao combustível, um dos itens mais importantes na planilha de custos das empresas, o Frotas & Fretes
Verdes aborda as inovações nos diversos modais. A demanda por combustíveis derivados do petróleo no Brasil cresce a um ritmo superior ao da economia e o desafio é equilibrar demanda e oferta. A saída, pelo lado da oferta, passa
pela prospecção de novas fontes e, pelo lado da demanda,
pela ampliação da eficiência energética nos transportes.
O transporte de longa distância no Brasil ainda prioriza o modal rodoviário, em que o consumo de combustível por tonelada
transportada está entre os mais elevados. E nas cidades, também há o predomínio do transporte individual sobre o público.
Essas situações criam um cenário desafiador para as empresas, setor público, instituições e demais organismos envolvidos
com logística no País. O II Seminário Internacional Frotas &
Fretes Verdes pretende contribuir com a proposição de ações
para vencer os desafios neste campo, ampliando a competitividade do transporte de cargas e de passageiros no Brasil.

Jussara Ribeiro
Coordenadora-geral do Seminário Frotas & Fretes Verdes
Presidente do Instituto Besc de Humanidades e Economia
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Sem deliberação, os projetos fracassam,
com amplo aconselhamento se concretizam.
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fortes
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no Brasil

O

Seminário Internacional Frotas & Fretes Verdes 2013 presta homenagem a duas personalidades fortes do setor de transportes
no Brasil: o baiano César Borges, que
tomou posse em abril de 2013 como
ministro dos Transportes, e o mineiro
Clésio Soares de Andrade, senador da
República por Minas Gerais desde 2011.
As histórias de ambos são diferentes.
O ministro César Borges construiu sua
carreira na política da Bahia, onde foi
deputado estadual por dois mandatos,
secretário de Recursos Hídricos no Governo de Antonio Carlos Magalhães, vice-governador na gestão Paulo Souto
e governador eleito em 1998. Em 2002,
elegeu-se senador. Daí em diante César Borges ocupou alguns cargos em
âmbito federal, como a vice-presidência do Banco do Brasil e, este ano, foi
nomeado ministro dos Transportes.
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César Borges

O senador Clésio Soares de Andrade
construiu sua carreira no setor privado,
exercendo diversas atividades em instituições ligadas ao setor de transportes. Começou presidindo o Conselho
Fiscal da Cooperativa de Transportes
Coletivos de Belo Horizonte, presidiu o
Sindicato das Empresas de Transporte
de Passageiros da capital mineira, liderou a fundação da Associação Nacional
das Empresas de Transportes Urbanos, foi presidente da Confederação
Nacional do Transporte. Durante sua
gestão na CNT, criou o Serviço Social
do Transporte/Sest e o Serviço Nacio-

nal de Aprendizagem do Transporte
(Senat), que atendem mais de 2 milhões de trabalhadores em todo o
País. Foi vice-governador de Minas
Gerais e, em 2011, assumiu uma cadeira no Senado Federal.
César Borges e Clésio Andrade exercem papel importante no cenário da
logística brasileira. Com desafios que
passam pela busca de soluções para os
gargalos que dificultam o escoamento da produção do País, ambos têm a
oportunidade de contribuir com propostas e ações que ajudem a tornar
o transporte no Brasil um diferencial
competitivo para as empresas do setor. Ao homenagear essas duas personalidades, o Seminário Internacional
Frotas & Fretes Verdes manifesta o
desejo de que Borges e Andrade perpetuem seus nomes como aqueles que
contribuíram para aumentar a eficiência e a competitividade do transporte
de cargas e de passageiros no Brasil.

Clésio Soares de Andrade

Instituto Besc de Humanidades e Economia |
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Medidas mitigatórias para
os impactos ambientais
da mobilidade urbana
Jorge Bastos

Diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)
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O

s atuais padrões de mobilidade urbana têm sido marcados
pelo avanço da motorização
individual, gerando elevação dos custos
ambientais, econômicos e sociais em
todo o mundo. Todavia, as estratégias
que privilegiam a diminuição dos gases
de efeito estufa (GEE) na mobilidade
urbana não se incluem nas políticas efetivas da maioria dos países, mesmo que
os discursos políticos, principalmente
dos países desenvolvidos, estejam carregados dessas intenções.
De acordo com apreciações da sociedade científica, há consenso de que a
diminuição dos percursos motorizados
e o estabelecimento de mudanças em
prol de modais ambientalmente corretos, sobretudo o transporte coletivo e
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os não motorizados, constituiriam as
ações primordiais para a diminuição
do consumo energético e da mitigação
das emissões de GEE.
Desta forma, medidas eficientes para
diminuir o impacto ambiental da motorização e, em contrapartida, elevar
a qualidade e eficiência dos transportes urbanos, segundo os estudiosos
da área, seriam possíveis somente
mediante a combinação de elementos
que permeiam o melhoramento tecnológico dos motores e o planejamento
urbano e de transportes.
Há, portanto, uma proposta composta
por cinco conjuntos de medidas para
mitigar a redução das emissões de
GEE: medidas econômico-fiscais e fi-

Campanhas
educativas e de
sensibilização
são medidas
especialmente
importantes
para países em
desenvolvimento.”

Instituto Besc de Humanidades e Economia |
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nanceiras; regulatórias; informação e
comunicação; planejamento urbano e
de transportes; e tecnológicas.
Medidas econômico-fiscais
e financeiras
Um dos meios mais eficazes de promover uma mudança no comportamento
da sociedade em relação à preservação
do meio ambiente é o estabelecimento de instrumentos econômico-fiscais.
As principais medidas aplicadas à mobilidade urbana seguem por duas vertentes: as que penalizam o usuário do
transporte motorizado individual, e
as que incentivam o usuário do transporte não motorizado ou transporte
público. Entre as medidas que penalizam o transporte motorizado individual estão os impostos ou taxas sobre
combustíveis, as taxas de registro e
licenciamento de veículos, os impostos sobre a circulação de veículos, a
taxação para circulação viária (como
pedágio urbano) e as taxas de congestionamento e sobre estacionamentos
públicos. Entre as medidas que incentivam o uso de transporte público estão
os subsídios ou incentivos financeiros

à infraestrutura e serviços, ou medidas
como os certificados de emissão.
Medidas regulatórias
As medidas regulatórias têm por objetivo fundamental a determinação de
especificações, normas e padrões, visando à proibição ou restrição de atividades potencialmente poluidoras. Em
se tratando de uma política de redução
das emissões de CO2 na mobilidade
urbana, essas medidas “direcionam
tanto ao desestímulo de deslocamentos motorizados como ao impedimento completo de acesso a determinados
meios de transporte”. Entre as principais estão a regulação do consumo
de combustíveis, o estabelecimento
de padrões e limites de emissão para
combustíveis e veículos, medidas de
restrição física e de regulação de estacionamentos, de gestão e controle de
tráfego e limites de velocidade, e de
manutenção e inspeção veicular.
Medidas de informação
e comunicação
Gerar um processo de conscientização
que levará a uma mudança gradual de

Foto: Divulgação

comportamento e à coparticipação democrática da sociedade na discussão
dos problemas de trânsito, por meio
de medidas de comunicação, informação e educação que atuam, portanto,
diretamente na mudança de hábitos e
comportamento das pessoas, auxiliando na efetividade de outras medidas,
mais rigorosas, que objetivam a mitigação de problemas relacionados aos
atuais padrões de mobilidade – neste
caso, as emissões de CO2.
Campanhas educativas e de sensibilização são medidas especialmente importantes para cidades de países em
desenvolvimento, pelo baixo custo de
implementação, alto impacto na divulgação dos assuntos relacionados ao
transporte sustentável e, pela possibilidade de formação de alianças entre
a população e os atores engajados na
formulação das políticas públicas.
Medidas de planejamento
e desenho urbano
A ocupação intensiva, e muitas vezes
descontrolada, do solo urbano tem
aumentado a pressão na demanda por

recursos naturais e materiais. O “novo
urbanismo” é visto como um estágio
para a sustentabilidade urbana e a contribuição para a redução do consumo de
energia, aos baixos níveis de poluição e
produção de lixo, a redução do uso do
automóvel, a preservação dos ecossistemas e a orientação para ambientes
de convivência e contato social.
Esforços em resgatar formas urbanas
mais compactas, que privilegiam o
caminhar e o contato entre as pessoas, estão associados à necessidade de
construir o senso de comunidade nas
cidades, reforçando a identidade local e
o sentido de pertencimento da população como o primeiro passo para se alcançar a sustentabilidade. Para conter
a expansão do automóvel e recuperar a
qualidade de vida urbana, a cidade deve
ser redesenhada à escala do pedestre,
ou seja, fomentar a micromobilidade
(distâncias curtas a pé ou em bicicleta) e
minimizar a macromobilidade (grandes
distâncias percorridas em automóveis).
Medidas tecnológicas
A Agência Internacional de Energia (IEA),
em cooperação com o plano de ação do
G8 sobre o futuro energético, publicou

em 2006 o relatório Energy Technology
Perspectives: ScenariosandStrategiesto
2050. Esse relatório traz projeções que
apontam a prevalência dos combustíveis
fósseis como a matriz energética dominante para o ano de 2050, suprindo em
torno de 70% das necessidades energéticas globais, bem como o aumento de
137% nas emissões de CO2 em relação
aos níveis atuais.
O uso de biocombustíveis e o melhoramento nas tecnologias veiculares existentes – o que inclui a redução do carregamento e peso do veículo, alterações no
design e aerodinâmica e componentes
internos como os sistemas de calefação
e refrigeração – são as estratégias mais
promissoras para incrementar a eficiência
energética em curto prazo e auxiliar na redução das emissões de GEE.
Para tanto, será necessário que essas
diferentes estratégias tecnológicas continuem na segunda metade do século
XXI, especialmente para o setor de transportes, mas contando com o auxílio e
concordância do setor público e privado,
a intervenção de políticas adicionais e a
cooperação mútua entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento.

Considerações finais
Lamentavelmente, entre os principais agentes emissores de gases poluentes destaca-se o setor de transportes, agravando sobremaneira a
problemática ambiental em todo o
mundo, devido à excessiva emissão
de gases de efeito estufa. Além disso, temos a elevação do consumo
das áreas urbanas e a substituição
das áreas verdes por áreas concretadas, para disponibilização de espaços
necessários à motorização, que exige
novas vias de circulação para veículos
e novas áreas para estacionamento,
deflagrando a diminuição da qualidade de vida urbana.
Assim, cabe retomar a óbvia conclusão de que apenas a combinação entre esses conjuntos de
medidas, com destaque para as
de planejamento urbano – pois alteram a distribuição e articulação
das atividades na cidade – é que
será capaz de favorecer uma mobilidade urbana de qualidade que
tenha menos impactos negativos
no meio ambiente.
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O papel dos Operadores
Logísticos na gestão da
cadeia de suprimentos
Edson José Dalto
Engenheiro do Departamento de Transportes e Logística do BNDES

Fotos: Divulgação

DALMO DOS SANTOS MARCHETTI
Gerente do Departamento de Transportes e Logística do BNDES

A competição global não se dá apenas na produção, mas ao longo da
cadeia de abastecimento, desde o
fornecimento de insumos e o fluxo
interno, até a produção e a distribuição de bens ao consumidor final.
Enfim, é a eficiência desta cadeia
que está sob o desafio da aprovação
do mercado consumidor. E essa eficiência é medida, entre outros fatores,
pela capacidade de se relacionar com
fornecedores e clientes de forma integrada e competitiva.
É aí onde se localiza a grande oportunidade dos Operadores Logísticos
(OLs)1 no Brasil. Num mercado que,
nos últimos 13 anos, apresentou forte crescimento da receita média bruta (30% a.a.), que é numeroso (mais
de 140 empresas, R. Tecnologística,
2012), composto por empresas, em
muitos casos, oriundas de transportadores, com capacidades diversas
de prestação de serviços especiali-

zados (por exemplo, os serviços de
consultoria e de gestão integrada
de ativos) e com porte e níveis de
governança variados, há uma grande chance de desenvolvimento para
aqueles PSLs que possam crescer
com uma carteira de clientes diversificada, que detenham capacidade
técnica e tecnológica na tomada de
decisões, que utilizem processos
certificados e sustentáveis e que
tenham capacidade de atender de
forma flexível, e ao mesmo tempo colaborativa, os interesses dos
clientes e do mercado consumidor 2.
Assim, os OLs assumem posição determinante na competitividade das
empresas e vêm se tornando parceiros do setor produtivo, possibilitando exercer funções cada vez mais
fundamentais na cadeia de distribuição de diversos setores da economia.
Para os OLs, é importante o cres-

cimento da disponibilidade de infraestrutura de transportes mais
econômica (ferrovias e hidrovias)
e da infraestrutura intermodal (terminais de integração), a estabilidade e organização competitiva
do marco regulatório, o acesso aos
aperfeiçoamentos tecnológicos e a
capacidade para enfrentar os desafios endógenos do setor, tais como
obter competência operacional
para dar soluções logísticas específicas, ou mesmo dedicadas, fazendo-se valer de uso intensivo de
tecnologia e dos mais atualizados
conceitos de gestão de ativos.
É importante destacar que os OLs brasileiros se encontram em fases distintas do ponto de vista empresarial e de
maturidade na relação com os clientes. Segundo Hertz e Alfredsson
(2003), há uma segmentação dos
OLs, apresentada sucintamente,
conforme a seguir:

FUNÇÕES DAS ol’S NA CADEIA DE DISTRIBUIÇÃO:

A

logística de cargas é
fundamental para a
economia de um país.
O gerenciamento competitivo do fluxo
de insumos e dos bens acabados perpassa praticamente todos os setores
da atividade econômica, influenciando
a competitividade das empresas.
Em muitos setores, a logística é elemento crucial na composição do custo
final do produto ou serviço, o que acaba
por determinar prioridade ao equacionamento das ineficiências logísticas,
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entre elas, mas não somente, a escassez e os gargalos de infraestrutura, de
forma a não restringir ou tornar menos
competitivo o desenvolvimento das
empresas e negócios no País.
Num mundo onde o mercado de atuação
das firmas ampliou rápida e bruscamente e a competição passou a ser global em
função da maior abertura comercial, a
logística assumiu um papel de destaque
nas empresas, de forma a preservar sua
capacidade de se inserir, manter, ou ampliar seu mercado de atuação.
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A logística se tornou
importante para:
 O aumento da
competitividade das
empresas.
 O atendimento às novas
fronteiras econômicas.
 O aumento do fluxo de
comércio.
 Disponibilidade de bens
e serviços a preços
competitivos aos cidadãos.

É a cadeia de
distribuição que
está em competição.
Daí a importância
da logística e dos
Prestadores de
Serviço Logístico –
PSLs no País.”

  Transporte e gestão de
transportes
  B2C e carga expressa
  Distribuição de produtos
  Montagem de kits
  Desenvolvimento e gestão de
embalagens
  Desenvolvimento de projetos
(consultoria)
  City logistics (abastecimento)
  Rastreamento de veículos
  Gerenciamento intermodal
  Logística reversa
  Milk Run e JIT
  Armazenagem e WMS

  Gerenciamento de estoques
  Abastecimento de linhas de
produção
  Freight forwarding (porta-aporta global)
  Gestão da cadeia de
suprimentos
  Interfaces com ERP de clientes
  Consultas on-line para
monitoramento de cargas
  Suporte documental/fiscal
  Importação/exportação/
despacho aduaneiro
  Gestão de frotas
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 OL tradicional: aquele que fornece
serviços padronizados, tais como armazenagem, distribuição, coleta e
embalagem;
 OL desenvolvedor de serviços:
aquele que oferece pacotes de serviços de valor agregado de forma
diferenciada para cada cliente: tais
como cross-docking, rastreamento e
acompanhamento de fretes e sistemas de segurança;
 OL adaptador a clientes: aquele que
se distingue por absorver as atividades existentes dos clientes e melhorar
o nível de eficiência das operações,
sem necessariamente investir muito
no desenvolvimento dos serviços; e
 OL 4PL (integrador logístico ou
desenvolvedor de clientes): que
divide o risco e os retornos do gerenciamento logístico com o cliente. Assim como o adaptador, ele se
integra fortemente com os clientes
ao absorver a totalidade das operações logísticas.

Há uma grande
oportunidade para
os OLs nacionais:
atender a uma
demanda crescente
por serviços logísticos
eficientes em custo e
qualidade, de forma
sustentável.”
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Alguns OLs no Brasil já integram suas
operações com os clientes em operações de longo prazo e, até mesmo,
desenvolvem e ampliam a atuação dos
mesmos no País. Pelo ponto de vista
da governança, já há diversos OLs listados no novo mercado da Bovespa.
Tecnologia a serviço da
eficiência e do meio ambiente
Um OL altamente qualificado caracteriza-se por ser capaz de prestar serviços logísticos integrados, atendendo
às múltiplas necessidades logísticas
dos seus clientes de forma personalizada, na perspectiva de apresentar
soluções one stop shop 3 . Seu trabalho
apoia-se fundamentalmente na inteligência e na capacitação tecnológica,
visando gerar valor à atividade dos
embarcadores, nos aspectos de redução de custos, melhoria dos serviços
e aprimoramento da sustentabilidade
na prestação dos serviços.
Neste sentido, os operadores melhor
qualificados empregam recursos disponíveis de hardware, software e sistemas
de gestão. Naturalmente, tais recursos
não são dissociáveis na prática, nem
tampouco facilmente enumeráveis.
Porém, a título de exemplo, entre as
tecnologias com ênfase em hardware,
podem ser mencionados os sistemas de
comunicação diversos, equipamentos
RFID (Radio Frequency Identity), associados a smart tags (etiquetas inteligentes), mobile devices (tais como celulares,
tablets, notebooks etc), GPS, picking
eletrônico (sistema de montagem de
pedidos), dentre outros.
No conjunto dos recursos com ênfase
em software, podem ser citados sistemas ERP (Enterprise Resource Plan-
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ning), WMS4 , TMS5 , sistemas de roteamento e rastreabilidade de veículos
ou de previsão de demanda e de gestão
de estoques, entre outros. Finalmente,
entre os sistemas com ênfase em gestão, podem ser lembrados o just in time,
S&OP6, custeio ABC, Balanced Scorecard, além de sistemas colaborativos
na cadeia de suprimentos, conhecidos
como Programas de Resposta Rápida7,
tais como CPFR e ECR (colaboração),
QR (reabastecimento), VMI e JIT II (reposição de produto), entre outros.
Cabe destacar, ainda, as tecnologias
utilizadas nos serviços sustentáveis,
com grande potencial de redução de
custos, na medida em que geram eficiência energética e contribuem para a
redução da emissão de gases de efeito estufa (GEE), tais como: telemetria,
uso de combustíveis renováveis, motores mais eficientes, equipamentos com
estruturas de aço leve que reduzem o
peso morto nos transportes, pneus
verdes que melhoram o rolamento na
pista, defletores para redução do arrasto aerodinâmico dos veículos, películas
de revestimento que reduzem o atrito
com o meio externo, entre outros.
Soluções pensadas no âmbito da cadeia de suprimentos, com uso intensivo de tecnologia e sistemas de gestão,
têm potencial de geração de muitos
ganhos e eficiência para todo o sistema
logístico. Deste modo, a estruturação
de redes logísticas, com encurtamento de distâncias, utilização de modais
mais eficientes para cada ligação, minimização dos estoques ao longo da
rede, com elevado nível de disponibilidade dos bens, relações colaborativas
nos transportes visando minimização
de espaços de carga vazios, estraté-

gias de postergação logística8, programação de entregas com janelas de
atendimento aos fornecedores, entregas noturnas ou em horários alternativos visando evitar o tráfego em horários de pico de trânsito, manutenção
e renovação programada dos ativos
logísticos visando atualização tecnológica, podem contribuir eficazmente
na racionalização e sustentabilidade
logística. Tais atividades podem ser
desempenhadas por OLs qualificados.
O desafio brasileiro de crescimento
da capacidade de ofertar serviços
logísticos eficientes
Além do desafio de ampliar a oferta de
infraestrutura de transportes, reequilibrar a matriz modal e reduzir os custos
de transporte, o País também enfrenta
o desafio de eliminar os gargalos para
o aperfeiçoamento das cadeias de distribuição dos diversos setores econômicos, de forma a reduzir os custos de
estoques atualmente necessários.
As perdas de fluxo devidas, por um
lado, pelos congestionamentos urbanos, pela baixa integração modal, pelo
tempo consumido com a burocracia

do despacho aduaneiro, pela limitação
de oferta dos acessos portuários e pela
barreira à entrada à implantação de
novos portos secos capazes de reduzir
a pressão nos portos e, por outro lado,
pelas dificuldades de desenvolvimento empresarial em um mercado fortemente competitivo, acabam impondo
limitações aos OLs na execução de
suas atividades.
Numa visão prospectiva, além de dar
equacionamento às dificuldades impostas pela infraestrutura e pelo trânsito urbano nas cidades brasileiras de
diversos portes e dinamismo econômico, também temos que nos preocupar
com o desenvolvimento de OLs integradores no país, viabilizando capital e
crédito para o investimento em ativos
e sistemas, as aquisições e fusões setoriais e o aumento das capacitações técnicas, de maneira que serviços logísticos eficientes sejam ofertados de forma
irrestrita, com processos sustentáveis
no transporte e na movimentação de
cargas, com o objeto de reduzir o custo
logístico nacional e as emissões de GEE
e de aumentar a competitividade das
empresas brasileiras

REFERÊNCIAS:
REVISTA TECNOLOGÍSTICA. São Paulo. Publicare
Editora Ltda. Ano XVII. Nº 196, mar/2012.
HERTZ, S.; ALFREDSON, M. Strategic Development of Third Party Logistics Providers. Industrial
Marketing Management, v. 32, pp. 139-149, 2003.

1

Solução one stop shop: refere-se a solução completa para as necessidades logísticas de um cliente, não apenas a venda de atividades logísticas isoladas,
como o transporte entre dois pontos, ou o armazenamento de bens, ou o desembaraço aduaneiro.

2

WMS (Warehouse Management System): são sistemas para gestão de armazéns, que auxiliam no endereçamento dos estoques, no processamento dos
pedidos, balanceamentos das áreas alto, médio e baixo giro de estoques, otimização da ocupação dos espaços do armazém, entre outros.

3

TMS (Transport Management System): são sistemas para gestão de transportes que auxiliam na operação dos transportes, controle e manutenção da frota,
emissão da documentação de transportes, suprimentos, controle de utilização de frotas própria e contratada, entre outros.

4

Sales & Operation Planning: sistema de planejamento de operações que visa conciliar as previsões de demanda com as restrições de recursos de operação e
financeiros da organização.

5
6
7
8

Programas de Resposta Rápida: são sistemas colaborativos de reposição de estoques, visando agilizar o ressuprimento frequente em pequenos lotes.
Sales & Operation Planning: sistema de planejamento de operações que visa conciliar as previsões de demanda com as restrições de recursos de operação
e financeiros da organização.
Programas de Resposta Rápida: são sistemas colaborativos de reposição de estoques, visando agilizar o ressuprimento frequente em pequenos lotes.
A postergação logística consiste em adiar a decisão de alocação de estoques ao longo da rede de distribuição com o propósito de minimizar a dependência
de previsão de demanda. Neste sentido, os estoques ficam centralizados e sua alocação próxima ao ponto de consumo fica postergada para o momento
em que haja maior certeza sobre seu consumo, minimizando o custo do capital associado aos estoques. Os programas de resposta rápida e sincronização
na conexão das transferências de carga são fundamentais para o rápido atendimento de pedidos já colocados.

Instituto Besc de Humanidades e Economia |

17

/vamaislonge
Serviço de Informação ao Cidadão - SIC: correios.com.br/acessoainformacao
Fale Conosco: correios.com.br/falecomoscorreios. Ouvidoria: correios.com.br/ouvidoria
correios.com.br/sustentabilidade

remetente

destinatário

Os Correios têm um compromisso com o maior serviço de entrega do mundo: a natureza.
Atitudes sustentáveis como a Coleta Seletiva Solidária, o EcoPostal, os veículos elétricos, e muitas outras, são atitudes dos Correios para preservar
a natureza e permitir que ela continue fazendo seu trabalho. E com o Sistema de Gestão Ambiental, o compromisso com o meio ambiente se tornou
ainda maior e mais efetivo.

A busca da eficiência frequentemente
passa pelo desenvolvimento tecnológico e pela incorporação de inovações
nas frotas brasileiras. Atento a esse
movimento, o BNDES tem capitaneado algumas iniciativas em prol da
melhoria da eficiência energética dos
veículos, desde linhas especiais de financiamento, como o BNDES Fundo
Clima, até planos de fomento estruturado, como o Inova Energia.

Fotos: Divulgação

Eficiência energética,
inovação e meio ambiente

No caso do Inova Energia, que é parte do Inova Empresa, uma das linhas
temáticas busca fomentar a eficiência energética veicular e os veículos
híbridos e elétricos. A criação desse
plano visa justamente prover financiamento a iniciativas que acelerem
o desenvolvimento de soluções nacionais no tema. A quantidade de
propostas recebida foi bastante além

do projetado inicialmente, mostrando a intenção da indústria brasileira
em melhorar continuamente a eficiência dos veículos aqui produzidos.
Somente nessa linha temática, 93
empresas haviam se inscrito.
Assim, vislumbra-se uma oportunidade para as empresas brasileiras que
mais rapidamente se posicionarem
nesse novo paradigma, em que a eficiência e o impacto ambiental tornamse fatores decisivos para o sucesso.
E o Brasil ganha, pois, além da geração de riqueza decorrente desses
investimentos, nos tornamos mais
sustentáveis, com uma população
com mais saúde e com uma imagem
reforçada em uma área em que o
País é natural protagonista, o meio
ambiente.

BERNARDO HAUCH RIBEIRO DE CASTRO
Gerente da Área Industrial do BNDES

A

eficiência energética
dos veículos tem, cada
vez mais, feito parte
da pauta de investimentos das empresas do setor automotivo. É visível, nas
conversas com as empresas, que a preocupação tem tomado proporções de
uma revolução na indústria nacional.
Eficiência energética significa menos consumo de combustível. O que
já faz parte do dia a dia dos operadores de transporte, onde essa
conta é bastante elevada, começa
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a aparecer também na cabeça dos
consumidores.
Mais do que saber se seu carro novo
consome menos (referência na qual
o Inmetro tem um papel importantíssimo com a etiquetagem veicular), há uma tendência de que o
impacto no meio ambiente seja um
atributo na compra de produtos e
serviços. É o consumo sustentável,
que vem reforçando ainda mais a
busca pela eficiência na produção e
no transporte de mercadorias.
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É o consumo sustentável
que vem reforçando
ainda mais a busca pela
eficiência na produção
e no transporte de
mercadorias”.

Bernardo Hauch
Ribeiro de Castro
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O desafio de
fazer transporte
sustentável
no Brasil
Aluísio Paiva Gomes
Chefe do Departamento de Encaminhamento e
Administração de Frotas dos Correios

de voos no Brasil está concentrado nas
regiões Sudeste, Sul e Centro-oeste e na
costa leste.
Por analogia, meu entendimento é
que esse fenômeno pode ser extrapolado, com algumas reservas, para
o modal rodoviário. Nesse cenário,
observa-se na mesma tela que os Estados Unidos e a Europa têm suas relações equilibradas, ou seja, todos os
pontos geram, transferem e recebem
riquezas, possibilitando a otimização
do “frete retorno” e ganhos de escala
no custo geral do transporte.
Onde entra a sustentabilidade em tudo
isso? Está no fato de que, por aqui, faze-

mos menos com mais recursos, ou seja,

O desafio do Brasil
vai muito além, passa
por desenvolver as
diversas regiões do
País, fazendo com que
o transporte seja mais
eficiente.”

para as trocas de carga entre estados
com perfis bastante diferentes, por vezes consegue-se um frete para a ida, mas
não para a volta, fazendo com que os caminhões retornem com baixa ocupação.
Evidentemente, isso se traduz em consumo de combustível e, consequentemente, em maiores emissões de poluentes.
O desafio do Brasil vai muito além de melhorar as estradas ou mesmo melhorar a
qualidade e a tecnologia dos combustíveis e
dos veículos. Passa pela necessidade de desenvolver as diversas regiões do País, de forma que as trocas de mercadorias e riquezas
ocorram de forma mais equilibrada, fazendo com que o transporte seja mais eficiente
e ajude a reduzir o “custo Brasil”.

H

á alguns anos, o Brasil
descobriu a sustentabilidade como uma
bandeira a ser defendida, especialmente aquela voltada para as emissões
de poluentes provenientes de veículos
automotores. Afinal, os carros e caminhões são responsáveis por despejar
anualmente na atmosfera toneladas
de CO2.
Mas trabalhar a redução de poluentes no Brasil não é uma tarefa fácil. O
primeiro complicador está na opção
adotada pelo País em cortar o território com estradas, em detrimento das
ferrovias ou mesmo aquavias.
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O segundo ponto, também de grande
relevância, é o fato de o Brasil ser um
país com fluxos de inter-relacionamento
econômico desequilibrados, ou seja, as
transações comerciais não são igualitárias entre as diversas regiões. Isso é fácil
de ser observado quando consultamos
uma tela do aplicativo flightradar24.com,
onde observa-se claramente que o fluxo
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Eficiência energética:
prioridade na agenda
da BR Distribuidora

O foco se justifica pela enormidade do
desafio. A BR gerencia uma complexa logística de coleta, recebimento,
transferência e entrega de produtos,
pelos modais rodoviário, ferroviário e
fluvial, com 8.000 embarques por dia
de produtos, percorrendo mais de 379
milhões de km/ano.

milhões de litros de combustíveis – principalmente óleo diesel – e emitiram o equivalente a 464,3 mil toneladas de CO2.
A Petrobras Distribuidora definiu
três eixos de iniciativas: Transporte
de Produto (dividido em Otimização/Melhoria Logística e Mudança
de Modal); Frota/Transporte de Pessoal; e Aeronaves (UAAs). As ações
incluem desde a maior utilização
de modais de transporte mais eficientes, passando pelo treinamento
dos motoristas em condução econômica, até a renovação da frota,
o aumento do tamanho médio dos
caminhões-tanques, melhor roteirização de percursos e a substituição
de UAAs por servidores.

Esse panorama gerou o seguinte questionamento: é possível identificar
oportunidades para reduzir o consumo de energia e as emissões de CO2
nas rotinas? Daí surgia o programa de
Eficiência Energética no Transporte da
BR. O diagnóstico abrangeu as frotas
de serviço, o transporte de pessoal e
as unidades de abastecimento de aeronaves (UAAs), que operam em mais
de cem aeroportos.

Em seu Plano Diretor de Logística –
Transporte (PDL-T), a BR já exige das
transportadoras contratadas a renovação das frotas e a melhoria da infraestrutura. Como resultado, e considerando uma projeção de crescimento
até 2020, a BR tem possibilidade de
economizar, em média, cerca de 18
mil metros cúbicos de combustível por
ano em suas atividades, e potencial de
evitar emissões anuais de CO2 em cerca de 50 mil toneladas.

Apenas em 2012, foram 38,3 milhões de
metros cúbicos de produtos movimentados, ou 38,3 bilhões de litros. Mais ainda:
essas atividades per si consumiram 174,2

A Petrobras Distribuidora acredita
que está reforçando, com esta experiência, seu papel de empresa socialmente responsável.
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A BR gerencia uma
complexa logística de coleta,
recebimento, transferência e
entrega de produtos.”

Foto: Rogério Reis

L

íder nacional na distribuição de derivados
de petróleo, estampando
sua bandeira em cerca de 7.500 postos de serviços e em mais de 10.000
grandes clientes em todo o País, a Petrobras Distribuidora definiu a eficiência energética como uma prioridade
em sua agenda corporativa, especialmente no que toca às operações de
transporte.

Instituto Besc de Humanidades e Economia |

25

Nova
tecnologia
de pneus
modifica os
processos
industriais,
economiza
combustível
e melhora
o meio
ambiente

P

Para atender a esses objetivos, o Conpet – Programa
Nacional da Racionalização do Uso de Derivados do
Petróleo e Gás Natural promove o desenvolvimento
tecnológico de equipamentos e combustíveis, a partir de pesquisas, testes, normatização, divulgação e
conscientização dos fabricantes e consumidores.
A parceria entre o Conpet e o Inmetro, no Programa
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Foto: Divulgação

romover a eficiência no uso dos derivados de petróleo e do gás natural e
melhorar o meio ambiente tem sido o
desafio permanente na atuação do Conpet, desde a
sua criação pelo Governo Federal, em 1991. A secretaria executiva do Conpet é exercida pela Petrobras.
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Brasileiro de Etiquetagem (PBE), promove a comparação entre produtos
similares quanto ao uso de energia,
segurança, impacto sobre o meio ambiente e outros aspectos, além de facilitar a participação dos consumidores
na evolução tecnológica.
Essa parceria desenvolveu, recentemente, o Programa Brasileiro de
Etiquetagem de Pneus (PBE-Pneus),
em conjunto com os fabricantes, cuja
meta é introduzir no mercado nacional, até outubro de 2016, as novas
tecnologias utilizadas na fabricação
de pneus para todos os veículos rodoviários. Caminhões, ônibus, automóveis e motocicletas vão reduzir o consumo de combustível, gerar menos
ruído e emissões de CO2. Além disso, o aumento da aderência em pista
molhada trará mais segurança para
os motoristas.
A etiqueta permitirá ao consumidor
comparar os níveis de consumo e ade-

rência, classificados em sete níveis,
de A a G, sendo informado também o
nível de ruído, limitado a 75 decibéis
(dB), e atestada a sua segurança. Com
a implantação desse programa, a eficiência energética veicular aumentará,
gerando economia média de R$ 1,6 bilhão/ano nos primeiros seis anos.
Como complemento a essa iniciativa,
já está sendo desenvolvido o Programa de Normatização da Reforma
de Pneus, que implicará a introdução
de novas tecnologias e materiais certificados para recuperação desses novos pneus.
O Conpet participa também do PBE
Veicular, que orienta os consumidores
quanto ao consumo de combustível e
às emissões em 435 modelos de 36 fabricantes de automóveis e veículos comerciais leves, disponibilizando tabela
de consulta no endereço www.conpet.
gov.br. Motores e veículos pesados terão programa semelhante.

O Conpet é um
Programa do
Governo Federal,
vinculado ao
Ministério de Minas
e Energia (MME)
e executado com
o apoio técnico e
administrativo da
Petrobras.

Um transporte mais
verde da cana crua usando
a solução de Porsche
Jayme Buarque de Hollanda
Diretor-geral do Instituto Nacional de Eficiência Energética (INEE)

O

s motores a etanol, que operam muito bem em veículos
leves, são inadequados para
acionar diretamente os veículos pesados, tarefa mais adequada para os
motores diesel ou elétrico. Assim, o
setor sucroalcooleiro, embora produza um combustível renovável, depende do óleo diesel na plantação, colheita e, sobretudo, no transporte da cana
crua entre o campo e as usinas. Em
2013 deverá usar cerca de 2 bilhões

de litros de diesel comum conteúdo
energético equivalente a 10% de todo
o etanol produzido no Brasil. Essa realidade, no entanto pode ser mudada.
O transporte da cana é feito com
variados sistemas (“Combinação Veículo Carga” CVC) que carregam até
40 toneladas de cana por viagem e
pesam até 70 toneladas. São compostos, como na figura abaixo, de uma
unidade tratora (“cavalo mecânico”)

Foto: Divulgação

RODAS COM TRAÇÃO

RODAS COM TRAÇÃO
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RODAS SEM TRAÇÃO

RODAS SEM TRAÇÃO

Energia elétrica
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que arrasta um ou mais reboques.
Nessa configuração, a unidade que
segue à frente (“cavalo elétrico”)
direciona, porém, não arrasta os reboques. Opera como uma plataforma onde são instalados um ou dois
geradores elétricos, bem como os
sistemas de baterias e os controles
dos motores.
Descentralizar o acionamento para
os reboques tem inúmeras vantagens para a operação do CVC, sobretudo em estradas irregulares do
campo. No CVC convencional ela se
restringe ao acionamento de dois eixos, pois a transmissão da força motora para os reboques, embora possível, é pouco prática e ineficiente.
Ela se torna viável no CVC proposto
graças à forma simples para transmitir a corrente elétrica, através de
cabos, e de operar todos os motores
de forma coordenada.
A solução incorpora as vantagens
de elevada eficiência dos veículos
elétrico- híbridos que prescinde de
uma complexa caixa de marcha, não
usa energia quando o veículo fica
parado, usa freio regenerativo e o
motor ou fica desligado ou opera
apenas na rotação e torque mais
adequados. Além disso, a potência
do motor de combustão interna é de
apenas metade a um terço da necessária ao CVC convencional, pois os
picos de potência são supridos pelas
baterias. Por essas razões, é possível
usar motores a etanol para acionar.
Muito embora o poder calorífico do
etanol seja equivalente a 60% do
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poder do diesel, a proposta de CVC é
economicamente mais atraente por
diversos fatores. Primeiro, o peso
morto do CVC é menor, pois o cavalo
elétrico é mais leve que o mecânico,
o que aumenta em até 20% a capacidade de transporte de cana por
viagem. Além disso, o combustível
sai para a usina pelo custo de produção, não incluindo impostos e taxas,
custos de transporte e a margem do
distribuidor incidentes sobre o diesel. A viabilidade econômica do CVC
não considera a monetização de externalidades ambientais positivas,
que lhe podem ser atribuídas.

um caminhão militar para transportar um canhão de 100 toneladas (o
peso bruto total chegava a 150 t).
Desmontado, o canhão era transportado em quatro reboques, cada
um deles acionado por dois motores elétricos embutidos nas rodas.
A unidade à frente levava o gerador
cujo acionador era um motor com
150 HP de potência. Menor, portanto, do que de muitos carros de passeio atuais.

A solução pode ser desenvolvida com
tecnologia brasileira já usada há quase uma década em ônibus urbanos.
Não é, necessariamente, uma novidade: é usada no transporte de minérios e já foi empregada há mais de
um século por Ferdinand Porsche.
Com apenas 21 anos, o genial inventor foi contratado pela Lhoner, fabricante de carruagens da Áustria, para
criar um carro elétrico. Seu primeiro carro, no lugar de usar um motor
central, usou motores embutidos
nas rodas e, com isso, aumentou a
potência do carro e a sua eficiência.
Para aumentar a autonomia do carro
e a sua potência, Porsche lançou, em
1901, o primeiro carro elétrico híbrido
da história (tinha um gerador a bordo). Foi, também, o primeiro carro
4x4 da história, com acionamento independente em cada uma das rodas.
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Muito embora o
poder calorífico
do etanol seja
equivalente a 60%
do poder do diesel,
a proposta de CVC
é economicamente
mais atraente.”

K

Em 1913, trabalhando para a Skoda, estendeu a solução híbrida para
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Darcio Centoducato

Gestão de riscos e
sustentabilidade na logística
DARCIO CENTODUCATO
Diretor de Gerenciamento de Risco da Pamcary

“V

ender é fácil, o difícil é entregar”. Certamente, esta frase
resume bem os desafios dos gestores
de logística das organizações, pois
além de cumprir a missão de “entregar
o produto certo, na quantidade certa,
no lugar certo, na hora certa e no menor custo possível”, eles têm que vencer os desafios de um ambiente de risco caracterizado por alta incidência de
roubos e acidentes durante o transporte. Recentemente, com o sucesso das
empresas sendo medido pelos “3Ps”
(em inglês, as iniciais de Lucro, Pessoas e Planeta), foram incorporados a
essa missão os objetivos de preservar o
meio ambiente e a própria sociedade.
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O indicador de desempenho (habitualmente o OTIF – On Time In Full, isto
é, o pedido completo no prazo acordado), passa agora a considerar duas
cores: o “verde” e a ausência de outra,
o “vermelho”. O “verde” demonstra
o compromisso de que os processos
logísticos, tanto de compra de matérias-primas quanto de entrega de produtos acabados, têm a capacidade de
inventariar para depois neutralizar, ou
melhor, ser superavitário na emissão
de CO2. O “não-vermelho”, expressa a responsabilidade com os índices
de acidentes no transporte, em que a
preocupação para que o produto possa chegar à prateleira no prazo, sem
ninguém morrer na estrada.
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Há bons motivos para esta preocupação, tanto com as emissões de dióxido
de carbono (CO2), estimadas em 64,6
milhões de toneladas anuais para a
frota nacional de caminhões, quanto
com as mortes causadas por acidentes no transporte de cargas. Para se
ter noção da dimensão dos riscos do
transporte de cargas no Brasil, anualmente são registrados 14.400 eventos
de roubos e mais de 90 mil acidentes.
Estes últimos, além de prejuízos da
ordem de R$ 9 bilhões, resultam na
morte estimada de 8.500 pessoas por
ano, o equivalente a um acidente fatal
com um Boeing 747 por semana, de
acordo com a pesquisa publicada pela
Pamcary e disponível para consulta no
portal www.gps-pamcary.com.br.

Foto: Divulgação

É possível o Gerenciamento de Riscos ajudar o gestor da logística a cumprir esta
missão ampliada? Sim, posso afirmar que
esta ajuda é perfeitamente possível pela
exploração das sinergias existentes entre
os processos e tecnologias empregadas
para a execução e controle da logística e
seus riscos inerentes.
Um exemplo disso é o uso que o mercado de Gerenciamento de Riscos vem
fazendo dos equipamentos de Telemetria para gestão do comportamento dos
condutores, visando controlar o tempo
de direção e descanso, bem como sua
velocidade, em especial em trechos de
alto risco. A boa notícia é que ao fomentar um comportamento seguro, o modo
de dirigir do motorista torna-se mais
econômico e menos poluidor. Quando a
tecnologia utilizada permite também a
medição de consumo, rotações por minuto (RPM) e velocidade instantâneas,
torna-se possível ainda saber se o motorista está dirigindo na “faixa verde”,
aquela na qual se obtém a maior efici-

ência do veículo em termos de consumo de combustível.
Ao passo que os processos e tecnologias
aplicadas no gerenciamento de riscos
ajudam a prevenir acidentes e roubos,
nunca é demais lembrar que também podem ajudar na detecção instantânea da
ocorrência de um acidente, permitindo o
rápido acionamento do plano de contingência e remediação da situação de crise,
em especial nos eventos com potenciais
danos ambientais. No caso de um acidente com produtos perigosos, temos comprovado a veracidade da máxima de que
“o que se faz nas primeiras duas horas é
muito mais importante do que se faz nas
próximas duas semanas”.

Gestores de
logística têm que
vencer os desafios
de um ambiente de
risco caracterizado
por alta incidência
de roubos e
acidentes durante o
transporte.”
Além do aspecto de segurança na
prevenção de acidentes e roubos (em
inglês temos duas palavras distintas
para definir esses dois tipos de segurança, a saber, safety e security), o
Gerenciamento de Riscos pode ajudar

para uma logística sustentável de outra forma: fornecer a necessária visibilidade do que acontece “do portão
para fora”, permitindo a gestão de
eventos e a resolução de problemas
durante o transporte. Explicando:
uma das melhores práticas para o aumento da eficiência do transporte é a
aplicação do conceito de “Movimento
Contínuo Carregado”, que de forma
simples pode ser entendido pela analogia com o transporte comercial aéreo. Assim como o avião, que para dar
rentabilidade precisa estar o maior
tempo no ar com os assentos ocupados, a maior eficiência de um caminhão também é obtida quando ele
está cheio e em movimento.
Especialistas em logística procuram
incessantemente encontrar oportunidades de fluxos de transporte em que
o veículo não volte vazio ou “batendo
lata”, as chamadas “viagens redondas”. Outras iniciativas similares, como
por exemplo os “Circuitos Estáticos”,
exploram os fluxos cruzados entre fábricas e centros de distribuição, otimizando a capacidade de carga de carretas, cavalos mecânicos e motoristas.
Estes projetos demandam a criação de
uma nova atividade: o gerenciamento do tráfego por uma central, cuja
função é identificar se as missões de
transporte estão sendo executadas de
acordo com o planejado e, em caso de
desvios, atuar nas exceções identificadas de acordo com um script pré-definido. Essas iniciativas têm registrado
diminuição significativa da conta frete em função da redução do tamanho
da frota empregada pelo aumento da
produtividade unitária dos veículos.
Os três pilares para obtenção do alto
desempenho em transporte são representados na figura que segue:

Instituto Besc de Humanidades e Economia |

33

ro P
e e dut ADR
mi ivid ÃO
ssõ ad
es e,
de Seg
CO ur
2) anç
a

Infolog
+
Painel de indicadores

E
AD

(A
NS
*, P

D
ILI

Alto
desempenho
no transporte

IB
VIS

Padrão de alto desempenho:
Nível de serviço, custos, ativos, circuitos, tempos, ocupação, utilização,
segurança e emissões de CO2

GESTÃO PRÓ-ATIVA

Execução ≠ Padrão:

(ex. atraso, reprogramação,
acidente)

Como resultado, se menos veículos são
necessários para o transporte da mesma quantidade de carga, menos CO2 é
emitido, o que contribui para o “verde”.
E se os motoristas dirigirem na “faixa
verde”, melhor ainda: agora só falta
neutralizar as emissões de CO2!
E quanto à cor “vermelha”? Será que
o aumento da produtividade da frota
com adoção destes modelos de alto
desempenho no transporte acarretaria aumento dos acidentes? Tenho
observado na prática que é exatamente o oposto que acontece. Motoristas
conscientes e treinados a enfrentar os
riscos de uma determinada rota, tendo
seu comportamento e pontualidade
medidos e gerenciados em tempo real
por uma central e, principalmente, se
forem recompensados com base nesses indicadores, estão três vezes menos propensos a se envolverem em
acidente, conforme observado nos
programas de prevenção de acidentes
que a Pamcary tem implementado nos
últimos 10 anos.
Pelo exposto até o momento, a chave

Atuar na operação em tempo real (Central) e
implantar ações para aprimorar indicadores

para o aproveitamento das sinergias
entre o gerenciamento de riscos e a
logística é a visibilidade e gestão proativa do ciclo de transporte. Como
obter essa visibilidade para a central
de tráfego atuar e fazer as operações de transporte mais eficientes:
mais “verdes” e menos “vermelhas”?
Como utilizar os rastreadores que
foram empregados no Brasil para a
prevenção de roubos e que são hoje
fornecidos por mais de 46 diferentes
provedores tecnológicos?
Infolog Web
O Infolog foi concebido para capturar
informações do ciclo de transporte de
cargas, desde a chegada para o carregamento até a entrega da mercadoria, e
disponibilizá-las via web em tempo real.
A visibilidade obtida propicia identificar
oportunidades de melhoria no nível de
serviço e aumento da produtividade
dos recursos empregados, apoiando a
tomada de decisões em busca de uma
operação enxuta e sustentável.
Em razão da utilização de um sistema
denominado Coletor de Dados Univer-

Serviços
logísticos
customizados
em 360º

sal, a captura das informações da viagem independe da tecnologia de rastreamento adotada no veículo.
Utilizando um plano de viagem
como parâmetro, o sistema envia
alertas e notificações sobre desvios
deste padrão aos responsáveis para
o devido tratamento.
Em virtude da grande preocupação
da Pamcary e do setor de logística em
reduzir as emissões de gases de efeito
estufa na atmosfera, em 2012, o Infolog Web passou a oferecer mais uma
funcionalidade aos seus clientes: o cálculo das emissões de CO2 de cada viagem, estimado de acordo com regras
estabelecidas internacionalmente.
Conhecendo seu “inventário de CO2”,
os clientes poderão tomar medidas
para a redução ou neutralização das
suas emissões, contribuindo para
melhorar as estatísticas do setor. A
Pamcary está fazendo a sua parte
contribuindo para a conscientização e
diminuição do agravamento do aquecimento global.

Trabalhando de forma integrada, flexível e customizada para proporcionar serviços de qualidade, com 57 anos de atuação e
mais de 23 mil colaboradores estrategicamente alocados em suas 170 filiais, a JSL busca desenvolver soluções personalizadas
para as necessidades de seus clientes. Porque entender o cliente é a única maneira de atendê-lo com eficiência e excelência.

SERVIÇOS DEDICADOS À CADEIA DE SUPRIMENTOS - GESTÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE FROTAS/EQUIPAMENTOS - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TRANSPORTE DE CARGAS GERAIS

www.jsl.com.br
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Motores diesel,
inovação com
sustentabilidade!

O Brasil, nos últimos 20 anos, passou
por significativa redução de emissões
de poluentes dos motores diesel, com
destaque para redução de 95% do material particulado (PM) e de 78% dos
óxidos de nitrogênio (NOx) para veículos automotivos comerciais.

Luis Afonso Pasquotto
Presidente da Cummins América do Sul e vice-presidente da Cummins Inc.

A

Cummins é uma empresa global, formada por unidades
de negócios complementares, que
projetam, fabricam e distribuem motores (diesel e gás), grupos geradores
e sistemas correlatos (filtros, turbos,
sistemas de combustível, eletrônicos
etc.), com ampla prestação de serviços
e tecnologias relacionadas.
Continuamente priorizando seus esforços para colaborar de forma ativa com
os mais diferentes governos e grupos
sociais, a Cummins busca, na maior celeridade possível, a redução do nível de
emissões de poluentes. Entre os principais elementos de sua missão empresarial, a Cummins entende que tudo o que
fizer deve colaborar com a sustentabilidade, ou seja, um ambiente mais limpo
e mais seguro.
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Luis Afonso Pasquotto

Ressalte-se que a pesquisa e o desenvolvimento de produtos movidos
a combustíveis não fósseis e outras
fontes fazem parte dos atuais investimentos da Cummins. Ao mesmo tempo, seus estudos levam a crer que,
por ter o melhor equilíbrio entre meio
ambiente, custos de aquisição e operação e benefícios socioeconômicos, a
tecnologia diesel ainda ocupará lugar
de destaque na matriz energética do
transporte global por alguns anos.

A Cummins desenvolveu tecnologia para
atender a estes requisitos e, ao mesmo
tempo, buscou melhoria da eficiência
energética e rendimento térmico dos
motores. Na prática, isso proporcionou
um consumo de combustível menor, reduzindo o custo de operação dos equipamentos, ao mesmo tempo em que reduziu a emissão de poluentes, ou seja, uma
solução integrada e sustentável.

No Brasil, atualmente estamos na
fase P7, iniciada em janeiro de 2012,
por meio da qual se tornou necessária
a utilização de novas tecnologias de
tratamento dos gases de escape, em
complemento à tecnologia disponível
para motores diesel. Assim, os escapamentos incorporaram sistemas inteligentes de pós-tratamento, compostos de componentes mecânicos,
químicos e eletrônicos com capacidade de medir a concentração de poluentes nos gases de escape e, a partir
disto, ajustar eletronicamente a operação do motor, além de promover
reações químicas (nos gases) reduzindo a concentração de seus poluentes
conforme a legislação.

Para desenvolver esses produtos, a
Cummins investiu em avançados centros técnicos de engenharia no exterior
e no Brasil. Com foco em sustentabilidade total, e não apenas em meio ambiente, com a inovação de ser a única
empresa na região que se dedica simultaneamente às tecnologias, quais
sejam: motores e sistema de pós-tratamento incluindo componentes críticos como turbos e filtros.
Todos esses investimentos em tecnologia,
produto, fabricação e engenharia de integração garantem que a tecnologia diesel
continue demonstrando maior confiabilidade e sustentabilidade, o que assegura a entrega do melhor valor para nossos clientes.

Investimentos
em tecnologia,
produto,
fabricação e
engenharia
de integração
garantem que
a tecnologia
diesel continue
demonstrando
confiabilidade e
sustentabilidade.”
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Alternativas
energéticas
ao diesel
JILMAR TATTO
Secretário Municipal de Transportes de São Paulo

A

Prefeitura de São
Paulo, por meio da
Secretaria Municipal
de Transportes (SMT) e a São Paulo
Transporte (SPTrans), vem realizando
estudos e pesquisas com várias alternativas energéticas em substituição
ao diesel de petróleo. Essa iniciativa
integra as políticas públicas voltadas
à redução dos níveis de emissão de
poluentes pela frota de coletivos.
Nossa cidade possui uma frota de 15
mil ônibus operando 1.300 linhas. São
9,8 milhões de embarques diários.
Esses números são um bom exemplo
da diversidade de situações que são
colocadas para o funcionamento do
sistema. Essa circunstância também
aponta as várias alternativas que precisamos considerar para tornar esse
complexo eficaz.
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Jilmar Tatto

A SMT e a SPTrans têm efetuado vários contatos e reuniões com diversos
fabricantes, inclusive em âmbito mundial. O objetivo é analisar as tecnologias veiculares existentes, sempre tendo como foco o impacto ambiental e a
eficiência operacional.
Nossa atividade está sendo orientada
de maneira a identificar as tecnologias
veiculares de transporte diferenciadas
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e que poderão ser promissoras em relação às utilizadas nos dias de hoje.
Um estudo preliminar para avaliar as
diversas tecnologias de transporte e
determinar quais seriam as mais adequadas estabeleceu como premissas:
as vantagens operacionais, o baixo
impacto ambiental, o conforto e segurança para os passageiros e operadores. Assim, foram identificadas
as seguintes tecnologias: biodiesel,
etanol, veículos ou sistemas movidos a energia elétrica (como trólebus, veículos elétricos híbridos e os
elétricos a bateria) e diesel proveniente da cana-de-açúcar.
Atualmente, na cidade de São Paulo
estão em avaliação 60 veículos movidos com 100% de etanol, outros
295 com adição de 10% de diesel
de cana-de-açúcar. Temos, ainda,
192 trólebus. Essa é uma tecnologia
bem desenvolvida e já consagrada
pelos paulistanos.
Quanto ao desenvolvimento de veículos com tração elétrica, recentemente tivemos um contato mais próximo
com a tecnologia dos ônibus elétricos
híbridos. Também estão sendo realizadas prospecções com os veículos puramente elétricos movidos a bateria.

José Evaldo Gonçalo

A hora e a vez dos
veículos elétricos

Foto: Divulgação

JOSÉ EVALDO GONÇALO
Secretário Municipal Adjunto de Transportes de São Paulo

N

a era da sustentabilidade, a proteção aos
recursos naturais é valorizada de forma intensa. A utilização de
veículos elétricos é apontada como uma
das melhores contribuições para a diminuição da emissão de gases poluentes.
Em particular na cidade de São Paulo,
a Secretaria Municipal de Transportes
(SMT) e a São Paulo Transporte (SPTrans), em conjunto com as empresas
operadoras, não têm medido esforços
para fomentar a utilização desse tipo
de coletivos.
Recentes pesquisas realizadas em
âmbito mundial, e que vêm sendo
acompanhadas pela SMT e SPTrans,
apontam que vários países já estão
utilizando ônibus elétricos. Os estu-

dos abordam a alimentação externa,
no caso os trólebus; os elétricos híbridos, que geram a energia elétrica para
tração por meio de um gerador instalado no próprio veículo; e os “puramente” elétricos, movidos a bateria.
Nesse sentido, foram renovados
192 trólebus. São veículos do tipo
Padron, com 15 metros de comprimento, com piso baixo, agregando
sustentabilidade ambiental com
acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida.
Um dos “gargalos” para a operação
da frota trólebus em São Paulo seria a
rede aérea. Porém, todo o circuito está
sendo modernizado e conservado.
Outro fator de grande destaque é a

introdução do sistema autônomo de
baterias instalado nos novos trólebus.
Por esse dispositivo, em caso de interrupção do trecho a ser percorrido, seja
pela quebra da rede ou qualquer outro
obstáculo, o veículo tem uma autonomia de 10 quilômetros.
Em relação aos veículos elétricos híbridos, recentemente alguns fabricantes
já apresentaram seus modelos. Conforme testes efetuados pelas montadoras, essa tecnologia reduz o consumo de combustível em torno de 20%.
No caso dos ônibus totalmente elétricos
movidos a baterias, técnicos da SPTrans
estiveram na China com o objetivo de
buscar informações quanto a essa tecnologia. Nos interessam, por exemplo, dados sobre autonomia e tempo de recarga.
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Terminal de
Itirapina:
modernidade e
tecnologia para
o agrobusiness

C

om um investimento de
R$ 100 milhões de reais na
primeira fase, o novo complexo logístico de Itirapina (SP) prevê
uma movimentação de 12 milhões de
toneladas de açúcar e grãos por ano
com destino ao Porto de Santos.
Localizado em um terreno de aproximadamente 230 hectares e com
15 mil metros quadrados de área
construída, o terminal abriga um
armazém, com capacidade estática
para 110 mil toneladas; uma moega
rodoviária, capaz de receber 11 mil
toneladas por dia, e uma tulha ferroviária, com capacidade de expedição de 44 mil toneladas por dia.
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Julio Fontana Neto, presidente
da Cosan Logística
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O local conta também com uma pêra
ferroviária de 5,6 quilômetros de extensão, capaz de suportar aproximadamente 250 vagões. Este local
possibilitará que os vagões façam o
carregamento em movimento, garantindo mais agilidade na operação, já que cada vagão será carregado em aproximadamente 3 minutos.
Além disso, essa estrutura permitirá
que todas as manobras dos trens sejam realizadas dentro do terminal,

sem ocupar as vias da cidade. Esse
tipo de carregamento é inédito no
agronegócio.
Situado em uma região estratégica,
próxima de todas as linhas ferroviárias do estado de São Paulo, o terminal tem fácil acesso a importantes
rodovias, facilitando o escoamento
de açúcar proveniente de usinas do
interior paulista. Essa localização
privilegiada dá, ainda, outra importante vantagem competitiva ao
complexo, que se tornará um porto
seco para as cargas recebidas e que
serão destinadas à exportação via
Porto de Santos.
O aporte total do projeto é de R$
200 milhões com financiamento do
BNDES. Quando todas as etapas
estiverem concluídas, em 2014, o
terminal contará com mais três armazéns com capacidade de 110 mil
toneladas cada um, mais uma moe-

ga rodoviária capaz de receber 30 mil
toneladas por dia, uma tulha ferroviária com capacidade de expedição
de 44 mil toneladas por dia, além de
mais 5 km de extensão de pêra ferroviária. Toda esta infraestrutura garantirá uma capacidade de movimentação de até 12 milhões de toneladas
de açúcar e grãos por ano.
A implantação do terminal é fundamental para a redução do fluxo de caminhões que circulam entre o interior
paulista e a cidade de Santos, já que o
local será um concentrador de cargas
e formador de grandes composições
ferroviárias. “A operação deste terminal, somada aos investimentos destinados à duplicação da malha férrea,
será decisiva para consolidar o projeto
de reversão de modal da Rumo, que já
está sendo responsável por melhorias
visíveis na estrutura logística do país”,
diz Julio Fontana Neto, presidente da
Rumo Logística.

Instituto Besc de Humanidades e Economia |

41

Ricardo Ruiz Rodrigues

De olho no uso eficiente

Foto: Divulgação

RICARDO RUIZ RODRIGUES
Diretor de Logística e Serviços de Campo da rede varejista Magazine Luiza

É

indiscutível o impacto positivo das políticas e ações
voltadas para fomentar o
emprego de tecnologias mais eficientes nos veículos de transporte e no sistema viário, mas gostaria de destacar
aqui uma poderosa alavanca complementar para a redução das emissões:
o uso eficiente da capacidade e recursos de transporte. Trago aqui alguns
exemplos e reflexões.
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Além de transportar a carga, todo veículo tem que transportar a si mesmo – e
não se trata de pouco peso, não é mesmo?! Toda vez que um veículo de transporte inicia sua jornada com, digamos,
40% de ociosidade em seu compartimento de carga, tem-se diretamente uma situação de uso ineficiente do
combustível para deslocá-lo.
Isso é mais comum do que se imagina,
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Tecnologia,
infraestrutura
e uso eficiente
precisam andar
lado a lado para
que os impactos ao
meio ambiente se
reduzam de fato.”

bastando observar os milhares de caminhões quase vazios que retornam
todos os dias das regiões consumidoras às produtoras para o próximo carregamento. Chamo a isso de ineficiência no uso da capacidade.
Junta-se ao tópico acima o uso do
tempo. Realizar entregas em vários
pontos sem otimizar o roteiro para
evitar excessivo deslocamento entre cada etapa aumenta o total de
quilômetros rodados e, consequentemente, as emissões por entrega
realizada. Analogamente, se o cronograma dos roteiros e o apoio ao
motorista não minimiza situações
de trânsito ou filas, o consumo
na operação chega a ser mais de
20% superior.
E como garantir uma eficiência crescente no uso? Com Planejamento,
Comunicação e Criatividade. Planejar é alinhar sua operação para
reduzir a quantidade de viagens
e aumentar a ocupação de carga.
Comunicar melhor é demonstrar a
clientes e fornecedores que uma alteração nos prazos e horários pode
significar uma grande economia
por quilo transportado. Ser criativo
e buscar formas mais eficientes de
aproveitar a capacidade e o tempo,
mantendo-se competitivo.
Tecnologia, infraestrutura e uso eficiente precisam andar lado a lado
para que os impactos ao meio ambiente se reduzam de fato. Este último, porém, está muito mais na
mão de quem gerencia a cadeia de
distribuição. Não se deve, portanto,
esquecer dos investimentos e projetos que também precisam ser realizados nesta frente.
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Operador logístico:
importância e
perspectiva futura
Carlos Cesar Meireles Vieira Filho
Diretor executivo da Associação Brasileira de Operadores Logísticos (ABOL)

A

década de 90 foi para
o mundo, assim como
para o Brasil, um momento de mudanças épicas. No mundo, vivíamos o fim da Guerra Fria e, em
consequência, a abertura dos mercados. No Brasil, após duas décadas de
regime militar, retomávamos gradualmente a democracia, promulgando, em
1988, a Constituição Federal, que nos
colocaria irreversivelmente em rota de
modernização.
Em meados dos anos 90, mais precisamente em 1994, estabilizávamos a economia, livrando o país de uma inflação
descontrolada que chegara à casa dos
inacreditáveis 4.854% ao ano.
Até então qualidade e custo eram, efetivamente, temas de pouca importância.
Somente com o fim da inflação, programas de qualidade aterrissam no Brasil,
como a certificação nas normas ISO e o
Total Quality Control (TQC), trazido para
o país pelo professor Vicente Falconi, da
então Fundação Christiano Ottoni (FCO),
que passam a fazer sentido, tornando-se,
ao longo das décadas seguintes, imprescindíveis para a gestão focada em qualidade e redução de custos.
Naquela época, vivíamos os movimentos de reengenharia e redução de quadros (downsizing), logo traduzidos em
terceirização de processos e serviços

de atividades não principais (core business) da indústria em geral. Isso repercutiu sobremaneira na década seguinte, principalmente na terceirização de
mão de obra, bem como das atividades logísticas.
Durante décadas tivemos no transporte
rodoviário e na armazenagem geral os
dois únicos serviços explorados pelo setor
privado. Os chamados serviços essenciais
(essencial facilities), como portos, rodovias, ferrovias, aeroportos, assim como
energia e telecomunicações, eram operados pelo setor público.
Com o beneplácito da Constituição Federal de 1988, os serviços essenciais passam, mediante certames públicos, a ser
explorados, em regime de concessão,
pelo setor privado. Note-se que o primeiro marco regulatório dos portos, a Lei nº
8.630, recentemente revogada pela Lei nº
12.815/13 (Lei dos Portos), data de 1993.
Como efeito da globalização, com o
comércio mundial em rampa de crescimento, por um lado encurtam-se os ciclos de produção e comercialização, e
por outro, em decorrência, amplia-se a
complexidade das operações de transporte, movimentação e armazenagem
de mercadoria ao redor do mundo e
também no Brasil.
O fenômeno da globalização, portanto,

Carlos Cesar Vieira Filho
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vem demandar maior integração dos
elos da cadeia de valor, exigindo melhor
qualificação dos prestadores de serviços
das atividades logísticas que passam a
ser vistos como diferencial competitivo.
Fortalece-se nesse período a figura do integrador das atividades logísticas.
É também na metade da década de 90
que cai a distinção entre empresa estrangeira e nacional, despertando nas empresas operadoras das atividades logísticas de fora o interesse pelo Brasil. Com
a vinda dessas empresas, que aportam
elevados investimentos em modernização de processos e sistemas, transferese tecnologia de ponta, conformam-se
novas práticas gerenciais de movimentação e controle de estoques.
Destarte, a terceirização que antes significava insegurança à indústria, passa
a ser vista como solução para a redução
de custos, melhoria da qualidade e eficiência operacional. Dá-se, então, a transformação da tradicional empresa de
transporte rodoviário de carga e de armazéns gerais. Dessas são demandados
serviços com maior grau de sofisticação,
ampliando escopo em toda a cadeia de
valor das atividades econômicas.
Ao longo da primeira década deste século, a inserção das classes C
e D no mercado consumidor, dinamizando a atividade econômica,
demanda ainda maior capacidade
e competência dos prestadores de
serviço das atividades logísticas.
Operador logístico, portanto, constituise em um Prestador de Serviços Logísticos (PSL) especializado em gerenciar e
operar, de modo integrado, as atividades
logísticas, nas várias etapas da cadeia de
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suprimentos de seus clientes produtores e embarcadores, agregando valor e
utilidade aos seus processos e produtos,
com capacidade e competência para,
no mínimo e simultaneamente, prestar
serviços em três atividades básicas: (a)
gestão de transportes, em qualquer dos
seus modais; (b) armazenagem, quer
seja geral, alfandegada e/ou frigorificada; e (c) controle de estoques, com tecnologia específica para cada situação.
Sem embargo de este PSL estar academicamente definido, estar presente
em todos os setores da economia, atuando em todo o território nacional, gerando emprego, renda, e ser relevante
arrecadador de impostos e tributos,
ainda não é regulamentado, navegando em mares de insegurança jurídica.

O fenômeno da
globalização, portanto,
vem demandar
maior integração
dos elos da cadeia
de valor, exigindo
melhor qualificação
dos prestadores
de serviços das
atividades logísticas.”

Segundo o Instituto de Logística e Supply Chain (ILOS) do Rio de Janeiro, em
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trabalho recente deu conta de que há
em atividade no País cerca de 300 PSL,
dos quais 142 OLs de médio e grande
porte, com receita bruta anual de R$ 48
bilhões. O setor cresce a taxas superiores a 5% ao ano e movimenta mais de
R$ 400 bilhões em gastos logísticos,
cerca de 11% do PIB.
Com o propósito de representar os OLs
junto aos órgãos governamentais, aos
setores da economia, ao meio acadêmico e à sociedade civil em geral, no
Brasil e no exterior, zelando pela imagem do setor, na defesa do marco regulatório das suas atividades, indo ao
encontro de maior segurança jurídica,
buscando atualizações constantes
quanto às melhores práticas e tecnologias disponíveis, em 17 de julho de
2012, dezoito dos maiores operadores
logísticos em atividade no Brasil fundam a Associação Brasileira de Operadores Logísticos (ABOL).
Os 18 associados que compõem a
ABOL representam cerca de 20% do
grupo dos maiores OLs levantados
pelo ILOS em 2013. Estão em todos os
estados brasileiros, operam em todos
os setores da economia, prestando
todo o elenco de serviços logísticos
e empregam mais de 50 mil pessoas,
tanto nas grandes cidades quanto nos
rincões mais distantes do País.
Os OLs tornam-se, de modo efetivo
e definitivo, parceiros fundamentalmente importantes para a atividade
econômica, estabelecendo níveis de
serviços cada vez mais consistentes e
confiáveis, sendo essenciais à indústria, agroindústria, e ao comércio em
geral, por proverem com agilidade
soluções com alto padrão tecnológico e mão de obra qualificada.

Logística em benefício
do meio ambiente
Roberto Dexheimer

Presidente do Grupo Dex

U

mas das maiores contribuições que um operador
logístico pode oferecer ao
meio ambiente é a logística reversa,
processo que promove a redução da
degradação ambiental e a conservação do meio ambiente. Isso porque
as empresas estão implementando
sistemas de gestão ambiental, utilizando processos logísticos que estabelecem o fluxo contrário ao produtivo, por meio do recolhimento dos
resíduos resultantes dos processos de
fabricação e, posteriormente, do consumo.
O objetivo é o reaproveitamento e a
reciclagem de produtos e materiais
evitando uma nova busca por recursos na natureza, além de fazer o des-
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carte ambientalmente correto dos
resíduos gerados na produção. Uma
medida simples que, se bem feita,
gera grandes benefícios para todos
e as vantagens não se resumem às
questões ambientais. Com os ciclos
de vida dos produtos cada vez mais
curtos e a constante busca do desenvolvimento sustentável, ter processos de logística reversa é um diferencial em relação à concorrência.
Alguns de nossos clientes praticam
essa máxima e nós, além das operações de logística reversa que oferecemos, contamos com a parceria de uma
empresa de gestão de resíduos que
atende nossos armazéns, coletando os
mais diversos tipos de materiais. Assim
podemos assegurar que nosso descar-
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Entendemos que muitas dessas ações dependem de recursos financeiros e somos
sabedores das dificuldades que o empresariado brasileiro tem de enfrentar,
tanto pela carga tributária pesada a
que estamos expostos e a busca por
melhor qualificação de mão de obra,
quanto pelo desafio de repassar os
custos envolvidos na prática de nossas
atividades para os clientes, que certamente também estão lidando com esses mesmos problemas.

Fotos: Divulgação

Entretanto, somos movidos pela vontade de que nosso País se desenvolva
cada vez mais e por isso não desistimos. Mesmo diante dessas situações,
nos comprometemos com a geração
de novos empregos e o desenvolvimento da capacitação de nossos colaboradores. Dessa forma, sempre que
possível investimos em soluções que
nos possibilitam otimizar recursos e
em treinamentos, para que nosso pessoal esteja sempre atualizado e consciente sobre o impacto de suas ações
no meio ambiente.

Para cumprir essa meta, estamos nesse momento com nossa atenção voltada para consolidar nossas operações
em um único armazém mais amplo e
moderno, visando não somente uma
ampliação da estrutura física, mas
também a otimização do uso de equipamentos e de recursos naturais, já que
esse novo espaço conta com amplas
aberturas para entrada de luz natural
tanto na área do escritório quanto do
armazém, diminuindo drasticamente
o uso de energia elétrica. Além de estar
estrategicamente localizado, facilitando o acesso aos nossos colaboradores
que poderão cumprir o trajeto casatrabalho com menor tempo de uso de
veículos próprios ou transporte público. Assim contribuímos indiretamente
com a redução do uso de combustíveis
e emissão de gases tóxicos.

Fotos: Divulgação

te seja feito de forma responsável.
O Grupo Dex acredita muito na importância de que cada um faça sua parte
e, nesse contexto, por menor que seja a
ação tomada, podemos ter algo significativo se somado a ações de outras empresas e da sociedade em geral.

A partir de uma postura ambiental correta, toda empresa pode influenciar a relação com os clientes e a sociedade, de forma positiva, e agregar valor à sua imagem
corporativa, pois os clientes buscam cada
vez mais por empresas ambientalmente
responsáveis no momento do consumo.
Esperamos que num futuro próximo
essas ações não sejam uma exceção
e nem um diferencial, mas que se tornem efetivamente parte do cotidiano
de todas as empresas comprometidas
com um futuro melhor.

A partir de uma postura
ambiental correta, toda
empresa pode influenciar
a relação com os clientes
e a sociedade, de forma positiva.”

Instituto Besc de Humanidades e Economia |

49

Transporte a
menor custo e
mais “verde”
Luís Fernando Resano
Vice-presidente executivo do Sindicato Nacional das
Empresas de Navegação Marítima (Syndarma)

O

cenário brasileiro é triste.
Para um país de dimensões
continentais, não é absurdo
pensar que a sua matriz de transporte
doméstico precisa ser eficiente. Levar
produtos do ponto A para o ponto B
parece bastante simples quando estamos dispostos a pagar qualquer preço
(seja pela ineficiência do transporte,
seja pela sua insegurança) e desprezamos o quanto poluímos.
O retrato da nossa matriz de transporte
mostra grande desequilíbrio quando verificamos, no Plano Nacional de Logística
de Transportes – 2011, que 52% das cargas são movimentadas no modal rodoviário, contra apenas 8% na cabotagem.

Luís Fernando Resano
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Ter a oportunidade de participar do
evento “Frotas & Fretes Verdes 2013”
soa como música, pois atuamos naquele modal de transporte que se obriga a cumprir legislações internacionais
cada vez mais rigorosas quanto à emissão de gases, e que consegue atender
ao público proporcionando uma opção
de transportar grandes volumes a baixo custo e mínimas emissões.
A frota brasileira de navios que atuam
na cabotagem vem sendo renovada
continuamente. Entretanto, diferentemente de outros modais, além de ser

um bem de alto valor, o navio tem longo período de uso, sendo usual o seu
emprego em boas condições de operação até a idade de 25 anos. Portanto,
a renovação existe na velocidade em
que a demanda ocorre. Os navios que
estão entrando em serviço são equipados com moderna tecnologia para
a segurança da tripulação e da carga,
bem como com equipamentos que reduzem o consumo de combustível e,
consequentemente, emitem menos
gases de efeito estufa (GEE).

venção Internacional para Prevenção da
Poluição Marinha por Navios (Marpol),
que aborda a emissão de gases de efeito
estufa, em especial com Regulamento
sobre a Eficiência Energética dos Navios.
As medidas operacionais estabelecem a
necessidade de os navios possuírem um
SEEMP – Plano de Gestão de Eficiência Energética para Navios. As medidas
técnicas estabelecem o EEDI – Índice
de Projeto de Eficiência Energética para
Navios e as MBM – Medidas de Mercado,
que são preocupantes.

A preocupação mundial com
as mudanças climáticas é
um fato relevante do qual
nenhuma instituição pode se
omitir. Obviamente, isso tem um custo,
e o transporte marítimo deve contribuir
com a sua parte.”
Hoje, existe uma pressão enorme
para redução da emissão de gases de
efeito estufa. O transporte marítimo
tem participação reduzida na emissão de GEE (menos de 3%, segundo
dados de 2007), o que não significa
que esforços para sua redução não
sejam adotados. É importante repetir que o transporte marítimo é o
modal onde se obtém a melhor eficiência energética, ou seja, transporta-se maiores volumes com menor
consumo de combustível, portanto,
com menos emissões.
Recentemente, no âmbito da Organização Marítima Internacional, foi adotado
um novo capítulo ao Anexo VI da Con-

As medidas de mercado, para o Brasil, poderão ser impactantes, pois somos exportadores de commodities que possuem baixo
valor agregado. Caso essas medidas estabeleçam, por exemplo, taxação no preço do
combustível, a medida será nefasta para
nossas exportações, pois estamos longe
dos mercados consumidores e o preço do
frete certamente aumentará e haverá dificuldade de ser absorvido pelo exportador,
com perda de competitividade.
A preocupação mundial com as mudanças climáticas é um fato relevante
do qual nenhuma instituição pode se
omitir. Obviamente, isso tem um custo, e o transporte marítimo deve contribuir com a sua parte.
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Cummins amplia
pesquisas para soluções
tecnológicas mais verdes

C

om a chegada das normas
de emissões Euro 5/Proconve P-7, em janeiro de
2012, a Cummins não mediu esforços
ao colocar no mercado a tecnologia de
redução de emissões mais moderna e
completa para atender a seus clientes,
sem perder o foco na redução do custo
operacional, principalmente no quesito economia no consumo de combustível. O resultado foi a inserção do motor Euro 5 mais econômico do mercado
e o mais vendido atualmente.
Os motores Euro 5 possuem a tecnologia de pós-tratamento SCR, escolhida pela Cummins Brasil para atender às normas de emissões vigentes,
desenvolvida e integrada por todas
as unidades de negócios da empresa,
como Motores, turbos sistemas de
emissões e filtração.
A empresa se destacou no mercado ao
apresentar uma gama completa de produtos para o segmento, que vai de 150 cv
a 440 cv, em motores de 2.8 até 11 litros.
Foi a única empresa no mercado brasileiro a oferecer a solução completa e integrada, que vai desde a entrada de ar até
a saída dos gases de escape, para atender às normas vigentes no País, sempre
com foco em sustentabilidade. Isso prova
que é possível desenvolver tecnologias
mais limpas e viáveis economicamente.
Ao migrar para o Euro 5, a Cummins Brasil manteve as mesmas características
de robustez e desempenho, agregando
preocupação ambiental com economia
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de combustível. Para se ter uma ideia, em
termos de emissões de gases a evolução
conseguida desde a primeira fase “Euro I”
até a atual Euro 5/Proconve P7, permitiu
reduzirmos 95% dos óxidos de nitrogênio
(NOx) e 97% do material particulado gerados na combustão dos motores diesel.
Mesmo detentora da tecnologia para
as próximas etapas dos programas de
emissões mundiais, a empresa sabe
que não pode parar e segue buscando
soluções inovadoras agora para minimizar a emissão de gases como o dióxido
de carbono (CO2) e, através de seu desenvolvimento de tecnologias, procura melhorar ainda mais o consumo de
combustível. São vários os caminhos
pesquisados atualmente, e os engenheiros da empresa apontam para as
seguintes direções mais promissoras:

1. Motores capazes
de rodar com
combustíveis
alternativos e de
menor intensidade de
carbono.
2. Melhora da eficiência
térmica dos motores
para evitar o
desperdício de energia.
3. Melhora da integração
de todo o veículo
focando na otimização
operacional.

| Instituto Besc de Humanidades e Economia

Motor com tecnologia Euro 5: menos emissões
Foto: Divulgação

Entre essas direções, ressaltamos o
foco na melhoria da eficiência térmica a partir de nossas pesquisas com a
tecnologia Waste Heat Recovery, ou
seja, a recuperação da energia perdida que é transformada em calor e
que não é reaproveitada. Os estudos
buscam forma eficiente de recuperar
essa energia perdida em forma de calor, que é desperdiçada no sistema de
escape e refrigeração, para transformá-la novamente em energia e auxiliar na geração de parte da potência
necessária, promovendo maiores reduções no consumo de combustível.
Todas as demais tecnologias que

estão sendo estudadas, avaliadas e
testadas pela Cummins também levam a uma redução da emissão de
CO2, como consequência da eficiência energética. Destacamos também
a integração de soluções híbridas,
turbos com maior eficiência e a redução de cargas parasíticas, aquelas
que utilizam parte da potência, como
ventiladores, ar-condicionado, compressores, atritos nos cilindros, como
parte da otimização operacional e
energética e que atualmente passam
por aperfeiçoamentos, mas que em
nossa visão levarão os motores diesel
para um futuro cada vez mais econômico e limpo.
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