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RESUMO 
 

 
 

O perfil da matriz brasileira de transportes, predominantemente rodoviário, tem causado 
diversos problemas à sociedade e às organizações. Dentre eles, destacam-se: o mau estado de 
conservação das rodovias, trazendo riscos de acidentes e elevando o custo do transporte; 
aumento dos níveis de congestionamento das regiões metropolitanas e portuárias, gerando 
mais poluição e; dificuldade de escoamento da safra, principalmente para exportação, devido 
à baixa produtividade do transporte rodoviário em longas distâncias. Uma solução possível 
em substituição ao uso do transporte rodoviário é o transporte intermodal (Modal Shift). 
Entretanto, existem gargalos que precisam ser superados de maneira a incentivar o uso do 
transporte intermodal pelos embarcadores. A velocidade das ferrovias ainda é baixa em 
comparação a outros países. Em algumas rotas, as tarifas ferroviárias são altas em comparação 
às rodovias e os terminais de transbordo têm baixa produtividade, tornando o tempo de 
trânsito elevado. Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo identificar a influência 
do Modal Shift na relação entre Gestão Logística e Desempenho. Fundamentado nas teorias 
da logística empresarial, este estudo foi desenvolvido em duas etapas. Na primeira etapa, de 
natureza exploratória, teve por objetivo, conhecer com maior profundidade a gestão logística 
e os processos de transportes intermodais. Os dados coletados por meio de entrevistas em 
profundidade e tratadas pela análise de conteúdo revelaram fatores importantes para o 
prosseguimento da segunda etapa. Assim, de posse dos resultados da etapa anterior, realizou-
se a pesquisa de natureza descritiva com o objetivo de identificar a influência do modal shift 
na relação entre a gestão logística e o desempenho. Para tanto, utilizou-se de questionários 
semi-estruturados e aplicados juntos aos gestores de empresas associadas á ANDA 
(Associação Nacional para a Difusão de Adubos). As respostas coletadas foram tratadas pelas 
estatísticas descritivas e multivariadas, e revelaram que: a) a intermodalidade (modal shift), 
embora tenha apresentado como variável mediadora entre a gestão logística e desempenho, 
ela está aquém de ser considerada influenciadora sobre o desempenho logístico e; b) o 
desempenho logístico para a indústria nacional de fertilizantes pode ser decorrente de ações 
como: reduzir o desperdício de produtos durante a troca de modais, aumentar a velocidade dos 
trens, aumentar a produtividade nos terminais de transbordo e armazéns e empregar com mais 
eficiência a tecnologia da informação. 
Por conta destes resultados, pode-se concluir que o Modal Shift é utilizado pelos gestores de 
logística como meio para buscar o equilíbrio entre as tarifas praticadas pelo transporte 
ferroviário e o rodoviário e, ainda, existe um longo percurso a ser caminhado para a vantagem 
competitiva, baseado na logística.  
 
 

 
 

Palavras-chaves: Intermodalidade, Modal Shift, Gestão Logística. 
 
 
Linha de Pesquisa: Recursos e Desenvolvimento Empresarial. 
 
 
 

 
 



ABSTRACT 
 
 
 

The profile of the Brazilian transport mode, mainly roads, has caused many problems for 
society and organizations. Among them are: the poor condition of roads, bringing risks of 
accidents and the rising cost of transportation, increased levels of congestion in metropolitan 
areas and ports, generating more pollution and, difficulty in disposing of the crop, especially 
for export due to low productivity of road transport over long distances. One possible solution 
to replace the use of road transport is intermodal transport (Modal Shift). However, there are 
bottlenecks that need to be overcome in order to encourage the use of intermodal transport by 
shippers. The speed of the railroad is still low compared to other countries. On some routes, 
rail fares are high compared to highways and transhipment terminals have low productivity, 
making the transit time high. In this context, this study aimed to identify the influence of 
Modal Shift in the relationship between Performance Management and Logistics. Based on 
theories of business logistics, this study was conducted in two stages. In the first stage of 
exploratory nature, aimed at, to know more deeply the management of logistics and 
intermodal transport processes. The data collected through interviews and processed by 
content analysis revealed important factors for the continuation of the second step. Thus, with 
the results of the previous step, we carried out the research of a descriptive nature in order to 
identify the influence of modal shift in the relationship between performance and logistics 
management. To this end, we used semi-structured questionnaires and applied with the 
managers of member companies will ANDA (National Association for the Promotion of 
Fertilizers). The responses collected were processed by descriptive statistics and multivariate, 
and showed that: a) intermodal (modal shift), although presented as mediating variable 
between the logistics management and performance, it falls short of being considered 
influential on the performance and logistics; b) logistics performance for the domestic 
fertilizer industry may result from actions such as reducing waste products when changing 
modes, increase the speed of trains, increase productivity in transhipment terminals and 
warehouses and employ more efficiently the information technology.  
Because of these results, it can be concluded that the Modal Shift is used by logistics 
managers as a means to seek a balance between the rates charged by road and rail and also 
there is a long way to moving toward competitive advantage, based on logistics. 
 
 
 
 
Keywords: Intermodality, Modal Shift, Logistics Management. 
 
 
Research Line: Resources and Business Development.
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1 INTRODUÇÃO 

 

  

Apenas três por cento da superfície terrestre está disponível para a produção de 

alimentos proveniente das atividades de agricultura e pecuária. Expressiva parte dessas terras, 

aproximadamente 388 milhões de hectares (MAPA, 2008), está localizada no Brasil, dos 

quais 90 milhões de hectares ainda não foram explorados. Apesar de a produção de grãos no 

Brasil crescer à taxa de 4,5% ao ano, o aumento da área plantada tem sido de apenas 1,7% ao 

ano (CONAB, 2007). A baixa taxa de crescimento do uso da área agriculturável em relação à 

produção agrícola foi viabilizada por meio do emprego maior de tecnologia no plantio e 

profissionalização do setor. Parte dessa tecnologia empregada tem relação com o uso de 

fertilizantes minerais no plantio das safras (ANDA, 2006). 

O consumo de fertilizantes no Brasil nos últimos quatro anos foi de aproximadamente 

23 milhões de toneladas, sendo 60% desse volume, aproximadamente 56 milhões, 

provenientes de importação (ANDA, 2008). Todo esse volume tem de ser movimentado a 

partir dos portos para as empresas misturadoras de fertilizantes, armazéns ou diretamente ao 

agricultor por meio de uma estrutura logística que não se preparou na mesma velocidade para 

atender a tamanha demanda. A estrutura portuária brasileira, com exceção de alguns portos 

controlados por empresas privadas, não é adequada para embarcações de grande porte como, 

navios Panamax que não encontram profundidade suficiente para atracar em vários portos, a 

estrutura de armazéns primários e secundários não permite alta produtividade na carga e 

descarga dos produtos e poucas dessas instalações possibilitam o carregamento via modal 

ferroviário. 

 Em função de grande parte das misturadoras de fertilizantes ser antigas, construídas na 

década de 1970 e 1980, período de abandono das ferrovias no Brasil, pouca importância foi 

dada no momento do projeto e construção de forma a viabilizar a descarga ou o acesso ao 

carregamento ferroviário. Por outro lado, o mercado de frete rodoviário passou por período de 

baixas tarifas, incentivando maior concentração no uso de caminhões para o transporte de 

matérias-primas e insumos agrícolas. Isso tem gerado grandes congestionamentos de 

caminhões que se deslocam para a região portuária com grãos para então voltar com 

fertilizante para abastecer as misturadoras. O excesso de caminhões, além de gerar 

congestionamentos, implica problemas nas cidades devido à falta de estrutura e pátios 

adequados para estacionamento, causando interferência na vida de toda a população. 
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A Figura 1(a) mostra o congestionamento no Porto de Santos, onde os automóveis têm 

de disputar espaço com o trânsito de caminhões, gerando transtornos para a população e 

lentidão em toda a cidade; e a Figura 1(b) mostra o congestionamento da descida para o Porto 

de Paranaguá, que na época de safra tem chegado a 70 quilômetros. 

 
Figura 1(a). Congestionamento no Porto de Santos  
Fonte: UOL Economia (2010) 
Autor da Foto: Alex Almeida / UOL 

Figura 1(b). Congestionamento estrada de  
Curitiba para o Porto de Paranaguá 
Fonte: VALOR ECONÔMICO (2011).  
Autor da Foto: Franklin de Freitas /  Folhapress  

 

Um grave problema gerado pelo excesso de caminhões é a redução de vida útil das 

estradas, causando buracos que danificam os próprios caminhões, implicando em aumento de 

custos, além do risco iminente de acidentes. A Figura 2 traz um exemplo do péssimo estado 

de operação na BR-163 durante período de chuvas. A estrada é um dos principais pontos para 

escoamento da produção agrícola e transporte de fertilizantes no Estado de Mato Grosso.  

 

 
                       Figura 2. BR-163 durante período de chuvas no Estado de Mato Grosso  
                       Fonte: fotografia cedida por um dos entrevistados 
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Além do que, o crescimento do uso de caminhões tem influência direta no aumento da 

emissão de gás carbônico (CO2) e monóxido de carbono (CO), pois sua produtividade quanto 

comparada, por exemplo, ao modal ferroviário é baixa. Como todo combustível fóssil, a 

queima incompleta lança na atmosfera gás carbônico em excesso proveniente do processo de 

combustão do diesel, além de gerar outras partículas altamente poluentes, como, por exemplo, 

o enxofre, que é prejudicial à saúde do homem. 

O início da redução da participação do transporte rodoviário na matriz de transporte 

brasileira com o maior uso do modal ferroviário só começou a ocorrer após o processo de 

privatização da antiga Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), ocorrida na metade da década 

de 1990 (ANTT, 2010). As empresas detentoras da concessão ferroviária passaram então a 

recuperar a malha ferroviária e as antigas locomotivas e vagões, além de investir na compra 

direta de novos ativos ou adquiri-los via parceria com grandes embarcadores de cargas, 

principalmente os de granel.  

 Apesar da participação do modal ferroviário ter aumentado na década de 2000 para 

cerca de 8%, se comparada com países como o Canadá, que tem taxa de utilização de 55%, 

nota-se que muito trabalho precisa ser feito. Para aumentar a participação faz-se necessária 

uma série de iniciativas de maneira a viabilizar o aumento da utilização da ferrovia de forma 

integrada com outros modais, como o rodoviário, bem como o desenvolvimento de pontos de 

transbordo e armazenagem de maior capacidade e produtividade. 

 Contudo, as empresas brasileiras têm se deparado com uma série de dificuldades 

operacionais, tanto de ordem legal, financeira e de infraestrutura como de capacitação e 

qualificação de fornecedores. O trecho abaixo extraído de uma notícia publicada no jornal 

Folha de São Paulo (2010) mostra, por exemplo, como falhas provenientes dos processos de 

concessão das ferrovias têm afetado o desenvolvimento da intermodalidade no país, gerando 

barreiras legais que podem estender-se por anos em disputas judiciais. 

 

A Ferronorte, hoje controlada pela ALL (América Latina Logística), perdeu o 
arrendamento de uma área de 504,8 mil m2 na margem esquerda do porto de Santos. 
Na área fica a operação de transbordo ferroviário no TGG (Terminal de Granéis do 
Guarujá), uma estrutura com capacidade para receber 6 milhões de toneladas de 
grãos por safra... O uso da área pela operadora ferroviária se baseava num contrato 
de arrendamento assinado em 1997, sem licitação pública. Na ação, a empresa, o 
governo federal e a Codesp (Companhia Docas do Estado de São Paulo) 
argumentaram que a licitação era dispensada em razão de o arrendamento da área 
estar previsto no processo de privatização da Ferronorte, feita em 1989... O MPF 
questionou a tese dizendo que a Ferronorte era uma ferrovia instalada a 700 
quilômetros de distância do porto de Santos, portanto, não poderia atrelar a 
privatização desta à cessão de uma área em região portuária (...). (FOLHA DE SÃO 
PAULO, BRITO, 2010), 
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Diante desse cenário, não basta ao gestor de logística preocupar-se apenas com o custo 

do transporte. É necessário ter consciência de que o transporte rodoviário de mercadorias tem 

impactos positivos na sociedade, tais como, maior rapidez na entrega, melhor qualidade dos 

produtos entregues e menores custos para curtas distâncias. Mas também tem impactos 

negativos: os caminhões contribuem para aumentar o congestionamento e a emissão de gases 

poluentes, causam acidentes, fazem barulho, principalmente em áreas onde transporte 

rodoviário é o modal dominante (DFT, 2008). 

Assim, o processo de gestão logística precisa avaliar o cenário de forma holística. 

Cabe ao gestor tomar decisões que encontrem o ponto de equilíbrio entre os trade-offs que 

envolvem o processo de escolha dos meios de transportes ou a combinação desses, qual a 

melhor maneira de armazenar o produto, qual o local mais adequado para a instalação de 

determinada planta ou armazém, sem perder de vista o melhor ganho global da cadeia e o 

melhor atendimento aos clientes. A Gestão logística em conjunto com as boas práticas de 

modal shift pode ter impacto no Desempenho. Para entender a relação entre esses constructos, 

o presente trabalho se propõe a responder à questão de pesquisa descrita no item a seguir. 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

O presente trabalho buscou por meio da aplicação de uma pesquisa exploratória com 

posterior aplicação de uma pesquisa quantitativa responder ao seguinte problema de pesquisa: 

Qual é o impacto do Modal Shift na relação entre Gestão Logística e Desempenho? 

  

1.3 OBJETIVOS 

 

 

Como objetivo geral, buscou-se examinar a influência do Modal Shift na relação entre 

Gestão Logística e Desempenho. 

Como objetivos específicos buscaram-se: a) identificar as principais barreiras e 

oportunidades ao aumento da intermodalidade nos principais corredores de abastecimento de 

matérias-primas para as indústrias misturadoras de fertilizantes; b) mapear o fluxo logístico da 

cadeia de Fertilizantes nacional desde a compra das matérias-primas até seu recebimento nas 

misturadoras de fertilizantes. 
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1.4 MODELO E HIPÓTESES 

 
 O presente trabalho utilizou como base para o estudo o modelo estrutural mostrado a 
seguir na Figura 3. 
 

 
 
Figura 3: Modelo Estrutural 
 

Com base no modelo apresentado na Figura 3, foram formuladas as seguintes 

hipóteses (Quadro 1): 

 

H1  
Existe relação entre o processo de decisão sobre Armazenagem e Estoques e 
Desempenho Logístico. 

H2 
Existe relação entre e processo de definição da Rede Logística e Localização das Plantas 
e Desempenho Logístico. 

H3 Existe relação entre a Tecnologia da Informação e Desempenho Logístico. 

H4 
Existe relação entre o processo de decisão sobre Armazenagem e Estoques e Modal 
Shift. 

H5 
Existe relação entre e processo de definição da Rede Logística e Localização das Plantas 
e Desempenho Logístico. 

H6  Existe relação entre a Tecnologia da Informação e Modal Shift 
H7 Existe relação entre Modal Shift e Desempenho Logístico.  

Quadro 1. Hipóteses formuladas para o estudo 
Fonte: o autor. 

Gestão Logística 

Rede Logística e 
Localização Desempenho 

Logístico 

Modal 
Shift 

 
Armazéns 

Tecnologia da 
Informação 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

H7 
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1.5 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 

Para fins deste trabalho, são utilizados três constructos que segundo Ballou (2001) e 

Bowersox e Closs (2001) compõem a gestão logística: Rede Logística, Armazenagem e 

Tecnologia da Informação. Existem outros constructos apresentados por esses autores, porém, 

este trabalho é limitado aos três descritos anteriormente, que serão melhor detalhados durante 

o referencial teórico. 

A literatura sobre Modal Shift, de maneira genérica, trata da maioria dos modais de 

transportes como rodoviário, ferroviário, hidroviário, aquaviário, dutoviário ou a combinação 

entre cada dois desses. Entretanto, como o presente trabalho teve como foco principal o modal 

ferroviário, o rodoviário e a intermodalidade, por meio da combinação entre eles, foi dada 

maior ênfase nestes modais no decorrer do referencial teórico. Foram introduzidos outros 

modais de transportes, quando necessário, para efeito de comparação ou ilustração, e assim 

facilitasse o entendimento de determinada característica ou processo logístico. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 GESTÃO LOGÍSTICA 

 

 

A gestão logística pode ser fonte de vantagem competitiva. Um correto alinhamento e 

uso dos recursos pode ser diferencial e fator preponderante para obter melhor performance 

que os concorrentes (BOWERSOX; DAUGHERTY, 1995). O sucesso da empresa pode ser 

obtido por intermédio da melhor utilização dos canais disponíveis para atender o cliente. 

Dessa forma, o Gerenciamento Logístico busca utilizar os recursos da organização de maneira 

a adicionar valor ao serviço prestado aos clientes, o que pode ser feito com maior nível de 

serviço, maior agilidade nas entregas, dentre outros. 

Embora se saiba dos benefícios que a logística pode trazer para a organização, muitas 

vezes os ganhos não são fáceis de se obter, pois muitas empresas tratam as atividades de 

logística de forma fragmentada ou departamentalizada. O profissional de logística sempre 

busca resolver a equação que envolve o trade-off entre minimização de custos e maximização 

das estratégias de atendimento ao cliente. Dentre os diversos fatores que o gestor de logística 

precisa administrar em busca do melhor trade-off, pode-se destacar: Rede Logística e 

estratégias de localização; Decisões sobre armazenagem e; Tecnologia da Informação (TI). 

Maiores detalhes sobre cada um desses fatores serão apresentados a seguir. 

 

2.1.1 Rede logística e estratégias de localização 

 

 

A Rede Logística pode ser definida como o conjunto de fornecedores, depósitos, 

centros de distribuição, pontos de varejo, matérias-primas, estoque em processo e produtos 

acabados que fluem entre as instalações de uma empresa ou conjunto de fornecedores e 

clientes (SIMCHI-LEVI; KAMINSKY, 2003). 

A Figura 4 mostra de forma esquemática um exemplo teórico de uma rede logística, na 

qual fica claro o posicionamento de cada uma das entidades descritas anteriormente dentro de 

uma rede. 
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Produtores
Fornecedores
Portos de Entrada

Centros de Distribuição
Plantas de Beneficiamento

Consumidores
Revendedores

Fluxo de Informações

Fluxo de Produtos

Produtores
Fornecedores
Portos de Entrada

Centros de Distribuição
Plantas de Beneficiamento

Consumidores
Revendedores

Fluxo de Informações

Fluxo de Produtos
 

Figura 4. Rede Logística 
Fonte: SIMCHI-LEVI; KAMINSKY; SIMCHI-LEVI (2003) 
 

Decisões sobre a localização de plantas ou depósitos na rede têm sido tratadas de 

maneira estratégica dentro das empresas. Uma rede bem projetada precisa ser capaz de 

equilibrar os diversos custos dentro da cadeia como, custo de produção, de compras, estoques, 

instalações, transporte, dentre outros, conseguindo um custo global otimizado e mantendo o 

nível de serviço adequado aos clientes (SIMCHI-LEVI; KAMINSKY; SIMCHI-LEVI, 2003; 

COYLE; BARDI; LANGLEY, 2003). 

A determinação das instalações dentro de uma rede logística deve levar em conta a 

quantidade, o local e quais os tipos de instalações (SIMCHI-LEVI; KAMINSKY; SIMCHI-

LEVI, 2003). Essas instalações podem ser plantas, portos, fornecedores, armazéns, filiais de 

varejo ou qualquer outro ponto dentro da rede onde o produto possa ficar parado até ser 

movimentado para o consumidor final (BALLOU, 2001). 

O desenho de uma rede logística precisa ser constantemente revisado e avaliado, pois 

uma rede que atualmente esteja trabalhando de forma eficiente e otimizada pode perder a 

competitividade em futuro próximo devido a mudanças nos padrões de consumo, novos 
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concorrentes no mercado, abertura de novos pontos de abastecimento e fornecimento de 

matérias-primas, dentre outros (COYLE; BARDI; LANGLEY, 2003). 

Segundo Chopra e Meindl (2001), as decisões relativas ao desenho de uma rede 

logística devem levar em conta quatro requisitos: 

 

� Papel da instalação: qual papel a instalação deve ter na cadeia? Quais processos 

serão executados nesta instalação? 

� Localização da instalação: onde a instalação deve ser localizada? 

� Capacidade a ser alocada: quanto de capacidade deve ser alocada para cada 

instalação? 

� Localização do mercado e dos fornecedores: a quais mercados a instalação deve 

servir? Quais fornecedores devem abastecer a instalação? 

 

Qualquer uma das respostas às perguntas acima tem impacto significante na 

performance da cadeia (CHOPRA; MEINDL, 2001). Decisões sobre o papel da instalação 

estão ligadas ao quanto de flexibilidade a rede terá para conseguir atender aos requisitos de 

demanda. Decisões de localização causarão impactos principalmente de longo prazo, pois, 

dependendo do nível de investimento, pode tornar-se custoso fechar uma instalação ou 

transferi-la de lugar. A decisão acertada sobre a localização de uma instalação faz com que a 

cadeia seja responsiva às variações de demanda, conseguindo ao mesmo tempo manter custos 

em níveis adequados. Decisões sobre a alocação de capacidade são mais fáceis de tomar que 

de localização de instalações. Entretanto, um mal dimensionamento da capacidade alocada 

pode implicar subutilização da instalação e consequente aumento de custos. Por fim, a 

alocação dos recursos dos fornecedores e do mercado a uma determinada instalação pode ter 

impactos diretos na performance, uma vez que os mesmos afetam o custo total de produção, 

estoques e transportes necessário para atender aos níveis de serviços demandados pelos 

clientes (CHOPRA; MEINDL, 2001; COYLE; BARDI; LANGLEY, 2003). 

De forma complementar, Coyle, Bardi e Langley (2003) destacam outros pontos 

importantes que precisam ser considerados no projeto da rede. Esses pontos podem ser 

divididos em dois grupos: a) Determinantes da Região e; b) Determinantes da Planta ou site. 

O primeiro trata de questões como disponibilidade e custo da mão-de-obra, acesso a rodovias 

e ferrovias, proximidade dos mercados, qualidade de vida, incentivos fiscais, rede de 

fornecedores, disponibilidade de terras e de utilidades como água, luz e esgoto e a preferência 

da própria empresa. O segundo grupo leva em consideração os tipos de transporte disponíveis 
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(rodoviário, ferroviário, aquaviário, dutoviário e aéreo), proximidade de regiões 

metropolitanas, disponibilidade de força de trabalho qualificada, e por fim, custo da terra e 

das utilidades como água, luz e esgoto. 

A configuração da rede também pode influenciar na performance da cadeia visto que 

os conjuntos de restrições impostos pelas políticas de estoque, transporte e informação podem 

ser utilizados para balancear o custo total da cadeia de maneira a torná-la mais eficiente 

(CHOPRA e MEINDL, 2001). Essas restrições impostas pela configuração dificilmente 

podem ser alteradas em curto prazo e com isso acabam tendo impacto direto nas decisões 

tomadas pelos gestores de logística (COYLE; BARDI; LANGLEY, 2003) 

Conforme Coyle, Bardi e Langley (2003), uma implantação de um projeto de rede 

logística só terá sucesso se estiver plenamente alinhada com as estratégias coorporativas da 

empresa ou do negócio (COYLE; BARDI; LANGLEY, 2003). Durante o processo de 

implantação da rede logística, existem várias combinações possíveis que podem ser utilizadas 

com o objetivo de melhorar a performance da cadeia. As principais combinações encontradas 

na literatura estão descritas a seguir (CHOPRA; MEINDL, 2001): 

 

� carregamento direto – tipo de configuração em que as mercadorias são carregadas 

diretamente dos fornecedores para as lojas. A principal vantagem é que não é 

necessária a criação de depósitos intermediários, e a operação e coordenação são 

bastante simples. Normalmente é mais utilizada nos casos em que o fornecedor está 

muito próximo dos clientes, evitando assim gastos adicionais com armazenagens 

intermediárias;  

� carregamento direto com milk run – nesta combinação, um caminhão pode coletar 

produtos em diferentes fornecedores para um único cliente ou então coletar o 

produto em um único fornecedor e entregar para diversos clientes. As decisões 

sobre roteirização de carga devem ser tomadas de tal maneira que o caminhão 

consiga carregar ou descarregar o maior volume de mercadoria possível realizando 

o menor trajeto. Tem como vantagem reduzir o custo de transportes em função da 

consolidação da carga. Seu uso é muito comum em indústrias automobilísticas que 

trabalham com processos just-in-time (JIT), como, por exemplo, a Toyota; 

� consolidação dos carregamentos em centros de distribuição (CDs) – ao contrário do 

carregamento direto, os fornecedores não entregam as mercadorias diretamente nas 

lojas e, sim, em CDs, os quais por sua vez estão localizados de forma a atender a 

uma região ou a um agrupamento definido de lojas. O CD acrescenta um elo 
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intermediário na cadeia e pode assumir duas funções: i) a primeira é funcionar 

como estoque das lojas; ii) a segunda é a consolidar carregamentos. Ele é útil 

quando os fornecedores estão localizados longe das lojas, pois consegue minimizar 

os custos de transportes, uma vez que permite ganhos de escalas nas compras;  

� carregamento via CD usando milk run –  opção utilizada mais comumente quando 

os lotes que devem ser entregues para as lojas são muito pequenos. Para tal, um 

caminhão sai do CD para as lojas com diversas entregas, reduzindo assim o custo 

de distribuição por intermédio da consolidação do carregamento; 

� rede desenhada sob medida – combinação das redes anteriores, na qual se pode 

utilizar crossdocking, cargas fechadas ou consolidadas, milk run, dentre outros. A 

melhor combinação é escolhida de acordo com a complexidade exigida em cada 

situação.  

 

O Quadro 2 mostra de forma resumida os prós e contras de cada uma das arquiteturas 
descritas anteriormente. 
 

 
Estrutura da Rede Prós Contras 

Carregamento Direto � Sem armazéns intermediários. 
� Fácil coordenação. 

� Elevados inventários (devido 
ao tamanho dos lotes). 
� Despesas com o recebimento 
da mercadoria 

CD com Milk Run � Baixo custo de transporte para lotes 
pequenos. 
� Estoque baixo. 

� Aumento da complexidade da 
coordenação. 

Carregamentos via CD 
central com armazenagem 

� Baixo custo do frete de abastecimento 
devido à consolidação da carga. 
�  

� Aumento do custo de estoque. 
� Aumento do custo de 
manuseio do CD. 

Carregamentos via CD 
central com crossdocking 

� Custo requerido de inventário muito 
baixo. 
� Redução do custo de transportes por 
meio da consolidação das cargas. 

� Aumento da complexidade da 
coordenação. 

Rede desenhada sob 
medida 

� A escolha do transporte é feita de 
maneira a atender as características de cada 
produto e cada loja. 

� Tem a maior complexidade 
de todas as redes. 

Quadro 2. Comparação entre as estruturas de rede logística 
Fonte: CHOPRA; MEINDL (2001) 

 

A decisão sobre a localização de um depósito, CD ou terminal de transbordo é um 

ponto crítico que pode ser fator determinante para que o fluxo de materiais percorra toda a 

cadeia de forma eficiente. Durante a elaboração do projeto da rede, deve-se tomar várias 

decisões que envolvem vários trade-offs a saber (SIMCHI-LEVI; KAMINSKY; SIMCHI-

LEVI, 2003; CHOPRA; MEINDL, 2001): 



23 

� melhoria no nível de serviço devido à redução do tempo médio de trânsito até os 

clientes; 

� acréscimo nos custos de estocagem devido ao aumento dos estoques de segurança 

que se fazem necessários a fim de amortecer as variações de demandas do ponto-

de-venda; 

� aumento do custo de preparo, manuseio, embalagem de mercadorias, custos fixos e 

despesas gerais; 

� redução no custo do frete de distribuição, uma vez que o local de abastecimento 

estará mais próximo da demanda. 

� aumento do custo de frete de abastecimento dos depósitos. 

 

A localização dos CDs tem relação direta com o custo de transportes, sendo uma das 

variáveis com maior impacto na modelagem da rede logística (CHOPRA; MEINDL, 2001). 

As tarifas de transporte normalmente variam de forma linear em unidades monetárias por 

tonelada com a distância. Isso vale tanto para tarifas rodoviárias quanto ferroviárias 

(SIMCHI-LEVI; KAMINSKY; SIMCHI-LEVI, 2003). 

É muito mais fácil estimar tarifas de transporte quando a empresa tem frota própria, 

pois basta saber os custos anuais por caminhão, a quilometragem anual percorrida, quantidade 

anual transportada e a capacidade efetiva por caminhão bem como os custos administrativos 

(SIMCHI-LEVI; KAMINSKY; SIMCHI-LEVI, 2003). 

Definir tarifas de transporte para uma frota terceirizada é mais complexo (SIMCHI-

LEVI; KAMINSKY; SIMCHI-LEVI, 2003). Isso fica evidente quando se analisam os dois 

principais integrantes de um sistema de transporte: o embarcador, que é aquele que demanda o 

serviço de transportes; e o transportador, que é o responsável por colocar os equipamentos 

necessários para movimentar a mercadoria de um ponto a outro da cadeia. As decisões 

relacionadas ao transporte dependem muito de qual dos lados destes atores se está olhando. 

Do ponto de vista do embarcador, busca-se sempre encontrar o meio de transporte com o 

menor custo total e que consiga manter o nível de serviço. Do ponto de vista do transportador, 

busca-se maximizar o retorno sobre os ativos, como caminhões, trens e outros. Como os 

interesses de cada um são conflitantes, nem sempre acaba prevalecendo uma linearidade das 

tarifas praticadas em relação à distância percorrida, fazendo com que a tarifa praticada alterne 

mais em função da variação do equilíbrio entre oferta e demanda do que proporcionalmente 

ao aumento de custos (CHOPRA; MEINDL, 2001). 
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Coyle, Bardi e Langley (2003) e Chopra e Meindl (2001) lembram, o tipo de 

configuração de rede utilizado não é necessariamente estático. Ele pode mudar não só devido 

a alguma alteração nos padrões de demanda ou nos players que fazem parte desta cadeia, 

como também em casos de downsizing, reengenharia, fusão e ou aquisição de empresas  que 

muitas vezes acaba gerando sobreposição dos ativos existentes da empresa com os ativos do 

novo parceiro, bem como a abertura de novos mercados devido à carteira de clientes herdada 

do antigo concorrente ou novo parceiro de negócios. 

 

2.1.2 Decisões sobre armazenagem e estoques 

 

 

De acordo com Coyle, Bardi e Langley (2003), o papel dos armazéns dentro das 

empresas passou por duas fases distintas nas últimas décadas. 

 

� Fase 1 – durou até o final da década de 1990, quando o armazém era utilizado 

como local para estocar em longo prazo matérias-primas e produtos acabados. As 

companhias consideravam o armazém como um mal necessário, que somente 

agregava custos. 

� Fase 2 – inicia-se no início da década de 1990, com maior aceleração no início de 

2000, quando a difusão de sistemas just-in-time (JIT), alianças estratégicas e 

conceitos mais modernos sobre o gerenciamento da cadeia de suprimentos fizeram 

com que o armazém fosse tratado de forma mais estratégica. O melhor uso dessas 

instalações tornou possível redução nos custos logísticos por meio do aumento do 

giro do estoque, utilização de estoques relativamente baixos, menores custos de 

manuseio, sem perder o nível de serviço demandado. A mudança de visão do 

armazém de longo prazo para uma visão de curto prazo fez com que o tempo de 

permanência dos produtos fosse reduzido de meses para poucos dias ou até mesmo 

horas. Dessa forma, os armazéns deixaram de ser mero repositório de mercadorias 

para ser tornar ferramentas que podem ser utilizadas pelas empresas para agregar 

valor ao produto e obter vantagem competitiva. 

 

Se fosse possível para uma empresa prever com precisão o volume de vendas, ter 

disponíveis as matérias-primas dos fornecedores no exato momento de consumo ou ter certeza 

que nenhum problema ocorrerá durante o processo de transporte de abastecimento ou de 
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distribuição, certamente não seria necessário o uso de nenhum tipo de estoque. Entretanto, 

como essa não é a realidade do mercado, onde o comportamento da oferta e demanda 

raramente ocorre de forma mais previsível ou conforme a estratégia de vendas planejada e, 

imprevistos acontecem a todo o momento, as empresas são obrigadas a utilizar estoques de 

maneira a manter a coordenação entre oferta e demanda bem como conseguir reduzir custo 

com ganho de escalas no processo de compras e transporte (BALLOU, 2001; BOWERSOX; 

CLOSS, 2001).  

Outra razão para a utilização de armazéns é conseguir amortecer grandes flutuações na 

demanda, o que pode implicar ganhos por meio de melhor serviço prestado ao cliente ou 

economia gerada por evitar operações de última hora (mais custosas) a fim de conseguir 

atender a uma possível falta de produto em função de demanda não prevista (BALLOU, 2001; 

COYLE; BARDI; LANGLEY, 2003). Assim, conforme Coyle, Bardi e Langley (2003), o 

armazém acaba sendo ótima opção de contingência que pode evitar com que a firma fique 

exposta a imprevistos diversos. 

Quanto mais próximo o estoque estiver do cliente, menor será o tempo de atendimento 

da demanda e maior será a possibilidade de a empresa conseguir prospectar clientes, uma vez 

que o produto pode ser suprido rapidamente assim que nova demanda surgir (COYLE; 

BARDI; LANGLEY, 2003). Ainda para estes autores, o rápido atendimento do pedido de um 

cliente poderá gerar satisfação e fidelização. 

Os custos de armazenagem e estoques somados aos custos de transporte são 

responsáveis pela maior parte do gasto logístico de uma empresa (BALLOU, 2001). Em 1999 

o gasto com armazenagem nos Estados Unidos foi de US$ 75 bilhões, o que correspondeu a 

cerca de 0,81% do produto interno bruto (PIB) daquele ano (COYLE; BARDI; LANGLEY, 

2003). 

É possível compensar os custos adicionais gerados pelos estoques por meio de 

otimização maior dos lotes de produção, obtendo-se assim lotes mais econômicos, bem como 

pela utilização de caminhão com cargas completas, cujo frete normalmente é mais barato que 

o de mercadorias fracionadas (BALLOU, 2001). 

Conforme Ballou (2001), um sistema de estocagem tem duas funções básicas: 

manuseio dos materiais e manutenção do estoque (estocagem). A primeira função refere-se às 

atividades de carga, descarga e movimentação e manuseio de materiais de um armazém ou 

terminal de cargas. Já a segunda função trata do estoque que fica parado por determinado 

período de tempo até que o mesmo possa ser consumido ou transportado para outra instalação 

ou mesmo ao consumidor final.  
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O local onde é feito somente o transbordo da carga é chamado de terminal. Este é um 

dos pontos mais críticos para o sucesso da operação intermodal, pois seu funcionamento 

inadequado pode gerar atrasos em toda a cadeia localizada a jusante (WOXENIUS, 1997). 

O projeto de um armazém, terminal de carga ou alguma outra instalação de estocagem 

normalmente leva em conta os seguintes quesitos: 

 

� manutenção do estoque – ligada à função básica de estocar os produtos, respeitando 

as características físicas de armazenagem e manuseio; forma do produto como 

granel, caixas ou paletizado; validade, dentre outras especificações técnicas. Dentro 

deste quesito, a instalação pode trabalhar de forma especializada, como, por 

exemplo, com carga congelada, carga líquida, cargas gerais ou então como terminal 

de passagem, onde as mercadorias ficam aguardando o tempo necessário até que 

possam ser redespachadas para o destino final (BALLOU, 2001; COYLE; BARDI; 

LANGLEY, 2003); 

� consolidação – os custos de transporte podem ser reduzidos com o ganho de escala 

por meio da consolidação de lotes menores ou fracionados. A instalação de um 

armazém pode facilitar a consolidação de mercadorias com pequenos volumes que 

são entregues por vários fornecedores diferentes, normalmente localizados 

próximos a esta instalação, de maneira a gerar um carregamento único até o destino 

final, trazendo assim economia de escala no custo do transporte (BALLOU, 2001; 

COYLE; BARDI; LANGLEY, 2003); 

� fracionamento do volume – o fracionamento ou transbordo ocorre de forma oposta 

ao caso da consolidação, ou seja, fornecedores localizados, normalmente, a grandes 

distâncias podem entregar grandes volumes no armazém, os quais são divididos em 

volumes menores para serem carregados em caminhões de pequeno porte com 

entregas fracionadas que se dirigem aos clientes localizados nas imediações. Neste 

caso, a economia é obtida a partir do momento que o frete mais caro, de entregas 

fracionadas, é utilizado apenas para o trecho final da cadeia, o que acaba tornando o 

custo mais competitivo quanto analisado dentro do custo logístico total (COYLE; 

BARDI; LANGLEY, 2003); 

� combinação – como o próprio nome já diz, trata da combinação dos processos 

anteriores, em que diferentes produtos entregues em grandes volumes por 

diferentes fornecedores são consolidados em caminhões menores com cargas 

fracionadas para atender clientes finais ou então varejistas ou revendedores. 



27 

 

A Figura 5 mostra de forma esquemática os três últimos modelos descritos 

anteriormente. As linhas tracejadas, pontilhadas e contínuas presentes na metade direita da 

figura mostram respectivamente a consolidação, o fracionamento e a combinação das cargas. 

 

A = 10 ton.

B = 20 ton.

C = 30 ton.

A + B = 30 ton.

Legenda: Consolidação
Fracrionamento
Combinação

C = 15 ton.

C = 15 ton.

A + B + D = 37 ton.D = 7 ton.

A = 10 ton.

B = 20 ton.

C = 30 ton.

A + B = 30 ton.

Legenda: Consolidação
Fracrionamento
Combinação

C = 15 ton.

C = 15 ton.

A + B + D = 37 ton.D = 7 ton.

 
Figura 5. Quesitos para um projeto de armazenagem 
Fonte: BALLOU (2001); COYLE; BARDI; LANGLEY (2003) 
 

Outra operação fundamental dentro de um CD é o processo de crossdocking, em que 

os produtos provenientes de diferentes fornecedores chegam em caminhões geralmente com 

cargas fechadas; e o produto, em vez de ser descarregado e armazenado para posterior 

separação e carregamento, é movimentado do armazém diretamente para outros caminhões já 

aguardando para transportar o produto até o destino final. Para a operação, o armazém ou o 

centro de distribuição deixam de ter a função básica de estocagem para tornar-se um ponto de 

transbordo ou passagem da mercadoria. A mercadoria como regra geral fica dentro do 

depósito por poucas horas. Exceção feita a produtos com volume muito pequeno que 

dependem da chegada de caminhões de provedores e serviços de cargas fracionais, para os 

quais normalmente existem dias e horários de coleta preestabelecidos (COYLE; BARDI; 

LANGLEY, 2003; BOWERSOX; CLOSS, 2001). 

Ballou (2001), Bowersox e Closs (2001); Coyle, Bardi e Langley (2003); Fleury, 

Wanke e Figueiredo (2000); e Simchi-Levi, Kaminsky e Simchi-Levi (2003) destacam que as 

atividades de manuseio de materiais dentro de um centro de distribuição podem ser dividas 

em três principais grupos: 
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� carga e descarga – o carregamento corresponde à atividade de retirar a carga do 

veículo de transporte, como caminhão ou trem, e colocá-la dentro do armazém. O 

processo pode acontecer diretamente por intermédio de uma esteira ou de maneira 

indireta com o uso de empilhadeiras ou outros equipamentos especiais como 

tremonhas e tombadores. A atividade de carregar ocorre de forma contrária ao 

processo de carga, ou seja, as mercadorias são retiradas do estoque do armazém 

para os veículos de transporte. Porém, nessas atividades podem ser agregadas 

outras tarefas complementares como separação da carga, embalagem, dentre outros; 

 

� movimentação de e para a estocagem – é feita do ponto de descarga de um produto 

até o estoque ou do estoque até o carregamento. Podem existir várias operações 

intermediárias, como movimentação da doca até um estoque intermediário, desse 

estoque intermediário até um rack ou uma estante porta-palete. Os equipamentos 

utilizados para movimentação interna mais comumente encontrados em armazéns 

são empilhadeiras, transpaleteiras, transelevadores ou algum outro tipo de robô, no 

caso de armazéns com elevado grau de automação; 

 

� preenchimento dos pedidos – atividade de selecionar os produtos em estoque de 

maneira a atender aos requerimentos de determinado cliente. Pode ser uma única 

mercadoria ou a combinação de vários itens de pequeno volume. Normalmente 

existe uma área específica dentro do armazém destinada a esse processo, chamada 

de área de separação ou picking. 

 

2.1.3 Tecnologia da Informação (TI) 

 

O processo de armazenagem e levantamento de informações antes do advento da 

informática utilizava muitos recursos e era muito lento, o que acabava deixando pouco tempo 

para os administradores analisarem os dados e tomar decisões acertadas. A popularização do 

uso de computadores inverteu tal relação, ou seja, em pouco tempo é possível reunir um 

número considerável de informações, liberando assim o tempo do administrador para ser 

utilizado no processo de análise, interpretação e tomadas de decisão. O conjunto das 

atividades de reunir, agrupar e analisar os dados de forma eletrônica é chamado de sistemas 

de informações ou Tecnologia da Informação – TI (HENDERSON; VENKATRAMAN, 1993).  
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A informação atua como um direcionador da cadeia de suprimentos, funcionando 

como uma espécie de cola capaz de fazer com que todos os atores trabalhem de maneira 

conjunta, integrada e coordenada (CHOPRA; MEINDL, 2001). Fleury, Wanke e Figueiredo 

(2000) corroboram com os últimos autores ao dizer que “os sistemas de informações 

logísticas funcionam como elos que ligam as atividades logísticas em um processo integrado, 

combinando hardware e software para medir, controlar e gerenciar as operações logísticas”. 

 A TI tem papel importante tanto para a geração e transmissão dos dados para os 

membros da rede quanto de atuar como facilitadora para a análise de dados e consequente 

tomada de decisão por parte do gestor (CHOPRA; MEINDL, 2001). O emprego correto de TI 

pode dar maior visibilidade da cadeia para que o gestor consiga maximizar ao mesmo tempo o 

ganho total da cadeia e de seus membros (CHOPRA; MEINDL, 2001). 

Muito do sucesso obtido da aliança entre fornecedores e clientes se deve ao fato de 

haver elevado grau de compartilhamento e troca eletrônica de informações, ou Eletronic Data 

Interchange (EDI). A disponibilidade de informações de forma rápida e confiável facilita o 

alinhamento entre os processos das empresas, gerando ganhos para toda a cadeia (BALLOU, 

2001; BOWERSEOX; DAUGHERTY, 1995) uma vez que é possível gerenciar os custos 

logísticos com uma maior coordenação (FLEURY; WANKE; FIGUEIREDO, 2000).  

Quanto mais rápido a informação permear toda a empresa, mais rápida será a reação e 

flexibilidade a fim de atender a mudanças de demandas do mercado (CLOSS, 1995; 

BOWERSOX; DAUGHERTY, 1995; CHOPRA; MEINDL, 2001), ou seja, a cadeia é mais 

responsiva às mudanças no ambiente competitivo (LAU; LEE, 2000). 

De acordo com a Computer Science Corporation - CSC (2001), um dos fatores que 

recebem atenção e importância por parte dos profissionais de TI das grandes corporações é a 

busca constante por melhorias no processo de conectividade eletrônica com clientes, 

fornecedores e parceiros. Dados da pesquisa feita pela Computer Science Corporation - CSC 

(2001) mostram que mais da metade dos profissionais de TI, cerca de 57%, tem preocupação 

com o processo de conectividade eletrônica de informações. Outros pontos que são destacados 

como de relevância e que podem afetar a performance da cadeia são: integração de sistemas 

com a internet (42%); sistemas de compartilhamento de informações cross-funcionais (52%); 

e gerenciamento de ativos do conhecimento (39%). A Tabela 1, a seguir, mostra os principais 

quesitos pesquisados e o percentual de entrevistados que responderam que concordam com a 

relevância do item. 

Chopra e Meindl (2001); Sanders e Premus (2005) e Griffis et al. (2007) mostram que 

a conectividade do fluxo de informações entre os integrantes de cadeia pode gerar impacto 
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significante na performance. Já Fawcett, Calantone e Smith (1996) descrevem que a 

disponibilidade de informações facilita o planejamento da cadeia gerando impactos positivos 

na qualidade da entrega, que pode ser uma competência distintiva para a firma. A presença da 

TI torna a cadeia mais eficiente e eficaz quando comparada à situação da cadeia antes da 

introdução desta tecnologia. 

 Conforme Narasimhan e Kim (2001) e Sanders e Premus (2005), um fluxo de 

informações bem gerenciado dentro da cadeia de suprimentos é capaz de melhorar a 

competitividade por meio de maior integração das funções internas da companhia, como 

marketing, desenvolvimento de produtos e produção, e de melhor conectividade com os atores 

externos, como fornecedores, clientes e demais membros do canal.  

 

                 Tabela 1. 14ª Pesquisa anual de assuntos referentes ao gerenciamento de TI 

Principais pontos relativos a TI 2001 

Otimização do serviços de TI da empresa 65% 

Otimização da eficiência da empresa 63% 

Organizar dados 61% 

Troca eletrônica de dados com clientes fornecedores e parceiros 57% 

Sistema se proteção e segurança da informação 55% 

Atualização de sistemas obsoletos 54% 

Alinhamento de TI com as metas corporativas 54% 

Instituição de sistemas cross-funcionais 52% 

Implementação de inciativas de transformação do negócio 49% 

Melhorar os processos de aplicação dos sistemas 48% 

Utilizar TI para obter vantagem competitiva 46% 

Desenvolvimento de estratégias eletrônicas de negócio 45% 

Integrar sistemas com a Internet 42% 

Capitalização e avanços com TI 41% 

Cortar custos com TI 40% 

Gerenciar ativos do conhecimento 39% 

Gerenciamento da educação com TI 35% 

Restruturação da Funções de TI 34% 

Melhoria dos recursos humanos com TI 33% 

Criar arquitetura de informações 30% 

Desenvolver mobilidade para o espaço de trabalho 20% 

Gerenciar mudanças complexas da organização 20% 
                                Fonte: CSC (2001) 

 

Sistemas de informação podem trazer redução de custos para a cadeia, porém essa 

redução não é repassada de forma direta (NARASIMHAN; KIM, 2001). Para os autores, TI é 

uma forma de conseguir melhor balanço entre o trade-off custo e nível de serviço demandado. 
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 A firma que for capaz de utilizar da forma adequada as informações disponíveis terá 

maior compreensão das necessidades dos clientes em relação aos concorrentes (COYLE; 

BARDI; LANGLEY, 2003). A visibilidade de toda a cadeia à frente possibilita que a firma 

trabalhe com maior otimização da produção, reduza estoques bem como custos de 

distribuição, ou seja, torna a firma mais eficiente e eficaz que as concorrentes (SANDERS; 

PREMUS, 2005).  Para estes autores, a colaboração entre os membros de uma rede logística 

nem sempre tem relação direta com TI, que é apenas uma ferramenta que facilita o 

compartilhamento da informação, contudo, para que exista real colaboração é necessário 

considerar o fator humano. Pessoas que não forem bem treinadas e preparadas não saberão o 

que fazer com a informação disponível e provavelmente a firma não obterá os resultados 

esperados com a implantação de um novo sistema ou com uma troca eletrônica de 

informações com os parceiros de negócio (SANDERS; PREMUS, 2005). 

 Para que a TI possa gerar informações eficazes para o gestor, é necessário que vários 

componentes da cadeia sejam englobados (CHOPRA; MEINDL, 2001), como: 

 

� informações dos fornecedores – quais produtos ou matérias-primas podem ser 

fornecidos, a qual valor, qual quantidade e em quanto tempo. É importante também 

saber informações sobre o status do pedido colocado no fornecedor (tracking do 

pedido); 

� informações dos produtores – quais produtos podem ser fabricados, qual a 

quantidade, em quais instalações, tempo de trânsito e trade-offs entre custo de 

compra e tamanho do lote de produção; 

� informação de distribuidores ou revendedores – o que será transportado e para 

onde, qual a quantidade, qual o meio de transporte, qual o preço e qual a 

capacidade de armazenagem de cada instalação, além do tempo de trânsito; 

� informação da demanda – quem está comprando o quê, a qual preço, onde e em 

qual quantidade. Este tipo de informação leva em consideração a previsão da 

demanda e a distribuição. 

 

Existem vários sistemas disponíveis no mercado, que podem desde um mero website 

que pode disponibilizar informações sobre um produto, um integrador capaz de trocar 

informações de estoque entre um produtor e um distribuidor, ou até mesmo sistemas capazes 

de analisar, controlar e coordenar toda a cadeia. Chopra e Meindl (2001) propõem uma 

classificação das funcionalidades dos sistemas disponíveis no mercado, utilizando como base 
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uma matriz de dois eixos. No eixo horizontal leva-se em conta a abrangência que o sistema 

terá em toda a cadeia, e no eixo vertical leva-se em conta o nível de gerenciamento pelo qual 

esta informação deverá ser tratada, ou seja, nível operacional, tático ou estratégico. 

A Figura 6 a seguir mostra esta classificação bem como os principais sistemas 

disponíveis no mercado se inserem neste contexto. 

 

Estratégico

Tático

Operacional

Fornecedor Produtor Distribuidor Revendedor Cliente

Compras

MES

SCM

APS

Execução de Transportes e WMS

Planejamento de estoques e transportes
Plan Demanda

CRM/SFA

 
Figura 6: Sistema de Informações de Logística 
Fonte: CHOPRA; MEINDL (2001) 
 

Para Zagrafos e Recker (2003), o uso de sistemas de informações pode melhorar a 

performance dos sistemas de transportes por meio de melhor gerenciamento e controle dos 

recursos. Os autores citam, por exemplo, que softwares de roteirização podem reduzir em 

muito os custos operacionais de transporte ao conseguir planejar as viagens de tal forma que 

os veículos de transporte rodem a menor distância possível e com a melhor ocupação da 

capacidade de carregamento. A TI pode ser útil também para coordenar meios de transportes 

diferentes para que trabalhem de forma conjunta e integrada dentro de um fluxo de 

mercadoria que flui em uma rede intermodal.   

 Operadores intermodais da Europa têm investido no desenvolvimento de 

tecnologia da informação a fim de prover melhor integração da cadeia, visibilidade de todos 

os integrantes, principalmente os clientes, melhorando o nível de serviço prestado e gerando 

maior vantagem competitiva. Dentre essas iniciativas podem destacar-se: sistemas de 

informações baseado em internet que podem prover informações de preços, horários, tempos 

de trânsito, disponibilidade de transporte, preços e rastreabilidade da carga em tempo real; 

reservas on-line de espaço em diversos meios de transporte; troca eletrônica de informações 

(ECOPLAN, 1998). 
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2.2 OPERAÇÃO INTERMODAL (MODAL SHIFT) 

 

 

O gasto com a indústria de transportes na Europa e nos Estados Unidos é 

respectivamente de 7% e 5% do PIB. Um correto planejamento e uso dos sistemas de 

transportes tem implicações diretas na economia e no desenvolvimento dos países em termos 

de crescimento econômico, desenvolvimento social e ambiental (KRUPE; DAVYDENKI; 

JORDANS, 2007). 

 De acordo com Krupe; Davydenki e Jordans (2007), a União Europeia tem 

incentivado o uso de modais ou combinação dos mesmos de maneira a conseguir utilizá-los 

de forma mais adequada de acordo com características como distância do transporte, 

proximidade de áreas urbanas, presença de congestionamentos, conseguindo assim aproveitar 

os recursos de transporte de forma mais eficiente, sustentável e otimizada. 

 Segundo Krupe; Davydenki e Jordans (2007), para que uma operação intermodal seja 

bem-sucedida, faz-se necessário um correto balanço entre responsabilidades, atividades, 

custos e benefícios dos diversos atores envolvidos na cadeia, criando uma relação de ganha-

ganha, em que as regras sejam estabelecidas de forma clara para todos os participantes. 

 Existem várias definições de transporte intermodal ou multimodal encontradas na 

literatura, dentre elas pode-se destacar algumas: 

 

Transporte intermodal é o uso de mais de um meio de transporte para mover 
mercadorias até seu destino final (CHOPRA; MEINDL, 2001). 
 
Transporte intermodal é o uso de mais de um transportador e de diferentes modais 
pelos quais a mercadoria é movimentada (COYLE; BARDI; LANGLEY, 2003). 
 
Transporte intermodal consiste no carregamento de cargas conteinerizadas usando-
se mais que um meio de transporte (MACKENZIE et al., 1989). 
 
O Transporte Multimodal de Cargas é aquele que, regido por um único contrato, 
utiliza duas ou mais modalidades de transporte, desde a origem até o destino, e é 
executado sob a responsabilidade única de um Operador de Transporte Multimodal 
– OTM (ANTT, 2010). 
 
É o transporte de mercadorias via a combinação de ao menos dois meios de 
transporte dentro de uma mesma cadeia de transporte na qual não existe mudança 
no contêiner utilizado para o transporte e na qual a maior parte da jornada é feita 
por trem, transporte aquaviário, ou pelo mar, sendo que a parte inicial e final desta 
jornada é feita por rodovia com o menor deslocamento possível (NORRIS, 1994). 

 

 Para o caso específico da definição feita pela Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT), pode-se notar que a mesma faz uso do termo multimodal ao invés de 
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intermodal, pois segundo o órgão a Lei nº 6.288/75 que utilizava a expressão transporte 

intermodal de cargas foi revogada, deixando assim a utilização do termo sem base legal. 

Segundo Montenegro e Fontenele (2003), a principal diferença entre o transporte intermodal e 

o multimodal diz respeito à responsabilidade do transportador. Enquanto no transporte 

segmentado ou intermodal existe a emissão de um documento para cada uma das atividades 

relacionadas (exemplo: transporte rodoviário, transporte ferroviário, armazenagem e 

transporto); no transporte multimodal existe a figura do Operador do Transporte Multimodal 

(OTM), figura jurídica responsável por todo o transporte da origem até o destino, sendo o 

único ponto de contato com o contratante dos serviços. Dessa forma, de acordo com a Lei nº 

9.611/98, para o transporte multimodal existirá apenas a emissão de um único documento de 

transporte, o Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas. 

 A existência do OTM poderá trazer vantagens logísticas ao Brasil, das quais 

Montenegro e Fontenele (2003) destacam: 

 

� contratos de compra e venda mais adequados; 

� utilização de forma mais otimizada da matriz de transporte brasileira; 

� melhor aproveitamento energético por meio de melhor combinação entre os meios 

de transporte; 

� ganhos de escala no processo de negociação de fretes; 

� melhor utilização da tecnologia da informação; 

� melhor uso da infraestrutura existente de terminais e manuseio; 

� redução de outros custos indiretos. 

 

Porém, para que haja avanço da multimodalidade, faz-se necessário que algumas 

barreiras de caráter legal sejam ultrapassadas, pois de acordo com Demaria (2004) o extenso 

número de restrições legais e a falta de clareza sobre a legislação tributária acabam impedindo 

o bom funcionamento das operações multimodais, gerando maiores custos. Ainda para a 

autora, apesar dos entraves burocráticos e fiscais existentes no país, quando comparado com 

outros países, o Brasil está mais adiantado, pois tem leis mais detalhadas que mostram de 

forma mais clara diversos pontos que precisam ser considerados no transporte multimodal, 

principalmente em relação a questões de cunho administrativo. 

 De acordo com Jones, Cassady e Bowden (2000), a existência de diversas definições 

de intermodalidade encontradas na literatura, mostra que cada uma é elaborada de acordo com 

o ponto de vista do autor de maneira a enfatizar a parte do processo que é de maior 
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importância para seu trabalho. Por exemplo, um autor que trabalhe com cargas 

conteinerizadas dará maior importância e destaque ao processo do contêiner na definição de 

intermodalidade; já um autor que trabalhe com o transporte de passageiros dará mais 

importância a este no momento da construção da própria definição. Dessa forma, Jones, 

Cassady e Bowden (2000) propõem uma definição padrão de transporte intermodal de 

maneira a englobar todos os conceitos que os mesmo identificaram em revisão literária: “É o 

carregamento de cargas e o movimento de pessoas envolvendo mais que um meio de 

transporte durante uma única e contínua jornada” (JONES; CASSADY; BOWDEN, 2000). 

Esta definição foi utilizada como base para a realização do presente trabalho, uma vez 

que se entende que era a mais generalista e conseguia englobar da melhor forma o problema 

em estudo. 

Umas das principais características do transporte intermodal é a possibilidade da troca 

de equipamentos entre os diversos modos de transportes, por exemplo, parte de um contêiner 

rodoviário pode ser carregado a bordo de um avião; ou uma carreta pode ser puxada por um 

transportador aquático (BALLOU, 2001, p126). Esta combinação de equipamentos de 

transportes oferecem ao embarcador serviços que normalmente não seriam disponibilizados 

para quem trabalha com um único modal de transporte. (BALLOU, 2001). 

 Existem várias combinações entre os modais de transportes que podem ser realizadas 

(BALLOU, 2001), conforme é mostrado no Quadro 3. Cada uma dessas combinações é 

identificada por uma marca X na interseção entre o modal do trecho 1 e do modal do trecho 2. 

O autor ressalta que apesar destas combinações poderem existir na teoria, que na prática, 

poucas delas são viáveis. 

 

  Trecho 2 

 Modal Aéreo Aquaviário Dutoviário Ferroviário Rodoviário 
Aéreo   X  X 
Aquaviário X  X  X 
Dutoviário      
Ferroviário X X X  X 

T
re

ch
o 

1 

Rodoviário X X X X  
 

Quadro 3. Combinações mais comuns entre modais de transporte 

Fonte: adaptado de BALLOU (2001, página 126) 

 

 De todas estas combinações, a quem tem maior desenvolvimento e aceitação por parte 

dos embarcadores é a combinação entre o modal ferroviário com o rodoviário ou vice-versa  

(BALLOU, 2001). Segundo o autor, também existe um modo particular do transporte rodo-
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ferroviário, chamado de piggyback (BALLOU, 2001). No piggyback o transporte do semi-

reboque do caminhão é feito sobre semi-reboques rodo-ferroviários, onde as composições 

podem ser levadas a longas distâncias (BALLOU, 2001). A combinação entre rodovia e 

ferrovia permite obter vantagem dos pontos positivos de cada um desses modais, ou seja, 

podem-se obter ganhos de escalas devido à alta capacidade de consolidação do modal 

ferroviário e também ter ganhos de flexibilidade e agilidade que são características típicas do 

transporte rodoviário (NAZARIO, 2000; PEDREIRA, 2006). 

Outra combinação que também está em grande desenvolvimento, principalmente no 

transporte internacional de mercadorias de alto valor agregado, é o conjunto do modal 

rodoviário com o aquaviário ou fishyback (BALLOU, 2001), onde os caminhões são 

transportados sobre barcaças. Já para Coyle, Bardi e Langley (2003), outras duas formas 

importantes de transporte intermodal são combinação de transporte rodoviário com aéreo e 

transporte ferroviário com o aquaviário. O uso de forma otimizada de qualquer uma das 

combinações apresentadas pode gerar ganhos para a cadeia, seja pela utilização em maiores 

distâncias de modais com maior produtividade (TELLER; GUIMARÃES; ROESSING, 

2007), seja pela utilização de modal adequado para o nível de serviço desejado e produto a ser 

transportado (NAZARIO, 2000). 

 Conforme Fleury, Wanke e Figueiredo (2000), a combinação mais usual em transporte 

intermodal é a que utiliza apenas dois meios de transporte. Contudo, o transporte intermodal 

pode estender-se para a combinação de três ou mais: 

 

(...) a soja produzida em Goiás segue, de caminhão, da lavoura para o porto de São 
Simão, em Goiás. De lá, segue de Pederneiras, interior de São Paulo, pela Hidrovia 
Tietê-Paraná. Chega finalmente ao porto de Santos através do Porto de Santos pela 
Ferroban, totalizando cerca de 1.340 km. 

 

O transporte intermodal pode ser caracterizado, de maneira simplificada, pelos 

seguintes elementos (KRUPE; DAVYDENKI; JORDANS, 2007): ponto de transbordo 

(transhipment point) e; conexões entre estes pontos de transbordo.  

Para Woxenius (1997), o transporte intermodal também pode ser visto do ponto de 

vista de uma rede na qual ocorrem sucessivos movimentos de mercadorias entre fornecedores 

e pontos de demandas, os quais são definidos como nós da rede. É nesses nós que ocorrem 

atividades como consolidação, separação, armazenagem e transbordo de mercadorias entre 

veículos e também entre meios de transporte. A depender da posição em que o nó se encontra 

na rede, ele pode ser uma fonte do lado do fornecedor; um sorvedouro quando do lado do 
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recebedor ou cliente; ou ponto de transbordo, que pode ser um terminal intermodal ou um 

ponto de transferência de mercadoria de um modal para outro. Os movimentos e transporte 

das mercadorias ocorrem sempre nas interligações dos nós chamadas de links. 

Segundo Krupe; Davydenki e Jordans (2007), o transporte intermodal pode ser tratado 

em três níveis diferentes. A Figura 7 mostra esses níveis. 
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Figura 7. Níveis de análise do transporte intermodal 

Fonte: Krupe; Davydenki e Jordans (2007) 

 

� Nível 1 – o transporte de origem e destino é tratado como se fosse uma caixa preta, 

onde o carregamento é tratado como um todo e o foco maior está na localização dos 

pontos de origem e destino da carga e no tempo de trânsito. Pode ser chamado de 

nível do cliente. 

� Nível 2 – o transporte é tratado como se fosse um conjunto de atividades feitas por 

cada modal, e as atividades são tratadas como uma caixa preta. O carregamento é 

tratado como uma somatória de cada uma dessas atividades. Neste nível, a ênfase é 

dada aos parâmetros que descrevem as atividades de transporte, como transporte 

rodoviário, ferroviário, transbordo, dentre outros. Pode ser chamado de sistema 

integrador ou nível do 4PL (Gestor da Cadeia de Suprimentos). 

� Nível 3 – trata as operações de forma mais específica. É o nível mais detalhado, 

onde é levado em conta toda a operação de carga, descarga, manuseio e 

armazenagem. É chamado de nível específico de cada Prestador ou Operador de 

Serviços. 
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Um dos pontos críticos para o sucesso da operação são os terminais intermodais, 

responsáveis pela operação de carga e descarga dos trens e caminhões, pelo transbordo direto 

da carga entre um modal e outro e também por manter o estoque por tempo suficiente a fim de 

conseguir a melhor sincronia dos modos de transporte (KRUPE; DAVYDENKI; JORDANS, 

2007). Segundo estes autores, o tempo de transbordo nos terminais tem sido um dos pontos 

principais apontados pelos embarcadores da União Europeia que prejudicam o 

desenvolvimento da intermodalidade na Europa. O Brasil enfrenta situação semelhante, pois, 

de acordo com Silva (2010), o tempo compreendido entre o transbordo e o deslocamento até o 

destino final da mercadoria é constantemente citado pelos embarcadores como ponto 

negativo. 

O terminal tem várias funções dentro de uma rede de transporte, a qual varia conforme 

a posição e o desenho da própria rede (WOXENIUS, 1997). A Figura 8 mostra algumas 

configurações possíveis para a rede de transporte intermodal. 

 

Conexão Direta Corredor Hub and Spoke Rotas Fixas Rotas Alocadas

Terminais

A

B

A A A A

B B B B

Ligações de A para B

Outras ligações da rede

Linha Principal

Linha Satélite

Conexão Direta Corredor Hub and Spoke Rotas Fixas Rotas Alocadas

Terminais

A

B

A A A A

B B B B

Ligações de A para B

Outras ligações da rede

Linha Principal

Linha Satélite
 

Figura 8. Tipos de redes de acordo com a posição do terminal 
Fonte: WOXENIUS (1997) 

 

� Conexão direta – é a configuração mais simples, em que não existe um terminal 

central, e o transbordo da carga é feito muito próximo ou em terminais dentro do 

próprio recebedor da carga.  

� Foco em corredores – a composição ferroviária passa por diversos terminais, 

carregando ou deixando as mercadorias, que por sua vez ficam estocadas 

aguardando a chegada dos caminhões. Normalmente é necessária grande 

capacidade de armazenagem. 

� Hub and Spoke – todos os carregamentos passam por um terminal central, onde são 

transbordados, consolidados ou redespachados para outros modais de transporte ou 
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rotas. Um dos países onde a prática do hub and spoke é mais desenvolvida é a 

França.  

� Terminais em rotas fixas – comporta-se com uma somatória de sub-redes de 

transporte com conexão direta, porém com distâncias menores.  

� Terminais em rotas alocadas – as composições ferroviárias passam pelos terminais 

deixando, carregando e transbordando mercadorias de forma rápida e sincronizada, 

como se fosse uma estação de metrô. Esta é a rede mais complexa e que 

normalmente consegue trabalhar com número restrito de embalagens e 

mercadorias. 

 

Segundo Krupe; Davydenki e Jordans (2007) e Woxenius (1997), o mau 

funcionamento de um desses terminais pode gerar problemas em toda a operação intermodal. 

Isto é corroborado por Fleury, Wanke e Figueiredo (2000), que acrescentam ainda que, no 

caso do Brasil, os terminais têm sido ponto crítico para o desenvolvimento da 

intermodalidade. Para que os terminais operem de forma produtiva não é suficiente existir 

apenas máquinas e equipamentos que trabalhem com alta produtividade, deve-se levar em 

conta sempre o fator humano, ou seja, os funcionários precisam estar capacitados e treinados 

para conseguir trabalhar de forma eficiente (TELLER; GUIMARÃES; ROESSING, 2007). 

 Terminais intermodais, principalmente de grande escala, normalmente não são 

competitivos em curta e média distância, pois, quando se leva em conta o tempo de operação 

de transbordo mais o tempo de transporte, normalmente se chega à conclusão que o transporte 

direto acaba sendo mais rápido e barato. Em contrapartida, longas distâncias tornam os 

terminais intermodais muito competitivos, principalmente se a maior parte do percurso da 

mercadoria for feito por meio de transporte ferroviário, cujo custo mesmo somado ao custo de 

operação do terminal e do trecho final rodoviário acaba ficando bem mais baixo do que enviar 

a mercadoria diretamente de caminhão (WOXENIUS, 1997). 

 Outro ponto que pode ser facilitador para o sucesso de uma operação intermodal é a 

TI, uma vez que a TI pode integrar a troca e o compartilhamento dos dados entre 

embarcadores e prestadores de serviços de maneira a tornar a operação mais transparente e 

rastreável (FLEURY; WANKE; FIGUEIREDO, 2000). Sem sistema de tecnologia da 

informação é praticamente inviável conseguir uma sinergia eficiente entre os meios de 

transporte (MEIXELL; NORBIS, 2008) 

Nem sempre as operações intermodais atendem aos requisitos de tempo de trânsito, 

confiabilidade, frequência, flexibilidade, serviços adicionais e custos que são demandados 
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pelo mercado, fazendo com que muitos embarcadores acabem por escolher ou ter mais 

preferência pelo transporte rodoviário, o qual é citado muitas vezes pelos embarcadores como 

sendo benchmark. 

Existem vários outros pontos que podem ser facilitadores ou barreiras à melhor 

utilização do transporte intermodal. Dentre as maiores barreiras, Krupe; Davydenki e Jordans 

(2007), destacam: 

 

� organizacionais – falta de flexibilidade para pedidos urgentes, envolvimento de 

muitos parceiros de negócio, como operadores de ferrovia, rodovia, transbordo, 

dentre outros, falta de transparência em toda a cadeia, falta de clareza das 

responsabilidades de cada membro da cadeia; 

� técnicas – ineficiência dos pontos de transferência e ou transbordo com tempo de 

espera elevado, limitação de capacidades, incompatibilidade entre veículos e 

equipamentos de carga e descarga, fluxo de informação inadequado, falta de 

padronização das unidades de carregamento; 

� financeiras e econômicas – alto custo dos equipamentos, custo de manuseio, custo 

de armazenagem, principalmente para contêineres. 

� Infraestrutura – diferenças entre bitolas das linhas ferroviárias, diferente tipo de 

sinalização no transporte ferroviário, velocidade dos trens ainda muito baixa. 

� Logísticas – falta de serviços, falta de informação sobre os serviços disponíveis, 

falta de incentivo para o transporte intermodal. 

 

No caso do Brasil, de acordo com Teller, Guimarães e Roessing (2007), existem ainda 

outros desafios que precisam ser vencidos a fim de viabilizar o transporte intermodal. Dentre 

eles, os autores destacam o problema de falta de credibilidade remanescente da época em que 

a rede ferroviária era estatizada, problemas estruturais como diferença entre bitolas de trilhos 

e malha rodoviária reduzida. 

 

2.2.1  Caracterização dos modais de transportes 

 

 

De acordo com Coyle, Bardi e Langley (2003), os custos com transportes representam 

entre 40% e 50% do gasto com logística nas empresas, tendo impacto no preço de venda dos 

produtos em média de 4% a 10%. Dessa forma, para os autores, uma atenção especial deve ser 
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dada em relação às estratégias de transportes adotadas, uma vez que os custos logísticos 

gerados afetam diversas áreas funcionais da firma bem como outros membros do canal 

logístico. 

 A escolha do meio de transporte a ser utilizado faz parte de um processo mais amplo 

chamado Decisão e Escolha do Transportador (Figura 9), o qual é dividido em duas etapas 

(COYLE; BARDI; LANGLEY, 2003): 

 

� (Etapa 1) seleção do modal de transporte – a escolha pode ser entre os meios de 

transportes básicos, ou seja, ferroviário, rodoviário, aquaviário, aeroviário ou 

dutoviário, ou então a combinação de dois ou mais modais básicos por meio de 

operação intermodal. Nesta etapa, deve-se considerar sempre a melhor alternativa 

de transporte levando-se em conta o trade-off entre o nível de serviço requerido e a 

tarifa desejada; 

� (Etapa 2) escolha de um transportador específico – pode-se optar por diversos 

transportadores, dentre eles, comuns, regulados, contratados, isentos, privados ou 

autônomos. No caso específico do Brasil, são reconhecidos pelas ANTT (Lei nº 

11.442) dois tipos de transportadores. O primeiro é o Transportador Autônomo de 

Cargas (TAC), que é “a pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a 

sua atividade principal”. Já o segundo é a Empresa de Transporte Rodoviário de 

Cargas (ETC), que é “a pessoa jurídica constituída por qualquer forma prevista em 

lei que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade principal”. 

 

 
  

Figura 9. Processo para escolha do meio de transporte. 
Fonte: adaptado de Coyle; Bardi e Langley (2003)  
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 Normalmente é um processo cíclico, em que a firma utiliza determinado modal de 

transporte ou transportador enquanto tem as expectativas de nível de serviço e tarifas 

atendidas. 

A partir do momento em que um desses requisitos não seja mais atendido, a firma 

parte para buscar no mercado um novo fornecedor ou então um novo meio de transporte que 

possa ser substituto ao fornecedor ou modal antigo de maneira a conseguir retornar aos 

mesmos níveis de serviços ou tarifas anteriores, ou mesmo tarifas menores (COYLE; BARDI; 

LANGLEY, 2003). 

Uma rede logística só é eficiente quando os componentes são corretamente 

interligados pelo meio de transporte mais adequado para cada situação (CHOPRA; MEINDL, 

2001). 

A seguir são descritas as características do modal de transporte ferroviário e 

rodoviário.  

  

a) Modal Ferroviário 

 

Utilizado normalmente para transportes de longas distâncias, principalmente de 

produtos de alto volume como, carvão, madeira ou produtos químicos, ou produtos acabados 

de baixo valor agregado, tais como, alimentos, papel e celulose ou produtos de madeira. A 

velocidade média de transporte é baixa, aproximadamente 35 quilômetros por hora, o que, 

adicionado ao elevado número de manobras feitas com os vagões nos entroncamentos 

ferroviários, faz com que o tempo de trânsito seja elevado (BALLOU, 2001). 

 Nos Estados Unidos, 43% da carga transportada é por meio do modal ferroviário 

(BTS, 2007), enquanto no Brasil apenas 20% do volume é transportado por trem (FLEURY; 

WANKE; FIGUEIREDO, 2000). Ainda segundo os autores, quando retirado dessa conta o 

minério de ferro, principal commodity brasileira, essa participação cai para apenas 9%. 

 Dados mais recentes do Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT) do 

Ministério do Transportes (2009), mostram que houve melhoria da participação da utilização 

do transportes ferroviário no Brasil para 25% da matriz de transportes nacional. O PNLT 

mostra também que existe uma previsão da utilização do modal ferroviário ultrapassar o 

rodoviário em 2025, passando a ter uma participação de 35% contra 30% do modal 

rodoviário. Se esta previsão se confirmar, a matriz de transportes nacional terá característica 

semelhante a da matriz norte americana mostrada no relatório do BTS (2007). 
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Quando comparados os números brasileiros com os europeus, nota-se pelo relatório do 

Ministério dos Transportes (2009) que o Brasil tem perfil intermediário entre o europeu e o 

norte-americano. A matriz européia, de forma similar ao Brasil, é predominantemente 

rodoviária, porém com uma participação mais representativa ainda do transporte rodoviário 

com 73%.  

A Figura 10 mostra o comparativo entre a matriz de transporte brasileira, a norte-

americana e a europeia.  
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          Figura 10. Comparativo entre a matriz de transporte brasileira, da união europeia e norte-americana 
          Fontes: BTS (2007); FLEURY; WANKE; FIGUEIREDO (2000) 

 

O transporte ferroviário no Brasil passou por um período de abandono até a década de 

1990, quando o processo de privatização de parte da malha ferroviária fez com que a 

iniciativa privada fizesse investimentos que possibilitaram aumento de utilização desse modal 

(PEDREIRA, 2006). 

Após o processo de privatização, as concessionárias ferroviárias deixaram de ser 

deficitárias e passaram a trabalhar com superávit, houve investimentos na compra e 

recuperação de locomotivas e os acidentes reduziram-se à metade (PEDREIRA, 2006). 

 Porém, segundo Carvalho (2007), para que o transporte ferroviário continue a crescer 

de maneira a atender às necessidades do mercado, faz-se necessário que as ferrovias tenham 

maior visibilidade da demanda futura a ser transportada, pois, por se tratar de um setor que 

trabalha com capital intensivo, os projetos precisam ser feitos com antecedência para que seja 



44 

possível obter o capital necessário para viabilizar as obras de expansão das linhas e compra de 

equipamentos. 

Dificilmente este modal de transporte consegue ser utilizado de forma isolada devido à 

localização das malhas ferroviárias, que normalmente se encontram longe do ponto de 

origem, destino ou ambos. Assim, para manter as exigências cada vez maiores do mercado de 

nível se serviço e de entrega porta a porta, é comum a utilização do modal ferroviário em 

combinação com outro tipo de modal, principalmente o rodoviário (KRUPE; DAVYDENKI; 

JORDANS, 2007). 

 

b) Modal Rodoviário 

 

 É o meio de transporte dominante nos Estados Unidos da América e responsável por 

certa de 75% dos gastos com transportes (CHOPRA; MEINDL, 2001). Entretanto, quando 

analisado em termos de volume transportado, representa apenas 29% da matriz de transportes 

americana (BTS, 2007), situação inversa ao do Brasil, onde o transporte rodoviário de carga 

tem a participação de 63% na matriz de transportes. 

 É um meio de transporte mais rápido que o ferroviário e de grande competitividade 

para cargas fechadas com entregas em distância média de até 1000 quilômetros e para cargas 

fracionadas (pequenos volumes) em curta distância. Normalmente é utilizado para transportar 

produtos semiacabados ou acabados de maior valor agregado. Tem como grande vantagem a 

possibilidade de oferecer um serviço de porta a porta sem a necessidade de pontos de 

transbordos ou consolidação de cargas. Outros pontos positivos são frequência, 

disponibilidade (consegue chegar à maioria dos lugares que o trem não tem acesso), 

confiabilidade e a própria velocidade como já dito anteriormente (BALLOU, 2001). 

O uso dos caminhões nas estradas tem limite de peso e dimensões para cada tipo de 

equipamentos, o que não acontece normalmente na ferrovia (BALLOU, 2001). No Brasil, o 

maior caminhão que pode circular nas estradas conforme a Resolução número 258 do ano de 

2007 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) é o Rodotrem (Anexo 1). Esse caminhão é 

formado por um conjunto de cavalo mecânico trucado, mais dois semi-reboques com dolly, 

totalizando nove eixos, pode carregar um Peso Bruto Total Combinado (PBTC – soma do 

peso do caminhão mais a carga) de 74 toneladas, o que resulta em capacidade líquida 

aproximada de 49 toneladas (Contran, 2010). Quando comparado com a capacidade de 

carregamento de um vagão ferroviário, que é de 83 toneladas (BALLOU, 2001), nota-se que 

esse tipo de caminhão, apesar do tamanho, carrega 40% menos que um vagão. Outro 
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agravante é que uma locomotiva pode tracionar composições de aproximadamente quarenta 

vagões, enquanto um cavalo mecânico pode tracionar apenas um conjunto de equipamentos 

rodoviários, o que implica alto consumo de óleo diesel e emissão de poluentes em relação ao 

trem, tornando este caminhão um transporte com tarifas mais caras e também com maior grau 

de geração dióxido de carbono (CO2) por tonelada transportada. 

Ao optar por determinado modal, deve-se levar em conta os trade-offs envolvidos em 

um meio de transporte barato, porém lento e menos confiável, ou um meio de transporte mais 

caro e consequentemente mais rápido e mais confiável (NOVAK, 2007). A Tabela 2 compara 

características dos modais de transporte. 

 

 

Tabela 2. Características de desempenho para cada modal de transporte 

Características de desempenho 

   Variabilidade de tempo de 
entrega 

 

Modas de 
transporte 

Custo b 
1 = maior 

Tempo médio de 
entrega c 

1 = mais rápido 

Absoluto 
1 = menor 

Porcentagem d 
1 = menor 

Perdas e 
danos 

1 = menor 
Ferroviário 3 3 4 3 5 
Rodoviário 2 2 3 2 4 
Aquaviário 5 5 5 4 2 
Dutoviário 4 4 2 1 1 
Aeroviário 1 1 1 5 3 
a) o serviço é presumido estar disponível; b) custo por tonelada / km; c) velocidade porta a porta; d) o coeficiente 
de variação absoluta do trempo de entrega por tempo médio de entrega.   

Fonte: adaptado de BALLOU (2001, página 127) 

 

Ao comparar o transporte ferroviário com o rodoviário, percebe-se que o primeiro tem 

custo mais baixo, enquanto o segundo é mais rápido e confiável e apresenta menores perdas e 

danos durante o transporte. O gestor de logística tem papel fundamental no processo de 

escolha de cada um desses modais, de maneira a conseguir o melhor equilíbrio entre custo e 

nível de serviço desejado (BALLOU, 2001). 

A seguir será apresentado o próximo constructo que compõe a Gestão Logística que é 

o Desempenho Logístico.  

 

2.3 DESEMPENHO LOGÍSTICO 

 

 



46 

De acordo com Novak (2007), companhias que acompanham os custos de forma 

eficiente e conjunta com métricas estratégicas têm maior compreensão da cadeia de 

suprimentos e desse impacto. Para o autor, esse tipo de prática ainda é pouco comum na 

maioria das organizações. 

Indicadores que avaliem uma operação intermodal de forma adequada devem 

considerar os seguintes fatores: transparência da troca de informação entre os participantes do 

negócio; estrutura transparente e uniforme que permita distribuir de forma justa os custos e 

lucros; acordos e riscos acordados dentro da cadeia; acordos de nível de serviço (KRUPE; 

DAVYDENKI; JORDANS, 2007). 

Uma vez que as métricas sejam definidas, elas precisam ser constantemente revisadas 

e atualizadas, pois o surgimento de novas tecnologias e processos, maior aprendizagem sobre 

o processo existente, bem com mudanças nas exigências feitas pelo próprio mercado podem 

fazer com que o nível aceito até então pelo indicador tenha de ser aumentado para outro 

patamar ou então o próprio indicador tenha de ser refeito (NOVAK, 2007). 

É aconselhável que uma organização evite utilizar mais que dez indicadores de 

performance, pois um número muito elevado de indicadores pode desviar o foco do fenômeno 

principal a ser mensurado, bem como tornar difícil a gestão e o controle do processo 

(KRUPE; DAVYDENKI; JORDANS, 2007). 

 “O custo é uma das medidas mais importantes para se determinar a eficiência de uma 

cadeia” (NOVAK, 2007), entretanto, existem diversas outras abordagens que podem ser 

utilizadas para definir métricas e padrões de avaliação de performance logística e da cadeia de 

suprimentos além do custo em si, como, por exemplo: tempo, qualidade e suporte. 

 Os principais indicadores de performance logística e de intermodalidade estão 

descritos a seguir. 

 

a) Tecnologia da Informação (TI) – indicador que mede as economias geradas por 

meio de sistemas de informações disponibilizados por parceiros e fornecedores oferecendo 

confiabilidade da solução de TI; flexibilidade dos sistemas em termos de integração e 

funcionalidades; troca eletrônica de informação; qualidade do gerenciamento, a qual pode 

fornecer melhorias no gerenciamento da organização por meio da solução oferecida pelo 

provedor (KRUPE et al., 2007). 
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b) Equipamentos e terminais – mede a velocidade de manuseio da carga; capacidade 

de manuseio da carga; custo e investimentos feitos em equipamentos de manuseios; custo de 

movimentação da carga por unidade em determinado período de tempo (KRUPE et al., 2007). 

 

c) Custo logístico total –  para Novak (2007), o custo logístico total é um dos 

principais indicadores de performance logística, uma vez que leva em conta os trade-offs a 

cada vez que é feita mudança em um dos componentes do sistema. O autor exemplifica que, a 

partir do momento que for tomada a decisão de alterar o transporte de rodoviário para 

ferroviário ou então em instalar um novo centro de distribuição, deve-se recalcular novamente 

todos os custos envolvidos na cadeia de forma a certificar-se que a cadeia continua 

competitiva quando vista de forma global. Uma das principais variáveis que devem ser 

consideradas na avaliação do custo logístico total é o custo de transporte. Para BLAUWENS 

et al. (2006), a preocupação com a mudança de uma matriz de transportes predominantemente 

rodoviária para outro tipo de modal pode ser vista em muitos trabalhos apresentados pelos 

comitês europeus sobre meios de transporte, dentre eles, a publicação feita pela Comissão 

Europeia (2001). Este documento ressalta a importância de um balanço urgente entre o uso de 

dois modos de transporte, além da necessidade de maior desenvolvimento da 

multimodalidade.  

 A mudança do meio de transporte rodoviário para outro modo ou para a combinação 

de vários deles só é viável a partir do momento em que estes consigam atender aos 

requerimentos da cadeia de suprimentos dos embarcadores, o que nem sempre é tarefa fácil 

(BLAUWENS et al., 2006). Se, por exemplo, o cliente exigir elevado nível de serviço, 

principalmente em relação à velocidade da entrega, a escolha do modo de transporte ficará 

restrita, não deixando vez para modais mais lentos, mesmo que mais baratos (JEFFS; HILLS, 

1990). 

 No processo de escolha do modo de transporte, podem-se adotar critérios quantitativos 

ou qualitativos, pois para Blauwens et al. (2006) esse processo é muito complexo para que se 

utilize como referência apenas os custos referentes ao frete. 

 O Quadro 4 mostra as diversas variáveis encontradas na literatura referente ao 

processo de escolha do modal, bem como os autores e se as variáveis são qualitativas ou 

quantitativas.  
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Autores Quantitativo Qualitativo

Jeffs e Hill, 1990 Custo de transporte, tempo de entrega, 
danos na carga, seguro da mercadoria, 
nível de serviço, tamanho do 
fornecedor, especialidade do 
transporte, disponibilidade de 
transporte.

Confiabilidade, controle do 
carregamento.

Sheffi at al., 1988

Tempo de Trânsito, Capacidade dos 
Equipamentos 

Disponibilidade de troca eletrônica de 
informações (EDI), acuracidade da 
cobrança, atendimento a reclamações, 
confiabilidade.

Bardi et al., 1989
Tempo de trânsito, Custos de 
transporte porta a porta, Estabilidade 
Financeira, Disponibilidade de 
equipamentos, frequência do serviço, 
danos na mercadoria, 

Confiabilidade, facilidade de 
negociação, Atendimento do pessoal 
de operação, rastreamento do pedido, 
flexibilidade de horários, ações na 
justiça/

Krupe et al. (2007)

Custo do serviço, Tempo de Trânsito, 
Frequência, Danos / Avarias, 
Capacidade, Consumo de Energia, 
Número de Acidentes, Roubo

Compatibilidade dos produtos 
carregados, Confiabilidade, 
Flexibilidade, Fluxo de Informação, 
Sistemas de Informação, Qualidade da 
Documentação, Relacionamento e 
Atendimento  

Quadro 4. Variáveis encontradas na literatura utilizadas para avaliar o processo de escolha do modal 
Fonte: a pesquisa. 
 

 Cada meio de transporte pode ser avaliado por quatro características logísticas e seis 

parâmetros que caracterizam o fluxo de mercadorias (BLAUWENS et al., 2006). As 

características logísticas são: custo de transporte, capacidade de carga, tempo de trânsito 

médio e sua variância. Por sua vez, os parâmetros que representam o fluxo de mercadorias 

são: volume anual, demanda média diária e sua variância, valor das mercadorias, custo do 

estoque e nível de serviço. 

De acordo com Dalmás e Lobo (2008), por meio de entrevistas realizadas com 

embarcadores de granéis agrícolas brasileiros, foi possível identificar que os fatores mais 

determinantes no processo de escolha do modal são o preço do frete, velocidade de entrega e 

confiabilidade dos serviços. 

Outro fator determinante no cálculo do custo logístico total é o tamanho do lote a ser 

carregado, o qual deve analisado tento em vista o trade-off entre custo do frete e o custo do 

inventário em trânsito. 

Enquanto o estoque estiver em trânsito ou chegar ao destino e não for consumido, ele 

carrega além do próprio custo em si, o custo de transporte, custo de oportunidade perdida, 

uma vez que o estoque se encontra imobilizado, custo de manuseio, custo do espaço alocado 
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(SHEFFI; ESKANDARI; KOUTSOPOULOS, 1988) e demais custos relacionados ao risco do 

estoque, como a obsolescência (BALLOU, 2001). 

 A opção pelo meio de transporte nunca pode ser feita de maneira isolada, pois deve 

levar em conta sempre o custo e o impacto do estoque em trânsito no custo logístico total. Ao 

considerar-se a variável estoque em conjunto com o custo do transporte, pode-se chegar em 

alguns casos à conclusão que, ao optar por um modal mais barato (mais lento), o custo do 

estoque que ficará imobilizado por vários dias poderá tornar a operação menos competitiva do 

que se imaginava inicialmente, uma vez que esse custo será altamente representativo 

(NOVAK, 2007). 

 Blawens et al. (2006) propõem um modelo matemático que resume e conceito de custo 

logístico total (CLT), incluindo-se a visão de estoque em trânsito. Esta equação é mostrada a 

seguir. 
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 O Quadro 5, a seguir, descreve as variáveis utilizadas na fórmula. 

 

 

Parâmetro de Fluxo de Mercadorias Parâmetros do modo de transporte

Volume Annual (unidades) R Custo de Transporte (R$/unid) CT

Demanda diária média (unidades/dia) D Capacidade de Carga (unidades) Q

Variância da demanda diária (unidades2/dia) d Tempo de trânsito médio (dias) L

Valor da mercadoria (R$/unid) v Varância do tempo de trânsito (dias2) l

Custo de Estoque (% por ano) h

Fator de Segurança k  
Quadro 5. Variáveis do custo logístico total 
Fonte: BLAWENS et al (2006) 

 

 O termo da equação CT descreve o custo de transportes, que pode ser medido na 

forma de custo por carga, custo por tonelada, dentre outros. O segundo termo refere-se ao 

custo do ciclo do estoque, que normalmente é medido em valores monetários anuais. O 

terceiro termo representa o custo de estoque em trânsito, o qual depende diretamente do 

tempo médio de trânsito (L), que está associado à velocidade do meio de transporte. Por fim, 

o quarto termo refere-se aos custos do estoque de segurança. 

 



50 

d) Tempo de trânsito – é o tempo total entre o desde que a carga saiu do ponto de 

carregamento inicial até que o mesmo chegue ao ponto final de descarga (KRUPE et al., 

2007) e pode ser medido de diversas maneiras diferentes (KRUPE et al, 2007): tempo de 

trânsito médio efetivo (média dos tempos de trânsito de todos os carregamentos); tempo de 

trânsito prometido pelo prestador de serviço; tempo de trânsito com 95% de confiabilidade 

(tempo mínimo necessário para a realização de 95% de todas as atividades); performance 

pontual (percentual das cargas movimentadas dentro do tempo prometido). 

 

e) Variabilidade do tempo de trânsito – de acordo com KRUPE et al. (2007), este 

indicador é normalmente analisado em conjunto com o tempo de trânsito médio efetivo. A 

combinação desses dois indicadores representa a média e o desvio padrão do tempo de 

trânsito. É normalmente utilizado para determinar os níveis de estoque, estoque de segurança, 

políticas de reabastecimento e negociação de preços nos provedores de serviços. 

 

f) Frequência do serviço – conforme KRUPE et al. (2007), nem sempre todas as 

atividades podem ser coordenadas ou acontecem exatamente nos tempos desejados de forma a 

conseguir-se o melhor nível de serviço possível durante todo o processo de transporte 

intermodal. Assim, quanto menor a frequência de determinado serviço, maior será o tempo de 

trânsito para toda a operação. 

g) Compatibilidade dos carregamentos – a compatibilidade entre os diversos tipos, 

pontos e maneiras de carregamento tem forte influência na performance logística (BALLOU, 

2001; KRUPE et al., 2007). Ainda para os autores Krupe et al. (2007), a compatibilidade pode 

ser medida em uma escala de 1 a 10, onde 1 significa pouco compatibilidade e 10 significa 

alta compatibilidade e pode incluir fatores como: 

� compatibilidade das unidades de carregamento – avalia se as unidades de 

carregamento utilizadas pelos embarcadores e provedores de serviços são 

compatíveis, como tipo de contêiner e tipo da carroceria do caminhão; 

� compatibilidade dos modelos de negócio – avalia se o transporte intermodal pode 

ser utilizado pelo remetente da carga levando em conta limitações desse tipo de 

serviço como tempo de trânsito, disponibilidade do serviço e fluxo suficiente das 

mercadorias; 

� normas de conformidade – levam em conta se o transportador atua de maneira 

conforme com normais ambientais e legais. Especificamente no caso do Brasil, 

quando for feito o transporte de algum produto considerado perigoso, normalmente 
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o transportador ou o prestador de serviços tem de possuir certificações específicas, 

como o Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade 

(SASSMAQ), Registro no Ministério do Exército, curso para movimentação de 

produtos perigosos (MOPP), dentre outros; 

� compatibilidade da carga – considera se a natureza da carga permite o transporte 

intermodal do material como, por exemplo, cargas líquidas, embalagens especiais, 

alimentos, necessidade de controle de temperatura, etc. 

  

h) Danos durante o transporte – os danos causados ao produto durante o processo de  

carga, descarga e transporte podem ser medidos de diversas maneiras: 

� percentual de mercadorias avariadas em relação ao volume ou valor total carregado; 

� percentual das unidades de carregamento, por exemplo, contêineres, que tiveram a 

mercadoria danificada; 

 

i) Roubo de cargas – pode ser medido da seguinte maneira: 

� percentual de mercadorias roubadas, medido em termos de valor e quantidade; 

� percentual de unidades de carregamento, por exemplo, contêineres, que foram 

roubadas. 

 

j) Flexibilidade – para este caso, mede-se o quão flexível é a capacidade dos 

provedores de transporte intermodal. Por ser um indicador qualitativo, deve-se buscar 

respostas às seguintes perguntas: como o provedor consegue atender a empresa em momentos 

de sazonalidade, como feriados ou picos de final de mês? Qual a facilidade de o provedor 

providenciar transporte extra quando necessário?  

 

k) Fluxo de informações – este fluxo se relaciona tanto a dados quanto a documentos 

(COYLE; BARDI; LANGLEY, 2004; KRUPE et al., 2007). Pode-se avaliar a capacidade de 

troca eletrônica de informações, a qualidade e a facilidade de acesso às informações. É 

possível também verificar a facilidade de rastreamento da carga atrás de sites, call centers, 

dentro outros. Do ponto de vista de documentos, buscam-se avaliar de forma qualitativa os 

processos administrativos, tais como, preenchimento correto de documentos, facilidade de 

responder a cotações ou o agendamento dos carregamentos. 
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l) Consumo de energia por tonelada por quilômetro – é normalmente relacionado em 

termos de consumo de combustível por quilômetro ou de tonelada de CO2 (dióxido de 

carbono) emitida por quilômetro. Possui ligação com as pressões feitas atualmente pela 

sociedade em relação à redução do efeito estufa. Pode ter implicações sociais, principalmente 

em relação à imagem da empresa, ou então econômicas, pois a mudança para modais que 

consomem menos combustível pode ter relação direta com o custo menor das tarifas (KRUPE 

et al., 2007). O transporte de maneira geral, ou seja, somando mercadorias mais passageiros, é 

responsável por aproximadamente 20% do consumo mundial de energia fóssil, assim, é de 

fundamental importância o uso de forma mais otimizada dos meios de transportes (RAOUL, 

2009). 

 

m) Capacidade do terminal – mostra quanto de carga pode ser manuseado em 

determinada unidade de tempo ou por operação (COYLE; BARDI; LANGLEY, 2004; 

KRUPE et al, 2007). Como exemplos de unidades de medidas possíveis para avaliar a 

capacidade dos terminais, os autores citam: número de contêineres por hora ou por dia e 

tonelada por hora ou por dia. 

 

Em resumo, existem diversos indicadores que podem ser utilizados para medir e 

monitorar o desempenho logístico. De acordo com Lóta e Marins (2003) a organização deve 

escolher os seus indicadores de desempenho que possibilitem a busca contínua da melhoria 

dos processos e do melhor desempenho da cadeia logística, mas perder o alinhamento com a 

estratégia da empresa. 

 

3 CARACTERIZAÇÃO DO SETOR 

 

 

Os fertilizantes são materiais compostos basicamente pelos macronutrientes NPK 

(nitrogênio, fósforo e potássio), aos quais são acrescentados micronutrientes tais como boro, 

cobre, ferro, manganês, dentro outros, de acordo com o tipo de solo e cultura e período de 

desenvolvimento da plantação. Conforme Zylbersztajn et al. (2002), a proporção de cada 

elemento na combinação dependerá de qual fim terá o fertilizante e das condições físico-

químicas do solo a que se destina. A Figura 11 mostra de forma macro o processo. 

Os macronutrientes N, P e K têm funções específicas no ciclo de desenvolvimento da 

plantação: 
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a) nitrogênio (N) – faz parte do processo de fotossíntese, da formação das proteínas 

vegetais, formação da folhagem e atua no crescimento da planta; 

b) fósforo (P) – auxilia na fotossíntese, estimula o crescimento das raízes, floração e 

na formação dos grãos e sementes; 

c) potássio (K) – influencia no processo de fotossíntese e respiração, auxilia a 

formação de amidos a açúcares e melhora a qualidade dos frutos. 

 

Mistura de Fertilizantes

K

N P
Nitrogênio

Fósforo

Potássio

Petróleo

Mina de 
Rocha 

Fosfática

Mina de 
Cloreto de 
Potássio

Fábrica Misturadora de Fertilizantes

 
Figura 11: Processo de mistura de fertilizantes 

Fonte: o autor 

 

De acordo com Paes Leme e Sousa (2001), a indústria de fertilizantes pode ser divida 

em três atividades que funcionam de forma complementar: 

 

a) produção de matérias-primas básicas e intermediárias – a origem das matérias- 

primas ocorre a partir de minas subterrâneas e de indústrias petrolíferas. Delas se 

extrai gás natural, rocha fosfática, enxofre, minerais que são a base para a 

produção respectivamente de ácido nítrico, ácido fosfórico e ácido sulfúrico; 

 

b) produção de fertilizantes básicos – produtos fabricados em unidades industriais 

chamadas de plantas químicas localizadas geralmente muito próximas de minas e 

indústrias petrolíferas ou preferencialmente integradas a elas, que utilizam o ácido 

nítrico para produzir ureia, nitrato de amônio e sulfato de amônio, que são fonte de 
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nitrogênio (N). A partir do ácido fosfórico e do sulfúrico, produz-se o superfosfato 

simples (SSP) e o superfosfato triplo (TSP), ambos fonte de fósforo (P). Por 

último, por intermédio do beneficiamento do cloreto te potássio (KCl), tem-se a 

principal fonte de potássio (K); 

 

c) unidades misturadoras – indústrias de menor porte e menos complexas que as 

anteriores, normalmente localizadas perto do ponto de consumo (fazendas) ou 

então na região portuária, pois, como no Brasil a maior parte da matéria-prima é 

importada, a localização das mesmas perto de um porto acaba por gerar vantagens 

logísticas. Sua função principal é, como o próprio nome dá a entender, misturar os 

fertilizantes básicos a fim de obter a formulação ideal para atender a cada tipo de 

solo e cultura. Ao produto resultante do processo de mistura dá-se o nome de 

mistura de NPK (nitrogênio, fósforo e potássio, mais micronutrientes) ou 

simplesmente, fertilizante químico. 

 

O Relatório da Food and Agriculture Organization (FAO, 2008) mostra que cerca de 

60% da matéria-prima consumida no setor de fertilizantes do Brasil é proveniente do exterior, 

onde o ciclo de compra e entrega tem a duração de aproximadamente 60 dias. As compras são 

feitas de três maneiras: diretamente pelo produtor rural, por intermédio de traders ou de 

consórcios importadores. 

 O mercado internacional de fornecedores é dividido em três grupos com características 

geográficas e comerciais específicas. São eles: 

a) fornecedores de nitrogenados – os produtos comprados desses fornecedores são 

ureia, nitrato de amônia e sulfato de amônia. Os principais fornecedores estão 

localizados na Rússia, Ucrânia, Letônia, Líbia, Argentina, Polônia e EUA; 

b) fornecedores de fosfatados – as principais concentrações de rocha fosfática estão 

localizadas no Hemisfério Norte, fazendo com que países como Rússia, EUA, 

Marrocos e Israel sejam os principais fornecedores mundiais; 

c) fornecedores de potássicos – o principal produto é o cloreto de potássio (KCL), 

proveniente da Rússia, Canadá e Israel. O Brasil é o maior importador de KCL do 

mundo. 
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Grupo de

Matéria-Prima

Nome da

Matéria-Prima

Fornecedores

Externos

Fornecedores

Nacionais

Nitrogenadas Úréia, Nitrato de 
Amônia e Sulfato
de Amônia

Rússio, Ucrânia, 
Letônia, Líbia, 
Argentina, Polônia
e Estados Unidos

Petrobrás, Pólo de 
Camaçari-BA, Pólo
de Aracuária-PR e 
Pólo de Triunfo-RS

Fosfatadas Rocha Fosfática Rússia, Estados, 
Marrocos, Unidos
e Israel

Araxá-MG, 
Catalão-GO e Vale 
do Ribeira-SP

Potássicas Cloreto de 
Potássio

Rússia, Canadá e 
Israel

Vale

 
Quadro 6. Origem das principais matérias-primas dos fertilizantes. 
Fonte: FAO (2010) e ANDA (2010). 

 

O Quadro 6 mostra de forma resumida, os principais fornecedores mundiais de matérias-

primas e também os localizados no Brasil, descritos a seguir: 

 

a) fornecedores de nitrogenados – como a produção dessa matéria-prima depende 

diretamente da extração e refinamento do petróleo, a maior parte desse mercado é 

detida pela Petrobrás. Exceção feita a algumas refinarias privadas localizadas nos 

polos petroquímicos de Camaçari (BA), Araucária (PR) e Triunfo (RS); 

 

b) fornecedores de fosfatados – as principais minas de rocha fosfática existentes estão 

localizadas na região de Araxá (MG), Vale do Ribeira (SP) e Catalão (MG); 

 

c) fornecedores de potássicos – as duas únicas minas de cloreto de potássio (KCL) 

existentes no Brasil pertencem à Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), ou 

simplesmente Vale, e estão localizada no Estado de Sergipe. 

 

Na década de 1990, o mercado mundial de fertilizantes cresceu 80%, enquanto o 

mercado brasileiro cresceu mais de 100%, partindo do consumo de 8,2 milhões de toneladas 

em 1990 até chegar ao volume de 16,6 milhões de toneladas em 2000 (ANDA, 2010). Já na 

década de 2000, houve aumento no consumo de fertilizantes para mais de 20 milhões de 

toneladas por ano, sendo que o melhor ano em vendas foi 2007, com quase 25 milhões de 

toneladas (Figura 12). O fenômeno gerou forte interesse no mercado brasileiro por parte das 

grandes multinacionais do agronegócio, o que alavancou uma série de investimentos a fim de 

ampliar a participação no mercado brasileiro. 
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Figura 12. Entregas de fertilizantes ao consumidor final no Brasil (em toneladas de produto). 
Fonte: ANDA (2010) 
 

 Esses investimentos ocorreram na forma de construção de novos complexos químicos 

e plantas misturadoras e na compra das poucas minas brasileiras existentes que até então eram 

estatais e naquele momento passavam pelo processo de desestatização (ZYLBERSZTAJN et 

al., 2002). Também ali teve início uma série de aquisições de empresas nacionais familiares e 

fusões entre multinacionais que, embora grandes no exterior, precisaram se unir a fim de 

ganhar maior competitividade no mercado brasileiro de fertilizantes (ANDA 2010). 

 Mas só investir em instalações físicas não seria suficiente para atender ao crescimento 

imposto pela demanda brasileira, pois não existia matéria-prima para atender à demanda 

reprimida no país e importá-la seria inviável devido às elevadas taxas e barreiras comerciais 

impostas pelo governo brasileiro. Entretanto, a abertura do mercado que estava ocorrendo 

tornou viável aumentar os volumes de matérias-primas importadas (ZYLBERSZTAJN et al., 

2002). Dessa forma, as grandes multinacionais que também eram proprietárias de grandes 

minas e reservas minerais em outros países puderam importar matérias-primas e produtos 

semiacabados das subsidiárias ao redor do mundo a fim de sustentar o crescimento da 

demanda que estava ocorrendo e garantir o abastecimento das plantas misturadoras. 

 O Gráfico 3 mostra respectivamente, a produção nacional e a importação de 

fertilizantes. 
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  Figura 13. Produção de fertilizantes nacional versus importado. 
  Fonte: ANDA (2010) 

 

De acordo com o IBGE (2010, referências), o agronegócio é responsável por 40% do 

PIB do Brasil, 80% do superávit da balança comercial e 40% da utilização da força de 

trabalho empregada. Particularmente no caso dos fertilizantes, as principais culturas que 

utilizam esse produto, segundo dados da Associação Nacional para a Difusão do Adubo 

(Anda) são: soja (32%), milho (17%), cana-de-açúcar (12,5%) e café (6,7%). O Estado que 

mais consumiu fertilizantes na década de 2000 de acordo com dados da Gazeta Mercantil foi 

SP (18%), seguido de MT (14%), Paraná (13,5%) e MG (13%). É nesses estados que está 

instalada a maior parte das unidades misturadoras de fertilizantes Zylberstajn et al. (2002). 
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4 MÉTODO DA PESQUISA 

 

 

O presente trabalho está dividido em duas etapas: Etapa 1 – Pesquisa Exploratória; 

Etapa 2 – Pesquisa Descritiva. Os detalhes são apresentados a seguir. 

 

 

4.1 ETAPA 1 – Pesquisa Exploratória. 

 

 

4.1.1 Objetivo, Natureza e tipo da pesquisa 

 

 

O objetivo da primeira etapa era o de mapear a cadeia de suprimentos da indústria de 

fertilizantes nacional desde a chegada das matérias-primas nos portos até o recebimento das 

unidades misturadoras para posterior entrega aos clientes finais. Também buscou-se verificar 

a aderência dos constructos em estudo em relação a teoria apresentada além de levantar 

pontos de atenção para a aplicação do questionário na fase posterior da presente pesquisa. 

Assim optou-se por realizar uma pesquisa de natureza exploratória, pois, de acordo com 

Vergara (2000), este é o tipo de pesquisa mais adequada quando existe pouco conhecimento 

acumulado e sistematizado na área foco do estudo. Apesar de haver muitos trabalhos 

internacionais, um número bem menor de publicações foi encontrado na literatura nacional. 

Quando levado em conta o mercado nacional de fertilizantes, o número de publicações 

encontradas foi mais restrito ainda, justificando assim a prática de entrevistas em 

profundidade a fim de explorar melhor os constructos da presente pesquisa de forma a 

conseguir bases mais sólidas para a elaboração da próxima etapa do trabalho. 

 

4.1.2 Instrumento de coleta de dados, amostra, sujeitos da pesquisa, unidade e nível de 

análise. 

 

 

Os dados foram coletados por meio de entrevistas em profundidade, gravadas em 

áudio. Para auxiliar na coleta de dados utilizou-se de um roteiro (ou guia), aplicados junto aos 

gestores das empresas associadas à ANDA (Associação Nacional para a Difusão de Adubos). 
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Para a construção do roteiro, foi realizada uma revisão da literatura nacional e internacional 

nas bases de dados Proquest, JStore e Ebsco, Google Acadêmico e sites especializados e por 

fim sites de departamentos de transportes de países da Europa, dos Estados Unidos e do 

Brasil. Também foram pesquisadas publicações em revistas acadêmicas de circulação 

nacional como Revista de Administração de Empresas da FGV (RAE), Revista de 

Administração Contemporânea (RAC) e Revista de Administração da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie (RAM). Como critério de busca utilizou-se as seguintes palavras: 

multimodalidade, multimodality, intermodalidade, intermodality e Modal Shift. Entre artigos 

nacionais e internacionais e dissertações de mestrado e doutorado foi identificado um total de 

38 publicações. 

Após a leitura do material encontrado durante a revisão da literatura, foi elaborado um 

mapa mental de forma a organizar os principais itens, pontos comuns e constructos 

encontrados. Como resultado do mapa mental, foram identificadas quatro principais classes: 

a) assuntos relacionados à legislação e de que forma ela pode ajudar ou ser uma barreira ao 

desenvolvimento do Modal Shift; b) qualificação e desenvolvimento de fornecedores; c) 

infraestrutura e; d) nível de serviço. O mapa mental detalhado é mostrado no Apêndice 1. 

Assim, com base nos itens levantados no mapa mental elaborou-se o roteiro de pesquisa com 

questões de respostas objetivas e respostas abertas para servir de guia durante o processo de 

entrevistas. 

Para agilizar o tempo da realização das entrevistas, previamente estipulada em cerca 

de 30 minutos, enviou-se os roteiros, mostrados no Apêndice 3, antecipadamente e por e-mail 

para cada um dos potenciais respondentes. Após receber a afirmativa em realizar a entrevista, 

efetuou-se uma análise para que o entrevistador pudesse direcionar-se para as perguntas com 

o devido preparo, de tal maneira a tornar o processo dinâmico e produtivo, uma vez que, o 

tempo disponibilizado pelos participantes era restrito. O roteiro enviado foi composto por 

perguntas objetivas que além de servir de base para as entrevistas, também serviu como pré-

teste para a elaboração no questionário quantitativo, detalhado na Etapa 2 da presente 

pesquisa. 

Assim, foram selecionados três respondentes da área de logística de duas empresas de 

fertilizantes, consideradas as maiores usuárias do transporte intermodal no país. O perfil 

destes profissionais está relatado no Quadro 7 mostrado abaixo. 
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Empresa Função Formação 

Tempo na Função 

(anos) 

Tempo na 

Empresa (anos) 

A Gerente de Logística Engenharia 7 11 

A Coord Logística Engenharia 6 6 

B Coord Logística Engenharia 3 3 
 
Quadro 7.  Perfil dos entrevistados 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Os três entrevistados eram engenheiros, sendo que um ocupava posição de gerência e 

dois ocupavam posição de coordenação. O profissional com menor tempo de empresa foi 

coincidentemente o que tem menor tempo na função; em contrapartida, o profissional com 

mais tempo na função foi o que tem mais tempo de empresa. Apesar de este último 

profissional ter 11 anos de empresa, ele trabalhava havia sete anos na área de logística e 

anteriormente atuou como gerente industrial, o que, segundo o entrevistado, o “ajudou a ter 

uma visão mais holística de todo o processo intermodal” (depoimento verbal). 

 Quanto às empresas em que os três entrevistados trabalhavam, ambas eram do setor de 

fertilizantes com faturamento acima de R$ 60 milhões, com mais de 500 empregados, sendo 

que a empresa A trabalhava com processo produtivo essencialmente sob pedido e a empresa B 

tinha processo produtivo parte sob pedido e parte sob lotes. 

A empresa B ocupava dentro da cadeia uma posição mais próxima à produção das 

matérias-primas de fertilizantes, enquanto a empresa A ocupava posição final na cadeia, de 

mistura de fertilizantes, que foi de forma genérica o último elo em relação ao cliente final, ou 

seja, o agricultor. 

No Quadro 8, são mostrados as características das empresas selecionadas para as 

entrevistas em termos de ramo de atividade, número de empregados, faturamento anual e 

forma de produção. 

 

Empresa Ramo de Atividade 

Número de 

Empregados Faturalmento (Anual) Produção 

A Fertilizantes Acima de 500 Acima de R$60,0 milhões Sob pedido 

B Fertilizantes Acima de 500 Acima de R$60,0 milhões Sob pedido/Lotes 
 
Quadro 8. Perfil das empresas 

 Fonte: dados da pesquisa 
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4.1.3 Tratamento dos dados 

 

 

Em função do fato de a primeira etapa do trabalho ser eminentemente qualitativa e 

pelo instrumento de pesquisa utilizado ser a entrevista de campo, optou-se em fazer o 

tratamento dos dados por meio da análise de conteúdo. Conforme Bardin (1979) e Smith 

(2000), a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas que busca a interpretação qualitativa 

dos significados e sentidos de assuntos relacionados às ciências humanas e sociais que são 

apresentados sob a forma de discursos, falas, documentos transcritos, narrativas, dentre 

outros.  

Dentre as diversas técnicas, foi escolhida a análise de conteúdo correlacional, que 

consiste em agrupar unidades de análise como, por exemplo, palavras, que ao serem tratadas 

de forma isolada podem ter significado diferente e que, contudo, quando tratadas dentro de 

um contexto ou conjunto de frases fazem referência ao mesmo tema (BARDIN, 1979). 

 

 

 

4.1.4 Análise dos dados e resultados 

 

 

Por meio das três entrevistas em profundidade, realizadas nos meses de abril e maio de 

2010, foi possível mapear o fluxo que descreve todo o processo da operação intermodal nas 

duas empresas desde a chegada do navio ao porto com as matérias-primas até a descarga na 

fábrica misturadora de fertilizantes e posterior entrega ao cliente final. O processo descrito 

pelos profissionais de ambas as empresas foi muito parecido, permitindo fazer um fluxo 

único. O fluxo mostrado no Apêndice 3, após diagramado, foi mostrado posteriormente para 

os respondentes e segundo eles consegue representar, de forma genérica, o processo do 

transporte intermodal dentro do setor de fertilizantes nacional. 

Também foi possível fazer um desenho esquemático, conforme mostrado na Figura 

14, da rede logística típica da indústria de fertilizantes nacional. Por intermédio desse 

esquema foi possível identificar cada um dos atores da cadeia, como fazendas, misturadoras, 

plantas químicas, armazéns, fornecedores internacionais e portos, além da posição que cada 

ator ocupa. 
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Porto 
Armazém / 
Transit Point 

Planta Química 

Misturadora 

Fazenda 

Fornecedor: MP Nacional 

Fornecedor: MP Importada 

 
Figura 14. Rede logística típica de fertilizantes no Brasil  

  Fonte: entrevistas exploratórias 
 

A matriz de transporte existente nas duas empresas tinha predominância do modal 

rodoviário, com participação de 90%, mostrada na Figura 15, a seguir. Para o modal 

ferroviário, a participação foi de apenas 8%, e para os demais modais foi de 2%. Isso mostrou 

que a matriz de transporte das duas empresas estava dentro do perfil mostrado por Fleury, 

Wanke e Figueiredo (2000). 

 

90%

8%

2%

Rodoviário

Ferroviário

Outros

 
              Figura 15. Matriz de transporte da empresas das empresas A e B. 
                 Fonte: dados da pesquisa 
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Levando-se em conta que ambas as empresas estavam entre os principais 

competidores do mercado (ANDA, 2010), pode-se considerar que existiam indícios que as 

demais empresas do setor possuíam perfis parecidos. 

De acordo com os entrevistados, a estrutura disponível para operar o transporte 

ferroviário e principalmente o intermodal ainda era muito deficiente. Os investimentos 

realizados até a década de 2010 estavam aquém da necessidade das empresas para ter um 

transporte eficiente, com tempo de trânsito que atenda ao nível de serviço desejado e tarifas 

competitivas com outros meios de transporte. A maior parte dos investimentos feitos no setor 

foi proveniente da iniciativa privada, como concessionárias ferroviárias, transportadores 

rodoviários, operadores de terminais privados bem como os próprios embarcadores, que 

acabaram investindo em terminais próprios ou comprando vagões que são entregues para as 

ferrovias operar em troca de desconto no valor do frete. 

Mais recentemente, na tentativa de cobrir a lacuna deixada pelo pode público, grupos 

de investidores privados como bancos, construtoras e empreiteiras se uniram de forma a atuar 

como agentes financiadores para a ampliação da infraestrutura logística. 

 

“Se não tivéssemos investindo na compra de vagões nos últimos anos, certamente não 

teríamos mais espaço na ferrovia para transportar nossos produtos (...). Todos os vagões que 

nós compramos são entregues na mão das ferrovias, as quais nos pagam esse investimento 

através da prestação de serviços de transportes” (Entrevistado 1). 

“Os poucos terminais de transbordo e armazenagem que nos atendem de forma 

adequada, são terminais privados, porém ainda são insuficientes” (Entrevistado 2). 

“Os investimentos em infraestrutura são muito elevados e de retorno em longo prazo. 

Assim, estamos optando em fazer parcerias com grupos de investidores que entram com o 

dinheiro para a construção de determinada estrutura em troca de um contrato de longo prazo 

de prestação de serviço” (Entrevistado 3). 

 

O nível de serviço entregue pelo transporte intermodal estava muito aquém do 

desejado. O tempo de trânsito, apesar de ter melhorado, ainda era muito elevado, a maioria 

dos terminais não tinha capacidade suficiente de transbordo. Isso fazia com que o produto 

tivesse de ficar parado durante vários dias aguardando a chegada de mais vagões para 

carregamento, ou então filas ocorriam na porta do terminal porque faltava velocidade ou 

capacidade de fazer o transbordo dos vagões para os caminhões. 
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“Quando chegam muitos vagões ao mesmo tempo, o terminal não consegue retirar o 

produto diretamente dos vagões para os caminhões em função de sua baixa produtividade. 

Com isto somos obrigados a descarregar o produto e deixá-lo parado até que o terminal 

consiga carregar os caminhões. Isto faz com que tenhamos custos adicionais de 

armazenagem e movimentação interna” (Entrevistado 1). 

 

Dificilmente se consegue fazer o transporte das matérias-primas exclusivamente via 

modal ferroviário. Na maior parte das rotas, os embarcadores eram obrigados a utilizar 

caminhões em pelo menos um dos trechos como, por exemplo, do navio até o armazém ou ao 

local de carregamento do trem, ou do ponto final em que o trem chega até a fábrica ou 

misturadora. Isso era reflexo em parte do abandono ao qual o sistema ferroviário foi exposto 

até o final da década passada. Como não existia praticamente transporte ferroviário, os 

projetos para a localização das fábricas e terminais foram elaborados priorizando o transporte 

rodoviário de cargas em função da maior disponibilidade e melhor nível de serviço. Somente 

as fábricas mais novas, construídas a partir do ano 2000, começaram a levar em conta a maior 

utilização do transporte ferroviário. 

 

“A maioria de nossas misturadoras foram construídas na década de 1980. Naquele 

tempo dificilmente alguém pensava na hipótese se utilizar o trem para fazer o abastecimento 

de matérias-primas” (Entrevistado 3). 

 

“Nós inauguramos uma fábrica há 8 anos atrás e seu abastecimento de matérias-

primas importadas é quase que totalmente feito pela ferrovia. A maior oferta de vagões fez 

com que levássemos em conta o uso do transporte ferroviário no momento do projeto” 

(Entrevistado 2). 

  

 Apesar de a qualidade do serviço prestado durante o transporte intermodal ter 

melhorado, muito produto ainda era desperdiçado durante o percurso até o destino final. O 

elevado número de transbordos feitos entre porto, armazéns, trens e caminhões fazia com que 

parte dos produtos se perdesse por queda ao chão durante o processo. Outra parte do produto 

era perdida em função da má conservação das carrocerias dos caminhões e dos vagões, que 

acabavam derramando o produto durante o percurso. Parte do desperdício causado foi 

indenizada pelos transportadores ou seguradoras, contudo, nem sempre isso era possível, 

fazendo com que o prejuízo fosse repassado ao custo do produto. 
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 O grau de tecnologia da informação utilizado ainda era baixo. O uso de troca 

eletrônica de informações (EDI) entre os diversos elos da cadeia ainda era pouco 

representativo. Alguns transportadores de grande porte disponibilizavam nos websites 

informações sobre a localização da carga, mas isso era exceção, uma vez que o mercado de 

transportes rodoviário era ainda muito pulverizado e a maior parte das transportadoras não 

tinha capacidade de investimento e sistemas de informação. Os prestadores de serviços 

ferroviários investiam mais em troca eletrônica de informações, porém, com maior enfoque na 

troca de dados financeiros de cobrança e pagamento. Os entrevistados fizeram várias críticas 

em relação ao processo de localização e rastreamento dos vagões com seus produtos. 

 

“Enquanto o produto está no caminhão, no máximo com um telefonema eu descubro 

onde ele está...”. “...quando o produto está dentro do vagão, nem sempre consigo localizá-lo 

com a rapidez e a confiabilidade que eu gostaria...” (Entrevistado 1). 

 

 Os dados obtidos nesta primeira etapa a partir das entrevistas e da revisão da literatura 

mostraram indícios de que o modelo estrutural proposto pelo presente trabalho bem como as 

hipóteses assumidas poderiam ser válidas. Contudo, fez-se necessário proceder à segunda 

etapa, ou seja, a elaboração da pesquisa descritiva, para conseguir conhecer com mais 

profundidade a relação dos constructos em estudo bem como a validade das hipóteses 

propostas. 

 

4.1.5 Conclusões – Etapa 1 

 

Por meio das entrevistas executadas na primeira etapa foi possível compreender 

melhor de que forma o processo de transporte intermodal era executado dentro das empresas 

de fertilizantes. Foi possível também identificar o desenho e a formação da rede logística de 

fertilizantes, seus integrantes e como cada um deles poderiam influenciar na estratégia, por 

exemplo, de localização de uma planta industrial, armazém ou terminal de transbordo. 

Dos diversos componentes da rede logística, o que foi citado mais vezes como ponto 

crítico para o transporte intermodal foram os terminais de carga e transbordo e a 

disponibilidade do transporte ferroviário. A matriz de transporte das duas empresas era muito 

semelhante à distribuição encontrada na literatura nacional. Isso pode ser indício de que o 

setor de fertilizantes tenha perfil de transporte parecido com outros segmentos da indústria 

brasileira, principalmente os de commodities. 
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Foi possível identificar pelas entrevistas que diversos fatores poderiam auxiliar no 

entendimento do modelo estrutural proposto, bem como nas definições das hipóteses e 

relações entre os constructos propostos. Isto foi importante para a realização da segunda etapa 

do presente trabalho que será descrita a seguir. 

 

4.2 ETAPA 2 – Pesquisa Descritiva 

 

4.2.1 Objetivo, natureza e tipo de pesquisa 

 

A fim de atender ao objetivo geral desta pesquisa, que foi o de Identificar a influência 

do Modal Shift na relação entre Gestão Logística e Desempenho, optou-se por realizar uma 

pesquisa de natureza descritiva do tipo quantitativa. Segundo Vergara (2000), esse é o tipo de 

pesquisa mais adequada quanto se deseja “estabelecer correlações entre variáveis e definir sua 

natureza”. Ainda para a autora, esta pesquisa pode ser utilizada também para mostrar 

características de uma determinada função.  

 

4.2.2 Instrumento de coleta, amostra, sujeito da pesquisa, unidade e nível de análise 

 

 

A coleta de dados foi feita por meio de um questionário composto por perguntas com 

respostas objetivas seguindo uma escala Likert de seis pontos, onde 1 significava discordância 

total e 6 concordância total em relação à assertiva apresentada. Também foi elaborado um 

grupo de perguntas com respostas abertas a fim de possibilitar ao respondente informar dados 

adicionais que julgasse relevante. 

A pesquisa utilizou-se de um questionário elaborado com a ajuda do website Survey 

Monkey, que oferecia facilidades para a elaboração, aplicação e posterior coleta de dados de 

pesquisas acadêmicas e profissionais. Essa ferramenta on-line também permitiu compilar as 

respostas e exportá-las para arquivos eletrônicos no formato utilizado pelos softwares para 

tratamento estatístico dos dados e análise de equações estruturais, como o SPSS e o Smartpls. 

O questionário é mostrando no Apêndice 5. 

O questionário foi enviado às empresas listadas no site da Anda, associação fundada 

em 1967 e atualmente com 122 empresas associadas. Seus membros são grandes produtores 

de matérias-primas bem como pequenas misturadoras regionais de fertilizantes. Ressalta-se 
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que tanto o contato quanto o envio dos questionários foram feitos diretamente pelo 

pesquisador, que o website da Anda foi utilizado como fonte de coleta dos nomes das 

empresas para o envio dos questionários, e que algumas empresas acabaram sendo excluídas, 

pois os dados estavam desatualizados ou não foi possível encontrar uma pessoa de contato 

para receber o questionário. 

Foi solicitado por meio de e-mail, tendo em anexo uma carta de apresentação e o link 

para acessar o questionário, que os respondentes fossem preferencialmente membros da área 

de logística e exercessem cargos de diretoria, gerência e operacional. O questionário 

semiestruturado foi composto por cinco blocos, conforme detalhado a seguir.  

O bloco 1 referiu-se aos dados dos respondentes. Por conta disso, foram feitas 

perguntas de maneira a caracterizar o nome do respondente, função, formação, tempo na 

função e na empresa e, por fim, o telefone para facilitar o contato caso surgisse alguma dúvida 

durante o processo de análise dos dados. Tanto a opção nome quanto o telefone de contato 

foram deixados como opcionais, uma vez que durante a consulta prévia alguns participantes 

informaram que poderiam responder ao questionário desde que não se identificassem. 

O bloco 2 referiu-se aos dados das empresas. Para tal, foram realizadas perguntas 

buscando identificar o nome da empresa, ramo de atividade, município, Estado (UF), tipo de 

produção (seriada, lotes, pedidos ou outro tipo), se era utilizado algum tipo de rastreamento, 

número de empregados (classificação Fiesp) e faturamento em 2010 (classificação BNDES). 

De mesma forma que no caso do bloco 1, alguns respondentes solicitaram que não fosse 

identificado o nome da empresa, assim, essa resposta foi configurada no questionário como 

sendo opcional. 

 

Código Opções Variável 
V.3.1 Transbordo Custo Transbordo 
V.3.2 Transporte Custo Transporte 
V.3.3 Operação portuária Custo Op. Porto 
V.3.4 Armazenagem Primária Custo Arm. Primária 
V.3.5 Armazenagem Secundária (Armazém Geral) Custo Arm. Geral 
V.3.6 Tecnologia da Informação Custo TI 
V.3.7 Investimento para melhorar a infraestrutura atual. Custo Infra 
V.3.8 Outros: Custo Outros 

       Quadro 9: Principais custos logísticos 
       Fonte: dados da pesquisa 

 
O bloco 3 buscou identificar os três principais custos logísticos relacionados à gestão 

logística visando ao desempenho financeiro das operações logísticas. O Quadro 9 mostra os 

custos logísticos com o respectivo código da variável que foi atribuído para facilitar a 

identificação durante a análise dos dados. Esses custos se referem a transbordo, transporte, 
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operação portuária, armazenagem primária e secundária (armazém geral), tecnologia da 

informação (TI), infraestrutura e outros. 

O bloco 4 buscou identificar o perfil de utilização entre os modais rodoviário, 

ferroviário e aquaviário (Quadro 10). Para o caso específico do modal aquaviário, foi 

solicitado que a resposta levasse em conta apenas a participação do transporte definido pela 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq, 2010) como transporte de interior, ou 

seja, o transporte feito por rios e lagos por meio de chatas, balsas, barcaças, dentro outros. 

Não foi solicitado que fosse informada a utilização do modal marítimo, uma vez que o foco da 

presente pesquisa foi apenas no transporte interno de matérias-primas e produtos acabados. 

 
Código Opções Variável 
V.4.1 Rodoviário Share Rodo 
V.4.2 Ferroviário Share Ferro 
V.4.3 Aquaviário Share Aqua 

                                       Quadro 10. Participação por modal de transporte 
                                       Fonte: dados da pesquisa 
 
O Bloco 5 mostrado nos Quadros de 11 a 15, a seguir, foi divido em cinco subitens 

com assertivas que buscavam caracterizar cada um dos seguintes constructos: Política de 

Armazenagem; Localização e Rede Logística; Tecnologia da Informação; Modal Shift; e 

Performance das Operações Logísticas. 

Os três primeiros constructos compunham indiretamente outro constructo de 2ª ordem 

definido como Gestão Logística. Todas as assertivas foram criadas com base no referencial 

teórico e na análise de conteúdo resultantes das entrevistas em profundidade realizadas na 

etapa inicial do presente trabalho. 

 
5.1 Política de armazenagem 
Código Assertivas Variável 

V.5.1a 
Para a minha empresa, existem terminais em número suficiente para fazer o 
transporte intermodal. 

No Terminais 

V.5.1b 
Para a minha empresa, os terminais e pontos de transbordo disponíveis apresentam 
alta produtividade. 

Produtividade 
Terminais 

V.5.1c 
Para a minha empresa, a quantidade de produto que é perdida durante o processo 
de transferência do trem para o caminhão ou vice-versa é baixa. 

Perda Produto 
Transbordo 

V.5.1.c 
A maioria dos terminais de granéis que minha empresa utiliza foi projetada 
especificamente para trabalhar com fertilizantes. 

Terminais 
Dedicados 

V.5.1.d 
Para a minha empresa, existem pontos de transbordo suficientes e preparados para 
o transporte intermodal. 

No Pontos de 
Transbordo 

V.5.1.e 
Para a minha empresa, existem terminais suficientes para operar com 
armazenagem e carregamento de fertilizantes. 

Capacidade de 
Armazenagem 

Quadro 11. Assertivas, variáveis e códigos respectivos 
Fonte: dados da pesquisa 
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 5.2 Localização e Rede Logística  
Código Assertivas Variável 

V.5.2a 
Para a minha empresa, no planejamento da localização de uma nova planta é 
levada em consideração a disponibilidade de transporte ferroviário na região. 

Localização x 
Transp. Ferro 

V.5.2b 
Para a minha empresa, nas plantas já instaladas onde não existe disponibilidade 
de transporte ferroviário, é utilizado sempre que possível o transporte 
intermodal. 

Localização x 
Transp Inter. 

V.5.2c 
Para a minha empresa, quando é feita a importação de matéria-prima, é levada 
em conta a disponibilidade de armazéns na região portuária. 

Armazéns Portos 

V.5.2d 
Para a minha empresa, no projeto de uma nova planta, na existência de ferrovia, 
opta-se normalmente por construir a planta o mais próximo possível do ponto de 
demanda (mercado). 

Construção das 
Plantas 

V.5.2e 
Para a minha empresa a infraestrutura logística, dal quaal não tenho controle 
como portos, rodovias, pedágios e roubos, onera os custos de transporte, mas 
não a competitividade (isto é, ruim para um, ruim para todos) 

Competitividade 
x Concorrência. 

Quadro 12. Assertivas, variáveis e códigos respectivos 
Fonte: dados da pesquisa 
 

Tecnologia da Informação  
Código Assertivas Variável 

V.5.3a 
A minha empresa, conta com a facilidade para troca eletrônica de informações 
com prestadores de serviços de transporte rodoviário. 

EDI Prest. Serv. 
Rodoviário 

V.5.3b 
A minha empresa, conta com a facilidade para troca eletrônica de informações 
com prestadores de serviços de transporte ferroviários. 

EDI Prest Serv. 
Ferroviário 

V.5.3c 
A minha empresa, conta com a facilidade para troca eletrônica de informações 
com prestadores de serviços de armazenagem. 

EDI Prest. Serv. 
Armaz. 

V.5.3d 
Durante o transporte intermodal, para a minha empresa, é fácil conseguir 
rastrear a localização da carga no trecho rodoviário. 

Rastreabilidade 
Rodo 

V.5.3e 
Durante o transporte intermodal, para a minha empresa, é fácil conseguir 
rastrear e localizar a carga dentro trecho ferroviário. 

Rastreabilidade 
Ferro 

V.5.3f 
Durante o transporte intermodal, para a minha empresa, é fácil conseguir 
informações e relatórios eletrônicos com a posição do estoque dentro do 
terminal. 

Info. Estoque 
Terminal 

V.5.3g 
A minha empresa, conta com um sistema GPS capaz de criar um ambiente 
integrado e consistente com os usuários.  

Utilização GPS 

Quadro 13. Assertivas, variáveis e códigos respectivos 
Fonte: dados da pesquisa 
 

5.4 Operação intermodal (Modal Shift).  
V.5.4a Na minha empresa, o gasto com transporte é o maior gasto logístico. Custo Transporte 

V.5.4b 
Para curtas distâncias, para a minha empresa, o modal rodoviário é mais 
competitivo que o ferroviário. 

Rodo x Ferro 
Curtas Dist. 

V.5.4c 
Na minha empresa, para médias e longas distâncias, sempre que possível, opta-
se pelo transporte ferroviário ou intermodal. 

Rodo x Ferro 
Longas Dist. 

V.5.4d 
Para a minha empresa, a concorrência existente entre os meios de transporte 
rodoviário e ferroviário facilita o processo de negociação e a obtenção de tarifas 
ferroviárias competitivas em relação à tarifa rodoviária. 

Tarifa Ferro x 
Rodo 

V.5.4e 
Para a minha empresa, no transporte intermodal, contrata um único fornecedor 
que fica responsável pelo transporte desde a origem até o destino final. 

Contrato 
Intermodal 

V.5.4f 
Para a minha empresa, de maneira geral, para médias e longas distâncias o 
transporte intermodal é mais barato que o rodoviário. 

Tarifa Inter x 
Rodo 

V.5.4g 
Na minha empresa, existe a consciência de que o transporte que polui menos 
deve ter a preferência no momento da escolha. 

Emissão 
Poluentes 

V.5.4.h 
Na minha empresa, as trocas de modais são sempre um problema, devido à 
demora. 

Demora Troca 
Modal 

V.5.4i 
Na minha empresa, as trocas de modais são sempre um problema, devido ao 
desperdício de produtos. 

Desperdício 
Troca Modal 

Quadro 14. Assertivas, variáveis e códigos respectivos 
Fonte: dados da pesquisa 
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5.5 Desempenho das Operações Logísticas  
Código Assertivas Variável 

V.5.5ª 
Na minha empresa, o tempo de trânsito do transporte intermodal atende às 
necessidades atuais, quando comparado ao transporte rodoviário. 

Perform. Tempo 
Trânsito 

V.5.5b 
Para a minha empresa, os terminais de transbordo apresentam alta velocidade 
de tal maneira a incentivar o uso do transporte intermodal. 

Perform. Veloc. 
Terminais 

V.5.5c 
Para a minha empresa, os terminais de transbordo apresentam alta 
produtividade de operação de tal maneira a incentivar o uso do transporte 
intermodal. 

Peform. Produt. 
Terminais 

V.5.5d 
Para a minha empresa, o transporte rodoviário causa pouco problema perda 
(quebra) do produto transportado. 

Perform. Perda 
Rodo. 

V.5.5e 
Para a minha empresa, o transporte ferroviário causa pouca perda (quebra) do 
produto transportado. 

Perform Perda 
Ferro. 

V.5.5f 
Para a minha empresa, o transporte intermodal apresenta perda (quebra) de 
produto dentro de patamares aceitáveis. 

Perform. Perda 
Inter. 

V.5.5g 
Para a minha empresa, a disponibilidade de vagões atual é suficiente para 
atender à demanda. 

Perform Disp. 
Vagões 

V.5.5h 

Na minha empresa, a qualidade de informações disponibilizada de forma 
eletrônica (EDI, Internet, e-mail) pelos prestadores de serviços rodoviários, 
ferroviários e terminais de carga atende os padrões de qualidades exigidos 
pela empresa. 

Perform. EDI 

V.5.5i 
A minha empresa, ao utilizar o transporte intermodal, consegue obter custos 
mais competitivos que os pagos pela concorrência no transporte rodoviário 
quando compara-se os mesmos fluxos de transporte. 

Perform. Custos 
Concorrência 

V.5.5j 

Mesmo tendo consciência das barreiras e desafios para aumentar o uso do 
transporte intermodal, a minha empresa tem como objetivo aumentar sua 
participação dentro da matriz de transportes da empresa, uma vez que entende 
que o mesmo pode ser um redutor de custos. 

Perform. Matriz 
Modais 

Quadro 15. Assertivas, variáveis e códigos respectivos 
Fonte: dados da pesquisa 

 
 

4.2.3 Tratamento dos dados coletados 

 

Para o tratamento dos dados da Etapa 2, foi utilizada a estatística descritiva 

(frequência de resultados, média e mediana), estatística multivariada, como a análise fatorial 

exploratória e confirmatória para validação dos construtos e modelagem em equações 

estruturais para comprovar a aderência do referencial teórico com os dados empíricos 

coletados. Segundo Hair et al. (2005), a modelagem por equações estruturais possibilita 

avaliar simultaneamente um conjunto de múltiplas equações distintas e inter-relacionadas. 
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4.2.4 Limitação do método do estudo 

 

 

O uso de amostragem não probabilística e o reduzido número de respondentes (n = 89) 

não permitiram que fossem feitas generalizações em relação aos resultados encontrados na 

presente pesquisa, nem mesmo para o setor de fertilizantes brasileiros. De acordo com Hair et 

al. (2006), o uso de estatística multivariada, principalmente para uma amostra restrita da 

população, faz com que sejam utilizadas inferências estatísticas cujo erro inerente à própria 

técnica pode mascarar ou dificultar a interpretação ou a extrapolação do resultado obtido para 

uma amostra maior da população. Entretanto, não invalida a pesquisa, principalmente do 

ponto de vista empírico como base para desenvolvimento de determinado conhecimento. 

 É importante também ressaltar que nome da empresa era um campo com resposta 

opcional no questionário enviado, e poucos respondentes o preencheram, com isso, não foi 

possível identificar quais empresas responderam à pesquisa nem quantos funcionários de cada 

empresa compuseram a amostra. Também podem ter ocorrido erros de interpretação de 

alguma assertiva por parte dos respondentes.  

 

 

4.2.5 Delimitação do estudo 

 

  

A pesquisa foi realizada no mesmo período de tempo, onde a situação socioeconômica 

do Brasil foi a mesma não causando impactos que pudessem causar distorções entre as 

respostas coletadas no início em relação às respostas coletadas no período final. Desta forma 

foi feito um corte de forma transversal e não foi objeto buscar-se um corte com uma 

amostragem longitudinal uma vez que o tempo limitado para a realização do trabalho não 

permitiu que houvesse tempo suficiente para coletar grupos de respostas sob condições 

diferentes ou mesmo em diferentes períodos de tempo que pudessem causar algum tipo de 

influência nas mesmas. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

 

Os dados foram coletados no período de 02 de fevereiro de 2011 a 10 de abril de 2011. 

Foram enviados 140 questionários. Destes, retornaram 97 questionários, sendo que oito 

questionários foram descartados por não estarem completos, restando 89 após a depuração. A 

elevada taxa de respostas retornadas se deve provavelmente ao fato de os questionários terem 

sido enviados de forma direcionada em função de o pesquisador ter uma rede de contatos 

previamente estabelecida no setor em estudo. 

 

5.1 ANÁLISE DESCRITIVA DA AMOSTRA 

 

a) Perfil dos respondentes 

 

A maior parte da população respondente era composta por membros do departamento 

de Logística, com participação de 58%; seguida por Planejamento com 27%, Produção com 

9% e Suprimentos com 6%. Apesar de a maioria pertencer à área de Logística, foi importante 

a participação de funcionários de outras áreas, uma vez que podem ter uma visão diferente do 

processo logístico, pois podem ser afetados ou estar em elos diferentes da cadeia de 

suprimentos. A Figura 16 mostra a participação relativa dos respondentes. 

 

58%27%

9%
6%

Logística

Planejamento

Produção

Suprimentos

 
Figura 16. Departamento de atuação dos respondentes 
Fonte: dados da pesquisa 
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A Figura 17 mostra a função ocupada dentro da organização pelos participantes da 

pesquisa. O perfil revela que a pesquisa conseguiu abranger um espectro importante desde 

auxiliar a gerente. O maior percentual correspondeu ao cargo de analista, com 57%; seguido 

pelos cargos de supervisão e coordenação, com 25%. Também houve participação de cinco 

gerentes, representando 7% da amostra; e, por fim, cinco auxiliares e cinco profissionais 

pertencentes a outras funções, estes dois últimos grupos com iguais 6%. 

  

57%

6%

7%
6%

Analista

Auxiliar

Gerente

Outros

 
Figura 17. Função dos respondentes dentro da organização em que trabalham 
Fonte: dados da pesquisa 
 

Em relação à formação dos respondentes, mostrada na Figura 18, foi possível 

identificar que pouco mais da metade da população era composta por administradores, 

representando 53%, seguidos por engenheiros com 19%; e outras formações não identificadas 

com 18%; além de economistas com 9%  e pessoas com formação apenas no Ensino Médio 

com 1%. Apesar de a maioria dos participantes ser formada por administradores, notou-se que 

há dispersão entre outros tipos de formação, mostrando que o perfil do profissional de 

logística que trabalhou nessas organizações foi bastante heterogêneo. Esse perfil heterogêneo 

se assemelhou ao perfil do profissional de logística brasileiro, relatado por Barros (2008). No 

entanto, no trabalho desta autora, a maioria dos profissionais de logística era proveniente de 

escolas de Engenharia, com participação de 44% em relação aos 34% de Administração. 

Apesar dessa inversão, Barros (2008) mostrou que, ao analisar os jovens que 

trabalhavam no mercado de logística, percebia-se equilíbrio entre a formação em Engenharia 

e Administração, com 32% de participação para ambos, o que poderia no futuro reduzir o 

participação predominante de engenheiros no mercado. 
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Figura 18. Formação dos profissionais entrevistados 
Fonte: dados da pesquisa 
 

A Figura 19, abaixo, mostra respectivamente o Tempo na Função e Tempo de 

Empresa desses profissionais. A maior parte dos profissionais (53%) estava na função há mais 

de cinco anos, corroborando com Barros (2008). Esse mesmo grupo de profissionais estava na 

organização também há mais de cinco anos, o que pode ser indício de valorizarem ou de 

terem desenvolvido a maior parte da carreira em logística dentro das empresas que trabalham 

no momento da pesquisa. Esse representou o maior grupo em relação ao Tempo de Empresa, 

com 61% dos participantes.  
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Figura 19. Tempo na função e de empresa 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

 



75 

b) Perfil das empresas 

 

Para fins de definição do porte das empresas pesquisadas, foi utilizada a classificação 

do Sebrae (2011). Assim foi considerada microempresa ou empresa de pequeno porte (EPP) 

aquela com até 99 empregados; de médio porte aquela entre 100 e 499 empregados; e de 

grande porte aquela com 500 ou mais empregados. Pela análise da Figura 20, abaixo, pode-se 

notar que a maioria dos respondentes pertencia a empresas de grande porte, perfazendo 83% 

da população. Para empresas de pequeno porte e médio porte houve participação de 

respondentes respectivamente de 8% e 9%. 

83%

9%
8%

500 ou mais empregados

Entre 100 e 499 empregados

Entre 10 e 99 empregados

 
Figura 20. Número de empregados na empresa 
Fonte: dados da pesquisa 
 

Em relação ao faturamento das empresas, mostrado na Figura 21, percebeu-se que a 

maioria possuía faturamento anual acima de R$ 60 milhões de reais, representando a mesma 

parcela de respondentes apresentada na Figura 20, de 83%.  A faixa entre R$10,5 e R$59 

milhões representou 15% e, por fim, a faixa de faturamento de R$1,2 e R$10,4 milhões 

representou apenas 2%. 
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Figura 21 – Faturamento anual da empresa (ano-base 2010) 
Fonte: dados da pesquisa 
 
Os três Estados com maior representatividade na amostra, na Figura 22, foram os São 

Paulo (SP) com 37%, Paraná (PR) com 25% e Minas Gerais (MG) com 11%. A maior 

participação de respondentes oriundos do Estado de São Paulo provavelmente se deveu ao 

fato de as áreas corporativas das empresas participantes estarem nesse Estado. 
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Figura 22. Unidades federativas 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

O tipo de produção das empresas, mostrada na Figura 23, foi predominantemente Sob 

Pedido, com 70% da população de respondentes, seguidos por 20% de Produção por Lotes e 

10% Seriada. A predominância da Produção sob Pedido mostrou que a maior parcela dos 

respondentes pertencia a indústrias misturadoras de fertilizantes, caracterizadas por fabricar o 

produto a ser entregue ao consumidor final somente após a confirmação do recebimento do 
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pedido de venda. Em relação à parcela de 20% que trabalhava com Produção por Lote pôde-

se entender que os respondentes pertenciam a indústrias que trabalham com exploração e ou 

produção de matérias-primas para as misturadoras de fertilizantes, pois elas tinham como 

característica trabalhar com a produção empurrada de forma a antever a demanda e, 

principalmente, otimizar os ativos, cujos custos fixos são muito elevados. Em relação ao 

último grupo, o de Produção Seriada, a princípio não se esperava nenhum tipo de respondente, 

pois nem as misturadoras nem as produtoras de fertilizantes, conforme abordado no 

referencial teórico e levantado durante as entrevistas, têm esse tipo de produção como 

característica. 

Isso pode ser consequência de o grupo de nove respondentes não ter entendido 

exatamente o propósito da pergunta ou mesmo por falta de atenção durante o preenchimento 

dos questionários, contudo, não se pode evidenciar com certeza. 
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Figura 23. Tipo de Produção 
Fonte: dados da pesquisa 
 

A utilização de GPS ou outro dispositivo de rastreamento teve baixa frequência de 

resposta, com apenas três por cento da população ou o equivalente a três respondentes, como 

se observa na Figura 24. Para esta questão foi deixado um campo para resposta livre, em que 

foi possível identificar que os três respondentes trabalhavam em uma empresa onde existia 

uma operação de frota dedicada, com os funcionários da própria empresa responsáveis pelo 

gerenciamento da frota da transportadora, sendo a informação em tempo real da posição dos 

caminhões importante para melhor otimização da frota. Também por meio das respostas livres 

foi possível notar que vários transportadores possuíam algum tipo de dispositivo de 

rastreamento nos caminhões, mas isso foi feito para facilitar a gestão do transportador, uma 
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vez que informações da posição em tempo real não era um quesito de nível de serviço que os 

clientes (embarcadores) percebiam como ponto gerador de valor. 

 

97%

3%

Não

Sim

 
Figura 24. Utilização de dispositivos de rastreamento. 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

c) Análise descritiva dos construtos e seus indicadores 

 

A seguir são feitas as análises descritivas em relação aos constructos Política de 

Armazenagem, Rede Logística e Localização, Tecnologia da Informação, Modal Shift e 

Desempenho Logístico, com os respectivos indicadores. 

 

1) Política de Armazenagem 

 

Os resultados obtidos para a Política de Armazenagem são mostrados na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Frequência de respostas (em %) atribuídas às assertivas sobre Armazenagem 
Escala (*) 

Variáveis 
DT 
(1) 

DM  
(2) 

DP  
(3) 

CP  
(4) 

CM  
(5) 

CT  
(6) M

éd
ia

 

D
es

vi
o 

P
ad

rã
o 

[D
P

/M
d]

 

M
od

a 

M
ed

ia
na

 

V.5.1a No Terminais 5,6 9,0 25,8 41,6 18,0 - 3,57 1,06 0,30 4 4,00 
V.5.1b Produtividade Terminais 4,5 9,0 28,1 41,6 16,9 - 3,57 1,02 0,29 4 4,00 
V.5.1c Perda Produto Transbordo 6,7 9,0 14,6 29,2 31,5 9,0 3,97 1,34 0,34 5 4,00 
V.5.1d Terminais Dedicados 6,7 13,5 21,3 38,2 20,2 - 3,52 1,16 0,33 4 4,00 
V.5.1e No Pontos de Transbordo 21,3 31,5 27,0 14,6 5,6 - 2,52 1,15 0,46 2 2,00 
V.5.1f Capacidade de Armazenagem 4,5 19,1 33,7 29,2 13,5 - 3,28 1,07 0,32 3 3,00 
Total  49 51 3,40 1,13 0,34   

[DP / I]: Desvio Padrão / Média 
Fonte: Dados da pesquisa 

(*) DT = Discordo Totalmente; DM = Discordo Moderadamente; DP = Discordo Parcialmente;  
      CP = Concordo Parcialmente; CM = Concordo Moderadamente; CT = Concordo Totalmente. 
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No constructo Política de Armazenagem houve equilíbrio entre o grupo de 

respondentes que discordaram com o grupo dos que concordaram com as afirmativas, 

representando respectivamente 49% e 51% das repostas válidas conforme mostrado na Tabela 

3. A média das respostas foi de 3,4 com desvio padrão de 1,13, confirmando o equilibro entre 

a população que concorda com a que descorda. Pela análise, notou-se que, para a maior parte 

dos respondentes, a quantidade de terminais e armazéns, capacidade de armazenagem e 

desperdícios de produtos eram fatores que tinham impacto relevante durante o processo de 

Modal Shift e poderiam ser barreiras para o aumento do transporte com a combinação de dois 

ou mais modais dentro das empresas. 

 
2) Rede Logística e Localização 

  
 Os resultados obtidos sobre Rede Logística e Localização são mostrados na Tabela 4. 
 

Tabela 4. Frequência de respostas (em %) atribuídas às assertivas sobre Rede Logística 

Escala 

Variáveis 
DT 
(1) 

DM  
(2) 

DP  
(3) 

CP  
(4) 

CM  
(5) 

CT  
(6) M

éd
ia

 

D
es

vi
o 

P
ad

rã
o 

[D
P

/M
d]

 

M
od

a 

M
ed

ia
na

 

V.5.2a Localização x Transp. Ferro 2,2 2,2 - 12,4 28,1 55,1 5,27 1,08 0,21 6 6,00 

V.5.2b Localização x Transp Inter. 1,1 5,6 2,2 10,1 23,6 57,3 5,21 1,19 0,23 6 6,00 

V.5.2c Armazéns Portos 2,2 5,6 4,5 7,9 28,1 51,7 5,09 1,28 0,25 6 6,00 

V.5.2d Construção das Plantas - - 1,1 10,1 41,6 47,2 5,35 0,71 0,13 6 5,00 

V.5.2e Competitividade x Concorrência. 1,1 3,4 6,7 12,4 32,6 43,8 5,03 1,15 0,23 6 5,00 

Total  8 92 5,19 1,08 0,21   
[DP / I]: Desvio Padrão / Média 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação ao constructo Rede Logística e Localização, mostrado na Tabela 4, 

observou-se que a maioria dos respondentes, ou seja, 92% das respostas válidas, concordaram 

com as afirmativas apresentadas nesse constructo. A média das respostas foi de 5,19 com 

desvio padrão de 1,08. Uma parcela relevante dos respondentes concordou que, embora a 

empresa muitas vezes não tinha controle sobre determinados pontos da cadeia como portos, 

rodovias, pedágio e roubo de cargas acabaram onerando custos, como de transporte. Porém, 

apesar do aumento de custos gerado pelas ineficiências da cadeia, isso não tirou a 

competitividade da empresa em relação aos concorrentes, uma vez que todos estavam sujeitos 

às mesmas restrições e acabaram tendo custos de operação parecidos. 

A análise conjunta dos itens de V.5.2a até V5.2d indicou que no momento da 

construção de uma nova planta foi levado em consideração o desenho da rede logística, seja 
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do ponto de vista de armazenagem nos portos, seja do ponto de vista de oferta de transporte 

ferroviário para abastecer as plantas direto do porto ou de algum armazém. Normalmente 

durante o processo de estudo de localização de uma planta optou-se, sempre que possível, por 

instalá-la o mais próximo possível do ponto de demanda, de tal maneira que o abastecimento 

da fábrica fosse feito via transporte ferroviário. Para os casos onde não existia na região a 

disponibilidade de transporte ferroviário ou que a planta já havia sido instalada antes de 

existir o transporte ferroviário, buscou-se fazer o abastecimento por meio da combinação do 

transporte intermodal, ou seja, sendo o primeiro trecho ferroviário e o segundo trecho 

rodoviário. 

 
3) Tecnologia da Informação (TI) 

 
 Os resultados obtidos em relação à Tecnologia da Informação são mostrados na Tabela 
5. 
 

Tabela 5. Frequência de respostas (em %) atribuídas às assertivas sobre TI 

Escala 

Variáveis 
DT 
(1) 

DM  
(2) 

DP  
(3) 

CP  
(4) 

CM  
(5) 

CT  
(6) M

éd
ia

 

D
es

vi
o 

P
ad

rã
o 

[D
P

/M
d]

 

M
od

a 

M
ed

ia
na

 

V.5.3a EDI Prest. Serv. Rodoviário - 7,9 11,2 34,8 30,3 15,7 4,35 1,12 0,26 4 4,00 

V.5.3b EDI Prest Serv. Ferroviário - 19,1 30,3 20,2 12,4 18,0 3,80 1,37 0,36 3 4,00 

V.5.3c EDI Prest. Serv. Armaz. 1,1 19,1 33,7 20,2 11,2 14,6 3,65 1,34 0,37 3 3,00 

V.5.3d Rastreabilidade Rodo 3,4 29,2 31,5 19,1 11,2 5,6 3,22 1,24 0,38 3 3,00 

V.5.3e Rastreabilidade Ferro 3,4 30,3 34,8 14,6 7,9 9,0 3,20 1,30 0,41 3 3,00 

V.5.3f Info. Estoque Terminal 1,1 21,3 30,3 23,6 12,4 11,2 3,58 1,30 0,36 3 3,00 

V.5.3g Utilização GPS 22,5 32,6 23,6 9,0 12,4 - 2,56 1,28 0,50 2 2,00 

Total  55 45 3,48 1,28 0,38   
[DP / I]: Desvio padrão / média 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para o constructo TI, mostrado na Tabela 5, houve concordância de 55% e 

discordância de 45% das repostas válidas, com média de 3,48 e desvio padrão de 1,28. A 

maior parte dos respondentes concordou que existia pouca rastreabilidade da carga em todos 

as etapas do transporte intermodal, tais como ferroviário, rodoviário ou dentro dos terminais 

de transbordo. 

Existiu concordância em relação a maior facilidade de fazer troca eletrônica de 

informações com prestadores de serviços de transporte rodoviário em comparação a 

prestadores de serviços ferroviários e de armazenagem. 
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Houve utilização em menor grau de sistemas de GPS ou outros dispositivos de 

rastreamento que possibilitassem um meio de criar um ambiente mais integrado com os 

usuários.  

 
4) Modal Shift 

 

 Os dados obtidos em relação ao Modal Shift são mostrados na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Frequência de respostas (em %) atribuídas às assertivas sobre Modal Shift 

Escala 

Variáveis 
DT 
(1) 

DM  
(2) 

DP  
(3) 

CP  
(4) 

CM  
(5) 

CT  
(6) M

éd
ia

 

D
es
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o 

P
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o 

[D
P

/M
d]

 

M
od

a 

M
ed

ia
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V.5.4a Custo Transporte - 1,1 3,4 9,0 31,5 55,1 5,36 0,87 0,16 6 6,00 

V.5.4b Rodo x Ferro Curtas Dist. 2,2 7,9 5,6 2,2 22,5 59,6 5,13 1,38 0,27 6 6,00 

V.5.4c Rodo x Ferro Longas Dist. 1,1 1,1 3,4 7,9 33,7 52,8 5,30 0,97 0,18 6 6,00 

V.5.4d Tarifa Ferro x Rodo 23,6 28,1 15,7 11,2 12,4 9,0 2,88 1,63 0,57 2 2,00 

V.5.4e Contrato Intermodal 10,1 29,2 27,0 11,2 11,2 11,2 3,18 1,50 0,47 2 3,00 

V.5.4f Tarifa Inter x Rodo - 3,4 5,6 7,9 22,5 60,7 5,31 1,06 0,20 6 6,00 

V.5.4g Emissão Poluentes 20,2 37,1 22,5 11,2 5,6 3,4 2,55 1,28 0,50 2 2,00 

V.5.4.h Demora Troca Modal - - 1,1 15,7 39,3 43,8 5,26 0,76 0,14 6 5,00 

V.5.4i Desperdício Troca Modal - - 6,7 34,8 39,3 19,1 4,71 0,86 0,18 5 5,00 

TOTAL  28 72 4,41 1,15 0,30   
[DP / I]: Desvio Padrão / Média 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação ao Modal Shift, mostrado na Tabela 6, acima, 72% das respostas válidas 

concordaram com as afirmativas deste constructo e uma menor parte, representando 28%, 

discorda. A média de respostas ficou em 4,41, e o desvio padrão foi 1,15. 

Pela análise das afirmativas que compunham este constructo, notou-se que o gasto 

com o transporte foi o de maior impacto no custo logístico da empresas (moda = 6, média = 

5,36, desvio padrão = 0,87). O modal rodoviário normalmente era mais competitivo para 

curtas distâncias quando comparado ao ferroviário (moda = 6, média = 5,13, desvio padrão = 

1,37) e para médias e longas distância optou-se, sempre que possível, por utilizar o transporte 

ferroviário ou intermodal. De forma complementar, o transporte ferroviário ou intermodal 

normalmente eram mais competitivos que o exclusivamente rodoviário (moda = 6, média = 

5,31, desvio padrão = 0,20). Houve discordância por parte dos respondentes (moda = 2, média 

= 2,88, desvio padrão = 0,57) em relação ao fato de existir concorrência entre o modal 

rodoviário e ferroviário, o que poderia ser um fator que facilitasse a obtenção de tarifas 

ferroviárias mais competitivas que rodoviárias. Isso pode ser entendido em parte pela análise 
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das entrevistas qualitativas e das respostas livres coletadas pela aplicação do questionário, em 

que a explicação comum que aparecia nas respostas foi que as concessionárias ferroviárias 

normalmente balizavam o frete com referência ao frete rodoviário, ou seja, trabalhavam com 

o frete rodoviário menos uma taxa percentual. Porém, ao levar-se em conta o custo total 

(transportes, perdas e quebras de produto, transbordo, armazenagem, dentre outros) em 

conjunto com o nível de serviço, nem sempre o transporte ferroviário ou intermodal eram 

mais competitivos que o rodoviário. Outra explicação encontrada e que pareceu ter impacto 

relevante na opinião dos respondentes foi o modelo de concessão da malha ferroviária 

brasileira, dividida em regiões que acabaram gerando a criação de monopólio entre as 

ferrovias, dificultando assim todo o processo de negociação e a prática livre de tarifas. Muitas 

vezes os embarcadores acabaram sendo obrigados a utilizar a ferrovia como meio de 

alavancar volume e compensar a falta de transporte rodoviário mais do que a economia na 

tarifa em si. Aparentemente não existia consciência dentro dessas organizações em relação a 

optar, sempre que possível, pelo modal menos poluente (moda = 2, média = 2,55, desvio 

padrão = 1,28). As respostas livres mostraram evidências que o primeiro fator levado em 

conta foi o custo, e muitas vezes as empresas eram obrigadas a abrir mão da escolha do modal 

que polui menos a fim de conseguir tarifas que permitiam manter preços competitivos em 

relação aos concorrentes, uma vez que o negócio de fertilizantes trabalha com baixas margens 

e qualquer custo adicional pode ser a diferença entre a empresa conseguir ou não se manter 

em determinado mercado. 

Por fim, existiu concordância em relação à demora durante a troca dos modais bem 

como em relação ao desperdício de produto durante o processo de transbordo. Segundo alguns 

respondentes, esses fatores muitas vezes acabavam incentivando o uso do transporte 

rodoviário, por este ser mais rápido, desperdiçar menos produtos e possibilitar que as 

empresas conseguissem trabalhar com menores estoques em trânsito. 

 
5) Desempenho logístico 

 

Os resultados coletados em relação ao constructo Desempenho Logístico são 

apresentados na Tabela 7, a seguir. 
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Tabela 7. Frequência de respostas (em %) atribuídas às assertivas sobre Desempenho Logístico 

Escala 

Variáveis 
DT 
(1) 

DM  
(2) 

DP  
(3) 

CP  
(4) 

CM  
(5) 

CT  
(6) M

éd
ia

 

D
es

vi
o 

P
ad

rã
o 

[D
P

/M
d]

 

M
od

a 

M
ed

ia
na

 

V.5.5a Perform. Tempo Trânsito 20,2 33,7 19,1 14,6 9,0 3,4 2,69 1,37 0,51 2 2,00 

V.5.5b Perform. Veloc. Terminais 5,8 23,9 28,4 23,0 16,5 2,5 2,73 1,23 0,45 2 3,00 

V.5.5c Peform. Produt. Terminais 22,5 31,5 14,6 15,7 10,1 5,6 2,76 1,50 0,54 2 2,00 

V.5.5d Perform. Perda Rodo. 5,6 6,7 10,1 36,0 29,2 12,4 4,13 1,29 0,31 4 4,00 

V.5.5e Perform Perda Ferro. 4,5 7,9 18,0 34,8 32,6 2,2 3,90 1,15 0,29 4 4,00 

V.5.5f Perform. Perda Inter. 2,2 6,7 10,1 37,1 33,7 10,1 4,24 1,13 0,27 4 4,00 

V.5.5g Perform Disp. Vagões 25,8 37,1 20,2 7,9 6,7 2,2 2,39 1,27 0,53 2 2,00 

V.5.5h Perform. EDI 2,2 10,1 33,7 38,2 11,2 4,5 3,60 1,04 0,29 4 4,00 

V.5.5i Perform. Custos Concorrência 2,2 3,4 5,6 20,2 44,9 23,6 4,73 1,13 0,24 5 5,00 

V.5.5j Perform. Matriz Modais 1,1 2,2 3,4 6,7 32,6 53,9 5,29 1,02 0,19 6 6,00 

TOTAL  43 57 3,65 1,21 0,36   
[DP / I]: Desvio padrão / média 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
No constructo Desempenho Logístico houve certo equilíbrio entres as respostas 

concordantes em relação às discordantes, com maior tendência para o percentual de 

concordância. As concordantes representaram 57%, e os discordantes 43%, com média de 

3,65 e desvio padrão de 1,21. 

O tempo em trânsito para o transporte intermodal foi considerado muito elevado 

quando comparado ao rodoviário. A velocidade de operação dos terminais de transbordo foi 

baixa e a produtividade dos terminais normalmente foi muito baixa. 

Apesar de as respostas coletadas do constructo Modal Shift evidenciarem que um dos 

pontos que dificultaram a utilização do transporte intermodal ou do ferroviário foi desperdício 

de produto, isso não ficou claro quando foram analisadas as respostas do constructo 

Desempenho Logístico, pois houve semelhança em relação à visão do desperdício gerado pelo 

transporte rodoviário, ferroviário ou intermodal. 

Para as três afirmativas, a moda ficou em torno de 4,0 e a média e desvio padrão foram 

parecidos. Pela análise das repostas, pôde-se interpretar que, embora ao comparar-se o modal 

rodoviário com o transporte ferroviário ou a combinação de ambos, houve grau menor de 

desperdício, ao analisar-se o modal rodoviário de forma isolada, verificou-se perda de produto 

acima do que os embarcadores entendiam como aceitável. 

A disponibilidade de vagões ofertada pela ferrovia ainda foi baixa para atender à 

demanda dos embarcadores (moda = 2, média = 2,39, desvio padrão = 1,27) e, de acordo com 

alguns respondentes, a existência de monopólio nas ferrovias fazia com que elas dessem 

preferência a disponibilizar mais vagões no fluxo de transporte mais lucrativo, deixando 
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apenas o excedente de vagões para fluxos menos lucrativos para a concessionária ferroviária, 

que por muitas vezes era um fluxo importante para determinado embarcador. 

Em relação à afirmativa sobre troca eletrônica de informações (EDI), a qualidade das 

informações recebidas pelos embarcadores não atendia de forma satisfatória ao padrão de 

qualidade exigido. 

Houve concordância que, normalmente quando comparado o custo do transporte 

intermodal em relação ao custo que o concorrente praticava para o transporte rodoviário no 

mesmo fluxo, o custo do transporte era geralmente mais competitivo. 

Apesar de os respondentes terem consciência de todas as barreiras e entraves que 

existiam para o aumento do transporte intermodal de fertilizantes no Brasil, a maioria 

pretendia aumentar o uso desse tipo de modalidade de transporte uma vez que compreendiam 

que foram tomadas ações governamentais e empresariais no sentido de reduzir ou minimizar o 

efeito das diversas barreiras encontradas, o que poderia constituir fonte redutora de custos. 

Finalizada a análise descritiva, prosseguiu-se da análise e validação das medidas e 

escalas por meio da utilização de técnicas de análise fatorial. Como passo seguinte utilizou-se 

do método de equações estruturais para identificar a influência do Modal Shift na relação 

entre gestão logística e desempenho logístico. 

 

 

5.2 VALIDAÇÃO DE MEDIDAS E ESCALAS 

 

 

Inicialmente foi feita uma análise fatorial exploratória utilizando-se todos os 

indicadores que compõem cada constructo do modelo. 

De acordo com Jackson et al. (2005), esta etapa na análise fatorial é muito importante, 

uma vez que permite ao pesquisador ter uma visão inicial de como o conjunto de indicadores 

se relaciona com determinado constructo, além de que a escolha desse conjunto de 

indicadores consegue definir estatisticamente a variável latente estudada. 

Na Tabela 8, a seguir, é mostrado o resultado da análise fatorial exploratória das 

componentes principais. 

Nota-se pela Tabela 8 que o índice KMO/MSA foi igual a 0,661 e o nível de 

significância igual a 0,000, dado pelo teste de Bartlett. Esses dois resultados consideraram os 

dados como adequados à aplicação da análise fatorial e a presença de correlações não nula. Os 

cinco componentes principais investigados podem ser identificados, em negrito, na Tabela 8. 
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Foram percebidos outros três componentes que foram chamados de GPS, Contratos e 

Poluentes e Performance do Terminais, não considerados para as próximas análises. Percebe-

se, ainda, uma estrutura fatorial com eigenvalue maior que 1, mostrando assim que os fatores 

contribuíram para o modelo construído (VICINI, 2005), com variância explicada acumulada 

de 74%. 

Os valores de Alpha (α) de Cronbach de cada um dos cinco fatores foram acima de 

0,7, o que segundo Hair et al. (2005) pode suportar a confiabilidade das medidas. 

 

Tabela 8. Análise fatorial exploratória – componentes principais 
Componentes Principais Variáveis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Comuna 
lidade 

V.5.1a No Terminais -0,034 0,825 0,178 0,121 0,013 0,218 -0,045 -0,060 0,088 0,790 
V.5.1b Produtividade Terminais -0,048 0,816 0,065 0,273 0,116 0,050 -0,052 0,033 -0,043 0,768 
V.5.1c Perda Produto Transbordo 0,093 0,493 0,409 0,470 0,132 0,076 0,102 -0,279 -0,044 0,753 
V.5.1d Terminais Dedicados -0,044 0,678 0,455 0,161 0,101 -0,010 0,007 0,034 -0,025 0,707 
V.5.1e No Pontos de Transbordo 0,370 0,715 0,035 -0,043 -0,036 0,253 0,270 0,063 -0,107 0,804 
V.5.1f Capacidade de Armazenagem 0,097 0,585 0,258 0,339 0,011 0,102 0,078 0,049 0,432 0,739 
V.5.2a Localização x Transp. Ferro -0,204 0,240 0,174 0,749 -0,121 0,173 -0,002 0,155 -0,004 0,759 
V.5.2b Localização x Transp Inter. 0,469 0,078 0,178 0,161 0,358 0,143 -0,523 -0,099 -0,297 0,805 
V.5.2c Armazéns Portos 0,020 0,214 0,084 0,850 0,174 0,015 -0,012 0,001 0,069 0,811 
V.5.2d Construção das Plantas 0,191 0,187 -0,014 0,491 0,493 0,262 -0,115 0,259 -0,082 0,711 
V.5.2.e Competitividade x Concorrência. -0,051 -0,128 0,236 0,205 0,685 -0,181 0,155 0,031 0,147 0,665 
V.5.3a EDI Prest. Serv. Rodoviário 0,683 0,217 0,291 0,162 0,254 -0,111 -0,131 -0,074 0,208 0,767 
V.5.3b EDI Prest Serv. Ferroviário 0,890 -0,001 0,026 0,020 -0,026 0,054 -0,003 0,182 0,050 0,833 
V.5.3c EDI Prest. Serv. Armaz. 0,881 0,043 0,069 -0,121 0,097 0,123 0,089 0,145 -0,006 0,850 
V.5.3d Rastreabilidade Rodo 0,519 0,258 0,079 0,480 -0,054 0,255 0,364 -0,081 -0,012 0,780 
V.5.3e Rastreabilidade Ferro 0,558 0,099 0,143 0,466 -0,142 0,170 0,452 0,180 0,164 0,871 
V.5.3f Info. Estoque Terminal 0,837 -0,026 0,144 -0,012 0,062 0,125 0,240 -0,059 0,178 0,834 
V.5.3g Utilização GPS -0,010 0,057 0,155 0,205 0,273 0,599 -0,014 -0,022 0,013 0,503 
V.5.4a Custo Transporte 0,316 0,021 0,162 0,024 0,027 0,007 0,032 -0,089 0,744 0,691 
V.5.4b Rodo x Ferro Curtas Dist. -0,018 0,212 -0,130 -0,020 0,159 0,047 -0,083 -0,655 0,326 0,632 
V.5.4c Rodo x Ferro Longas Dist. 0,226 -0,303 0,365 0,326 0,531 0,154 -0,076 -0,054 0,054 0,700 
V.5.4d Tarifa Ferro x Rodo 0,342 0,219 0,122 0,149 -0,108 0,427 0,320 0,392 0,054 0,654 
V.5.4e Contrato Intermodal 0,396 -0,042 -0,083 -0,224 0,251 -0,043 0,620 0,044 -0,164 0,694 
V.5.4f Tarifa Inter x Rodo 0,126 0,001 0,353 -0,034 0,701 -0,114 -0,035 0,049 -0,379 0,794 
V.5.4g Emissão Poluentes 0,114 0,121 0,149 0,234 0,168 0,242 0,613 0,143 0,064 0,592 
V.5.4h Demora Troca Modal 0,029 0,206 0,065 -0,124 0,738 0,170 0,044 -0,193 0,106 0,686 
V.5.4i Desperdício Troca Modal 0,075 0,256 -0,281 -0,009 0,675 0,268 0,142 -0,017 0,041 0,700 
V.5.5a Perform. Tempo Trânsito 0,338 0,229 0,158 0,072 -0,047 0,709 0,175 0,079 -0,009 0,739 
V.5.5b Perform. Veloc. Terminais 0,168 0,401 0,199 0,120 0,160 0,347 0,270 0,460 -0,008 0,674 
V.5.5c Peform. Produt. Terminais 0,343 0,301 0,045 0,168 -0,034 0,394 0,102 0,558 0,166 0,744 
V.5.5d Perform. Perda Rodo. 0,183 0,245 0,718 0,205 -0,069 0,021 -0,175 0,140 0,052 0,709 
V.5.5e Perform Perda Ferro. 0,043 0,344 0,678 0,340 0,092 0,095 0,077 0,070 -0,180 0,757 
V.5.5f Perform. Perda Inter. 0,102 0,100 0,588 0,449 0,064 0,263 0,296 0,175 0,086 0,767 
V.5.5g Perform Disp. Vagões 0,214 0,585 -0,004 0,085 0,079 -0,178 0,052 0,521 0,312 0,805 
V.5.5h Perform. EDI 0,537 -0,118 0,546 -0,195 0,144 0,187 0,010 0,216 0,255 0,806 
V.5.5i Perform. Custos Concorrência 0,226 0,239 0,809 -0,053 0,193 0,063 0,185 0,007 0,088 0,849 
V.5.5j Perform. Matriz Modais 0,029 0,059 0,608 0,024 0,193 0,374 -0,081 -0,059 0,349 0,684 

EIGENVALUE 4,93 4,41 3,90 3,28 3,15 2,23 2,00 1,86 1,65  
α-Cronbach 0,823 0,870 0,857 0,739 0,768 0,351 0,356 0,745   
AVE 13,32 11,92 10,55 8,87 8,53 6,03 5,42 5,02 4,47  
AVE Acumulada 13,32 25,24 35,79 44,67 53,019 59,22 64,64 69,66 74,12  
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KMO / MSA (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) = 0,661; n = 89 casos 
Bartlett's Test of Sphericity – Approx. Chi-Square = 2.507,67; df. 666; Sig. 0,00000 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Portanto, verificou-se que o componente 1 (TI) reuniu informações relativas às 

variáveis V.5.3a, V.3.5c, V.3.5d, V.3.5e e V.3.5f . O componente 2 (Armazenagem) reuniu 

informações relativas às variáveis V.5.1a, V.5.1b,V.5.1c, V.5.1d, V.5.1e e V.5.1f. O 

componente 3 (Desempenho) reuniu informações relativas às variáveis V.5.5d, V.5.5e, V.5.5f, 

V.5.5i e V.5.5j. O componente 4 (Rede Logística) reuniu informações relativas às variáveis 

V.5.2a e V.5.2c. Por fim, o componente 5 (Modal Shift) reuniu informações relativas às 

variáveis V.5.4c, V.5.4f, V.5.4h e V.5.4i.  

Em seguida foi realizada a análise fatorial confirmatória com o objetivo de depurar e 

eliminar os itens com baixa carga fatorial, pois segundo Bido et al. (2011), itens com baixa 

carga fatorial poderiam comprometer o resultado da “validade convergente, confiabilidade e 

até mesmo da validade descriminante”. A utilização da análise fatorial confirmatória também 

foi necessária para “testar se um modelo teorético pré-existente compreende um conjunto 

particular de observações” (JACKSON et al., 2005).  

Das 37 variáveis originais, restaram, após a depuração, um grupo de 24 variáveis que 

melhor caracterizavam cada um dos constructos sob análise. A razão para não considerar 

essas variáveis nas próximas análises deve-se a elas se apresentarem de forma isoladas nos 

constructos ou por entender-se que algumas assertivas poderiam ter sido respondidas de 

maneira equivocada. Os resultados são mostrados na Tabela 9. 

Observou-se pela Tabela 9 que o índice KMO/MSA foi igual a 0,763 e o nível de 

significância foi igual a 0,000, dado pelo teste de Bartlett. Os dois resultados consideraram os 

dados como adequados à aplicação da análise fatorial com presença de correlações não nula. 

Os cinco componentes principais investigados podem ser identificados, em negrito, na Tabela 

9. Percebeu-se, ainda, uma estrutura fatorial com eigenvalue maior que 1 e variância 

explicada acumulada de 71%. 

Portanto, verificou-se que o componente 1 (TI) reuniu informações relativas às 

variáveis V.5.3b, V.5.3c, V.5.3f, V.5.3e, V.5.3d e V.5.3a. O componente 2 (Desempenho) 

reuniu informações relativas às variáveis V.5.5i, V.5.5d, V.5.5j, V.5.5e e V.5.5f. O 

componente 3 (Armazenagem) reuniu informações relativas à variáveis V.5.1a, V.5.1b, 

V.5.1e, V.5.1d, V.5.1f e V.5.1c. O componente 4 (Rede Logística) reuniu informações 

relativas às variáveis V.5.2c, V.5.2a e V.5.2d. Por fim, o componente 5 (Modal Shift) reuniu 

informações relativas às variáveis V.5.4h, V.5.4i, V.5.4f e V.5.4c . 
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   Tabela 9: Análise fatorial confirmatória 
Componentes Principais 

Variáveis 
1 2 3 4 5 

Comuna 
lidade 

V.5.3b EDI Prest Serv. Ferroviário 0,893 0,035 -0,012 -0,002 0,019 0,800 
V.5.3c EDI Prest. Serv. Armaz. 0,885 0,086 0,019 -0,110 0,162 0,829 
V.5.3f Info. Estoque Terminal 0,879 0,180 -0,039 -0,017 0,069 0,812 
V.5.3e Rastreabilidade Ferro 0,698 0,160 0,124 0,499 -0,200 0,817 
V.5.3d Rastreabilidade Rodo 0,620 0,066 0,312 0,509 0,000 0,745 
V.5.3a EDI Prest. Serv. Rodoviário 0,608 0,381 0,146 0,064 0,273 0,615 
V.5.5i Perform. Custos Concorrência 0,260 0,814 0,231 -0,044 0,152 0,808 
V.5.5d Perform. Perda Rodo. 0,145 0,752 0,195 0,178 -0,103 0,666 
V.5.5j Perform. Matriz Modais 0,087 0,679 0,064 0,076 0,188 0,514 
V.5.5e Perform Perda Ferro. 0,050 0,670 0,352 0,334 0,047 0,689 
V.5.5f Perform. Perda Inter. 0,200 0,585 0,127 0,542 -0,023 0,694 
V.5.1a No Terminais -0,016 0,194 0,848 0,142 0,090 0,786 
V.5.1b Produtividade Terminais -0,074 0,084 0,808 0,261 0,120 0,747 
V.5.1e No Pontos de Transbordo 0,451 0,014 0,751 -0,006 0,056 0,770 
V.5.1d Terminais Dedicados -0,061 0,478 0,652 0,134 0,100 0,686 
V.5.1f Capacidade de Armazenagem 0,186 0,305 0,611 0,328 -0,015 0,609 
V.5.1c Perda Produto Transbordo 0,070 0,433 0,503 0,405 0,149 0,631 
V.5.2c Armazéns Portos 0,012 0,149 0,192 0,814 0,126 0,738 
V.5.2a Localização x Transp. Ferro -0,177 0,187 0,261 0,779 -0,168 0,770 
V.5.2d Construção das Plantas 0,180 0,033 0,155 0,601 0,477 0,647 
V.5.4h Demora Troca Modal 0,027 0,129 0,167 -0,053 0,781 0,657 
V.5.4i Desperdício Troca Modal 0,114 -0,218 0,225 0,120 0,773 0,722 
V.5.4f Tarifa Inter x Rodo 0,033 0,371 -0,081 -0,050 0,680 0,610 
V.5.4c Rodo x Ferro Longas Dist. 0,158 0,439 -0,349 0,354 0,506 0,721 
EIGENVALUE 4,09 3,70 3,69 3,12 2,47  
α-Cronbach 0,894 0,857 0,875 0,727 0,707  
AVE 17,04 15,43 15,39 13,01 10,30  
AVE Acumulada 17,04 32,47 47,86 60,87 71,17  
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   KMO / MSA (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) = 0,763; n = 89 casos 
   Bartlett's Test of Sphericity – Approx. Chi-Square = 1.504,78; df. 276; Sig. 0,00000 
   Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

Quanto à validação das medidas e escalas do modelo de mensuração, obtiveram-se os 

resultados abaixo. 

 
1) Com relação à convergente, avaliada pela variância média extraída, conforme é 

mostrado na Tabela 10, foram considerados valores de: 0,64 para Desempenho Logístico; 

0,65 para TI; 0,62 para Armazenagem; 0,66 para Rede Logística e; 0,53 para Modal Shift. Os 

valores obtidos indicaram que cada fator contribuiu para a explicação de perto de 53% a 66% 

da variância das respostas aos itens que lhe estão associados, mostrando assim que as medidas 

do mesmo conceito estavam correlacionadas. Com isso, entendeu-se que a escala tem 

correlação positiva com as outras medidas do mesmo constructo bem como o fato de que 

existia correlação entre a variáveis latente e os itens que foram escolhidas para medi-las 
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(MALHORTA, 2001). A comunalidade apresentada foi maior que 0,5 e as cargas fatoriais 

foram maiores que o intervalo compreendido entre + 0,3, que são medidas indicadas para 

amostras maiores que 100, mostrando assim que apesar da baixa taxa de amostragem com n = 

89, os valores encontrados foram consistentes. 

 

                                           Tabela 10. Variância média extraída 
Constructo AVE 
TI 0,65 
Desempenho 0,64 
Armazenagem 0,62 
Rede Logística 0,66 
Modal Shift 0,53 

                                            Fonte: dados da pesquisa 
 

2) Com relação à discriminante avaliada pelas cargas cruzadas, observou-se que 

as correlações entre as variáveis latentes foram menores que a raiz quadrada da AVE 

(indicadores têm relação mais forte com sua VL do que com as outras VL), confirmando que 

havia validade discriminante conforme Bido et al (2011). Dessa forma, entendeu-se que 

poderia haver intercorrelações entre constructos do modelo apresentado (GARVER; 

MENTZER, 1999) e de que as “as dimensões medidas partilham mais variância com os itens 

que lhe estão associados do que as outras dimensões do modelo” (ALMEIDA et al., 2009). As 

correlações entre as variáveis latentes são mostradas na Tabela 11, sendo que os valores em 

negrito (na diagonal) são a raiz quadrada da AVE.  

 
 Tabela 11. Correlação entre os construtos e raiz quadrada da variância média extraída (diagonal) 
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Armazenagem 0,79     

Desempenho 0,58 0,80    

Modal  Shift 0,19 0,37 0,73   

Rede Logística 0,52 0,46 0,31 0,81  

TI 0,37 0,45 0,25 0,31 0,81 

     Fonte: dados da pesquisa 
 
 

3) Com relação a confiabilidade, medida pelo Alpha (α) de Cronbach, a maioria 

obteve valores acima de 0,7. Pode-se, assim, considerar que o valor de Alpha (α) de Cronbach 
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obtido não constituía ameaça à confiabilidade das medidas. Diante disso, considerou-se que o 

resultado foi satisfatório, dado que se trata de fenômeno de difícil mensuração e que o Modal 

Shift ainda apresentou número reduzido de publicações nacionais que possam servir de base 

comparativa. Dessa forma, considerou-se que existia confiabilidade entre o conjunto de 

indicadores que formam as variáveis latentes (HAIR et al, 2005). 

 
5.3 AVALIAÇÃO DAS RELAÇÕES ESTRUTURAIS DO MODELO DE MENSURAÇÃO 

 

Uma vez realizada a análise das medias e a validação das escalas, prosseguiu-se na 

avaliação da significância estatística e a relação estrutural entre os constructos. Para tanto, 

utilizou-se a técnica de modelagem por equações estruturais (MES). De acordo com Hair et 

al. (2006), o uso de modelagem por equações estruturais é útil quando o pesquisador deseja 

estudar simultaneamente vários fenômenos e suas interdependências. 

Para o presente trabalho foram estudados três modelos de equações estruturais, 

mostrados a seguir. Foi utilizado um modelo de 1ª ordem, um modelo de 2ª ordem e, por fim, 

um modelo de 2ª ordem sem a presença do constructo Modal Shift, de maneira a verificar sua 

influência na relação entre Gestão Logística e Desempenho. 

 

a) Modelo de 1ª ordem 

 

Para a primeira etapa foi utilizado o modelo estrutural simplificado de 1ª ordem 

levando em conta a relação entre três variáveis latentes: Gestão Logística, Modal Shift e 

Desempenho Logístico. 

Após a validação dos dados feita na etapa anterior, foi possível desenvolver os 

seguintes modelos de equações estruturais por intermédio do método Partial Least Squares 

Path Modeling (PSL). Foram feitas simulações via software Smartpls, cujo modelo é 

mostrado na Figura 25. 
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             Figura 25. Modelo Estrutural de 1ª ordem (coeficientes estruturais). 
             Fonte: Dados da pesquisa 

 
 Na Figura 25 observam-se os coeficientes estruturais. Não obstante, seguiu-se na 
análise estatística executando-se o método Bootstrap com população igual a 89 respondentes e 
Bootstraping com 1.000 amostras via Smartpls, de maneira a validar a significância do 
modelo. Os resultados são mostrados na Figura 26. 
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             Figura 26. Modelo Estrutural de 1ª Ordem (significância) 
             Fonte: Dados da pesquisa 
A análise da relação entre os construtos de 1ª ordem via modelagem estrutural mostrou 

que a Hipótese 1 – Relação entre Gestão Logística e Desempenho Logístico e a Hipótese 2 – 

Relação entre Gestão Logística e Modal Shift foram suportadas apresentando respectivamente 

os coeficientes estruturais com valores de 0,605 e 0,330 e Valores da estatística t de Student 

com 7,134 e 2,432. Já á Hipótese 3 – Relação entre Modal Shift e Desempenho Logístico não 

foi suportada, uma vez que o Coeficiente Estrutural apresentou valor igual a 0,168 e o Valor t 

de Student foi de 1,263, sendo que o valor aceitável seria acima de 1,96, correspondente a um 

nível de significância estatística com α < 0,05. Os valores são mostrados na Tabela 12. 

 
Tabela 12. Coeficientes estruturais dos modelos de mensuração 

Relacionamento Estrutural 
Coeficientes 
Estruturais 

Erro 
Padrão 

Valor t Hipótese 
Decisão 
(α ≤ 0,05) 

Gestão Logística → 
Desempenho Logístico  

0,605 0,0848 7,134 H1 Suporta 

Gestão Logística → Modal 
Shift 

0,330 0,1357 2,432 H2 Suporta 

Modal Shift → Desempenho 
Logístico 

0,168 0,1332 1,263 H3 Não Suporta 

Fonte: dados da pesquisa 
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Devido à não confirmação da Hipótese 3 pelo modelo de 1ª ordem, optou-se por 

avaliar os resultados por meio de uma modelo de 2ª ordem, uma vez que o processo de Gestão 

Logística é fenômeno complexo que não pode ser facilmente explicado por um conjunto 

variáveis diretas e sim por um conjunto de outras variáveis latentes, tornado assim a Gestão 

Logística Variável Latente de 2ª ordem (GARVER; MENTZER, 1999).  

 

b) Modelo de 2ª ordem 

 

De maneira semelhante ao que foi feito para o modelo estrutural de 1ª ordem, foi 

desenvolvido o modelo de 2ª ordem mostrado na Figura 27 e Figura 28. A diferença principal 

estava na modelagem da Variável Latente Gestão Logística, configurada de maneira a ser 

formada por um conjunto de três variáveis latentes de 1ª ordem, que foram: TI; Armazenagem 

e Rede Logística. Dessa forma, conforme Garver e Mentzer (1999), a Gestão Logística foi 

transformada em Variável Latente de 2ª ordem. A Figura 27 mostra os resultados obtidos por 

intermédio do método PSL executado com o software Smartpls. 

 

 
       Figura 27. Modelo Estrutural de 2ª ordem (coeficientes estruturais). 
       Fonte: Dados da pesquisa 
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A fim de testar a significância estatística do modelo prossegui-se com a execução do 

método Bootstrap, também no software SmartPLS, com população igual a 89 respondentes e 

Bootstraping igual a 1.000 amostras, de maneira a validar a significância do modelo. Os 

resultados são mostrados na Figura 28. 

 

 
       Figura 28. Modelo Estrutural de 2ª Ordem (significância) 
       Fonte: Dados da pesquisa 
 

Apesar dos resultados obtidos pela aplicação do modelo de 2ª ordem para o Caso da 

Hipótese 3 – Relação entre Modal Shift e Desempenho Logístico, o aumento apresentado não 

foi significativo e também não conseguiu suportar essa hipótese. O Coeficiente Estrutural teve 

aumento de 0,168 para 0,188 e o valor da estatística t de Student aumentou de 1,263 para 

1,361, entretanto, para que fosse possível validar a Hipótese 3, era esperado o valor da 

estatística t de Student de no mínimo 1,96. A Tabela 13 mostra o resumo dos dados obtidos 

pelo modelo estrutural de 2ª ordem. 
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Tabela 13. Coeficientes estruturais dos modelos de mensuração 

Relacionamento Estrutural 
Coeficientes 
Estruturais 

Erro 
Padrão Valor t Hipótese 

Decisão 
(α ≤ 0,05) 

Gestão Logística → 
Desempenho Logístico  

0,591 0,0909 6,498 H1 Suporta 

Gestão Logística → Modal 
Shift 

0,305 0,1315 2,320 H2 Suporta 

Modal Shift → Desempenho 
Logístico 

0,188 0,1381 1,361 H3 Não Suporta 

Gestão Logística → 
Armazenagem 

0,860 0,0522 16,496 H4 Suporta 

Gestão Logística → Rede 
Logística 

0,492 0,0840 8,36 H5 Suporta 

Gestão Logística → TI 0,743 0,0633 11,740 H6 Suporta 
Fonte: dados da pesquisa 

 
De maneira semelhante ao que aconteceu no caso do modelo de 1ª ordem, as 

Hipóteses 2 e 3 foram suportadas. Também as Hipóteses 4, 5 e 6 foram suportadas, 

apresentando elevados Coeficientes Estruturais respectivamente de 0,860, 0,492 e 0,743. Isso 

vem a corroborar que a Gestão Logística pode ser tratada como uma Variável Latente de 2ª 

Ordem e que os Constructos TI, Armazenagem e Rede Logística podem ser utilizados para 

definir esse constructo, vindo ao encontro do referencial teórico apresentado no presente 

trabalho. Como também não foi verificada relevância estatística entre Modal Shift e 

Desempenho Logístico para o Modelo Estrutural de 2ª Ordem, optou-se por retirar o Modal 

Shift para ver o comportamento que o modelo resultante teria, envolvendo apenas os 

Constructos Gestão Logística e Desempenho Logístico. O modelo em questão é o que segue. 

 

c) Modelo de 2ª ordem (sem o constructo Modal Shift) 

 

Da mesma maneira que para os modelos de 1ª e 2ª ordem, foi utilizando o software 

Smartpls com os algoritmos PLS e Bootstrap com 1.000 amostras para determinar 

respectivamente os Coeficientes Estruturais e os valores da estatística t de Student. Assim, a 

Variável Latente Modal Shift foi retirada do modelo. Dessa forma buscou-se avaliar se sua 

exclusão poderia alterar a relação entre Gestão Logística e Desempenho Logístico. O 

resultado é mostrado na Figura 29 a seguir. 
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Figura 29. Modelo Estrutural de 1ª ordem (coeficientes estruturais). 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Da mesma forma que nos casos anteriores, para verificar a significância estatística do 

modelo, foi utilizado o software Smartpls para amostra de 89 respondentes e Bootstrap com 

1000 amostras, obtendo-se os resultados da Figura 30.  
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Figura 30. Modelo Estrutural de 1ª Ordem (significância) 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

A retirada do constructo Modal Shift do modelo melhorou a relação existente entre os 

constructos Gestão Logística e Desempenho Logístico. O Coeficiente Estrutural aumentou de 

0,591 para 0,651 e o Valor t de Student aumentou de 6,498 para 10,537 e, conseqüentemente, 

a Hipótese 1 continuou a ser suportada. Isso é um indício que o Modal Shift teve papel de 

Variável Mediadora na relação entre Gestão Logística e Desempenho, pois segundo Abad e 

Torres (2002) a existência de uma variável mediadora faz com que seja reduzida a magnitude 

do relacionamento entre uma variável independente e sua variável dependente. Para o caso em 

estudo a variável dependente era o Desempenho Logístico e a variável independente era a 

Gestão Logística. Também foi possível perceber de maneira semelhante ao caso anterior que a 

relação entre Gestão Logística, Armazenagem, TI e Rede Logística se manteve, mostrando 

que a Gestão Logística é uma variável latente de 2ª ordem e que os constructos de 1ª ordem 

que foram utilizados para defini-la corroboraram a teoria apresentada. 

A Tabela 14 a seguir mostra o resumo dos dados obtidos pelo modelo estrutural de 2ª 

ordem sem a presença do constructo Modal Shift. 
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Tabela 14. Coeficientes estruturais dos modelos de mensuração 

Relacionamento Estrutural 
Coeficientes 
Estruturais 

Erro 
Padrão 

Valor t Hipótese 
Decisão 
(α ≤ 0,05) 

Gestão Logística → 
Desempenho Logístico  

0,651 0,0618 10,537 H1 Suporta 

Gestão Logística → 
Armazenagem 

0,865 0,0533 16,220 H4 Suporta 

Gestão Logística → Rede 
Logística 

0,702 0,0864 8,128 H5 Suporta 

Gestão Logística → TI 
0,738 0,0648 11,394 H6 Suporta 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Em resumo, a retirada no constructo Modal Shift no modelo estrutural mostra que ele 

exerceu efeito mediador na relação Gestão Logística e Desempenho. Salienta-se que o fato de 

ter ocorrido uma melhora na relação entre Gestão Logística e Desempenho, com a retirada do 

Modal Shift. Não obstante não pode-se considerar o Modal Shift como irrelevante dado que a 

situação mostrada no modelo estrutural de 2ª ordem anterior que o considerava na relação 

entre Gestão Logística e Desempenho apresentou significância estatística suficiente. 

 

5.3 Síntese dos Resultados 

 

Retomando-se o problema de pesquisa que buscava identificar o impacto do Modal 

Shift na relação entre Gestão Logística e Desempenho e os objetivos do presente trabalho, os 

principais resultados encontrados foram: 

 

1) Para o Objetivo Geral, que era o identificar a influência do Modal Shift na relação entre 

Gestão Logística e Desempenho, cinco das seis hipóteses formuladas foram aceitas e uma 

foi rejeitada. Esse resultado evidenciou que: 

 

a) Existe relação positiva entre Gestão Logística e Modal Shift e Gestão Logística e 

Desempenho Logístico, isto é, a ação do gestor de logística tem forte influência sobre 

a melhor maneira de utilizar o transporte intermodal e minimizar os problemas 

resultantes do Modal Shift bem como conseguir maior produtividade e Desempenho 

Logístico da cadeia. 
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b) Quanto à terceira hipótese, não foi possível verificar estatisticamente que o Modal 

Shift possui relação positiva com o Desempenho Logístico. Isso pode ter acontecido 

em função da provável ausência de algum indicador que definisse melhor esse 

constructo, ou mesmo algum problema de interpretação das afirmativas por parte dos 

respondentes. Isso não era esperado, a princípio, visto que os indicadores do Modal 

Shift foram elaborados com base no referencial teórico e as afirmativas sofreram pré-

validação. Contudo, foi uma suposição e não uma afirmação que identifique a relação 

positiva entre o Modal Shift e Desempenho Logístico. Mesmo não existindo validação 

estatística para a Hipótese 3, a análise das entrevistas em profundidade feitas na 

primeira fase do presente trabalho em conjunto com a análise descritiva das respostas 

do questionário da fase dois mostraram indícios que existe algum tipo de influência do 

Modal Shift em relação ao Desempenho Logístico. Indicadores relacionados 

principalmente à questão tarifária e do desperdício de produto durante o transporte 

pareciam ser pontos de constante preocupação por parte dos gestores na busca de 

melhor Desempenho Logístico. 

 

c) Percebeu-se que o Modal Shift exerceu efeito mediador na relação entre Gestão 

Logística e Desempenho Logístico, ou seja, a presença desse constructo fez com que a 

relação entre Gestão e Desempenho fosse enfraquecida. Isso aconteceu provavelmente 

em função das diversas barreiras com que os gestores se depararam para poder 

viabilizar a utilização do transporte intermodal e do Modal Shift. Outro ponto que é 

importante ser ressaltado é que apesar do efeito mediador do Modal Shift que os 

gestores o utilizaram como alternativa para obter equilíbrio de preços no mercado 

onde existe concorrência entre o transporte rodoviário e o ferroviário. 

 

Por fim, a análise das variáveis latentes de 2ª ordem formadas por Tecnologia da 

Informação, Rede Logística e Armazenagem e suas relações com a variável latente de 1ª 

ordem definida como Gestão Logística mostrou evidências que existe relação altamente 

positiva corroborando com a teoria (BALLOU, 2001; BOWERSOX; CLOSS, 2001), que 

mostrou que as três primeiras variáveis podiam ser consideradas constructos que integram a 

Gestão Logística. O mesmo aconteceu quando foi comparado o impacto da Gestão Logística 

no Desempenho Logístico, ou seja, a análise estatística mostrou impacto altamente positivo 

que o papel do gestor poderia ter sobre o Desempenho Logístico, dessa forma corroborando 

com a teoria apresentada pelos autores anteriores. 
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1) Com relação aos objetivos específicos mostrados a seguir, podem-se estabelecer os 

seguintes comentários: 

 

a) identificar as principais barreiras e oportunidades ao aumento da intermodalidade nos 

principais corredores de abastecimento matérias-primas para as industrias 

misturadoras de fertilizantes.  

 

Por meio da análise descritiva das respostas coletadas foi possível identificar a 

existência de barreiras e oportunidades ao aumento da intermodalidade nos principais 

corredores de matérias-primas para empresas misturadoras de fertilizantes no Brasil. 

Dentre as principais barreiras destacou-se o número insuficiente de terminais 

para transbordo e armazéns gerais que permitissem armazenar as matérias-primas de 

forma a amortecer os diversos problemas encontrados em toda a cadeia, como filas 

nos portos, irregularidade na disponibilidade de vagões, filas de caminhões, longas 

distâncias entre os portos e as unidades misturadoras localizadas no interior do país e 

elevado lead time desde o fechamento da compra, passando pelo carregamento no 

exterior, trânsito marítimo até a chegada aos portos. 

A combinação entre a baixa disponibilidade de vagões, baixo nível de serviço, 

elevado tempo de trânsito devido à baixa velocidade dos trens bem como desperdício 

de produtos durante o transporte ou a troca de modais, muitas vezes acabou 

incentivando as empresas a utilizar o transporte rodoviário. Embora o custo unitário da 

tarifa do transporte intermodal ou exclusivamente ferroviário para longas distâncias 

normalmente fosse mais competitiva que o custo unitário da tarifa rodoviária, ao 

somar-se o custo de todos os desperdícios durante o transporte, transbordo e estoque e 

trânsito, muitas vezes o custo logístico total do transporte unicamente rodoviário 

acabava ficando menor, incentivando assim o uso deste último modal de transporte. 

Ainda em relação à questão tarifária, ficou evidenciada a preocupação das 

empresas em relação à maneira como era precificado o transporte ferroviário, pois 

alguns respondentes acreditavam que, se não existisse o monopólio ferroviário, as 

concessionárias do setor passariam a praticar tarifas baseadas no preço praticado pela 

concessionária concorrente e não com base no transporte rodoviário, cujo custo é mais 

elevado que o da ferrovia. Esse tipo de situação fazia com que as ferrovias trabalhem 
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com margens elevadas, embora não se tenha como comprovar, e dificultava em muito 

o processo de negociação. 

Existiu grande preocupação com as empresas em relação à rastreabilidade dos 

produtos principalmente durante o transporte ferroviário e também dentro dos 

terminais. Apesar de as concessionárias ferroviárias disponibilizarem informações 

sobre a locação dos vagões, ficou evidenciado por algumas das respostas coletadas que 

as mesmas nem sempre eram fidedignas. Existia maior grau de confiança em relação à 

rastreabilidade do transporte rodoviário. Mesmo que a utilização de caminhões com 

GPS fosse relativamente baixa, as respostas evidenciaram que, com a popularização 

dos telefones celulares, praticamente todos os motoristas possuíam esse tipo de 

aparelho, tornando mais fácil a tarefa de localizá-los e por consequência saber sobre a 

situação da carga. 

A maior parte das empresas levava em consideração a disponibilidade de 

transporte ferroviário ou intermodal no momento de projetar a construção de uma 

nova planta ou armazém ou durante o processo de redesenho da rede logística. 

Contudo, percebe-se certa insegurança novamente em relação ao monopólio das 

concessionárias ferroviárias, pois se temia que exista elevado risco de a nova planta ou 

armazém ficarem altamente dependentes do transporte ferroviário e que em certos 

momentos as concessionárias poderiam utilizar-se da posição de monopólio para 

reduzir a oferta de vagões e demandar tarifas maiores que as previstas durante a fase 

de projeto da nova instalação, causando assim rupturas na cadeia ou mesmo 

inviabilizando o negócio. Para minimizar o risco, alguns embarcadores acabavam 

optando por fazer contratos de longo prazo com as concessionárias, todavia, essa 

medida poderia proteger as empresas em relação à questão tarifária, mas nem sempre 

era garantia de oferta de vagões e nível de serviço ou mesmo de que não haveria 

ruptura na cadeia.  

Em relação à preocupação ambiental, principalmente na utilização do modal ou 

da combinação de dois ou mais modos de transporte que pudesse gerar maior 

economia de combustível e consequentemente menor emissão de poluentes, foi 

possível verificar que esse fator era tratado de forma indireta, ou seja, a preocupação 

primária era o custo do transporte. Como o custo do transporte ferroviário ou 

intermodal para muitos cenários era menor que o rodoviário, acabou-se optando por 

utilizar o modal ferroviário ou a combinação de trem com caminhão, gerando assim 

menor emissão de poluente por tonelada transportada. Assim, a menor geração de 
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poluentes ocorria por consequência da decisão de custo e não necessariamente por 

consciência ambiental dos gestores. 

Os gestores participantes da presente pesquisa trataram os problemas descritos 

anteriormente em relação ao Modal Shift e à intermodalidade de forma dual, ou seja, 

ao mesmo tempo em que entendiam que os mesmos eram barreiras que poderiam 

impedir maior utilização do transporte intermodal, eles viam que uma boa gestão e 

iniciativas tanto empresariais quanto governamentais que buscassem melhorar as 

diversas deficiências e gargalos encontrados na cadeia eram uma oportunidade para 

que a indústria de fertilizantes nacional melhorasse o Desempenho Logístico global e 

por consequência conseguisse vender os produtos ao cliente final com maior margem 

ou menor custo. 

 

b) Mapear o fluxo logístico da cadeia de fertilizantes nacional desde a compra das 

matérias-primas até o recebimento nas misturadoras de fertilizantes 

 

Por meio das entrevistas qualitativas feitas em profundidade, foi possível 

mapear a cadeia de suprimentos importados da indústria de fertilizantes brasileira 

desde a chegada do navio ao porto até a entrada do produto nas unidades misturadoras, 

passando por todo o processo de transporte, principalmente a combinação do 

transporte ferroviário e rodoviário. 

Foi possível identificar os pontos críticos dessa cadeia. Por exemplo, os 

terminais de transbordo e armazéns onde existia desperdício de produtos e a baixa 

rastreabilidade das cargas acabou sendo ponto de preocupação dos gestores de 

logística. A Figura 31 mostra o fluxograma do processo no Apêndice 2. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PROSSEGUIMENTO 

 

 

Por conta dos resultados obtidos anteriormente, pode-se concluir que embora o Modal 

Shift tivesse papel mediador na relação entre Gestão Logística e Desempenho Logístico, ou 

seja, que sua presença dificultasse a relação entre os dois últimos constructos, que o Gestor de 

Logística não poderia simplesmente descartá-lo. Sua presença acabava servindo como plano 

alternativo ao transporte unicamente rodoviário, de tal maneira que ele pudesse optar por 

trabalhar com a combinação entre diversos modos de transporte buscando assim o melhor 

custo logístico global, tornando viável sua operação. 

Apesar de toda ineficiência do transporte intermodal e do processo de Modal Shift, os 

gestores não poderiam lançar mão de utilizar somente o transporte rodoviário, pois, devido 

aos elevados volumes movimentados pelas indústrias de fertilizantes, não haveria transporte 

rodoviário suficiente para atende a toda a demanda, e os preços das tarifas acabariam subindo 

demasiadamente. Em contrapartida, os diversos gargalos existentes no transporte intermodal 

não deveriam ser vistos como pontos que impedissem o aumento do transporte intermodal e 

sim como pontos de melhorias como, por exemplo, a perda de produto durante a troca dos 

modais, que, se resolvidos ou melhorados, podem trazer maior competitividade para esse 

modo de transporte. Esses gargalos poderiam ser um dos pontos que fizeram com que o modal 

shift assumisse o papel de variável mediadora na presente pesquisa. 

Em suma, ainda não existia o modo de transporte perfeito. Era papel do gestor saber 

administrar a matriz de transportes da melhor maneira a obter o melhor de cada modo de 

transporte ou a combinação destes. O melhor uso da matriz de transportes nacional e o 

investimento público e privado para reduzir os gargalos poderiam baixar os custos da cadeia 

logística de fertilizantes, fazendo com que as empresas conseguissem vender os produtos ao 

produtor final a preços mais adequados. 
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6.1 SUGESTÕES PARA PROSSEGUIMENTO 

 

 

Apesar das limitações encontradas pela presente pesquisa tais como número baixo de 

amostragem e do fato de o setor de fertilizantes ser específico dentro de todo o universo do 

agronegócio brasileiro, entende-se que foi possível colaborar com uma base teórico-empírica 

para que o assunto seja mais aprofundando futuramente. Dessa forma, sugere-se que novas 

pesquisas sejam feitas tentando abordar o agronegócio nacional de forma mais ampla, a fim 

de verificar como se comportará o relacionamento entre Gestão Logística, Modal Shift e 

Desempenho. Com isso, talvez seja possível entender melhor a relação desses constructos e 

assim melhorar o conhecimento sobre o comportamento desse fenômeno dentro do Brasil.  
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ANEXO 1 
 

QUADRO DE LIMITES E PESOS ACEITOS PELO CONTRAN 
(Resolução nº 258, de 30 de novembro de 2007) 

 

Item 
 

N° de 
Eixos 

Silhueta Tipo 
Peso 

Permitido por 
Eixo 

PBTC 
(Ton) 

01 2 

 

Caminhão 6+10 16 

02 3 

 

Caminhão Trucado 6+17 23 

03 3 

 

Caminhão Trator + Semi 
Reboque 

6+10+10 26 

04 4 

 

Caminhão Simples 6+25,5 31,5 

05 4 

 

Caminhão Duplo Direcional 
Trucado 

12+17 29 

06 4 

 

Caminhão Trator + 
Semirreboque 

6+10+17 33 

07 4 

 

Caminhão Trator + 
Semirreboque 

6+10+10+10 36 

08 4 

 

Caminhão Trator Trucado + 
Semirreboque 

6+17+10 33 

09 4 

 

Caminhão + Reboque 6+10+10+10 36 

10 5 

 

Caminhão Trator + 
Semirreboque 

6+10+25,5 41,5 

11 5 

 

Caminhão Trator Trucado + 
Semirreboque 

6+17+17 40 

12 5 

 

Caminhão Trator + 
Semirreboque 

6+10+10+10+
10 

46 

13 5 

 

Caminhão Trator + 
Semirreboque 

6+10+10+17 43 
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14 5 

 

Caminhão Trator Trucado + 
Semirreboque 

6+17+10+10 43 

15 5 

 

Caminhão + Reboque 6+10+10+17 43 

16 5 

 

Caminhão Trucado + 
Reboque 

6+17+10+10 43 

17 6 

 

Caminhão Trator Trucado + 
Semirreboque 

6+17+25,5 48,5 

18 6 

 

Caminhão Trator Trucado + 
Semirreboque 

6+17+10+10+
10 

53 

19 6 

 

Caminhão Trator Trucado + 
Semirreboque 

6+17+10+17 50 

20 7 

 

Bi Trem Articulado 
(caminhão trator trucado + 

dois semirreboques) 
6+17+17+17 57 

21 8 

 

Bi Trem Articulado 
(caminhão trator trucado + 

dois semirreboques) 
6+17+17+25,5 65,5 

22 6 

 

Caminhão Trucado + 
Reboque 

6+17+10+17 50 

23 6 

 

Romeu e Julieta (caminhão 
trucado + reboque) 

6+17+10+17 50 

24 7 

 

Romeu e Julieta (caminhão 
trucado + reboque) 

6+17+17+17 57 

25 9 

 

Rodotrem (caminhão trator 
trucado + dois 

semirreboques com dolly) 

6+17+17+17+
17 

74 

Quadro 12: Perfil dos caminhões e limites de peso aceitos pelo CONTRAN. 
Fonte: CONTRAN (2010) 
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APÊNDICE 1 
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Figura 31: Mapa Mental dos principais constructos levantados durante a revisão da literatura. 
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APÊNDICE 2 
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Figura 32: Processo de operação intermodal 
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APÊNDICE 3 
 
GUIA (ROTEIRO DE ENTREVISTA) – Utilizada como base para a Fase 1 – Pesquisa 

Exploratória. 
 
Prezado Senhor/ Senhora 
 
Esta pesquisa tem como objetivo verificar os processos logísticos considerados importantes 
para a gestão logística de sua empresa. Assim, gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre 
a gestão logística praticada pela sua empresa. Esclarecemos que o interesse da pesquisa é 
exclusivamente acadêmico, por isso todas as informações serão utilizadas estritamente para 
esse fim. Sua colaboração é muito importante para o sucesso de nossa pesquisa e, por 
conseguinte, a ampliação da fronteira do conhecimento. 
 
Antecipadamente agradecemos sua atenção. 
 
Alessandro Riquetti 
Mestrando em Administração de Empresas 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
Celular: (11) 9899-3569 
 
Bloco 1: Dados do Respondente 
 
Nome (opcional): _____________________________________________________  

Função (Diretor Comercial, Gerente Produção, Gerente de Engenharia, etc.): _______________________ 

Formação (Administração, Engenharia, Economia, etc.):__________________________________ 

Tempo na função: ________ ano(s) Tempo na empresa: __________ ano(s)  

Telefone para contato (opcional): (___): __________________Data: ___/___/ 2010  

Bloco 2: Dados da Empresa  
 
Nome da Empresa: ___________________________________________________ 

Ramo de Atividade (Metal Mecânico, Eletrônico, Alimentos, Siderurgia, Químico, etc.): ________________ 

Município: _____________________________________________ UF: _________  

 
Produção: ( ) Seriada  ( ) Por lote  ( ) Sob pedido   
 
( ) Outras especificar________________ 
 
Número de empregados da empresa em 2008 (classificação utilizada pela FIESP): 
( ) até 9 empregados 
( ) 10 a 99 empregados 
( ) 100 a 499 empregados 
( ) 500 e mais empregados 
 
Faturamento anual da empresa em 2008 (classificação do BNDES): 
( ) menor ou igual a R$ 1,2 milhão 
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( ) entre R$ 1,2 milhão e R$ 10,5 milhões 
( ) entre R$ 10,5 milhões e R$ 60,0 milhões 
( ) acima de R$ 60,0 milhões  
 
Rodoviário: ____% ferroviário ___% hidroviário ___% outros 
 
Bloco 3: Por gentileza, enumere em ordem de importância os três principais custos logísticos 
relacionados à gestão logística para o desempenho financeiro e logístico. 
 
( ) transbordo 
( ) transporte 
( ) operação portuária 
( ) Armazenagem Primária 
( ) Armazenagem Secundária (Armazém Geral) 
( ) Tecnologia da Informação 
( ) Investimento para melhorar a infraestrutura atual. 
( ) Outros: _____________________ 
 
Bloco 4: Neste bloco relacionam-se os processos logísticos relacionados à gestão logística 
para o desempenho financeiro e logístico. Para tanto, por gentileza, assinale com um “x” a 
alternativa que melhor corresponde à situação de sua empresa de acordo com a escala abaixo. 
 

 1 2 3 4 5 6  
Discordo Totalmente  Concordo Totalmente 

 
Grau de Concordância 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 A infraestrutura existente não é adequada.       
2 Deveria haver maior investimento por parte do governo (PAC).       
3 É fácil obter investidores privados.       

4 
A maioria dos prestadores de serviços que não sejam o de transporte 
são capacitados. 

      

5 Os prestadores de serviços de transporte são capacitados.       

6 
O nível de serviço obtido pela utilização de mais de um modo de 
transporte é adequado em termos de custo, tempo e qualidade exigida 
pela empresa. 

      

7 
Em rotas onde existe a possibilidade de se utilizar caminhão e trem é 
dado preferência para o transporte multimodal. 

      

8 O transporte multimodal é confiável.       

9 
Os locais de transbordo normalmente são preparados para tal 
operação. 

      

10 
Existem armazéns gerais suficientes no mercado a fim de suprir a 
demanda da empresa. 

      

11 
A localização dos armazéns e locais de transbordo normalmente 
facilitam o uso do transporte multimodal. 

      

12 

A relação dos custos totais de se fazer um transporte multimodal 
porta a porta são suficientemente mais baixas em relação ao 
transporte feito somente por meio rodoviário de maneira a incentivar 
a multimodalidade? 

      

13 
É elevada a quantidade de produto perdido durante os transbordo e 
remessa e retorno dos armazéns. 

      

14 
A realização de transbordos durante o transporte danifica muito o 
produto. 

      

15 
Existe a mesma facilidade de se obter informações sobre a 
localização da carga durante um transporte multimodal que no caso 
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de um transporte unicamente rodoviário. 

16 
Existe alto investimento por parte dos prestadores de serviço que 
fazem parte da cadeia do transporte multimodal em tecnologia da 
informação. 

      

17 

Sua empresa ao alguma entidade da qual sua empresa pertença 
normalmente é envolvida pelos órgãos do governo responsáveis pelo 
transporte durante processos de decisão de investimentos ou planos 
de melhoria da infraestrutura logística no Brasil. 

      

18 
As agências regulatórias do governo cumprem o seu papel em relação 
ao sistema logístico brasileiro. 

      

19 
Existem muitos gargalos que precisam ser resolvidos para incentivar 
o uso do transporte multimodal. 

      

20 
A empresa normalmente se preocupa com variáveis como emissão de 
gás carbônico ou redução do congestionamento urbano no momento 
da escolha da qual meio de transportes utilizar. 

      

21 
Existe um processo formal para avaliação e escolha dos prestadores 
de serviços que serão utilizados em um operação multimodal. 

      

22 
Existem muitas barreiras fiscais, tributárias e legais para o transporte 
multimodal. 

      

        

 
Que outro processo logístico, que a sua empresa considera importante na gestão logística para 
o desempenho financeiro e logístico, que o Sr.(a) gostaria de mencionar? 
 
 
Obrigado pela colaboração 
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APÊNDICE 4 

 
GUIA (ROTEIRO DE ENTREVISTA) – Utilizado na Fase 2 – Pesquisa Descritiva. 

 
Prezado Senhor/ Senhora 
 
Esta pesquisa tem como objetivo verificar os processos logísticos considerados importantes 
para a gestão logística de sua empresa. Assim, gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre 
a gestão logística praticada pela sua empresa. Esclarecemos que o interesse da pesquisa é 
exclusivamente acadêmico, por isso todas as informações serão utilizadas estritamente para 
esse fim. Sua colaboração é muito importante para o sucesso de nossa pesquisa e, por 
conseguinte, a ampliação da fronteira do conhecimento. 
 
Antecipadamente agradecemos sua atenção. 
 
Alessandro Riquetti 
Mestrando em Administração de Empresas 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
Celular: (11) 9899-3569 
 
Bloco 1: Dados do Respondente 
 
Nome (opcional): ____________________________________________________________  

Função (Diretor Comercial, Gerente Produção, Gerente de Engenharia, etc.): ______________________________ 

Formação (Administração, Engenharia, Economia, etc.): ________________________________________ 

Tempo na função: ________ ano(s) Tempo na empresa: __________ ano(s)  

Telefone para contato (opcional): (___): ____________________ Data: ___/___/ 2010.  

 
Bloco 2: Dados da Empresa  
 
Nome da Empresa(Opcional):___________________________________________________ 

Ramo de Atividade (Metal Mecânico, Eletrônico, Alimentos, Siderurgia, Químico, etc): _____________________ 

Município: _____________________________________________ UF: _______________  

 
Produção: ( ) Seriada  ( ) Por lote  ( ) Sob pedido   
 
( ) Outras especificar________________ 
 
Número de empregados da empresa em 2008 (classificação utilizada pela FIESP): 
( ) até 9 empregados 
( ) 10 a 99 empregados 
( ) 100 a 499 empregados 
( ) 500 e mais empregados 
 
Faturamento anual da empresa em 2008 (classificação do BNDES): 
( ) menor ou igual a R$ 1,2 milhão 
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( ) entre R$ 1,2 milhão e R$ 10,5 milhões 
( ) entre R$ 10,5 milhões e R$ 60,0 milhões 
( ) acima de R$ 60,0 milhões  
 
Bloco 3: Por gentileza, enumere em ordem de importância os três principais custos logísticos 
relacionados à gestão logística para o desempenho financeiro e logístico. 
 
( ) transbordo 
( ) transporte 
( ) operação portuária 
( ) Armazenagem Primária 
( ) Armazenagem Secundária (Armazém Geral) 
( ) Tecnologia da Informação 
( ) Investimento para melhorar a infraestrutura atual. 
( ) Outros: _____________________ 
 
Bloco 4: Por favor, indique qual a participação de cada um dos modais abaixo em sua matriz 
de transportes. 
 
Rodoviário: ____% ferroviário ___% hidroviário ___% outros 
 
Bloco 5: Neste bloco relacionam-se os processos logísticos ligados à gestão logística, ao 
desempenho operacional e a escolha do modal de transporte Para tanto, por gentileza, assinale 
com um “x” a alternativa que melhor corresponde à situação de sua empresa de acordo com a 
escala abaixo. 
 

 1 2 3 4 5 6  
Discordo Totalmente  Concordo Totalmente 

 
Grau de Concordância 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Política de armazenagem       

1 
Para a minha empresa, existem terminais em número suficiente para 
fazer o transporte intermodal. 

      

2 
Para a minha empresa, os terminais e pontos de transbordo 
disponíveis apresentam alta produtividade. 

      

3 
Para a minha empresa, a quantidade de produto que é perdida durante 
o processo de transferência do trem para o caminhão ou vice-versa é 
baixa. 

      

4 
A maioria dos terminais de granéis que minha empresa utiliza foi 
projetada especificamente para trabalhar com fertilizantes. 

      

5 
Para a minha empresa, existem pontos de transbordo suficientes e 
preparados para o transporte intermodal. 

      

6 
Para a minha empresa, existem terminais suficientes para operar com 
armazenagem e carregamento de fertilizantes. 

      

Localização e Rede Logística       

7 
Para a minha empresa, no planejamento da localização de uma nova 
planta é levada em consideração a disponibilidade de transporte 
ferroviário na região. 

      

8 
Para a minha empresa, nas plantas já instaladas onde não existe 
disponibilidade de transporte ferroviário, é utilizado sempre que 
possível o transporte intermodal. 

      

9 
Para a minha empresa, quando é feita a importação de matéria-prima, 
é levada em conta a disponibilidade de armazéns na região portuária. 
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10 
Para a minha empresa, no projeto de uma nova planta, na existência 
de ferrovia, opta-se normalmente por construir a planta o mais 
próximo possível do ponto de demanda (mercado). 

      

10 

Para a minha empresa a infraestrutura logística, da qual não tenho 
controle como portos, rodovias, pedágios e roubos, onera os custos de 
transporte, mas não a competitividade (isto é, ruim para um, ruim 
para todos) 

      

Tecnologia da Informação       

11 
A minha empresa, conta com a facilidade para troca eletrônica de 
informações com prestadores de serviços de transporte rodoviário. 

      

12 
A minha empresa, conta com a facilidade para troca eletrônica de 
informações com prestadores de serviços de transporte ferroviários. 

      

13 
A minha empresa, conta com a facilidade para troca eletrônica de 
informações com prestadores de serviços de armazenagem. 

      

14 
Durante o transporte intermodal, para a minha empresa, é fácil 
conseguir rastrear a localização da carga no trecho rodoviário. 

      

15 
Durante o transporte intermodal, para a minha empresa, é fácil 
conseguir rastrear e localizar a carga dentro trecho ferroviário. 

      

16 
Durante o transporte intermodal, para a minha empresa, é fácil 
conseguir informações e relatórios eletrônicos com a posição do 
estoque dentro do terminal. 

      

17 
A minha empresa, conta com um sistema GPS capaz de criar um 
ambiente integrado e consistente com os usuários.  

      

Operação intermodal (Modal Shift).       
18 Na minha empresa, o gasto com transporte é o maior gasto logístico.       

19 
Para curtas distâncias, para a minha empresa, o modal rodoviário é 
mais competitivo que o ferroviário. 

      

20 
Na minha empresa, para médias e longas distâncias, sempre que 
possível, opta-se pelo transporte ferroviário ou intermodal. 

      

21 

Para a minha empresa, a concorrência existente entre os meios de 
transporte rodoviário e ferroviário facilita o processo de negociação e 
a obtenção de tarifas ferroviárias competitivas em relação à tarifa 
rodoviária. 

      

21 
Para a minha empresa, no transporte intermodal, contrata um único 
fornecedor que fica responsável pelo transporte desde a origem até o 
destino final. 

      

21 
Para a minha empresa, de maneira geral, para médias e longas 
distâncias o transporte intermodal é mais barato que o rodoviário. 

      

21 
Na minha empresa, existe a consciência de que o transporte que polui 
menos deve ter a preferência no momento da escolha. 

      

22 
Na minha empresa, as trocas de modais sãosempre um problema, 
devido à demora. 

      

23 
Na minha empresa, as trocas de modais são sempre um problema, 
devido ao desperdício de produtos. 

      

Desempenho das Operações Logísticas       

24 
Na minha empresa, o tempo de trânsito do transporte intermodal 
atende às necessidades atuais, quando comparado ao transporte 
rodoviário. 

      

25 
Para a minha empresa, os terminais de transbordo apresentam alta 
velocidade de tal maneira a incentivar o uso do transporte intermodal. 

      

26 
Para a minha empresa, os terminais de transbordo apresentam alta 
produtividade de operação de tal maneira a incentivar o uso do 
transporte intermodal. 

      

27 
Para a minha empresa, o transporte rodoviário causa pouco problema 
perda (quebra) do produto transportado. 

      

28 
Para a minha empresa, o transporte ferroviário causa pouca perda 
(quebra) do produto transportado. 

      

24 
Para a minha empresa, o transporte intermodal apresenta perda 
(quebra) de produto dentro de patamares aceitáveis. 

      



118 

25 
Para a minha empresa, a disponibilidade de vagões atual é suficiente 
para atender à demanda. 

      

26 

Na minha empresa, a qualidade de informações disponibilizada de 
forma eletrônica (EDI, Internet, e-mail) pelos prestadores de serviços 
rodoviários, ferroviários e terminais de carga atende os padrões de 
qualidades exigidos pela empresa. 

      

27 

A minha empresa, ao utilizar o transporte intermodal, consegue obter 
custos mais competitivos que os pagos pela concorrência no 
transporte rodoviário quando compara-se os mesmos fluxos de 
transporte. 

      

28 

Mesmo tendo consciência das barreiras e desafios para aumentar o 
uso do transporte intermodal, a minha empresa tem como objetivo 
aumentar sua participação dentro da matriz de transportes da 
empresa, uma vez que entende que o mesmo pode ser um redutor de 
custos. 

      

 
Que outro processo logístico, que a sua empresa considera importante na gestão logística para 
o desempenho financeiro e logístico, que o Sr.(a) gostaria de mencionar? 
 
 
Utilize este espaço para fazer algum comentário adicional, caso necessário. Exemplo: algum 
item que é relevante para o desenvolvimento do transporte intermodal, barreias ou 
oportunidades existentes. 
 
 
 
Obrigado pela colaboração 
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APÊNDICE 5 

 
ENTREVISTA COM ENTREVISTADO 1 

 

Entrevista com o Entrevistado 1, dia 01 de fevereiro de 2010.  

 

Alberto, você respondeu com alto grau de concordância com a afirmação: a 

infraestrutura existente não é adequada. Você poderia explicar um pouquinho melhor o 

que levou você a escolher isso? 

Eu levei em consideração alguns pontos que eu julgo importantes que são: primeiro, a questão 

da infraestrutura, quando você fala da multimodalidade nos transbordos. Quando você aborda 

o transbordo olhando armazenagem, capacidade de recebimento e de expedição, os pontos 

que nós temos são escassos, ele tem poucos pontos e com baixa qualidade. Cito como 

exemplo principalmente corredores do Norte do Paraná, que envolve Londrina e Maringá. 

Hoje, as operações são feitas com [palavra inaudível], elas, além de terem alguns outros 

pontos, existem transportadores que alugam armazém, em concordância, claro, se a ferrovia 

opera o local ou não para fazer um transbordo. Então, você vê que é algo relativamente 

amador, não é algo preparado. Quando a gente fala da questão de pátios para encoste de 

vagões, seleção de vagões, você vê que a ferrovia não faz um investimento adequado para 

isso. Então, os encostes são demorados, existe poucas locomotivas, a disponibilidade ativa é 

baixa. Então, eu acho que a infraestrutura não é adequada. 

 

Ok. Em questão ao investimento do PAC, você acha que o que tem é suficiente, tem 

algum grande investimento no corredor do Paraná MT, ou São Paulo MT, que você 

acha que ficou de fora, que você tenha conhecimento, alguma coisa assim? 

Olha, eu vejo que o PAC aborda um ponto que é positivo para a ferrovia, mas que já era 

contemplado anteriormente, que é a extensão do trecho de Alto Araguaia até Rondonópolis. 

Isso, o PAC aborda com dinheiro do BNDES, porém, a ALL capta também com investidores 

externos para concluir. Então, não é dinheiro totalmente do PAC. Um outro ponto que eu vejo 

que o PAC, na verdade, não é só o maior, mas o melhor investimento, é quando a gente 

aborda a Transnordestina. Como eles envolvem, dizem que vai ser uma multimodalidade, 

captar aquela região ali de Tocantins, Oeste da Bahia, para levar para os portos do Nordeste, 

isso é um engenheiro mal colocado. Também, até agora não saiu, isso a gente já ouve há anos, 

não sabemos se vai sair ou não, são as eclusas de Tucuruí. Que também envolve, não 
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multimodalidade ferroviária, que eu acho que é a ideia do seu estudo. Mas é um problema que 

tinha que ser resolvido. 

E outro ponto, também, que o PAC deveria, na minha opinião, melhorar em relação a isso, é 

fazer investimento de infraestrutura para melhoria da velocidade do trajeto ferroviário. Eu 

vejo que as rodovias são muito contempladas, porém, a melhoria do trajeto ferroviário tinha 

que ser feita. Quando a gente fala das ferrovias que nós temos até hoje, de 1910 a 1930, a 

gente fala em uma velocidade média extremamente baixa. Essa velocidade média poderia 

ganhar, em termos der trânsito, agilidade, por aí vai, e pouco se fala disso. Então, eu acho que 

para esse setor, o PAC está assim pouco favorável. 

 

Ok. Em questão a investimentos privados, você acha que é fácil obter ou não? 

Normalmente ele é por parte mais do embarcador e do transportador, do prestador de 

serviço, ou você vê que ultimamente tem um tipo de investimento privado, por exemplo, 

algum grupo de investidores, alguma coisa assim, que está aparecendo no mercado? 

Eu acho que não é complicado. O que acontece? Quando você vincula um serviço de 

transporte que geralmente tem grande escala e alto faturamento, contratos de médio e longo 

prazo, você conseguir um investidor não é complicado. Mas tem que ter um casamento muito 

forte entre o prestador de serviço e o tomador. Então, você aborda ponto de transbordo com 

alto giro, se você falar que vai ter um ponto de transbordo com alto giro, você arruma 

investidor para fazer esse tipo de serviço. Mas você tem que ter não só uma promessa de 

serviço, mas sim um contrato amarrado entre as partes. Tem contrato envolvendo o investidor, 

o prestador de serviço e o comprador desse serviço, alguém vai tomar esse serviço. 

Recentemente, nós tivemos um projeto que, infelizmente, não foi para frente. Mas a avaliação 

dele, não teve problema você conseguir investidores que tomassem um montante maior que, 

na época que nós avaliamos, mais de R$ 20 milhões, R$ 30 milhões. Então, resumindo: não é 

um valor pequeno, não foi complicado arrumar investidor... Outro ponto que vale a pena ser 

talvez ser ressaltado é o tipo de parceira que fizemos ultimamente com as ferrovias, onde nós 

compramos os vagões, entregamos aos cuidados da ferrovia e eles nos pagam via desconto na 

tarifa de frete. Se não tivéssemos investindo na compra de vagões nos últimos anos, 

certamente não teríamos mais espaço na ferrovia para transportar nossos produtos e os nosso 

concorrentes teriam ocupado a posição ou então outros produtos poderiam entrar no mercado 

e passariam a concorrer com o transporte da nossa matéria-prime. Todos os vagões que nós 

compramos são entregues na mão das ferrovias, as quais nos pagam esse investimento através 

da prestação de serviços de transportes. 
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Desde que haja compromisso. 

Desde que haja compromisso. 

 

Bacana. Vamos lá. A maioria dos prestadores de serviço que não sejam de transportes 

são capacitados, ou seja, você discordou. Ou seja, falou que eles são pouco capacitados. 

Você pode explicar um pouquinho melhor? Tirando transportadores, que é o próximo 

item. 

Eu considerei nessa resposta justamente os pontos de transbordo. Então, você chega em um 

ponto de transbordo hoje, dificilmente você vê um cara, uma empresa habilitada com algum 

certificado de qualidade. (Entendi.) Você tem problemas grandes de quebra de produto, até 

algumas coisas que são intangíveis aos serviços em si, mas à qualidade do serviço. Como, por 

exemplo, um pátio adequado para o motorista aguardar o seu momento, marcação de fila. 

Então, hoje eu vou dar como exemplo: você chega em um porto, como no Porto de Vitória, 

um TPD Terminal de Produtos Diversos, lá você não tem marcação de senha. Você não tem 

marcação de senha para você receber uma transportadora. 

 

É por ordem de chegada? 

É por ordem de chegada. E a fila é controlada via planilha Excel. Você não tem uma 

visibilidade adequada. Então, eu acho que eles não são capacitados, eles não têm interesse, 

você vê que eles não têm interesse em investir. Então, eu acho que não são empresas 

capacitadas. E não são... Por que eu falo que não são capacitados? E eu acho que isso é 

importante dizer Não são grandes investimentos. Acho que é muito mais o processo, e 

pequenos investimentos resolveriam muita coisa. Não é uma empresa que se preparou para 

isso. Para a gente, é uma oportunidade que surgiu e ela foi utilizada. (Concordo). 

 

 E a questão do transportador, como é? Eles são melhores capacitados, está mais ou 

menos no mesmo nível? Qual é a sua opinião? 

Eu entendo que o transportador, hoje, você fala de duas coisas: a ferrovia e a rodovia. A 

ferrovia, na verdade, é um grande monopólio. Então, ela presta o serviço onde ela não te 

garante o nível de serviço, mas ela te garante uma tarifa competitiva e escala de transporte. 

Isso, então, para torna interessante uso deles. Mas eles não têm nenhum comprometimento em 

falar que vão te entregar o vagão com tempo de trânsito acordado, evitar questões de quebra e 

te garantir também que o volume que você expediu vai chegar em um prazo. Não 

necessariamente no tempo de trânsito adequado, mas que todo volume seja escoado em um 
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prazo razoável. E você tem transportador rodoviário que na verdade são empresas. Vamos 

falar de transportador rodoviário empresa e transportador rodoviário autônomo. Então 

transportador rodoviário empresa, que era um grande caminhoneiro, ou um parente, ou algo 

que acabou evoluindo que, na verdade, ele acabou crescendo e, poucos, você vê um processo 

de gestão adequado. 

Você vê que ele tem um pedaço de frota, a gestão de frota dele é relativamente controlada, 

mas não é profissional. E ele surfa muito na captação do autônomo, que é a outra parte, que é 

uma frente fadada a ser extinguida, porque não repassa o custo e não consegue se gerenciar ou 

captar as melhores cargas, não tem poder de barganha. Quando você olha esses prestadores de 

serviço de transporte, você começa a ver: a ferrovia tem uma grande margem, mas não tem 

interesse de prestar um bom serviço, ela tem interesse em faturar. O transportador ferroviário, 

você tem o poder de barganha maior, mas são empresas que crescem de maneira não 

necessariamente estruturada, não é algo tão profissional, mas que tem o interesse de prestar 

um bom serviço, mas não são proporcionados em todos[?]. E você tem o autônomo que não 

consegue repassar um custo e fica refém de toda a situação. Então, eu acho que eles não são 

gabaritados para prestarem um bom serviço, como nós necessitaríamos, olhando tudo isso. 

 

Sim. E a questão do nível desse serviço obtido, quando você utiliza esse transporte 

multimodal ou bimodal, enfim. Você acha que é adequado, em questão de tempo, custo, 

qualidade? 

Eu acho que não. Porque, vamos olhar da seguinte maneira: quando você fala na 

multimodalidade, você tem um baixo nível de serviço, no caso, principalmente porque você 

vincula à ferrovia. Então, você não te uma... Se você coloca uma ponta de incerteza, isso vai 

refletir por todo o restante do processo. Então, você não tem uma ferrovia que garante uma 

cadência de carga constante no segmento do transbordo, você tem pontos de transbordo pouco 

adequados, muitas vezes, engargalados. E você tem um serviço rodoviário que também não 

vai... Como ele não consegue se programar, ele não vai te atender da melhor maneira. Quando 

chegam muitos vagões ao mesmo tempo, o terminal não consegue retirar o produto 

diretamente dos vagões para os caminhões em função de sua baixa produtividade. Com isto 

somos obrigados a descarregar o produto e deixá-lo parado até que o terminal consiga 

carregar os caminhões. Isto faz com que tenhamos custos adicionais de armazenagem e 

movimentação interna. Então, isso influencia. Você também tem a questão das quebras de 

produto. O transbordo... Ferrovia – transbordo, ele tem muita quebra de produto. Rodoviário, 

nem tanto. (Está certo.) A qualidade do produto, então você fala, principalmente, vamos falar 
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da linha de fertilizante, dependendo do produto, como a uréia, se você colocar mais de dois, 

três transbordos, o produto vai chegar em uma qualidade ruim. 

E também custo, porque é o seguinte, hoje, a empresa só opta para fazer o transbordo, 

considerando que o ferroviário vai te dar competitividade e que o rodoviário vai tratar sua 

carga como retorno. E a conta fecha de maneira positiva, mas também não tão positiva, como 

se fosse rodoviária, direto. Muitas vezes, a diferença fica até menos de 10%. Então, olhando 

tudo isso, você pensa: “-É um nível de serviço baixo.” Com quebra, é um problema. 

 

Em rotas onde existe a possibilidade de fazer o bimodal e, ao mesmo tempo, tenha 

disponibilidade de caminhão, vocês dão preferência, normalmente, para o bimodal, ou 

tem casos que vocês acabam deixando de lado? 

Olha, Riquetti, a gente dá preferência para o rodoviário, quando a gente precisa de um nível 

de serviço melhor, isso é uma verdade. Por que a gente evita transportar tudo no rodoviário? 

Porque realmente você começa a ter um... Como a empresa não trabalha com regime de 

contrato, se você busca o rodoviário, a tendência do preço dele é aumentar. Então, 

trabalhando com a multimodalidade, você tem uma maneira de garantir escala de transporte e 

segurar o preço. Mas, como você precisa de uma carga com níveis de serviços diferenciados, 

você contrata o volume dela... O nível de estoque baixo, por exemplo, você contrata o 

rodoviário para garantir que vai ter entrega na ponta. 

 

Bom, a questão da confiabilidade, acho que do transporte bimodal, multimodal, as 

próprias respostas anteriores já dão subsídios, então acho que não precisa comentar. Os 

locais de transbordos, também acabou já englobando nas suas respostas. Se tiver alguma 

coisa a mais que queria acrescentar, fique à vontade. 

Não, eu acho que vai nessa linha que você disse anteriormente. 

 

Em relação a armazéns gerais, você acha que é suficiente o que existe no mercado? 

Existem empresas especializadas? A maioria, como é que funciona esse processo? 

Eu acho o seguinte, vamos olhar para o fertilizante. Você olhar para a questão do armazém 

geral, para fertilizante, não tem a capacidade que a gente necessita. Por quê? Porque a linha de 

fertilizantes trabalha com grande sazonalidade, então, você tem picos muito grandes e não tem 

uma estrutura que absorva. Os armazéns que prestam serviço, na verdade são pessoas que têm 

um armazém e compram fertilizante na oportunidade de prestar um serviço. Esses armazéns 

não são preparados, feitos para fertilizantes, e também, eles não têm uma estrutura de 
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multimodalidade. Então, você não vê um armazém com um tombador, não vê um armazém 

com desvio ferroviário, com alta confiabilidade de carga e descarga, com um controle técnico 

adequado. Então, eu acho que esses armazéns existem principalmente em zonas primárias ou 

próximas de zonas primárias. 

Como existe prestadores de serviços muito bons em Paranaguá, eles têm prestadores de 

serviços bons na Baixada Santista. E, tirando isso, você não tem bons prestadores [palavra 

inaudível]. Existem armazéns, mas eles não são suficientes, na minha opinião, e com nível de 

serviço baixo. 

 

E, pelo que eu entendi, esses que teriam preparo para utilizar o carregamento 

multimodal, ele seria primário, então, não são necessariamente um armazém geral. 

Normalmente, ele está mais perto do porto? De maneira genérica, eu estou falando. 

É, eles trabalham como... No final, eles não são AG, eles não são armazém geral. Tem um 

regime como se fosse um AG. Existe uma filial da empresa que presta serviço e tal. Mas eles 

ficam próximos. 

 

É mais uma zona primária, então? (Sim.) A localização dos armazéns, de um modo 

geral, e os locais de transbordos facilitam o uso do transporte multimodal? 

Eu digo que sim. Por quê? Porque a malha, tanto dos grãos como dos fertilizantes, para o 

fluxo multimodal brasileiro, já está desenhada. Então, os pontos de transbordo já estão nesses 

locais, quando a gente fala de Alto Araguaia, Alto Taquari, os produtos originados da Baixada 

Santista, carregados pela ALL vão até lá, esse transbordo captam... Desce o grão nesses 

pontos e voltam fertilizantes. Nós temos o grão do Mato Grosso que desce até Araguari, vai 

até Vitória, desce com a ferrovia, volta com o fertilizante para a região de Uberaba, e esse 

vagão é aproveitado nesse setor. Nós temos o Norte do Paraná, que é extremamente forte, 

então, desce o grão do Norte do Paraná, também do Oeste do Paraná de Cascavel, para o porto 

de Paranaguá em São Francisco, retorna esse fertilizante para a parte interiorizada. Então, os 

pontos de transbordo e esses armazéns são focados principalmente nesses locais. A 

localização existe e eles contando com esses pontos. 

      

O problema é mais em questão da infraestrutura e da qualidade, não da localização. 

Não, entendo que não. Vamos dizer, hoje, como eu já disse anteriormente, a questão de 

investimentos, o negócio de [palavra inaudível], para você desenhar a malha de um modo 

diferente, tem que ser algo investido em conjunto, onde tem uma oportunidade, como a FCA 
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fez em Pirapora, para escoar para Vitória. Ela encontrou, naquela malha que estava 

desativada, uma oportunidade, refez, melhorou alguns trechos, tal. E foi uma coisa em 

conjunto com outras empresas. Mas, tirando isso, eu acho que os pontos, mesmo, não 

dependem de uma nova malha e sim de investimentos nesses locais já existentes. 

 

E, só aproveitando a pergunta: na sua opinião, você acha que nas empresas, é comum 

ter esse pensamento mais global de envolver todos os fornecedores, quando é planejado 

algum ponto de transbordo, um armazém, alguma coisa nesse sentido, ou um 

investimento? 

Sim. Porque os investimentos que a própria ferrovia faz, que os ferroviários fazem, são altos 

investimentos. Então, ela tem que, de alguma forma, garantir que os principais players dela 

estejam lá. Eles fixam, de certa forma, em contrato. Ou em acordos mais firmes, tipo, 

lançamento de contratos de longo prazo. 

 

A outra questão: em relação aos custos totais de se fazer um transporte multimodal 

porta a porta, são suficientemente mais baixos que em relação ao transporte feito 

somente por meio rodoviário de maneira a incentivar essa multimodalidade? Você acha 

que realmente... 

Eu discordo. Porque, o que ocorre? Se você considerar o fator nível de serviço e quebra, nessa 

conta, eu acho que fica muito estreito esse diferencial financeiro. Porque, se você registrar só 

o que você tem em trânsito como um fator financeiro mesmo, e também a quebra, que você... 

Chegam a ser milionárias, em alguns casos, essa conta não fica tão vantajosa. 

 

Então, na sua opinião, o que acaba sendo um diferencial para vocês continuarem a 

utilizar? 

A escala e segurar preço de frete rodoviário, porque a gente trabalha na modalidade spot. 

 

Entendi. Fazer uma espécie de head, então? 

Uma espécie de head, perfeitamente.  

 

Outra afirmação: é elevada a quantidade de produto perdido durante o transbordo e 

remessa e retorno de armazéns. Eu acho que você já respondeu um pouquinho nas 

questões anteriores. Mas, se quiser comentar mais alguma coisa. 
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Não, é isso mesmo. Eu acho que a questão da baixa qualidade da troca de vagões, a 

armazenagem não tem uma estrutura adequada, o próprio controle da armazenagem não é 

bem feito, em alguns pontos. Então, eu acho que isso justifica muitas quebras. 

 

Em relação, agora, ao item informação. Uma das afirmações talvez seja o seguinte: 

existem a mesma facilidade de se obter informações sobre a localização da carga durante 

o transporte multimodal, que no caso de um transporte unicamente rodoviário. Você 

discordou. Você poderia explicar um pouquinho? 

Porque a localização de vagões, quando você faz um acordo com a ferrovia, ela não te garante 

a praticidade[?] desse vagão. Quando você faz qualquer acordo com a ferrovia, ela vai chegar 

e falar o seguinte para você: “-Eu te dou o volume, eu te dou o vagão, o tempo médio de 

trânsito pode girar em torno de tanto.” Ele não escreve. Quando o vagão está em trânsito, ele 

te aponta o local do trânsito onde ele está e fala a previsão de chegada em circulação. Não 

necessariamente ele vai falar: “-Ah, eu tenho um ponto de parada na estação X.” Para ele 

trocar de máquina. Ele tem a troca de locomotivas por uma série de questão de trecho. O que 

acontece? Quando você tem uma composição que sai de um ponto A para um ponto B, a 

ferrovia tem uma série de quesitos topográficos diferentes. Então, você tem o trecho de serra, 

o trecho de planalto, o trecho de subida e o trecho de decida. As locomotivas da ferrovia são 

reguladas de forma diferente para elas terem melhor desempenho, menor quebra e menor 

consumo de diesel. E, quando chega nesses pontos de trânsito, troca a locomotiva e os vagões 

param. E não necessariamente aquela mesma composição vai seguir adiante. Ela pode ser 

cortada e o seu vagão pode ficar lá. E ela não te dá a garantia que o seu vagão vai chegar. Os 

caras te falam em termos de trânsito. 

Então, voltando a questão, a garantia na multimodalidade, você tem um fator de incerteza 

extremamente grande, que é a ferrovia. Então, o rodoviário, o que ele te garante? Você tem a 

placa do caminhão... Geralmente, os grandes transportadores têm o serviço de rastreamento 

do lado do caminhão, o tempo de trânsito é mais garantido e você pode saber que o 

caminhão... Geralmente, em trechos longos como Paraná e Mato Grosso, que são dois dias de 

trânsito. Enquanto o produto está no caminhão, no máximo com um telefonema eu descubro 

onde ele está e rapidamente. Mas quando o produto está dentro do vagão, nem sempre consigo 

localizá-lo com a rapidez e a confiabilidade que eu gostaria. 

Se o caminhão não chegou no terceiro, quarto dia, você liga para o transportador, ele vai te 

dar a localização daquele caminhão, ou se o caminhão quebrou, ou, de qualquer forma. Você 

trata a exceção de maneira efetiva. 
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Na ferrovia, isso não acontece? 

Na ferrovia, não, isso não acontece. E o transbordo é um ponto seguinte: ele vai carregar de 

acordo com a disponibilidade de caminhão que ele vai ter. Então, você tem uma certa 

absorção dessas incertezas, um transbordo, se você chega em uma grande região onde eles 

descarregam, você consegue dar vazão no rodoviário, nas ferrovias, você pode ter certeza. 

 

E que, no caso, a ferrovia, você acha que tem condição de melhorar essa qualidade de 

informação e, principalmente, é importante melhorar? Ou o que tem já é suficiente para 

o trabalho? 

Entenda o seguinte, hoje tem uma... Isso é uma reclamação de grandes usuários da ferrovia. 

Eu acho que tem condições de melhorar, se ela se dispor a organizar melhor o 

desenvolvimento da partida e tiver o compromisso de: aqueles vagões blocados que saíram, 

chegarem. Ela perde em desempenho, mas ganha em qualidade pelo serviço que está 

prestando para você. Como ela perde no quesito operação, ela não tem interesse de mudar. 

Hoje, esses grandes transportadores querem mudar isso, principalmente com a questão do... 

Não só do usuário independente da ferrovia que envolve a questão monetária, mas também no 

nível de serviço. A ferrovia tem condição, mas ela perde em operação, ela perde em escala. 

Mas ela tem condições de melhorar, sim. Basta ela ter o interesse em fazer isso, claro que 

adequando tarifa, discutindo com todo mundo. Mas a margem dela é extremamente grande, 

ela teria condições disso. 

 

E você vê algum tipo de iniciativa por parte da ferrovia em termos de, por exemplo, 

colocar GPS, alguma coisa, que está tendo uma informação on-line, por exemplo, de 

onde está o vagão, não está? 

Até onde eu sei, isso já foi falado, já foi discutido com a gente, houve um interesse e houve 

um projeto da ferrovia em colocar tags em vagões, onde ele passa pelos pátios, nos trechos e 

registra em que local ele passou, em que tempo ele passou e em que sentido ele passou. Só 

que houve um problema muito grande, que isso é um problema que a ferrovia tem, 

infelizmente, de avaria de tags, porque está exposto ao tempo e principalmente vandalismo. 

Eles tentaram dispor isso, agora eu não sei. E também teve uma questão de custo, que parece 

que essa história da frota era grande. Mas essa questão de vandalismo foi que inviabilizou. 

Mas eles tiveram já e parou. 
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E a questão dos postos de transbordo e armazenagem, como é que funciona esse fluxo de 

informação? Normalmente é o prestador de serviço que passa? Tem o funcionário da 

empresa que controla? 

O prestador de serviço manda o nível de estoque que tem lá, a relação do que chegou e do que 

saiu e, geralmente, a empresa também bota a pessoa para controlar o que chegou e o que saiu. 

Justamente para ter o fluxo de notas que chegaram, o fluxo de notas que saíram, saber o que a 

ferrovia entregou ou não entregou, para bater o controle da ferrovia com o transbordo. 

 

Certo. E a questão do nível de investimento, você acha que é alto, realmente, por parte 

dos fornecedores? Você expõe aquela média, digamos, aqui. Qual é a tua concordância? 

Na questão da multimodalidade? 

 

Da tecnologia da informação na multimodalidade. 

Olha, a questão de transbordo, eles controlam aquilo como se fosse um grande armazém. Eles 

não vêem interesse de melhorar a questão dos valores, botar um portal, uma... 

 

Uma disponibilidade on-line, uma coisa assim. Ele é mais por e-mail, Excel. 

Isso, e-mail, Excel, um arquivo TXT, com uma grande relação. E, na ferrovia, eles botam um 

call-center e mandam um arquivo diário com as posições. Só que esse controle que você disse 

anteriormente, on-line, de vagões, acho que agregaria valor. É, isso, eles fazem o básico 

dentro do nível de serviço que eles já têm. Mas é insuficiente. Eles fazem de uma maneira 

média. 

 

Mudando um pouquinho o assunto, a sua empresa pertence a alguma entidade ou a 

algum órgão representativo de classe, ou governamental, que vocês são chamados 

regularmente para discutir questão de investimento em logística no Brasil, o próprio 

PAC, um planejamento futuro, ou do governo, ou prefeitura? Ou vocês querem, por 

exemplo, o impacto pode estar no trânsito, não dá, corrigir um trânsito ferroviário na 

própria cidade, emissão de gás carbônico? 

É, o que a XXX é ligada e ela faz parte, é a Anut, a Associação Nacional dos Usuários de 

Transporte, que levanta várias bandeiras. Ela levanta a bandeira dos investimentos do PAC, 

levanta a bandeira do usuário dependente da ferrovia, levanta a bandeira do gás carbônico, 

inclusive o presidente esteve em Copenhague. Levanta também a questão, junto à ANTT, 

envolvendo peso em balança de caminhões rodoviários. Ela é ativa e trata exclusivamente dos 
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interesses das associadas, os embarcadores. Claro, isso é importante falar: como são grandes 

empresas que estão ligadas lá: Bunge, Votorantim, Arcelor Mittal, Gerdau, o que o pessoal 

tem como interesse? Fazer que o negócio prospere, mas que o Brasil saia ganhando, 

infraestrutura portuária. Então, a gente fala de investimentos de grande porte da malha de 

atendimento à logística nacional. Então, acaba não entrando em searas municipais, melhorias 

de trânsito local, mas sim na malha rodoviária que atende os grandes escoamentos de carga. 

 

Em questão, agora, das agências regulatórias do governo, por exemplo, Agência 

Nacional de Transporte Ferroviário, DNIT, Denatran, enfim. Você afirmou aqui que 

não concorda que elas cumprem com o seu papel. Você poderia explicar um pouquinho 

melhor? 

Eu acho, Riquetti, o seguinte, eu digo isso pela ANTT, que é o que nós temos muito contato. 

A ANTT é ligada realmente aos órgãos governamentais e eles têm o interesse de regular o 

negócio. O fato de regular não é simplesmente fazer um negócio neutro. Eu entendo que é 

fazer um negócio bom para o brasil. Ela tenta arbitrar para o Brasil. E quando a gente fala de 

um caso específico que envolve o modal ferroviário, é abertura do ramal da baixada santista, 

que liga até o Vale do Ribeira. Houve negociações, houve conversa inclusive com o 

presidente da ANTT. Mas você vê o viés político e não o interesse em fazer o negócio andar. 

Isso, por exemplo, quantos caminhões poderiam tirar da rodovia? Financeiramente, talvez não 

seja o melhor negócio para os embarcadores. Mas, para o Brasil, é um negócio muito 

interessante. Por quê? É um patrimônio nacional, dá escala, existem empresas interessadas e o 

viés político fala mais alto. 

Eu acho que ela regula, ela tem que buscar o que é melhor para a nação, tem que regular o que 

é bom entre partes diferentes. Mas ela bitola a ação, e ela busca algum viés político. Então, 

em uma reunião que nós tivemos, você percebe que foram deputados, foram prefeitos, foi o 

próprio presidente da agência. Mas o negócio não anda. Isso é uma discussão de anos. Então, 

eu acho que ela não cumpre o papel dela de ser efetiva com o que ela se propõe a fazer. 

 

E a questão das agências, você acha que essa estrutura que... Desculpa. 

É, tinha um ponto. 

 

Não, pode falar. 

Um outro ponto que realmente me deixa até constrangido, é a questão do uso do Vale-Pedágio 

nas rodovias nacionais, que tem o Denatran, que é um órgão que acompanha, que é a questão 
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do peso de balança, que é um órgão que acompanha, a Anut tem frente nisso. E as empresas 

que participavam da Anut, em nenhum momento elas externaram o seguinte: “-Ah, eu não 

quero fazer.” Elas falavam: “-Eu quero saber como eu tenho que fazer no peso de balança. 

Ou vai para o pedágio? Porque eu tenho três empresas homologadas no Brasil e eu não 

posso dar para o meu transportador destacar um documento de transporte que eu estou 

pagando pedágio para ele, que eu estou pagando frente.” E o cara fazer esse processo sem 

depender de uma empresa que faz o embarcador entregar um cartão para o cara garantir a 

viagem, sendo que não existia infraestrutura necessária no nosso país para isso. Então, esses 

são pontos que deveriam ser efetivados para ajudar o processo e não ajudam. E as agências, os 

órgãos governamentais, de modo algum são efetivos para tomar uma decisão rápida. 

 

Ok. E ainda em relação a essa estrutura que as agências têm hoje, por exemplo, 

dividindo: uma agência responsável por parte rodoviária, outra, ferroviária, outra 

hidroviária. Você acha que favorece o planejamento da malha logística brasileira? O 

ideal seria, por exemplo, ter uma mais centralizada, ou elas trabalharem mais em 

conjunto? 

Eu acho que as agências, quando você fala de Antaq, a ANTT acaba cobrindo transporte 

rodoviário e ferroviário, eu acho que elas, atuando de modo diferente, não é o grande 

problema. O problema é o como o Ministério do Transporte conduz isso aí. O Ministério do 

Transporte, junto com o Governo Federal, eles tinham que andar de maneira conjunta. Que 

você percebe que até em um evento que houve na Fiesp, onde foi exposta a questão do 

transporte ferroviário, você percebe que a Antaq foi escanteada, jogada de lado, comparado 

com a ANTT. Então, eu acho que a mão do governo no negócio tinha que ser mais efetiva em 

fazer os dois conversarem. Porque a Antaq cumpre o papel dela, em regular o transporte 

ferroviário. Mas o governo não ajuda. Eu acho que ele, como líder, tinha que dar a nota para o 

pessoal seguir em frente. Eu acho que a questão de ser uma agência só não faz. Todos esses 

pontos políticos são o que atrapalha. 

 

Em questão dos gargalos, você acha que tem mais alguma coisa que você queira 

acrescentar, mais algum ponto relevante que tenha? Você citou, por exemplo, a parte do 

transbordo, que eu acho que pelas suas informações, está o grande gargalo. Tem mais 

alguma coisa que você acha importante? 

Não, eu acho que tudo o que eu já tinha citado antes de quebras, transbordo, transporte 

ferroviário, isso já contemplou tudo o que eu queria. 
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A sua empresa normalmente se preocupa com variáveis, como emissão de gás carbônico, 

ou redução do questionamento urbano no momento da escolha do meio de transporte? 

Não, hoje não. Eu acho que até algum tempo pode ter uma forma de mensurar de maneira 

mais direta. Mas eu falo: a ideia de usar a ferrovia é uma maneira mais adequada de 

transportar, nós entendemos, que indiretamente acompanha isso. (Ok, não é drive.) Não é um 

drive de decisão. Mas é uma maneira que a empresa entende, que ela dá escala melhor para o 

modal[?] dela. Dá um melhor direcionamento para a quantidade de volume que ela transporta. 

Mas não é uma variação. 

 

Existem, na sua opinião, muitas barreiras fiscais, tributárias e legais na questão do 

transporte multimodal? 

Olha, Riquetti, eu entendo que sim. Hoje, quando você fala de emitir diversas notas fiscais 

para o vagão sair, para você compor nota na saída do transbordo... Porque você carrega o 

vagão, você tem que emitir várias notas quebradas para formar um lote no momento de saída 

do caminhão, para... Um vagão com X toneladas tem que ser dividido em 20 notas para, 

quando for expedido um caminhão, ter as notas de acordo com o peso que ele está saindo. Isso 

é um absurdo. Você fala da questão do CT eletrônico. Isso é um grande processo que vai 

ajudar a tirar os transportadores que, hoje... Nós sabemos que existem transportadores, como 

em qualquer outro negócio, o cara que abre o negócio esse ano, não recolhe nenhum imposto 

no ano que vem ele abre outro CNPJ e vai seguindo dessa maneira. Então, essas são barreiras 

fiscais, que eu entendo, que prejudicam um bom transportador e o péssimo transportador, são 

barreiras que prejudicam o andamento da operação de maneira organizada. 

Então, quando você fala de todos esses créditos e débitos do ICMS, que você faz o cara 

viabilizar, ao invés de emitir o CT a pagar, ou o CT pago, olhar onde ele se credita, onde ele 

vai usar o crédito de imposto que ele tem disponível... Eu acho que esse tipo de questão não 

deveria estar em discussão no momento do transbordo, no momento do carregamento. 

 

E essa questão de crédito, na hora dessa decisão tributária, tem impacto grande no 

planejamento de vocês, hoje? 

Sim. Então, o que acontece? Hoje, na verdade, é uma maneira, vamos dizer, básica, mas é 

uma forma que é tratada. A coisa de nove meses atrás foi definida junto com... Entre a de 

planejamento tributário e nós da logística, entre quais estados de origem e quais estados de 

destino, nós deveríamos favorecer um Incoterm, ou o CIF ou o FOB, ou qualquer um dos 
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dois, dependendo do local. Olhando o quê? Quanto crédito nós tínhamos disponível no estado, 

para justamente poder utilizar. E isso é levado em consideração para fazer os [palavra 

inaudível[ de transferência. Processos entre plantas. Então, eu acho que esse tipo de decisão, 

quem sai perdendo é o estado. Não só o estado, a Federação. Que é muito dinheiro envolvido 

em um controle totalmente pesado, difícil de ser rastreado, que eu acho que algumas atitudes 

com alguns atos como o CT eletrônico, vão fazer isso terminar. 

 

Ok, obrigado. Por fim, tem mais algum processo que você acha relevante comentar, em 

relação à multimodalidade, algum ponto, algum item, alguma coisa que tenha um 

impacto no desempenho financeiro da empresa? 

Olha, eu acho que não no impacto financeiro. Mas, um ponto que deveria ser cada vez mais 

explorado, eu acho que não é explorada a questão do transporte hidroviário, multimodalidade 

para transporte hidroviário. Então, tudo o que a gente ouve na mídia, você fala: “-Estão 

aumentando o número de hidrovias. Existem empresas, como a Caramuru, que usa transporte 

hidroviário.” Mas, realmente, é uma operação com dificuldades para você operacionalizar por 

quebra e por tempo de trânsito, apesar do transporte hidroviário ser muito garantido, é um 

transporte muito fixo, muito correto. Mas isso não faz parte, hoje, da realidade do que a gente 

executa. E, aliás, eu entendo que é algo distante. Apesar de que o único transporte que nós 

fazemos hidroviário é Rio Grande e Canoas. Então, o fluxo é fechado, descarrega na nossa 

planta. Então, existe uma infraestrutura extremamente favorável. Tirando isso, a gente não vê 

outra possibilidade e, se caso surgisse, seria muito bem-vinda. 

 

Ok. Tem mais alguma coisa? 

Não, eu acho que é isso mesmo. 

 

Obrigado, Alberto, pela colaboração. Então, encerramos por aqui. 

 

FIM DA ENTREVISTA 

 

Observação: A pedido dos outros dois entrevistados, não foi feita a transcrição da íntegra de 

suas entrevistas. Apenas foram selecionados alguns trechos que foram publicados no presente 

trabalho após a anuência destes entrevistados.  


