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OPERADOR LOGÍSTICO

Setor cobra regulamentação
Segundo estudo realizado pela associação que reúne as principais empresas brasileiras, o segmento faturou R$ 44.3 bilhões
em 2013; pesquisa contou com a participação de 1.153 prestadoras de serviços, que receberam um questionário eletrônico
» MATHEUS GAGLIANO

O

setor de operadores logísticos é considerado
peça fundamental para
a economia, pois através dele escoam produtos para
diferentes mercados. Para ter
uma ideia do peso dessa área,
estudo desenvolvido pela Associação Brasileira dos Operadores Logísticos (ABOL) mostra
que, em 2013, o setor apresentou um faturamento bruto total
de R$ 44,3 bilhões. Mesmo com
números tão expressivos, esse
mercado ainda carece de uma
regulamentação clara e eficaz.
Foi nesse sentido, de esclarecer a atuação da área, que foi
criada, há quatro anos a ABOL,
que apresentou estudo desenvolvido em conjunto com a Fundação Dom Cabral (FDC), KPMG Transaction and Forensic
Services e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados Associados. Os resultados
estão em três volumes que somam 777 páginas, com informações valiosas para todas as
empresas do segmento. O diretor executivo da entidade, César
Meireles, disse que operador logístico, como atividade econômica, ainda é recente. “Antes havia a identificação a atividade do
transportador e do armazenador geral”, disse. Ele ressaltou
que o segmento não trata apenas do transporte propriamente
dito, mas também do armazenamento de produtos, tendo
uma atuação mais ampla.
O primeiro estágio do trabalho contou com discussão para

definição do que é o setor no
Brasil. Essa análise contou com
estudo da legislação brasileira e
o contexto da atividade, cruzando as análises fiscais, tributárias,
trabalhistas, previdenciárias e
sindicais para que nenhum critério ficasse de fora. Para estruturar as análises, foram consultadas 81 fontes, entre operadores logísticos nacionais membros e não membros da associação, operadores internacionais,
embarcadores de diversos segmentos, empresas públicas, especialistas de mercado, acadêmicos, publicações e associações nacionais e internacionais
de países como Estados Unidos,
Portugal, Austrália, Alemanha,
Argentina, Espanha, França, Itália, Reino Unido, Finlândia, Canadá, Bélgica e Holanda.
A pesquisa contou com a participação de 1.153 empresas
prestadoras de serviços logísticos que receberam um questionário eletrônico elaborado por
profissionais da KPMG, da Mattos Filho e da FDC. Além do envio do questionário, a equipe
responsável realizou contato telefônico direto com 166 empresas que representavam os maiores players da lista. Daí despontaram 159 companhias que
compõem, de acordo com o estudo, o mercado de operadores
logísticos do País.
Meireles explicou que, por
falta de regulamentação, a atividade trabalha com várias
Classificações Nacionais de
Atividade Econômica (CNAEs).
“O operador é um integrador
de todas as áreas, opera trans-
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Michelle Fernandes, da M2Trade: mercado complexo, mas promissor

porte rodoviário, carga e descarga. Mas não tem regulamentação”, completou.
Ele argumentou que é importante a indústria ter uma
ideia e os setores de transformação tenham uma clara noção do
que é o operador logístico e
quais as funções em que efetivamente atuam. “Agora, considerando a definição das empresas do setor, identificamos que,
com as características, temos
159 empresas em funciona-

mento, com faturamento de R$
44,3 bilhões”, avaliou.
O setor também responde
por uma participação considerável na geração de empregos.
Segundo Meireles, emprega diretamente 260 mil pessoas e
mais 460 mil de forma indireta.
Além disso, as 159 empresas
identificadas pelo estudo, contribuíram, em 2013, com R$ 9,2
bilhões em impostos, sendo R$
2 bilhões em encargos trabalhistas e R$ 7,2 bilhões em tributos.

O estudo mostrou também que,
no ano passado, a força de trabalho empregada no setor coloca os operadores logísticos entre
as principais atividades econômicas brasileiras que mais geram empregos, ao lado de outros setores como indústria química, têxtil e metalúrgica.
O coordenador do núcleo de
Infraestrutura, Logística e Supply Chain da Fundação Dom
Cabral, Paulo Resende, disse
que é necessário que o setor seja regulamentado o mais depressa possível. “A logística é
uma atvidade em constante
crescimento e os governos precisam prestar mais atenção a
ela. A relação entre tomadores
e prestadores de serviços está
cada vez mais sofisticada e, os
contratos que regem essas atividades, ultrapassam os conceitos simples de transporte e
armazenagem”, avaliou.
Uma das empresas que atuam no setor é a AGV Logística,
que tem 17 anos de atuação no
mercado e atua prestando serviço para empresas de diversas
áreas da economia. Atualmente,
tem 40 centros de distribuição
espalhados pelo País e realiza
entregas para 4,5 mil municípios brasileiros.
O presidente do Conselho
da AGV, Vasco Carvalho de Oliveira Neto, disse que, apesar da
crise, o setor vem surfando
uma onda positiva, justamente
por oferecer uma prestação de
serviços integrados. “Uma empresa contratava o transportador e fazia a armazenagem.
Hoje tem uma cadeia comple-

xa. Muitos vem crescendo, não
só em faturamento, mas em
rentabilidade”, disse.
O executivo disse ainda que
o setor ainda tem muito potencial a ser aproveitado, nas palavras dele, é uma área que ainda
se encontra em sua adolescência. “Tem ainda muito para
crescer e se consolidar. Está na
adolescência, sendo um setor
relativamente novo. Não é como bancário, onde muitos tem
mais de 100 anos de operação,
a maior parte das companhias
tem cerca de 15 ou 17 anos de
mercado”, disse.
Além do País, o segmento
conta também com empresas
que prestam serviços para o exterior, como é o caso da M2Trade. A diretora Comercial e de Logística, Michelle Fernandes, disse que a companhia atua com
logística internacional integrada, despacho aduaneiro e consultoria e tem atualmente 90
agentes espalhados em todo o
mundo. “Atendemos cinco continentes e para 50 segmentos,
com exceção de medicamentos,
tanto na importação quanto na
exportação”, disse ela.
Ela avaliou que o momento
atual da economia traz dificuldades para os operadores logísticos, que sofrem assim como
todo o mercado. O preço do frete, para a China em um contêiner padrão, por exemplo, caiu
de US$ 1,3 mil para US$ 100
atualmente. “Em contrapartida,
o frete rodoviário, com o custoBrasil, está alto. No trajeto RioSão Paulo, por exemnaplo, sai
por R$ 6 mil”, disse.
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caso, a leitura para crianças, tem o poder de
mudar o mundo para melhor. Então, esse é um
grande momento para quem constrói marcas e
narrativas de comunicação. Digo sempre que é
um prazer quando conseguimos fazer boa propaganda sobre coisas boas. A escolha por um
caminho mais lúdico, mais fantasioso se dá pela necessidade de chamar a atenção para causa
no ambiente familiar. Queremos que a família
toda vivencie essa conversa e se sensibilize
com a causa. Nesse ano, conseguimos fechar
uma equação diferenciada, filmando na República Tcheca, num local que é uma espécie de
circuito para gravações de época como a que
fizemos. Isso nos ajudou a construir um filme
grandioso, mas dentro dos valores que estamos acostumados a investir. Afinal, o mais importante é a mensagem.

Eduardo Tracanella,

SUPERINTENDENTE DE MARKETING DO ITAÚ UNIBANCO

O segredo é
focar nas pessoas”
Em 2005 foi criado o programa Itaú Criança, uma iniciativa de incentivo à
leitura da Fundação Itaú Social, que já distribuiu gratuitamente mais de 40
milhões de livros infantis. A edição desse ano espera entregar 2,2 milhões de
exemplares. Para divulgá-la, o banco investiu em um filme épico, de três minutos, criado pela DPZ&T e gravado em Praga, inserido no intervalo da novela
“A Regra do Jogo”, da Rede Globo - que na mesma noite também levou o tema a
duas de suas cenas. Segundo Tracanella, vale à pena ir além do core-business
e se aproximar das pessoas a partir de uma crença, de um propósito.
Que balanço você faz do programa Itaú Criança?
Primeiramente, avaliamos o resultado de engajamento com a causa. Isso é o mais importante.
E o que temos notado é que esse número cresce
ano após ano. Ou seja, mais pessoas se sensibilizam com o tema, pedem as coleções gratuitamente e praticam a leitura para crianças. Acreditamos justamente nesse ciclo, onde o banco inspira e instrumentaliza as pessoas, que ao decidi-

Sustentabilidade: ainda dá tempo
Encerram-se na próxima sexta, 23/10, as
inscrições para o 7º Prêmio Nacional ABAP de
Sustentabilidade. O participante deve acessar o
hot site do prêmio www.premioabap.com.br,
realizar o cadastro na própria página e, em
seguida, enviar um e-mail com a ficha de
inscrição e as peças para abap-mg@abapmg.com.br. A cerimônia de premiação será no
dia 24 de novembro, em Belo Horizonte. Os
trabalhos podem concorrer nas categorias
Campanha Publicitária, Cases de
Comunicação, Projeto de Comunicação,
Relatório de Sustentabilidade e Instituições do
Terceiro Setor.

rem seguir em frente, fazem suas próprias transformações. Nesse caso, uma transformação que
impacta diretamente a relação entre pais e filhos
e o futuro das crianças - pois trata-se de uma janela de oportunidade para o desenvolvimento
cognitivo e de criatividade. Outro resultado importante, dessa vez mais voltado ao banco, é que
essa campanha tem índices muito diferenciados
tanto em marca como em engajamento nas re-

O Itaú é exemplo de trabalho bem feito no marketing, multiplataforma. Qual é o segredo para
acertar na estratégia?
des sociais. Esse tipo de resultado comprova que
vale a pena para uma marca ir além do seu corebusiness e também se aproximar das pessoas a
partir do que acredita, do seu propósito.
O investimento em um filme épico - o que isso representa para o projeto?
O Itaú realmente acredita que a educação e, no

O segredo é focar nas pessoas, na agenda delas e
buscar ser relevante todo o tempo. Não existe
mais espaço para marcas autocentradas. E, também, não existe mais uma agenda tão previsível.
As pessoas fazem tudo ao mesmo tempo agora.
E as marcas que conseguirem acompanhar esse
movimento de um jeito surpreendente e inspirador vão se destacar.

MIX
Coruja – Antonino Brandão, diretor da AbapRio e vice-presidente de atendimento e negócios
da NBS, além de ter assumido recentemente a
função de head do escritório paulistano da
agência, é candidato ao prêmio Caboré na categoria Profissional de Atendimento. Assinantes
do Meio & Mensagem votam entre 27 de outubro a 28 de novembro.

ting - Campanhas Institucionais.
Cliente – a Artplan renovou seu contrato com a
Universidade Estácio de Sá após a realização de
uma concorrência. A agência atende o cliente
desde 2010.

tainability Management in Sport e fundador do
Copa Verde, João Ciaco, diretor de Comunicação
de Marketing da Fiat Chrysler Automóveis, Mariana Lemos, Gerente de Marketing da Nissan
do Brasil Automóveis, José Carlos Brunoro, Sócio-Diretor da BSB e Tânia Braga, Gerente Geral
de Sustentabilidade do Comitê Organizador dos
Jogos Rio 2016. Mais em: www.aba.com.br.

Esporte - Nos dias 21 e 22 de outubro, a ABA RIO
realizará o IX Fórum Internacional de Marketing
Prêmio - O projeto “Olhares e Inspirações”, cria- Esportivo de Resultados no Espaço Furnas Cul- Design – A Ogilvy promoveu Michel Neuhaus a
do pela Agência3 para a Saphyr, conquistou tural, no Rio. Entre os palestrantes: Ian McKee, diretor criativo de design, à frente da área tanto
prata no prêmio ABRASCE, na categoria Marke- diretor de Sustentabilidade do Institute for Sus- em São Paulo quanto no Rio.
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