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TRANSPORTE VOLUME II

INTRODUÇÃO

1. O IDEOGRAMA CHINÊS

O ideograma chinês para carroça (meio de trans
envolvente ou abrangente sobre ela fornece a palavra para 
da importância da logística na tática desenvolvida através de
história chinesa.

Esta obra é a continuação do livro TRANSPORTE V
Venezuela, em 2002. Portanto, os conceitos enfocados an
neste compêndio, havendo, no entanto, uma relação de conte

Intitulado TRANSPORTE Volume II, este livro recebe
logísticos que interferem direta ou indiretamente na funç
ferramentas ao gerente executivo que se defronta com os cr
Temas importantes como gestão, processos, administraçã
gerenciamento de cadeia de suprimento (Supply Chain
monitoramento, tracking, embalagens, armazenagem, tecnolo
estão sendo comentados e colocados à discussão.

Prioritariamente, estão sendo colocados, neste comp
TRANSPORTE Volume III as referidas sugestões estarão sen

Este livro está direcionado e faz parte do currículo a
curso de pós-graduação de Gerência Executiva de Transp
desenvolvido no Ministério da Defesa / Exército Brasileir
Interamericana de Transporte (CIT); MBA em Gerên
desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Pós-graduação do 
Logística e Transporte para Gerente  Executivo (CELTEM
Estados Unidos. Portanto, tem características de uso intern
pensamentos, técnicas, processos, opiniões, doutrinas, mo
organizações como exemplos demonstrativos para reflexão.

2. GERÊNCIA COGNITIVA E EMOCIONAL
O ser humano, num certo sentido, possui dois 

conseqüência, dois tipos de inteligência: racional e emocion
esta obra está voltada para a gerência cognitiva e a gerê
serem destacadas e abordadas academicamente e em muito
na prática devem atuar em conjunto e de forma combinada
executiva.
3
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 Management), customização,
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s momentos de forma separada,
 para o êxito de uma gerência
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Os sentimentos são indispensáveis nas decisões racionais, propiciando soluções
mais adequadas onde a lógica fria pode ser melhor utilizada, pois o cérebro emocional está
sempre tão envolvido no gerenciamento de qualquer tarefa quanto o cérebro racional. Isto
nos leva a aprender a conviver e melhor  harmonizar cabeça e coração.

3. MERCADOS E MUDANÇAS
Quanto aos mercados externo e interno, estes  solicitam, cada vez mais, produtos

inovadores, o que vem exigindo de Estados, dos processos educacionais e das empresas um
envolvimento marcante e definidor de sua sobrevivência no mundo progressivamente
globalizado.

O poder público, com incentivos fiscais e financeiros, as Instituições, Fundações e
Organizações envolvidas no processo educacional do país vem refletindo profundamente
sobre a sua participação no contexto nacional, buscando novas alternativas efetivas para
capacitação dos recursos humanos para os desafios do hoje e do amanhã.  As empresas,
lugar principal da inovação, compartilha com as duas bases anteriormente citadas nessa
grande responsabilidade, entretanto é a atividade empresarial que desponta com destaque
nessa transformação.

Em chinês, a palavra TRANSFORMAÇÃO é escrita com dois diagramas.
Isoladamente, o primeiro quer dizer AMEAÇA e o segundo DESAFIO. Na verdade, toda
transformação é, sem dúvida, a combinação desses dois fatores.

Não há nenhuma ação única que faça isso acontecer, mas sim um conjunto de
atividades e processos, envolvendo o Estado, Instituições, Organizações, Empresas, enfim
grupos organizados que contribuem para que esse objetivo seja atingido.

Foram inovando de forma sustentável e responsável, que algumas empresas
conseguiram impressionantes resultados e venceram as diferentes crises enfrentadas ao
longo de suas existências. Pode-se considerar os seguintes exemplos atuais: o faturamento
da General Motors supera o Produto Nacional Bruto (PNB) da Dinamarca; a Ford consegue a
mesma façanha em relação à África do Sul e a Toyota em relação à Noruega (Ramont, 1998,
citado por Giovani Alves em “Dimensões da Globalização”). A Wal-Mart fatura US$ 220
bilhões por ano, importância superior à soma do Produto Interno Bruto (PIB) de 169 dos 192
países do mundo (revista Veja, março 2002).

No Brasil, somente as cinco maiores redes de supermercados do Brasil (Pão de
Açúcar, Carrefour, Sonae, Bompreço/Ahold e Sendas) controlavam, em 2001, 39% de todo o
mercado nacional do setor.

“A razão cardeal de toda superioridade humana é, sem dúvida, a vontade. O poder
nasce do querer” (José de Alencar).  O querer gerencial nas empresas vem transformando o
país e dividindo-o em duas partes bem definidas: os que querem e inovam e aqueles que
pararam no tempo.

 A experiência gerencial, por sua vez, é uma professora severa, porque primeiro dá o
teste para depois dar a lição.  O continuísmo e a falsa sensação de estabilidade estão
próximos do obsoletismo, que pode conduzir ao caos. Sobre o caos nada se constrói. A
experiência sem a inovação é cerceadora, porque condiciona a ação aos padrões testados e
a burocracia, inimiga universal da criatividade.

Evoluir significa romper paradigmas. Significa, ainda,  transformar, crescer, gerar
novos acontecimentos e novas perspectivas.

Abraham Lincoln, sobre o assunto, disse: “Os dogmas do passado tranqüilo são
inadequados para o presente turbulento. Esta época está assoberbada de dificuldades e
precisamos mostrar-nos à altura da situação. Como a nossa situação é nova, temos que
pensar de modo novo e agir também de modo novo”.

O gerente executivo deve preocupar-se com a rotina negativa, ou seja, aquela que
leva à acomodação. O apego à rotina negativa, a cega obediência a normas e procedimentos
padronizados limitando a qualquer tipo de flexibilidade, a formalidade e não a essencialidade,
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o processo e pessoas e não aos resultados produzidos pelos mesmos, somente o passado e
o presente e quase nunca ao futuro são condições quase determinantes ao insucesso.

A gerência total, cognitiva e emocional, ferramenta indispensável ao gerente
executivo, pode ser afetada pela rotina negativa. O QI (Quantitativo de Inteligência) não é
fator de sucesso absoluto, mas sim, segundo pesquisas, cerca de 20%, o que deixa
aproximadamente 80% para outras variáveis determinantes do êxito. Considerar os
resultados acadêmicos de um profissional fator determinante para a organização é um erro
crônico.  Dependência e imaturidade, pessoas muitas vezes intelectual e tecnicamente
superiores, mas emocionalmente e psicologicamente infantis, não são seguramente os
melhores gerentes executivos. O primeiro lugar nos bancos escolares não garante o sucesso
gerencial e o lucro na empresa.

A humanização da organização é fator imprescindível na inovação. Ao converter-se
numa máquina orientada para eficiência de conceitos e estruturas predeterminados, a
organização desumaniza-se criando profundas frustrações nos recursos humanos.

O homem alcança aquilo que consegue imaginar.  Albert Einstein acrescentava que
“A imaginação é mais que o conhecimento”.  A inovação é a irmão gêmea da imaginação.  Na
organização, o gerente executivo deve ter consciência do peso de cada transformação a ser
implementada. A imaginação e a criação devem ser factíveis e necessárias. Para conquistar
seu objetivo, sugere-se refletir sobre as palavras de Chateaubriand, em O Gênio do
Cristianismo: “Não há coisa impossível ao homem arrastado por uma convicção íntima”.

TRANSPORTE Volume II está dividido em capítulos e tem uma estrutura semelhante
em cada um deles. Diferentemente do Volume I, não haverá ênfase em antecedentes
históricos, aspectos técnicos e dados básicos para planejamento, apesar de haver alguns
comentários a respeito.  O conteúdo de cada capítulo está basicamente dividido em temas
correntes e temas para reflexão, buscando oferecer um repertório de assuntos voltados à
inovação, otimização de recursos e a humanização das organizações.

Por apresentar características interativas, a todo leitor se convida a participar
efetivamente no processo ativo de troca de informações através do e-mail:
felippes@hotmail.com.

Administrar é dinamizar oportunidades. O gerente executivo será sempre exigido
para tratar incertezas e habilidades para intervir na cultura da organização, adequando-a aos
estágios de crescimento auto-sustentado. “A capacidade pouco adianta sem a
oportunidade”(Napoleão). Saboreie esta oportunidade de interagir e seja bem-vindo ao
mundo logístico dos transportes e seus periféricos.

“A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto e muda-se a dureza do seu rosto”
(Eclesiastes 8-1)

mailto:felippes@hotmail.com
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CAPITULO I

POLÍTICA E ESTRATÉGIA DE TRANSPORTE – PET

“Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau,
pois pelo fruto se conhece a árvore” (Mateus  13-33)

Pode-se considerar curioso o nome Brasil. Muitos pesquisadores afirmam que sua
origem é advinda de visitantes pré-colombianos às Américas.  Brzl, acrescentando-se à
palavra as vogais complementares, significa “ferro” em fenício, hebraico e aramaico, e
significava, naquela época, de acordos com os registros históricos, uma terra rica em ferro
existente no mar Exterior ou além dele.

Este nome também foi empregado pelos povos originários da Inglaterra e Irlanda,
que sofrendo declinações se transformou em “hy” (ou “high”, alto) Brasil, sendo “hy”
possivelmente uma forma aproximada da palavra ilha.

Os fenícios tinham uma política: buscar novas fontes de riquezas. Adotaram uma
estratégia: navegar pelo mar Exterior em busca de novas riquezas. Há muitas provas de que
isso foi verdade e que os fenícios cumpriram com sua política e estratégia.

Uma delas é que o nome Brasil já era bem conhecido quando foi descoberto por
Pedro Álvares Cabral, em 1500.

Numerosas pedras com inscrições em fenício e cartaginês encontradas ao longo das
margens do rio Amazonas e nas selvas brasileiras, descrevendo viagens de Tiro ou Cartago,
ou mensagens de agradecimento aos deuses, têm sido classificadas como brincadeiras. Que
brincadeira cara e perigosa e feita por brincalhões capazes de escrever em fenício antigo!

A pedra da Paraíba, encontrada em 1872 no estado  que tem aquele nome,
descrevia em fenício uma expedição de 10 navios de Sidon, na Fenícia, que navegaram por
cerca de dois anos e que tiveram como sobreviventes somente sete homens e três mulheres.

Outras provas existem em países americanos que também atestam estratégias de
antigos povos em cumprir seus objetivos políticos, tais como a pedra rúnica de Kensigton,
que descreve uma expedição dos Vikings aos EUA e em Mechanicsburg, Pensilvânia, onde
foram descobertas mais de mil pedras que trazem marcas aparentando ser das fenícias, ou
ainda, as inscrições no túmulo pré-histórico de Bat-creek, Tenessee, descoberto no final do
século XIX, entre muitos outros exemplos.

A logística e os transportes sempre foram básicos para o desenvolvimento dos
povos. Guardando a devida proporção e realidade, a política (o que fazer?) e estratégia
(como fazer?) são elementos constituintes de qualquer evolução.

Assim o homem chegou a Lua. Conseqüência de uma política e de uma estratégia
arrojada. Contudo, a origem da busca dessa evolução teve como origem um episódio
interessante. Três dias depois da fracassada e desastrosa invasão da Baía dos Porcos,
Cuba, em abril de 1961, um severo Kenedy, presidente dos EUA,  convocou Johnson para
uma sessão de quarenta e cinco minutos, seguida de exaltadas diretrizes estratégicas de
governo (20 de abril de 1961) e uma ordem para que seu vice verificasse se: “Temos alguma
chance de derrotar os soviéticos colocando um laboratório no espaço? Ou fazendo uma
viagem ao redor da Lua? Ou aterrisando um foguete na Lua? Ou mandando à Lua um
foguete tripulado por um homem, que retornasse à Terra? Há algum outro programa espacial
que nos prometa resultados dramáticos e com qual possamos vencer? “ (Paul Johnson,
Tempos Modernos,  pg 531).

Outra consideração importante em relação à política e a estratégia de muitas
organizações teve sua origem na Revolução Industrial.

A correlação entre produtividade e salário com gratificações elevadas é um erro que
persiste ao longo dos tempos.

A produtividade deve ser cada vez mais correlacionada com a satisfação do trabalho
realizado.
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Outra falácia que interfere no delineamento de políticas e estratégias de uma
organização é crença de que tudo se resolve com leis. Os exemplos norte americanos abaixo
falam por si só:

- Em Minnesota, na cidade de Pine Island, um homem deve tirar o seu chapéu
quando encontrar uma vaca;

- Na Califórnia, quem descascar uma laranja em quarto de hotel estará infringindo a
lei;

- No Kentucky, as esposas precisam de licença do marido para mudar os móveis de
lugar, em suas casas;

- Na Flórida, há uma lei que exige que se tome banho vestido. Mesmo na banheira
de casa;

- Em Michigan, os crocodilos não podem ser amarrados a hidrantes;
- Em Detroit, dormir em banheira é ilegal;
- Em Denver, por outro lado, ninguém pode usar máscaras;
- Em Cleveland, dois homens não podem beber na mesma garrafa, em um bar;
- Em Natchez, Missouri, os elefantes são proibidos de beber cerveja;
- Em Indiana, é proibido tomar banho no inverno;
- No Alabama, não se pode comprar amendoins depois do pôr do sol;
- Em Oxford, Ohio, as mulheres não se podem despir de frente do retrato de um

homem;
- Em Portland, Oregon, ninguém pode entrar de patins em banheiros públicos.

MATOS, Francisco G, Desburocratização, pg 61

Decidir é posicionar-se em relação ao futuro. A política gerencial nos indica o que
fazer e a estratégia como fazer o que foi delineado pela política.  O que se planta hoje, é o
que se colhe amanhã. A decisão é a rotina do gerente executivo. Não importando sua
dimensão, ela estará sempre revestida de talento. O gerente executivo deve dominar o seu
talento e assim, este será amigo da organização e da humanidade. Se for dominado pelo
talento, este será amigo da vaidade.

TEMAS CORRENTES

1. STRCTO SENSU E LATO SENSU

Uma resistente ineficácia na transformação do conhecimento em riqueza persiste no
Brasil. Mesmo com uma produção cientifica grande e relevante, a transferência de tecnologia
e a troca de conhecimentos entre universidades e empresas não acontecem de forma
estrutural e sistemática, embora pesquisadores acadêmicos e executivos não se estranhem
mais como há vinte anos. Universidade e mercado andam como dois atacantes com medo de
passar a bola para não perder a artilharia. Jogam em uma equipe que não faz gols. Nesse
campeonato sem graça, parece haver um time com uma dupla de jogadores inteligentes: os
cursos de MBA e as empresas preocupadas com o aperfeiçoamento de seus gestores.

Sigla para Master of Business Administration, o MBA mais antigo é o da Universidade
de Harvard, criado há quase cem anos. 0 primeiro MBA brasileiro nasceu em 1982, no
Instituto Coppead, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Embora haja diferenças
importantes entre os cursos no mundo todo, eles tem objetivos em comum: criar gestores
excelentes. Em geral, os programas de MBA tem cunho generalista, mesmo aqueles
inseridos em áreas especificas como finanças ou marketing, pois o que se busca oferecer são
conhecimentos amplos de diversas áreas, fundamentados, preferencialmente, em
experiências concretas.

Na Venezuela, o primeiro MBA foi implantado em 2000 no Instituto de Investigação e
Pós-Graduação, Caracas, por um Oficial do Exercito Brasileiro
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 Somente em 2001, o MBA entrou em uma resolução do Conselho Nacional de
Educação do Brasil, que o definiu como um curso de pós-graduação lato sensu. Isso o
distingue dos mestrados stricto sensu, voltados para a formação de professores e
pesquisadores, ou seja, profissionais do mundo acadêmico. Os lato sensu são cursos de
especialização, que exigem dedicação parcial e não servem para o ingresso na carreira
universitária. Eles existem para, praticamente, todas as áreas do conhecimento, e suas
características pedagógicas e programáticas dependem apenas das instituições que os
oferecem. Isso quer dizer que se uma delas criar um curso lato sensu de matemática
financeira ou de psicologia comportamental e chamá-lo de MBA, ela não estará infringindo
a legislação em vigor.

Existe ainda outra modalidade de curso de pós-graduação voltado para o
mercado: é o MPA, Mestrado Profissional em Administração. Trata-se de um curso stricto
sensu, com duração média de dois anos e exigência de elaboração de dissertação de
mestrado, que tem de ser apresentada como conclusão. Esse programa é direcionado
para quem não pretende seguir carreira na universidade, embora, eventualmente, possa
habilitar quem o fez para um ingresso na carreira acadêmica. Por conferir diploma de
mestre, o MPA é autorizado, reconhecido e avaliado pelo MEC, como todo curso stricto
sensu no Brasil.

Já os cursos lato sensu são bem mais curtos e tem objetivos diferentes. Eles são
destinados aqueles que estão há tempos longe dos estudos e querem sistematizar
conhecimentos adquiridos na prática ou aqueles que pretendem migrar de uma área técnica
para uma área gerencial. dos cursos lato sensu, o MEC exige apenas algumas condições
básicas de funcionamento e carga horária mínima de 360 horas, mas não os avalia, já que
eles não conferem título, apenas um certificado de conclusão. Isso significa que em caso de
informações especificas sobre um MBA, terá de se basear em avaliações não oficiais.

 PIZA, Antonio S. T. Agenda XXI, TB editora ,2002: P.26 e 27.

2. TRANSPORTE: FUNÇÃO ESSENCIAL
Sem transportes, produtos essenciais não chegariam às mãos de seus

consumidores, indústrias não produziriam, não haveria comércio externo. Qualquer nação fica
literalmente paralisada se houver interrupção de seu sistema de transportes, além disso,
transporte não é um bem importável. No caso de um país de dimensões continentais como o
Brasil, este risco se torna mais crítico.

O transporte é um serviço que viabiliza os demais setores, afetando diretamente a
segurança, a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico do país.

Segundo estimativas retiradas do Programa de Redução de Acidentes nas Estradas,
do Ministério dos Transportes e apresentadas pela Confederação Nacional dos Transportes,
em trabalho realizado em parceria com o Centro de Estudos em Logísticas da COPPEAD /
UERJ, os acidentes de trânsito no Brasil são o segundo maior problema de saúde pública do
País, só perdendo para a desnutrição. Além disso, 62% dos leitos de traumatologia dos
hospitais são ocupados por acidentados no trânsito.

–  Nas análises apresentadas indicam, adicionalmente, que o número de mortes  por
quilômetro em estradas brasileiras é de 10 a 70 vezes superior aquele dos países
desenvolvidos.

–  Com relação ao consumo de energia, estima-se que para cada dólar gerado em
nosso PIB sejam gastos cerca de 84.000 BTUs no setor de transporte. Nos Estados Unidos,
este índice é da ordem de 65.000 BTUs.
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A produtividade do transporte de carga no Brasil, medida a partir da quantidade de
toneladas quilômetro útil produzida por mão-de-obra empregada no setor, é de apenas 22%
daquela apresentada no sistema norte-americano.

Se houver erro de planejamento e falta de incentivo, corre-se  risco de se ter um
transporte incapaz de acompanhar o crescimento da demanda, gerando um possível colapso
do sistema. Alguns sintomas deste risco podem ser observadas na frota rodoviária com idade
média de cerca de 17,5 anos e locomotivas com idade média de 25 anos; estradas com
condições péssima, ruim ou deficiente em 78% dos casos; baixa disponibilidade de infra-
estrutura ferroviária; baixíssima disponibilidade de terminais múltimodais; hidrovias sendo
ainda pouco utilizadas para o escoamento de safra agrícola, etc.

Uma das mais importantes dimensões que normalmente se analisa no transporte de
cargas brasileiro é a econômica. É interessante ressaltar que um transporte eficiente
economicamente gera grande valor para o desenvolvimento regional e internacional de um
país. Dentro das questões econômicas, uma das mais importantes medidas é a produtividade
do setor. Com relação a esta medida, verifica-se uma grande deficiência no transporte de
cargas no Brasil.

A produtividade global do sistema de transporte de cargas brasileiro é ainda mais
baixo do que aquela encontrada para cada modal individualmente, ou seja, ao se fazer a
opção pelo uso intensivo do modal rodoviário, intrinsicamente menos produtivo, gera-se um
pior desempenho no sistema como todo.

DENSIDADE CIRCULATÓRIA
PAÍSES TERRITÓRIO ESTRADAS DENSIDADE CIRCULATÓRIA

(KM2) (KM) (DC)
BRASIL 8.547.404 1.980.000 23%
ARGENTINA 2.780.400 218.276 8%
URUGUAI 176.215 8.983 5%
PARAGUAI 406.752 29.500 7%
MERCOSUL 11.910.771 2.236.759 19%
VENEZUELA 912.050 84.300 9%
COLÔMBIA 1.141.748 115.564 10%
EQUADOR 272.045 43.197 16%
PERU 1.280.000 72.800 6%
BOLÍVIA 1.098.581 49.400 4%
CANADA 4.704.424 365.261 8%
EUA 9.629.047 6.307.584 66%
FRANÇA 543.965 892.900 164%
ALEMANHA 356.970 633.000 177%
JAPÃO 377.837 1.147.532 304%
DESENVOLVI
DOS 10.907.819 8.981.016 82%

Fonte: FELIPPES, Densidade Circulatória, 2000.

TEMAS PARA REFLEXÃO

1. Planejamento estratégico
2. A Geopolítica da América do Sul e a Logística.
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CAPÍTULO II

TRANSPORTE RODOVIÁRIO - TTC

TEMAS PARA REFLEXÃO

“Melhor  é um bocado seco, e com ele a tranqüilidade, do que a casa cheia de
vítimas com contenda” (Provérbios 17-1)

TEMAS CORRENTES

A versão sistêmica de uma organização amplia seus limites a múltiplos
relacionamentos com o ambiente externo, que é permanentemente atingido por mudanças
rápidas, abrangentes, profundas e muitas vezes radicais.

A gerência emocional deve considerar a capacidade de criar motivações para si
própria,  de persistir num objetivo apesar dos percalços, de controlar impulsos e saber
aguardar pela satisfação de seus desejos, de manter-se em bom estado de espírito e de
impedir que a ansiedade interfira na capacidade de raciocinar, e, principalmente, de ser
empática e autoconfiante, ou seja, deve buscar mudanças equalizando razão e emoção.

As organizações que rejeitam as mudanças vêem a genialidade como uma
aberração ocasionando que muitos talentos sejam reprimidos e não aproveitados.  Dentre as
conseqüências, a  pior é a frustração que toma aquele que é comprometido com a
organização e sente que pode melhorá-la.  Mas ao talentoso com honestidade de princípios
se deve a qualidade que lhe é merecida, pois mesmo quando nada diz, provoca um profundo
respeito entre todos da organização. A isso se chama reconhecimento intrínseco e não
declarado ao bom profissional.

O gerente executivo necessita estar atento para o entendimento de decisão,
atividade permanente em sua função. Numa decisão, a qualidade técnica não é fator único e
nem sempre o principal. Outro aspecto determinante é a aceitação, pois mesmo técnica e
teoricamente perfeita, se a decisão não for aceita pode ser ineficaz. Obviamente que o grau
de dependência dos executores nos diferentes tipos de estruturas também influem. Todavia,
mesmo nas estruturas mais rígidas, uma decisão que não é aceita, perde na qualidade de
sua execução, apesar de acatada.

Outro aspecto importante numa gerência executiva é o instrumento denominado
reunião. Considerado precioso, pode ser bem ou mal empregado. Muitas organizações fazem
reunião por pura formalidade. Se prolongam sem objetividade, ocasionando a indesejável
perda de tempo, levando seus participantes a uma inevitável desmotivação.

Numa organização faz-se necessário que o gerente executivo realize reuniões
autênticas, onde as habilidades gerenciais em grupo compreendem a colocação clara dos
problemas, discussão aberta de situações, imparcialidade e aceitação de opiniões,
conclusões bem definidas.

Uma agenda preliminar à reunião, sempre que possível, é muito bem recebida.
Peter Druck já disse que o computador é uma máquina burra. Se lhe derem lixo

produzirá lixo.  Portanto, produzir imensas quantidades de relatórios ou enfatizar nas
formalidades que os softwares oferecem são exemplos inversos de otimização de recursos.
Embora possa ser paradoxal, a informática e todo seu aparato pode ser o mais espetacular
fator de involução de todos os tempos se mal empregada. Uma organização telematizada não
significa possuir grandes quantidades de computadores, mas sim ter as quantidades
apropriadas ás suas necessidades. A utilização do computador de forma inadequada pode
também passar uma imagem de extrema frieza no tratamento da organização com o seu
cliente.

Em 07 de maio de 1978, o Jornal do Brasil, na seção “Zózimo”, publicou o caso de
uma empresa de cartão de crédito que empenhou-se exaustivamente na cobrança de um
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centavo.  O cliente irritou-se com a insistência com que a empresa se lançou à tarefa de
cobrar o centavo, que, segundo ele, poderia ser incluído no extrato do mês seguinte.

A cobrança do centavo suscitou a emissão de uma conta, o trâmite postal, vários
telefonemas, além de uma comunicação, por carta, de que se a dívida não fosse saldada o
cliente teria seu nome incluído na lista negra e no Serviço de Proteção ao Crédito.

Diante do ridículo, o cliente, que a princípio se julgou vítima de brincadeira, não teve
outro recurso senão mandar pagar o centavo e pedir seu desligamento do cartão, “pedindo
desculpas pelo transtorno que causei a V.Sa., retardando a entrada em caixa de tão elevada
quantia”.

No exemplo acima, esse era o momento certo da organização ganhar seu cliente e
desde o início redimir-se, desculpando-se e oferecendo talvez, além da cordialidade, algo
mais em troca. A propaganda de boca em boca é poderosa e pode tanto elevar ou destruir
uma organização.  Como afirmam os espanhóis, “perde tudo quem perde o momento certo”.

1. RENOVAÇÃO DE FROTAS:

Um dos grandes objetivos na maioria das empresas de transporte é a renovação da
frota. Muitas estão desenvolvendo planos de reposição de veículos.

As vantagens na renovação de frota de uma empresa são inúmeras, tais como a
redução de acidentes, dos custos de manutenção e do quilômetro rodado. Aumenta,
sobretudo, a segurança e melhora consideravelmente a imagem da empresa. Os veículos
novos causam uma imagem positiva que serve de cartão de visita, além de reforçar a
aparência de limpeza, beneficiando sua participação no mercado, valorizando a logomarca da
empresa.

Atualmente, a boa imagem é um requisito cada vez mais imprescindível nos serviços
de distribuição e coleta. Muitas empresas a consideram como um agregado que ajuda
aumentar a produtividade, que através de um ciclo, aumenta a renovação constante da frota.

2. TRÂNSITO

Logo no início da produção mundial de automóveis, o trânsito terrestre passou a
constituir uma preocupação para as administrações municipais. Em Nova York, por exemplo,
quando havia apenas 3 veículos registrados, aconteceu a proeza de dois deles se chocarem,
perpetuando na história como o primeiro acidente automobilístico.

Há muitas técnicas relacionadas ao trânsito de veículos terrestres. Algumas delas
exploradas no Volume 1, TRANSPORTES. Entretanto, como base fundamental para estudo,
considera-se o engarrafamento urbano como o principal tema. Neste sentido, utilizando-se
um determinado trecho urbano para pesquisa, as variáveis que se pode medir, que são
imprescindíveis são: velocidade e volume de veículos. Pesquisadores desse fenômeno
concluíram que para cada carro que permanece parado por 1 minuto corresponde a um
acréscimo de 4 minutos para os que estão na onda à sua retaguarda, que de acordo com as
características da via, pode variar de 50 a 100 metros o intervalo para cada uma delas,
havendo uma progressão proporcional uniformemente variável.

Uma variável que não se pode medir é conhecida tecnicamente como “acidente
fantasma.”, sendo uma das grandes causas de acidentes que caracteriza-se pela curiosidade
de condutores de veículos que passam e observam algo que os chama atenção, seja na via
ou no seu entorno,

3.  GUERRA SEM TRÉGUA

Desde a invenção da roda (3.000 ac) o grande problema do homem não esta em
movimentar algum objeto, mas em mantê-lo sob controle e fazê-lo parar. Com a evolução do
desempenho dos veículos, essas dificuldades tomaram-se ainda mais criticas: A velocidade
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quintuplicou, o número de veículos em circulação se agigantou e a fadiga dos motoristas,
pela excessiva carga de trabalho, tomou comum.

Hoje, o número de fatalidades causadas pelo transporte rodoviário em todo mundo
chegou ao limite de 1 milhão de pessoas por ano. Por isso, baixar os índices de acidentes
tornou-se ponto de honra para grande parte das nações, afinal, a guerra mais sangrenta do
mundo ocorre diariamente nas ruas e estradas e não há armistício a vista.

O número de sinistros causa um grande ônus para governos, empresários,
seguradoras, e muitos outros segmentos econômicos, além de ser uma ameaça constante ao
meio ambiente. É a sociedade, porém, quem paga a maior conta, desde os custos e traumas
até a deterioração da qualidade de vida do cidadão.

Especialistas, fabricantes e universidades tem-se dedicado ao tema e apontam o
homem como a principal causa dos acidentes. Apenas 5% das ocorrências são conseqüência
de problemas técnicos ou mecânicos. Assim, a atuação sobre os motoristas é o foco de todas
as instituições.

Os transportadores têm a responsabilidade de zelar pela qualidade dos seus
motoristas tanto quanto dos equipamentos, pois são eles os principais pivôs dessa matança.
"0 transportador dirige o seu próprio automóvel de R$100 mil, mas coloca carretas que valem
mais de R$ 250 mil cada uma na mão de qualquer um", lamenta Pedro Garcia, presidente do
Cett - Centro de Educação e Tecnologia no Transporte  de Concórdia, SC.

Esse "dar de ombros" dos empresários, todavia, já sofre uma forte pressão por parte
de grandes embarcadores de carga - a principal fonte de faturamento da maioria das
empresas - e da opinião publica, os usuários de qualquer modalidade de transporte. 0
exemplo mais recente dessa postura foi a "fokkerfobia", a rejeição dos passageiros do
transporte aéreo comercial ao embarque em aeronaves Fokker 100 da TAM, depois de uma
seqüência de acidentes. Resultado: a companhia aérea decidiu substituir todos os 50 aviões
do tipo que tem na frota.

O mesmo ocorre nas companhias de ônibus. Elas dependem muito da imagem de
segurança e confiabilidade e da manutenção dessa percepção na mente dos passageiros.
Um acidente pode abalar esse sentimento e jogar anos de dedicação literalmente pela janela.

Nas empresas de transporte de carga, embora muita gente diga que "carga não
reclama", a historia é semelhante. Carga não reclama, mas tem dono, na maioria das vezes
muito mais exigente que passageiros comuns. A Rhodia, multinacional que movimenta
milhares de toneladas de produtos perigosos, seleciona e mantém seus fornecedores de
transporte desde que estes cumpram o compromisso de apresentar índice zero de acidentes.
"A segurança é nossa prioridade", diz José Eduardo Sartor, responsável pelo departamento
de Logística da Rhodia Purchasing Latin América.

Além da segurança a pessoa, os acidentes causam outros embaraços capitais para
uma empresa de transporte. Além de problemas com imagem, da necessidade de reposição
de veículos e dos lucros cessantes. A era da globalização exigiu a implantação de serviços
de máxima confiabilidade, como o milk runner, just-in-time etc., capazes de manter uma
indústria em funcionamento com estoque de poucas horas. Um acidente quebra esse circuito.
Uma transportadora paulista já fez uma linha de montagem industrial parar por falta de peças.
As conseqüências foram drásticas.

As grandes montadoras, depois de investir em centenas de milhões de dólares em
soluções mecânicas, voltam agora suas baterias para equipamentos eletrônicos que auxiliam
o motorista. Os sistemas chegam a tomar o lugar do motorista na condução do veículo em
situações  extremas. A nova abordagem é lógica porque o ser humano funciona em nível de
consciência numa capacidade de processamento de informações de apenas 16 bites. No
plano da subconsciência esse potencial chega a 1 megabyte, enquanto um sistema eletrônico
pode chegar a 100 gigabites.

Esses sistemas, todavia, acrescem cerca de US$ 5 mil ao preço do veículo (na
Europa), fator que afasta o transportador brasileiro médio de sua utilização, pois sua maior
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batalha é a luta contra o aviltamento dos fretes. Para sobreviver, o empresário opta pelo
veículo mais barato possível, não pela sofisticação.

Mas esse não é o fim da linha, o que os modernos sistemas de segurança
inteligentes fazem é gerar artificialmente o "motorista perfeito". Como a perfeição e
inatingível, as empresas podem investir em treinamento e num bom gerenciamento de
tráfego, fatores que atuam sobre 74% das causas de acidentes, pela ordem: a má avaliação
das situações de risco (34%), o sono (25%) e a desatenção (15%), números aplicáveis a
estradas em bom estado de conservação. Mesmo se considerarmos que as rodovias podem
influir em 15% dos acidentes, o condutor estará envolvido em 59% das ocorrências, no
mínimo.

Treinar e reciclar os motoristas devem ser trabalhos contínuos. No próprio Cett os
números são assustadores. Márcia Senger da Silva, diretora Geral, revela que 40% dos
motoristas contratados que chegam a Cett não tem condições plenas de dirigir. "Não entendo
como uma transportadora pode ter um motorista com carteira de trabalho assinada que não
consegue manter um caminhão na pista", diz ela, indignada.

Muitos frotistas, entretanto, já colocam a segurança operacional como prioridade e
trabalham para minimizar o problema. A agenda é extensa e demanda uma grande dose de
boa vontade, além dos investimentos. Treinar os motoristas significa abdicar de uma parte do
faturamento por um período. Mesmo assim, muitos empresários já aprenderam que as
conseqüências do despreparo do pessoal podem ser muito mais ruinosas.

O cuidado com a segurança é fundamental para a sobrevivência das empresas. A
Lima Transportes, de Fortaleza, CE, por exemplo, não sabe o que é um acidente grave a 3
anos, e nos seus 40 anos de vida jamais registrou uma fatalidade, mesmo com seus 60
caminhões rodando pelas piores estradas do país. "A segurança operacional é a nossa
principal preocupação", diz Flávio Batista, gerente de Segurança.

Para Batista, é fundamental treinar intensivamente os 85 motoristas, todos com curso
de direção defensiva. "0 condutor precisa saber identificar, controlar e erradicar as ameaças a
segurança", diz ele. A Lima Transportes chama de "ameaças" todos os cenários possíveis
que podem causar um acidente. Da condição do veículo ao comportamento de outros
motoristas, da velocidade inadequada às irregularidade da pista.

Assim, é preciso ter uma política de prevenção de acidentes. É o que faz a
Transportadora Americana, da cidade homônima no interior paulista. A TA, que mantém a
Universidade do transporte e tem frota de 382 veículos, também exige motoristas graduados
em direção defensiva. Uma Comissão de Trânsito analisa toda ocorrência,
independentemente de sua gravidade. "Nossos profissionais são reciclados freqüentemente e
são instruídos para dirigir com cortesia", destaca Viviane Oliveira, gerente de Treinamento da
TA. Anualmente, a empresa investe 1% de seu faturamento na capacitação de pessoal. Um
requisito fundamental à segurança é o estabelecimento de Planos de Viagem em cada linha,
incluindo os trechos perigosos, pontos críticos e peculiaridades de cada região. Como todos
os grandes frotistas, a Transportes Luft, de São Paulo, com frota de 650 veículos, trabalha
com um plano de rotas conjugado ao sistema de rastreamento por satélite. Essa prática
equivale ao auxilio do navegador ao piloto numa prova de rali. Antecipa facilidades e
dificuldades, chamando atenção do motorista e facilitando seu trabalho. "Esse apoio é muito
importante", diz Eva Cancissu Moraes, gerente de Treinamento e Segurança da Luft.

Outro ponto importante para Eva é a realização de exames periódicos de saúde nos
motoristas. Os problemas mais freqüentes são as cardiopatias e a hipertensão. "Temos um
programa de medição de pressão arterial uma vez por semana", revela. A política de Saúde,
Segurança e Meio Ambiente da Luft integra ainda investigações de acidentes e aplicação de
responsabilidade em todas as esferas legais para qualquer parte envolvida, incluindo os
motoristas. "A avaliação em questões de disciplina deve ser permanente", diz Eva Moraes.

O mesmo rigor é consensual entre as empresas. E as sanções também. Em caso de
imperícia a demissão chega a ser por justa causa, uma maneira de convencer os funcionários
sobre a importância de seguir as normas.
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Em contraponto, as transportadoras investem em grandes programas de
treinamento. Na empresa de Transportes Atlas, de São Paulo SP, 400 caminhões próprios e
350 agregados, as responsabilidades valem para todos. Anualmente a companhia promove a
Semana de Gerenciamento de Risco em todo país, com ênfase total à direção defensiva e a
prevenção de acidentes. "O motorista precisa praticar e se familiarizar com os procedimentos
de direção segura", observa Valdomiro Fellippe, gerente de Segurança da Atlas.

Já a Concórdia Transportes Rodoviários, de Dias D'Avila, BA, 85 caminhões, prefere
premiar os motoristas mensalmente, motivando-os para a condução segura. "Todo ano a
somatória desses prêmios mensais leva a escolha do 'Motorista Padrão Segurança', cujo
prêmio é de dez salários", diz Benedito Teles Santos, diretor da empresa. 0 investimento
apenas na prevenção de acidentes chega a R$ 100 mil por ano. Além de rigorosos planos de
viagem, a Concórdia faz mês a mês uma planilha de severidade de operação, em trechos
urbanos e rodoviários, usada para avaliação de eventos que comprometam a segurança,
além de acompanhar estatisticamente as ocorrências.

A Itapemirim Cargas, de São Paulo, além de analisar os eventuais acidentes,
mantém uma Comissão de Prevenção de Acidentes, que discute alternativas para minimizar
a possibilidade de repetição de falhas cometidas. "Os motoristas são instruídos sobre como
agir diante do que encontrar durante uma viagem", explica Roberto Moreno, gerente Nacional
de Tráfego.

Na Braspress, de São Paulo, 375 veículos, os cuidados com a segurança
operacional podem ser imaginados pelo investimento anual de R$ 3 milhões. "A cada seis
meses nossos motoristas sofrem uma bateria completa de exames médicos", cita um
exemplo Luiz Carlos Lopes, diretor Operacional da companhia. Todos os detalhes são
acompanhados no dia-a-dia em centenas de itens. Treinamentos e palestras ocorrem a cada
trimestre. A paulista Rodonaves, de Ribeirão Preto, 103 veículos, da mesma forma, capricha
nos treinamentos e prioriza os procedimentos porque a segurança também faz parte do
marketing da empresa. "Além de preservar vidas humanas e a integridade da carga, o índice
zero de acidentes significa a satisfação dos clientes e a boa imagem da empresa", define
Marco Antônio Rosa, do departamento de Segurança do Trabalho da Rodonaves. Um tipo de
departamento que até pouco tempo atrás era comum apenas nos segmentos industriais.

É o que ocorre também na Transportes Toniato, de Barra Mansa, RJ, onde o
departamento de Segurança, Meio Ambiente e Qualidade comemora uma média de 1,5
acidente/ano nos últimos 5 anos, todos leves, numa frota de 230 veículos. "A própria direção
da empresa deve incentivar um comportamento seguro coletivo", diz Célio de Matos, técnico
de Segurança do Trabalho.

A Brink's, a maior e mais antiga empresa de transporte de valores do mundo, 20 mil
veículos - foi fundada em 1859 em Chicago, EUA -, considera a direção defensiva um ponto
de "máxima atenção". "Além de alertas contínuos sobre os riscos de cada região e rota,
temos uma espécie de ouvidoria que anota as sugestões e opiniões dos próprios motoristas",
explica Marcelo Fontes, gerente de Frota.

A possibilidade de estabelecer programas de treinamento não está restrita apenas as
grandes empresas. Afinal, o aprendizado está aberto a todos. Depende muito mais da boa
vontade do que de grandes investimentos. Aulas e palestras podem ser ministradas em
doses homeopáticas em uma roda de motoristas num pátio ou numa calçada, se necessário.
0 que importa mesmo é conscientizar o profissional que dirigir defensivamente é o melhor
caminho.

Aplicação das sucatas
Tapetes de automóveis e solados de sapatos são aplicações mais comuns das

borrachas de pneu velho. Pneus inteiros são reutilizados como muros de arrimo, produtos
artesanais ou na drenagem de gases em aterros sanitários. Isso porque os processos de
reciclagem usados no Brasil  ainda não permitem aplicações de maior valor agregado. Na
Europa, 40% desses pneus inservíveis são utilizados pelas fábricas de cimento como
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combustível alternativo no lugar do carvão, uma aplicação ambientalmente correta e que
garante economia aos donos das chamadas “cimenteiras”. Os pneus são picados e
queimados em fornos fechados, onde a borracha sofre combustão total – ao contrário do que
acontece na queima a céu aberto – e a fumaça tóxica emitida, preta e de forte odor é filtrada
para não poluir o meio ambiente.

Alternativa para o pneu velho
Como não é possível desvulcanizar a borracha do pneu velho para o uso na produção de

outro pneu, criaram-se alternativas para sua reutilização:
- Tapetes para carro
- Solas de sapato
- Percintas para sofá
- Pisos industriais
- Borrachas de vedação
- Pneus  industriais e de bicicletas
- Asfalto modificado
- Combustível alternativo (fornos, cimenteiras ).
BARTHOLOMEU, P. Frota & Cia, 2002: P.12 a 17.

4. O PAÍS DOS RADARES

A entrada em vigor do Código Brasileiro de Trânsito, no fim de Janeiro de 1998,
provocou uma proliferação jamais vista de sistemas de fiscalização nas cidades brasileiras.
Até então essa era uma atividade realizada quase que exclusivamente por policiais militares.
Raríssimas cidades tinham equipes de fiscais e equipamentos. Elevados os valores das
multas e transferidos aos municípios a responsabilidade pela fiscalização e o direito a parte
da arrecadação resultante das multas, foram e continuam sendo multiplicados os números de
agentes de trânsito e de equipamentos destinados a inibir o excesso de velocidade e outras
infrações nas ruas.

Segundo o Instituto de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial - Inmetro -,
nada menos do que 2.640 radares fixos e móveis e lombadas eletrônicas estão espalhados
pelo país. Motoristas de 60 municípios localizados em 20 estados estão sob a fiscalização
daqueles equipamentos, de acordo com as empresas que os fabricam e/ou operam e
recebem parte do valor das multas. Em nenhum outro pais do planeta há sistema de
fiscalização de trânsito urbano maior do que o já adotado no Brasil. E nem mesmo de igual
gigantismo.

Duas consequências: nunca se multou tanto, nunca se arrecadou tanto com multas e
também nunca se conheceu no país tão importante redução no número de acidentes , de
trânsito, como a ocorrida a partir de 1998.

5. A TRAÇÃO VERDE

Ônibus elétrico Eletra é um gerador sobre rodas. Tem a flexibilidade dos carros
diesel, e independe de rede de energia. Utiliza motores diesel como fonte de suprimento e
economiza ate 30% do consumo de combustívelA Eletra Industrial, de São Bernardo do
Campo, SP iniciou a comercialização de seu sistema de tração elétrica para ônibus com uma
capacidade de produção de 30 unidades por mês. A grande vantagem do sistema é permitir a
montagem de carros automotores, pois a energia é gerada no próprio veículo.

Com a tecnologia, genuinamente brasileira, os ônibus são uma espécie  de
geradores sobre rodas, podendo ser utilizado tanto como meio de transporte como de
abastecimento de energia em locais que não disponham de energia elétrica, como zonas
rurais.
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O ônibus Eletra produz 90% menos poluentes particulados que os veículos diesel
convencionais, a emissão de monóxido de carbono e hidrocarbonetos cai em 70% e a
redução de óxido de carbono atinge 30%. Além disso, o consumo de combustível diminui em
cerca de 30%.

Evidentemente essa economia depende do tipo de aplicação, mas, segundo explica
Antônio Vicente Souza e Silva, diretor da Eletra, "nos testes com os mais variados trajetos,
condições de tráfego e diferentes motoristas a redução de consumo varia entre 20 e 30%".

Para o dirigente a diferença de preço não é exagerada. "No caso de um articulado, o
elétrico Eletra custa apenas 20% mais", assegura Silva. Para ele, pela economia de
combustível e pelos benefícios ambientais, a amortização ocorre em pouco tempo, também
dependendo da aplicação.

Esse também é um problema brasileiro, pelo menos no momento. Os veículos Eletra
para se ter idéia, já circulam em Santiago do Chile e no Panamá. No caso de Santiago, a
Eletra desenvolve um caminhão leve para distribuição, já que o grande problema da capital
do Chile é a concentração de poluição, pela sua localização praticamente ao sopé da
Cordilheira dos Andes.

"Estamos fabricando um caminhão com a mesma tecnologia para entrega   de
mercadorias, pois esse serviço com os veículos convencionais só pode ser executado no
centro comercial num período de duas horas e de madrugada, explica Silva. 0 Eletra, todavia,
não sofrerá restrições na entrega de cigarros e bebidas, por  exemplo.

Quanto ao preço, Silva explica que sua acessibilidade depende da quantidade de
veículos produzidos. "Começamos a produção há apenas três meses - diz o diretor Antônio
Vicente e seu barateamento só será possível de acordo com a escala de produção".

Por enquanto a produção mensal é de 30 unidades, mas ela pode ser aumentada de
acordo com o comportamento do mercado. Presente no Seminário Internacional Cana &
Energia - Co-Geração e Álcool Automotivo, realizado em Ribeirão Preto, SP, pelo INEE -
Instituto Nacional de Eficiência Energética, Silva destacou que a tecnologia pode ser utilizada
para tracionar veículos, ônibus e caminhões, movidos a álcool. No caso, a redução de
consumo  também  atinge aproximadamente 30%. "Nosso sistema independe do tipo de
combustível utilizado."

REVISTA FROTA, Editora Arte, 2002: P. 38-39.

6.  ELEV ADOR EM ÔNIBUS

A Marcopolo apresentou o primeiro ônibus rodoviário com elevador, para transporte
de deficientes físicos. A base foi um Viaggio 1050 e o modelo será exportado para Auto
Transportes Caribenhos, São José, na Costa Rica. Ele foi montado sobre chassi Scania K
124 4x2 e o elevador é da Ortobras, empresa Brasileira líder no segmento.

REVISTA FROTA, Editora Arte, 2002: p. 3.

7. EXEMPLO DE CÁLCULO DE CUSTOS NO MODAL RODOVIÁRIO

Problema atual na atividades dos operadores logísticos e transportadores de carga:
como, de forma simples e funcional, fazer a medição  dos custos do transportes de cargas no
modal rodoviário dentro de um projeto de cadeia de suprimentos? A resposta a esta questão
pode ser buscada na análise dos  custos diretos e indiretos das operações. Nesta primeira
reflexão, procurar-se-á explicar os fundamentos da composição dos referidos custos.

A manutenção de via no modal rodoviário tem uma característica específica: ela é
feita pelo Estado ou pela iniciativa privada que, quando concessionada, obtém retorno dos
seus investimentos através de pedágios.

A outra particularidade do modal rodoviário é a infra-estrutura pertencer ao Estado,
podendo ser mantida por este ou pela iniciativa privada. Entretanto, como empresa, os



TRANSPORTE VOLUME II 17

operadores rodoviários de carga não estão envolvidos com a administração e a manutenção
da rodovia de uma forma direta.

Com base nestas características e simplificação da análise para constituição de um
sistema de medição de custos podendo definir como custos variáveis para o modal rodoviário
de carga os seguintes itens: Combustível, Lubrificação, Manutenção, Pneus, Pedágio.

a. Combustível – Para a determinação dos custos com combustível, devemos
realizar diversas medições de consumo para cada tipo de veículo, levando-se em
consideração a distância e o peso bruto de forma que os resultados reflitam com bastante
precisão o que ocorre na prática quando  o veículo esta carregado ou vazio.

Cco = Vo X Pre      (R$/Tb.K)
             Tb.K

Onde:        Cco  = custo combustível
                           Vo     =  Volume
                           Pre    = Preço
                           Tb     = tonelagem bruta
                            K      = distância

b. Lubrificação – Da mesma forma que o combustível, a lubrificação deve ser
considerada a quilometragem e a carga bruta transportada, de forma que o resultado possa
refletir o esforço que o veículo fez para transportar uma certa carga:

Club = Vo X Pre      (R$/Tb.K)
             Tb.K

Onde: Club =      custo lubrificação
                           Vo     =  Volume
                           Pre    = Preço
                           Tb     = tonelagem bruta
                            K      = distância

c. Manutenção – Os planos de manutenção para veículos de carga pesada vêm em
quilômetros percorridos, apresentando uma deformação conceitual oferecida pelos
fabricantes. Sabemos que a energia  consumida para vencer 100Km de rampa é diferente da
consumida para deslocar-se em nível , com a mesma carga. Logo, o esforço produzido pelo
equipamento é completamente  diferente. Assim, se um veículo  trafegar em locais onde haja
serras a serem vencidas, terá uma vida útil muito menor do que aquele veículo que trafega
em pistas niveladas.

Este tipo de conversão do plano de manutenção por quilometragem para o consumo
requer um controle efetivo e contínuo, de forma a permitir esta conversão sem riscos.

Quando feito da forma correta, podemos ter custos bem mais preciso, além de uma
frota melhor conservada, evitando aumento de custos com a quebra de motores de forma
preventiva. Ocorrendo a quebra de um motor, os custos para a reposição tornam-se maiores
que o normal, além dos custos de imobilização do equipamento, que deixará de trazer
receitas ã empresa.  Sendo a manutenção da frota feita pela própria empresa,  há que se
desenvolver planilhas específicas para obtenção de dados precisos, com medições
repetitivas, até que se tenha uma garantia dos resultados. É importante frisar que se houver
qualquer majoração nos preços dos insumos, como óleos, filtros, estopas, pano, pastilhas de
freio, mão de obra e outros, estes deverão ser colocados na planilha de forma que a
atualização dos valores se processo de forma contínua  e assegure que os custos não fiquem
ultrapassados com o passar do tempo.
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Outra observação é que quando a manutenção é tercerizada  e quando o contrato
realizado tem valores fixos (isto é independentemente do número de manutenções
executadas), a mão de obra deve entrar nas planilhas de custos fixos. Entretanto, se o
contrato prevê valores diferenciados para cada tipo de manutenção executada, estes valores
devem ser alocados como custos variáveis .

Nesta proposta, procuramos oferecer um enfoque de manutenção, há um valor
especifico. Assim, a mão de obra passa a ser um custo variável, juntamente com os insumos.

Por  este enfoque, teremos:

CMA = DMo + Dinsumos (filtros, óleos, pastilhasfreio, etc)                  (R$/Tb.K)
                   Tb . K

Onde:        CMA = custo de manutenção
                  DMo = despesa de mão de obra
                              Dinsumos = despesas insumos - filtros, óleos, pastilhasfreio, etc
                 Tb     = tonelagem bruta
                   K      = distância

d. Pneus - como sabemos, com os avanços tecnológicos os pneus tiveram seu
desempenho melhorado, agregando maior valor no serviço. Também os veículos
aumentaram a capacidade  e tamanho, requerendo uma quantidade maior de eixos de forma
a melhor dividir a carga e não sobrecarregar pontes e asfalto, em acordo com as normas
existentes.

Assim, em face das limitações   de carga por eixo, e do aumento do tamanho e
capacidade dos veículos de carga, o número de eixos aumentou significativamente e, em
conseqüência, o número de pneus. Desta forma os custos com pneus passaram a ter uma
importância muito grande nos custos variáveis.

Deve-se, portanto, ter um controle rigoroso dos pneus e exercer rodízios e
reaproveitamento nas recauchutagens, de forma tal que o aproveitamento seja o maior
possível, dentro de parâmetros  de segurança e dirigibilidade do veículo.

Os custos com pneus deverão ser expressos em R$ / TBK, representando valores
gastos com aquisição e recauchutagem. É oportuno esclarecer que a exemplo dos casos
anteriores (combustível, da lubrificação e da manutenção) os pneus terão um desgaste maior
quando carregados, por isso, representado pela distância percorrida e pela carga bruta
transportada.

CPN = DPN X N      (R$/Tb.K)
                Tb.K

Onde:        CPN = custo de pneus
                           DPN = despesas com pneu
                           N     = número de pneu
                           Tb    = tonelagem bruta
                            K     = distância

e.  Pedágios – Embora o  pedágio não varie com a distância e sim com a carga bruta,
ele é um custo variável com a freqüência de viagens a ser feita em uma determinada rota e
que tem um valor significativo, uma vez que a cobrança se dá por número de eixos.

Assim, os valores pagos tornam-se representativos e devem ser alocados por R$ /
TB.K, de forma que o custo variável total tenha embutido os valores pagos a título de pedágio
e que devem ser rateados pela carga bruta transportada e pela distância percorrida em
quilômetros.
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CPE = DPE                      (R$/Tb.K)
             Tb.K

Onde:        CPE = custo de pedágio
                  DPE =  despesa com pedágios
                 Tb    = tonelagem bruta
                K      = distância
 Todos os insumos ligados diretamente à operação/produção foram abordados para

o modal rodoviário. Como conseqüência , o custo  variável (Cv) final terá a seguinte
expressão:

Cv = Cco + CLUB + CMA + CPN + CPE

Ou seja, o custo variável é uma função  da produção da empresa. Havendo
movimentação, haverá custo variável.

f.  Custo fixo

Procuremos abordar agora os custos que também estão ligados diretamente com a
operação/produção mas que são fixos. São eles: Depreciação, Remuneração do capital,
Salários e obrigações de motoristas e ajudantes, Cobertura do risco.

1) Depreciação – É um custo contábil reconhecido pela Receita Federal, em que não
se pode alocar todo o valor da aquisição de um bem em uma única vez. É contabilizado como
custo deduzindo-se uma fração bem definida do valor total do investimento. No caso de
veículos , pode-se  alocar um quinto do valor residual ao final. Isto nada tem a ver com custos
para fins de análise econômica e fixação de tarifas

3. Custo do capital
O custo do capital deve levar em conta o valor residual do bem, no final da vida útil,

bem como a taxa de juros ou de oportunidade

VP =   I -  VR
           (1 + J)n

Onde: VP =  valor presente
                      I   =  investimento
                     VR = valor residual
                     J   = juros = i/100
                     n     = período

CcA = FRC X    VP           (R$/Tb.K)
                Tb.K

Onde:        CcA  = custo do capital
                            FRC =  fator de recuperação do capital
                            VP   = valor presente
                           Tb    = tonelagem bruta
                            K     = distância

FRC = J X ( 1 + J)n

            ( 1 + J)n -  1  



TRANSPORTE VOLUME II 20

Onde:         FRC =  fator de recuperação do capital
                            J     = taxa de oportunidade
                            N    = período (vida útil)

A vida útil do equipamento, no caso um veículo, é determinada pela análise
econômica. Para isto é levada em consideração a desvalorização, o custo de manutenção e o
custo financeiro do investimento (compra do veículo).

Quando se quer maiores detalhamentos dos custos, pode-se inclusive entrar na
questão da contabilidade, ou seja, com o decorrer dos anos o veículo torna-se susceptível a
quebras com custos de reparos elevados, reboques mecânicos, atendimentos fora da área
urbana , lucro cessante (o veículo deixa de produzir), reduzindo por conseqüência a receita
da empresa.

Entretanto é possível trabalhar com uma análise econômica menos profunda , sem
com isto deixar de ter um sistema de avaliação que permita determinar com boa precisão o
custo do capital. É o que feito neste estudo.

g.  Salários e Obrigações de Motoristas e Ajudantes -
Sobre salários básicos de referência obtidos nos sindicatos de classe, é necessário

acrescentar encargos sociais tais como férias, décimo terceiro salário, FGTS – Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e INSS – Instituto Nacional de Seguro Social.

Cso = 13º Sal + Férias + FGTS + INSS + SRC              (R$/Tb.K)
                                Tb . K

Onde:  Cso     = custo de salários e obrigações
 SRC   = salário de referencia da classe
           Tb      = tonelagem bruta
           K       = distância
Este custos podem sofrer uma deformação, pois geralmente são definidos pelo

sindicato da categoria, não refletindo necessariamente uma realidade de mercado.

h. Cobertura de riscos – Face ao tipo de carga e do valor agregado que ela
representa há necessidade de fazer seguro de carga e do veículo. E o fato que o valor do
seguro depende da empresa que o contrata e da seguradora. Sempre haverá   uma
negociação quanto à  franquia e ao valor da cobertura do veículo, assim como do prêmio.

De qualquer forma, devemos saber que haverá sempre um custo a ser levado em
conta no que tange a seguro. É importante colocar que estes custos devem ser divididos por
12 meses, para que possamos ao final computar todos os custos durante um mês. Sabemos
que dependendo do volume da frota, muitas vezes o operador prefere bancar o seguro do
veículo e da carga, ou somente da carga.

BALLOW, R.Gerenciamento da Cadeia de Suprimento, Bookman: 2002,  p. 387 –
390.

8. GIGANTE E EFICIENTE

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ETC), respeitável companhia estatal
de entrega de correspondência, anuncia o seu ingresso no mercado de serviços de logística
integrada. Se o projeto for bem sucedido, a ETC deve revelar-se uma poderosa concorrente
para diversos segmentos, dos couriers as transportadoras rodoviárias, passando pelas
empresas de gestão de armazenagem. Na avaliação de um executivo dos Correios, o
mercado brasileiro de logística deverá movimentar cerca de R$ 500 miIhões nos próximos
anos. Não faltam armas para a empresa ganhar uma generosa fatia deste mercado e, por
isso, seus movimentos estão sendo observados de perto pela iniciativa privada. No último
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ano, pelo menos duas empresas de entregas expressas se retiraram do mercado. A Total
alega não ter sobrevivido “à concorrência Correios”. Já a EBX Express Brasil perdeu seu
principal investidor, a Capital Partners, declaradamente em função das perspectivas eleitorais
no Brasil e do cenário internacional incerto. Algumas empresas chegam a acusar os Correios
de práticar subsídios cruzados ao usar os recursos obtidos por seus negócios mais lucrativos
para viabilizar a entrada da companhia em outros segmentos onde reina a iniciativa privada.
Na briga pelo mercado, os Correios levam alguma vantagem. Para começar, a ETC é uma
eficiente empresa estatal de grande porte que tem um faturamento considerável, o que
permite que pratique uma política de preços bastante agressiva. A marca Correios é muito
valiosa. Além disso, seus números são assombrosos: no ano passado, faturou mais de R$ 5
bilhões, enquanto o transporte expresso como um todo fatura US$ 150 milhões por ano no
Brasil.

REVISTA FLUXO, Editora Foco, 2002: P. 42.

9. DETALHES FAZEM A DIFERENÇA

Fabricantes de implementos ampliam conteúdo tecnológico com novos materiais  de
sistemas construtivos em busca de melhor aparência e facilidade de operação

Visitar a 59ª IAA, a maior feira de veículos comercias do mundo , em Hannover,
Alemanha, não significa apenas entrar em contato com o que há de mais moderno em
caminhões e ônibus, mas também com os seus complementos. Este ano, os fabricantes de
implementos mostraram suas novidades em todos os campos de aplicação, priorizando o
tripé segurança, capacidade e praticidade.

A racionalização da operação das carrocerias é o principal quesito qualitativo das
composições, buscando a maior agilidade possível de carga e descarga e, em conseqüência,
a diminuição do transit time. Afinal, tempo é dinheiro. (Zeit ist Geld).

Desde os basculantes  até os sider, os implementadores buscam corresponder  à
demanda com soluções que permitem o máximo aproveitamento de caçambas e baús. Neste
sentido, os apoios e trilhos logísticos permitem total flexibilidade de carregamento e um sem
número de consolidações de volumes.

A força bruta cai em desuso, dos basculantes com acionamentos hidráulicos   aos
enlonados com cortinas fáceis de abrir, até com acionamento elétrico. As especialidades  são
cada vez mais levadas em conta, nichos antes abandonados a transformadores agora são
tratados com interesse. A TBV Lleixhfahrzeuge, por exemplo, desenvolveu até um
mecanismo de carga e descarga de peças de carne, uma mão na roda para os carregadores.
Outras empresas capricham no fornecimento de semi-reboques frigoríficos com porta
múltiplas em todas as laterais e materiais de alta tecnologia para permitir paredes cada vez
mais delgadas.

A Krone, que provavelmente volte a atuar no Brasil, mostrou um semi-reboque
isotérmico com laterais internas com perfis totalmente cobertos por berços de trilhos
logísticos, transformando em infinito o número de combinações possíveis.

Outro item facilitador da operação é o teto totalmente translúcido, que ilumina o
interior dos cofres e facilita o recolhimento ou depósito de carga em seqüência lógica. As
laterais das carrocerias asa têm agora ene formas de escamoteamento para facilitar as
operações mecanizadas, a mesma idéia aplicada aos sider com extensores de altura.

Da mesma forma, todos os acessórios-escadas, cavaletes, calços etc – ganham
habitáculos sempre à mão do operador, estudados ergonomicamente. Até as caixas de
estepe incluem um carrinho que serve para diminuir o esforço do motorista.

A Schmitz Cargobull lançou seus megatrêleres com plataforma aparafusada e
galvanizada, um conceito usado há muito tempo pelos fabricantes de chassis de caminhões.
Os técnicos da empresa prometem o máximo em absorção de torsões, baixa manutenção e
grande vida útil para os implementos, que têm agora garantia de 10 anos. Para completar, o
semi-reboque usa pneus 455/40R 22,5 com rodas de 22,5 polegadas, que permitem instalar
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freios a disco de grande diâmetro.  Segurança, aliás, é a palavra mágica do arsenal de
argumentos de todas as implementadoras. Para fazer à sofisticação dos caminhões e seus
sistemas eletrônicos, os fabricantes estão integrando aos produtos sistemas de comando de
freio inteligentes e que atuam concomitantemente com o veículo trator, como o sistema EBS.
Os nomes variam de fábrica.Todo esse aparato é fixado sobre plataformas de alumínio, que
diminuem o peso próprio dos conjuntos e diminuem a manutenção, além de resistir a
corrosão. A Langendorf apresentou graneleiros basculantes com toldos enroláveis, enquanto
a Kogel facilita o acesso aos seus semi-reboques com escada escamoteável. Enfim cada um
tem o seu diferencial. Chama a atenção a crescente preocupação  com a estética. Para
formar um conjunto harmônico com novos e sofisticados cavalos mecânicos, a italiana Merk
apresentou o primeiro semi-reboque de grife, o Estile Bertone, desenhado  pelo célebre
desing. Nessa carroceria a saia transformou-se numa carenagem que envolve a plataforma e
integra os conjuntos  óticos e de sinalização.

Os pára-choques laterais, além de usarem perfis em vez das barras metálicas, agora
são úteis. Incluem compartimentos para transporte de pallets, estepe, embalagens, calços,
etc. É unir o útil ao agradável, já que os europeus, pelo menos, não aceitam mais conviver
com implementos que mais parecem um monte longarinas, treliças e perfis metálicos.

Enfim, a 59ª IAA foi uma vitrine de idéias que relacionam o transporte de cargas,
agilizam as operações e aumentam a produtividade dos serviços. Muitas delas podem ser
aplicadas no Brasil porque dependem muito mais da boa vontade do que de vultuosos
investimentos. O mercado agradece.

BARTHOLOMEU, Antonio P, Revista Frota, Editora Arte, 2002:  .P.30 a 32.

10. LOGÍSTICA RETORNÁVEL

Locação de pallets permite economia de ate 30% na cadeia de suprimentos

A substituição de pallets descartáveis por retornáveis pode resultar em economia de
até 30% para a cadeia de suprimentos das empresas, segundo o CEO da Chep Equipament
Pooling Systems, o brasileiro Victor Mendes, que participou da inauguração do centro de
serviços no País. A unidade de gerenciamento de pallets e contentores está localizada em
Louveira, no interior de São Paulo. "Como temos incremento de cerca de 35% ao ano, é
relevante a implantação de mais um centro", diz ele.

Os investimentos chegaram a US$ 2 milhões para montar essa área de 10.000
metros quadrados, equipada com sistemas de inspeção por manipuladores a vácuo e esteiras
transportadoras. Estima-se que a movimentação alcance 9 milhões de pallets e 100.000
contentores por ano para cerca de 100 clientes, entre os quais a Unilever, a Procter&Gamble,
a Kraft Foods, a Colgate, a Kaiser, a Johnson&Johnson e a Dixie Toga. Ainda assim, o
faturamento do Brasil – de US$ 10 milhões - é uma mínima parcela dos US$ 2 bilhões obtidos
nos 38 países em que a empresa marca presença, com 400 centros de serviços. A cultura de
contratar uma empresa para gestão de pallets, no entanto, já começa a ser adotada no Brasil
pelas multinacionais. "O contrato da Chep Brasil com a Gessy Lever prevê a movimentação
de 800.000 unidades", diz o diretor geral da filial brasileira, Pedro Francisco Moreira.

Segundo Mendes, também há planos de abertura de mais três unidades em 2003:
Salvador (BA), Fortaleza (CE) e região Centro-Oeste. O executivo diz, porém, que a maior
parte dos investimentos da empresa volta-se a aquisição de equipamentos. "No mundo,
anualmente se destinam US$ 500 milhões a essa finalidade. No Brasil, gastam-se US$ 2
milhões, utilizados para a compra de até 400.000 itens".

Atualmente, a Chep tem 1,5 milhão de pallets a circular no País. Com sede em
Orlando (Flórida) e pertencente ao grupo australiano Brambles, a empresa atua
mundialmente em atividades de envio, coleta, reparo, limpeza e reenvio de mais de 200
milhões desses equipamentos. Somente em pallets, são 180 milhões, o que representa 85%
dos serviços da companhia.
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No Brasil, a empresa também conta com 1.400 unidades Intermédiate Bulk Container
(IBC). Segundo Mendes, a caixa tem a vantagem de comportar uma bolsa plástica
descartável de até 1.000 litros, que pode conter suco de laranja, polpas de frutas, soja em
grãos e outros produtos comestíveis. "Essas embalagens estão concorrendo diretamente com
tambores, mas tem capacidade de volume cinco vezes maior e ocupam 20% de espaço a
menos", explica.

Segundo o CEO da empresa, os contentores (caixas plásticas) tem com grande
vantagem não requererem a remoção das mercadorias, o que diminui o índice de manuseio
e, consequentemente, elimina os riscos de perdas.

A infra-estrutura de gestão de equipamentos auxilia fabricantes e fornecedores a
transportar produtos até distribuidores e redes de varejo, de modo a reduzir a necessidade de
investimentos em ativos, atendendo aos setores de bens de consumo, frutas/legumes,
material de construção, bebidas, matérias-primas e peças automobilísticas. Ao contar com
essa facilidade, os empresários podem dedicar-se mais intensamente aos seus negócios.

A Chep também prefere encarregar-se exclusivamente da administração dos itens,
motivo pelo qual não possui frota de veículos, já que transporte é realizado por empresas
subcontratadas. "Os gastos anuais da Chep com frete chegam a US$ 150 milhões nos
Estados Unidos" conta

“PASSES, Rodrigo, Revista Global, Margraf Editora, 2002:. p. 42.

11. O ANJO DA GUARDA

Os contratos de manutenção vão muito além de simples  racionalização. permitem
planejar o crescimento e lucro sem sustos

Os contratos de manutenção estão fazendo a diferença para um seleto grupo de
empresas de transporte que resolveu apontar todas as suas baterias para a sua atividade fim
e deixar para profissionais as atividades periféricas. Além de possibilitar as empresas ganhos
físicos e econômicos, o sistema permite quantificar com exatidão os custos operacionais e
assim elevar a visibilidade da transportadora sobre o que é um bom ou mau negócio.

Para a maioria das empresas que optaram pelos contratos, uma das principais
qualidades do sistema é garantir a melhor manutenção possível, sem as preocupações com a
instalação de departamentos próprios para manter a frota, elevando número de pessoal –
muitas vezes ocioso — e estrutura física para acomodar oficinas e almoxarifados. E mais, o
pessoal de oficina, hoje necessita constantes atualizações para acompanhar o ritmo de
melhorias que são incorporadas aos veículos ano a ano.

A conseqüência mais importante para o frotista, todavia, é que ele deixa de ser uma
oficina e até uma pequena concessionária para dedicar-se integralmente ao seu negócio,
podendo investir mais em tecnologia de transporte. "Reduzimos os custos operacionais,
ganhamos tempo e profissionalizamos um setor vital para a qualidade dos nossos serviços",
assegura Gerson Luis Storck, do departamento de Frota da Expresso Conventos, de Porto
Alegre, frota de 218 veículos.

Para ele o fato mais relevante com a opção pelos contratos de manutenção é a
possibilidade de transformar custos fixos em variáveis - pagamento por quilômetro rodado.
Storck diz que são inúmeras as vantagens. Entre elas esta a sintonia fina de foco no negócio.
Para ele não desviar a atenção e importante para o sucesso. "Não ocorrem mais sobressaltos
como ocorriam quando era necessário fazer grandes serviços, como reformas de motores,
trocas de modules de unidades injetoras etc. 0 contrato de manutenção e um seguro para
nosso fluxo de caixa."

A alternativa foi tão compensadora para o grupo Kruger, holding do Conventos, que
atualmente qualquer compra de veículo, não interessa o porte, é atrelada ao plano de
manutenção. "Usamos os contratos pois ganhamos muita agilidade. Nos veículos de longo
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curso as vantagens são enormes e temos atendimento em qualquer ponto do país. Outro
diferencial que o contrato de manutenção  proporciona é que as planilhas são apresentadas
aos clientes    com maior confiabilidade e clareza. "Temos agora um ponto a menos de
discussão", comemora Storck. A Morada do Sol, de Araraquara, SP, compartilha dessa
opinião, mas enfatiza mesmo os ganhos de produtividade que os contratos possibilitam. A
empresa tem toda sua frota de 200 caminhões coberta, num processo que começou em
1977. "A partir de então - diz Renato Magnani, diretor da empresa - , toda nossa atenção tem
estado voltada para o foco da empresa, o transporte rodoviário e os seus negócios."Num
momento em que a preocupação é manter as empresas enxutas o sistema vem a calhar.
Melhor ainda para empresas jovens como a Golden Cargo, de Barueri, SP, com frota de 137
veículos. "Como o contrato é pago por quilômetro rodado - diz João Batista, gerente de
operações da empresa- o sistema é ideal para quem busca o equilíbrio da relação custo x
beneficio." E mais, permite planejar solidamente o crescimento da empresa, além de garantir
total tranqüilidade.

"Em qualquer circunstância a terceirização é vantajosa", assegura Antônio Carlos
Andrade Costa, coordenador de Manutenção da Concórdia Transportes, de Dias D'avila, BA,
empresa especializada em transporte petroquímico com frota de 200 equipamentos. Nesta
empresa baiana a transição para os contratos de manutenção iniciou-se no final de 2000 e foi
concluída em julho passado.

"Temos de direcionar nosso foco para o nosso negócio principal e não para a
manutenção que é conseqüência", explica Antônio Carlos. Na Concórdia, o índice de
disponibilidade de veículos aumentou em nada menos que 20%, ou seja, enquanto antes da
contratação cinco caminhões paravam para manutenção hoje para apenas um. Quando isso
é multiplicado por 200 a diferença é grande e com reflexos no faturamento, atendimento e
custos operacionais. Antônio Carlos só lamenta que nem todas as montadoras oferecem a
alternativa. "Isso limita as nossas possibilidades", diz.

Na Ouro Verde Transporte e Locação, de Curitiba, frota de 350 caminhões, a
satisfação com os contratos de manutenção é notória. A empresa começou a usar o sistema
em 1994 e hoje nada menos de 90% da frota já dispõe de contratos de manutenção, o que
tem ajudado sobremaneira a evolução tecnológica da companhia, agora centrada no seu
negócio.

Além de sensíveis melhorias nos índices de qualidade de serviços e na erradicação
de  tempo desperdiçado e dores de cabeça com a manutenção de funcionários de oficina,
estoques de peças e compradores, Luiz Roberto Silva Pinto, diretor da Ouro Verde, destaca
especialmente o aumento do índice de disponibilidade de veículos entre 10 e 15% e a
valorização dos caminhões usados entre 5 e 10%.

"Essa particularidade faz muita diferença", analisa Luiz Roberto. Na hora de renovar
a frota a empresa consegue, de pronto, um "desconto" e tanto no preço dos novos. "Acho que
essa é a maior vantagem para as empresas, pois ajuda a manter uma idade média da frota
conveniente e econômica."

Gerson Storck, da Expresso Conventos, diz ainda que os contratos tem demonstrado
para as fábricas que os índices utilizados de duração de peças e componentes não são reais,
estão abaixo do anunciado. "As concessionárias estão sentindo na pele as agruras que
passamos - diz Storck -, antes a duração menor de um motor era sempre atribuída a uma
manutenção amadora. Agora não há como repassar essa responsabilidade."

Outro ponto negativo que Gerson destaca é o custo elevado dos serviços de
atendimento 24 horas ao longo das rodovias. "É até interessante ouvir as concessionárias em
discussões  ásperas sobre a qualidade e preços de  serviços realizados, quando atende a um
cliente que pertence a base da outra revenda.” Interessante mesmo.

REVISTA FROTA, Editora Arte, 2002: P. 26 –27 – 28 .

12. SÍNTESE HISTÓRICA DOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
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A necessidade de apressar o deslocamento de seu corpo e seus bens permitiram
visualizar um meio de transporte. Um dos primeiros veículos do qual se tem conhecimento foi
o trenó, aplicado nas grandes migrações da Ásia até a América, meio ainda aplicado na
atualidade na Polônia, Ásia Setentrional e no Canadá. Sua Antigüidade data,
aproximadamente, uns 10.000 a 11.000 anos. Este trenó inicialmente era puxado por um
homem, posteriormente pelo cachorro, seguido por outros animais. Um dos registros mais
famosos é a migração da Ásia para a América, pelo estreito de Behring a partir de 11.000
a.C.

Até o ano 1.100 a.C., se remonta o primeiro documento que testemunha a construção
organizada de uma estrada. Existe um manifesto onde o rei Assírio Tiglalk Pileser (1.115 a.C.-
1.102 a.C.) agradece aos engenheiros de seus exércitos por ter construído uma estrada por
onde foi possibilitado o trânsito de seu carro e de suas tropas Alguns séculos mais tarde,
Esarhaddon, rei da Babilônia, há uns 670 a.C., decretou que deveriam traçar muitas estradas
através de todo o reino com o fim de facilitar o intercâmbio e o comércio com todos os povos.
No Egito, cerca de 2.600 a.C., Cheops construiu uma estrada empedrada de maneira poder
transladar sobre os carros, grandes blocos de granito que serviram para construir as
pirâmides.

Na China, a dinastia Ming fez uma surpreendente rede de caminhos do Egito dos
faraós até a Roma a partir de 200 anos a.C., construíram-se obras que ainda subsistem com
bom estado de conservação.

Os caminhos Romanos, evoluíram até o século XVIII e a partir dos métodos de
Telford e Mac Adam, na Inglaterra; começa uma nova era

Na história do automóvel o primeiro passo foram os veículos propulsados a vapor. Se
acredita que as tentativas iniciais de produzi-los ocorreram na China, em fins do século XVII,
mas os registros documentais mais antigos sobre o uso desta força motriz datam de 1.769,
quando o escritor e inventor francês Nicholas-Joseph Cugnot apresentou o primeiro veículo
propulsado a vapor. Era um triciclo de umas 4,5 toneladas, com rodas de madeira e  aro de
ferro, o qual seu motor estava montado sobre os virabrequins das rodas de um carro para
transportar canhões. Seu protótipo bateu e uma segunda máquina ficou destruída em 1.771,
mas a idéia seria retomada e desenvolvida na Inglaterra nos anos seguintes.

Em 1.804, o engenheiro britânico Richard Trevithick ( 1.771-1.883) finalizou a
construção de um automóvel a vapor, mas no sucessivo se dedicou a construção de trens.

13. PESQUISA PARA CONHECER O SEGMENTO

O mercado de logística no Brasil é considerado pouco explorado diante do potencial
que este tipo de mercado apresenta em outros lugares do mundo

Pensando nisso, a Multistrata realizou uma pesquisa no segundo semestre de 2001
para conhecer as empresas pertencentes ao segmento. Do universo de 750 empresas
transportadoras com mais de 10 funcionários, que prestam serviços de transporte rodoviário
de carga no Brasil, a Multistrata entrevistou 150. Dessas, 35% estavam cadastradas no portal
da empresa

Quando foi questionada a importância da visibilidade na cadeia logística, os
resultados foram os seguintes:

•   o gerenciamento de informações obteve média 4,46 (tendo como parâmetro a nota
5 para 'muito necessário'), seguido do item rastreamento de carga, com nota 4,32;

•   a grande maioria (81%) utiliza ferramenta customizada de gerenciamento para
fazer controle da frota e das informações gerenciais. Apenas 21% utilizam planilhas simples
para o mesmo fim;

•   a falta de segurança nas estradas é o principal problema enfrentado pelas
transportadoras: 75% apontaram a má conservação das estradas e 72% a constante ameaça
de roubo de carga;
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•   outras dificuldades citadas: frete de retorno (39%), rastreamento de carga (21%),
integração de fornecedores e gerenciamento de informações (18%) ou gerenciamento de
frotas (12%).

No item utilização da Internet, a pesquisa revelou que 77% das transportadoras
costumam fechar negócios com clientes por esse meio; 65% do universo sondado usam a
Internet para a divulgação da empresa; para efetuar operações bancarias (63%); cotar preços
de materiais (53%); participar de cotações de preços (51%) e controlar a operação de
transporte (45%). Os  que não utilizam a Internet para concluir negociações explicam que
preferem ter contato direto com o cliente, além de não confiar na alternativa. Em relação a
relevância dos serviços prestados pela Multistrata, informar e conhecer a posição da carga
on-line teve a nota máxima: 4,56. 0 índice de lembrança da marca foi de 49,5.

  .a Medidas que fazem a diferença
Entidades do setor e fabricantes de acessórios e equipamentos discutem melhores

alternativas de padronização dos transportes para otimizar operações logísticas
Imagine a seguinte situação: para transportar uma única caixa de clipes o

responsável pela transação utiliza uma mala de viagem com capacidade para até 30 quilos.
Absurdo? Pois a cena descrita é mais comum do que muitos imaginam, e é conseqüência da
falta de planejamento e padronização, seja de embalagem ou transporte.

Um fornecedor que distribui seus produtos em diversos pontos-de-venda do varejo
em todo o País, tem em média 6% do seu faturamento comprometido por custos logísticos de
armazenagem e do transporte de mercadorias. Desse percentual, pelo menos 10% são
decorrentes de perdas e de ineficiência de processos, causados pela falta de padronização
da estrutura logística de toda a cadeia de abastecimento. Com isso, as conseqüências
atingem não somente a indústria, como também atacadistas, distribuidores, supermercados e
o consumidor final, sob a forma de preços elevados ou ainda de falta de produto nas
gôndolas.

Uma logística de transporte deve estar baseada em variáveis importantes do
processo, tais como dimensão do produto, acondicionamento, condições de entrega, modal
utilizado e custo final. Pelo seu peso e valor relativo na transação, o transporte e componente
decisivo no custo final da mercadoria. A partir dai, a adequação ou não de tais processos
determinará a lucratividade ou prejuízo na atividade.

A uniformidade e as medidas dos volumes são de grande importância para produzir
uma carga unitizada que permita a melhor ocupação do espaço do veículo transportador. No
Brasil, o primeiro passo para a padronização de cargas unitizadas ocorreu em 1990, com os
paletes PBR introduzidos no mercado pela Abras e entidades que faziam parte do Comitê
Permanente de Paletização (CPP), com a assessoria do Instituto de Pesquisas Tecnológicas
(IPT). Com a padronização da medida, em 1,00 x 1,20 m, quatro entradas e dupla face não
reversível, passou a atender a todos os setores da indústria e do comércio.

A paletização é, sem sombra de dúvida, a forma de unitização mais conhecida e
difundida nos dias de hoje. "Antes de buscar o que há de mais avançado em tecnologia, as
empresas tem de se conscientizar de que precisam adotar a unitização de cargas e avaliar o
perfil das embalagens utilizadas, a fim de agilizar os processos logísticos", declarou certa vez
Pedro Moreira, presidente da ABML – Associação Brasileira de Movimentação e Logística.
Com a universalização cada vez maior do fluxo de mercadorias que circulam pelo país, a
normalização das dimensões das embalagens tornou-se parte integrante do processo
logístico, bem como a definição de características de resistência, dispositivos de fixação,
equipamentos de movimentação e empilhamento, marcação e classificação.

b. Embalagem

O objetivo da embalagem de um produto é dar a ele uma forma para sua
apresentação, proteção, movimentação e utilização, de modo que ele possa ser
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comercializado e manipulado durante todo o seu ciclo de vida. De acordo com Reginaldo
Baggio, professor de design de embalagens da Universidade Anhembi-Morumbi, de São
Paulo, muitas vezes um pequeno ajuste na base de uma embalagem, na sua altura ou na sua
face principal, poderia ajudar no sistema de embalagem como um todo, mas, devido a
necessidade de atender prazos e faturamentos, as embalagens acabam sendo produzidas
com sobras ou espaços perdidos. No Brasil, um passo importante para a padronização foi a
criação do palete PBR, que atende a todos os segmentos da indústria e do comércio.

"Como resultado, temos vários itens de embalagens de transporte que poderiam ser
padronizados, reduzindo estoques e gastos com essas embalagens." Baggio cita exemplos
concretos: "Uma empresa da área têxtil teve uma redução de 80 para 30 caixas de
transporte; outra empresa do setor cerâmico teve uma redução de 16 para 5 caixas; uma
empresa do setor de autopeças conseguiu uma redução de 26 para 11 caixas. No entanto,
existem aquelas empresas que, se não pecam por falta, pecam por excesso, como foi o caso
de um gerente de marketing que queria implantar prateleiras em vans para distribuir sacos de
cimento na zona urbana." Portanto é necessário um planejamento integrado do sistema
embalagem para se evitar dissabores e surpresas na área dimensional e, pior ainda, quando
se trata de resistência física ou química A Associação ECR Brasil tem estudado a
padronização de embalagens, altura de cargas nos paletes, altura de docas de recebimento e
de baús de caminhões.

.

c. Comitê de padronização

Empenhada em acompanhar a evolução das conduções da unitização de cargas no
país, a Associação ECR Brasil vem realizando estudos sobre o tema junto ao mercado, com
o objetivo de avaliar o progresso nos campos da padronização, verificar onde estão as
principais oportunidades de reduzir perdas e custos e definir pilotos para testar  padrões
baseados  na pesquisa, tais como dimensionamento das embalagens dos produtos,
otimização do espaço para armazenagem nos centros de distribuição, altura das cargas nos
paletes, altura de docas de recebimento e de baús dos caminhões.

O Grupo de Padronização de Veículos, que faz parte do Comitê de Abastecimento e
Distribuição da ECR Brasil, congrega entidades representantes de diversos setores que
compõem a cadeia logística para discutir e propor, junto aos órgãos competentes, soluções
técnica e economicamente viáveis, harmonizadas para o trânsito das grandes cidades, a
partir das melhores práticas do mercado.

A NTC foi uma das entidades participantes do Comitê de Padronização da ECR,
coordenado por Adalberto Panzan Junior. Um dos resultados apontados pelo comitê foi à
recomendação para carretas padronizadas com base para 30 paletes PBR, cujos protótipos
foram expostos pela Randon e Iveco na última Fenatran (Feira Nacional do Transporte), há
cerca de um ano. De acordo com o engenheiro e assessor-técnico da NTC, Neuto Gonçalves
dos Reis, as carretas existentes acondicionam apenas 26, 24 e ate 22 paletes. "Essas
carretas precisam ter 15,32 m de comprimento e altura de pelo menos 2,65 m." O trabalho
apresentado no Congresso ECR 1998 para a padronização das carroçarias propôs seis
diferentes alternativas, com capacidades que variam de quatro a 32 paletes (veja Box).

2. Detalhes técnicos

O projeto prevê vão livre da carroçaria de 2,60 m, largura interna útil de 2,48 m e
altura de doca de 1,30 m. "Este ajuste de altura doca/caminhão pode ser facilitado pelo uso
de suspensões pneumáticas", explica Reis. A ECR sugere estudos conjuntos com as
montadoras para reduzir a altura dos caminhões para 1,10 m, por meio da adoção de pneus
radiais sem câmara de baixo perfil.
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A porta traseira deve ser do tipo roll-up (de enrolar), para reduzir avarias, otimizar a
operação e facilitar a manutenção. A altura do quadro deve ser de 2,50 m, para permitir o
tráfego interno de empilhadeiras com torre de até 2,40 m. O assoalho especificado foi de
compensado naval, chapa xadrez ou misto tipo omega.

Por questões ergométricas, a altura máxima do palete deve ser de 1,90 m. Podem
ser formadas até três camadas no mesmo caminhão, o que aumenta o peso morto para 45 kg
por palete.

Segundo o assessor, uma das dificuldades para se implantar semi-reboques maiores
é que a resolução 12 do Contran limita o balanço traseiro a 3,50 m, quando o mínimo exigido
para permitir adequada distribuição de cargas e integral aproveitamento dos pesos por eixo é
de 4,20 m. "Caso contrário, ocasionaria excesso no eixo trator do cavalo ou grandes perdas
na capacidade de carga."

O tema é motivo de polêmica desde 1999, quando a Randon apresentou um estudo
técnico durante o seminário "Legislação de Pesos e Dimensões: Sugestões para Aprimorar o
Sistema de Pesagem", promovido pela NTC/Setcesp. Nele, a empresa demonstra que, com o
balanço traseiro de 3,50 m, existe perda progressiva de carga útil para se manter o peso do
eixo trator dentro do limite legal de 10 t, ou seja, evitar que a carga no pino-rei supere 8.500
kg.

Essa perda aumenta com o comprimento da carreta, podendo chegar a 5.858 kg.
Como o aumento do balanço traseiro reduz a distância entre eixos e distribui melhor a carga,
esta alteração não só melhora a segurança e a dirigibilidade do conjunto, como também
diminui a varredura, ou seja, o espaço ocupado durante manobras ou em curvas. Nunca é
demais lembrar que, matematicamente, quanto menor a soma dos quadrados das distâncias
entre eixos, menor o arraste ou aumento da largura da curva.

Segundo simulações da Randon, quando se aumenta o balanço traseiro de uma
carreta de três eixos tracionada por cavalo 4x2 de 3,50 m para 4,20 m, a varredura cai de
7,27 cm para 6,98 cm.

e. Regulamentação

O fato é que não existem dimensões normatizadas para a carroçaria (baú), mas
sejam elas quais forem, devem obedecer aos limites de chassis impostos pela legislação da
CET - Companhia de Engenharia e Tráfego. Em suma, existe a restrição à circulação por
dimensões do veículo, onde caminhões com até 5,50 m x 2,20 m estão liberados e, acima
dessas medidas, são proibidos de circular no centro expandido de 2ª a 6ª das 9h às 19h e
sábados das 9h as 13h, no caso da cidade de São Paulo, por exemplo.

Numa série de artigos sobre o assunto, João Batista Dominici, vice presidente do
Sindipesa – Sindicato Nacional das Empresas de Transporte, explica que toda a
complexidade e falhas na regulamentação do tráfego de bitrens e rodotrens no Brasil teve
origem na Resolução 68, editada pelo Denatran em 1998, quando as autoridades estavam
preocupadas com a segurança nas rodovias.

Segundo Dominici, o grande comprimento dos veículos era tido como uma ameaça à
segurança e, por dificultar as ultrapassagens, pensava-se também no risco de um caminhão
longo invadir a pista contraria nas curvas fechadas. Por esse motivo, o Denatran fixou em
19,80 m o limite de tamanho das combinações com autorização para rodar 24 horas. Assim,
começaram-se a fabricar veículos com maior capacidade de carga, até 74 toneladas, mas
com comprimento máximo de 19,80 m, o que ocasionou um grande aumento da
concentração de carga por metro linear, dando início a preocupação com o prejuízo que
esses veículos poderiam causar a pontes e viadutos.

f. Foco na produtividade

Para Edson Salgueiro Júnior, diretor-técnico da Marksell, fabricante de plataformas
veiculares elevatórias e niveladoras de docas, considerando-se que o palete mais utilizado é



TRANSPORTE VOLUME II 29

o do padrão Abras (PBR), que mede 1,20 x 1,00 m, seria importante  que  houvesse  uma
preocupação dos fabricantes de carroçarias, de um modo geral, de fazer o projeto e a
execução com uma largura interna livre, inclusive na abertura das portas traseiras, com 2,45
m, que seria a soma das larguras dos 2 paletes mais uma folga de 5 cm, no mínimo. "A maior
parte dos fabricantes tem garantido a largura interna, mas não faz o mesmo na abertura das
portas, o que dificulta bastante a carga e descarga dos dois primeiros paletes. Outra
preocupação seria com o comprimento interno livre, que deveria ser um múltiplo do
comprimento dos paletes mais uma folga."

O processo de carga e descarga dos paletes nas carroçarias tem sido feito com
paleteiras, empilhadeiras elétricas ou a combustão. No entanto, para que essa operação
possa transcorrer tranqüilamente, é necessário que o piso da carroçaria esteja dimensionado
para tal carga. "Falta uma normalização para o projeto e execução das carrocerias, pois com
a existência de normas e padrões, as operações ao longo de toda a cadeia logística seriam
otimizadas."

O diretor ressalta ainda que outro ponto que deveria ser observado pelos fabricantes
de carroçarias é a altura das docas. "Temos recomendado que seja entre 1,30 m e 1,35m
para carga seca, e entre 1,35 m e 1,40 m, para carga refrigerada, em função da altura média
da traseira da carroçaria de caminhões toco, trucado e semi-reboque."

Estatísticas mais recentes indicam que o Brasil possui mais de 1,2 milhão de
caminhões, cerca de 2 mil locomotivas puxando milhares de vagões e aproximadamente 300
aeronaves, movimentando-se dia e noite, além de navios de todos os portes, atracando em
terminais de carga e descarga. Independentemente do modal, a situação é a mesma: a falta
de padronização dos processos logísticos em que estão inseridos, entre outros, a área de
estocagem, tipos de docas, embalagens e cargas paletizáveis, o que desencadeia uma
variedade de problemas.

O Comitê de Padronização da ECR Brasil identificou mais de duas dezenas de temas
passíveis de exame apenas no quesito embarque. Cada um desses pontos merece atenção
especial dos profissionais envolvidos, sobretudo, visando padronizar procedimentos,
condição básica para ganhos de produtividade.•

g. Propostas sugeridas pela ECR para a padronização de carrocarias:

• Caminhão mais reboque para 32 paletes PBR:
carrocarias com total de 16,36 m de comprimento interno. 32 t de carga = 1 t/palete

• Semi-reboque para 30 paletes PBR:
comprimento interno do furgão = 15,32 m 26,4 t de carga = 889 kg por palete (cavalo

6x2 ou 6x4)

• Furgão médio-pesado para 16 paletes PBR:
comprimento interno = 8,18 m 13 t de carga util = 812 kg por palete

• Furgão médio para 12 paletes PBR:
comprimento interno = 6,12 m 13 t de carga útil = 1.083 kg por palete

• Furgão leve para 6 paletes PBR:
comprimento interno = 3,06 m 3,5 t de carga útil = 583 kg por palete

• Furgão superleve para 4 paletes PBR:
comprimento interno = 2,04 m 3,5 t de carga útil = 875 kg por palete
TATIANA, F TECNOLOGÍSTICA, Editora Publicare, 2002: 58 a 66.

14. A ÚLTIMA VOLTA DO PNEU
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Qual o destino final do insumo que mais se identifica com o transporte rodoviário?
No mundo inteiro as sucatas relacionadas ao setor automotivo são motivo de atenção

dos governantes. Provavelmente os veículos sejam os produtos industriais fabricados em
maior escala e consumo. Nestas proporções também mais ameaçam ao meio ambiente.

Entre os insumos do setor, o pneu é aquele que mais risco ambiental apresenta,
dado que os benefícios de sua reciclagem não são tão vantajosos quanto os das sucatas
metálicas dos veículos.

A preocupação com o meio ambiente é um dever de toda sociedade. No segmento
de transporte rodoviário de cargas, onde os frotistas convivem regulamente com o tema, o
destino dos pneus sucateados também é alvo de atenção. As transportadoras procuram
reconhecer possíveis processadores da borracha, a fim de não acumular sucata em seus
pátios, assim como garantir um destino adequado aos pneus.

O fato é que não tem havido indiferença ao tema. Reciclagem e preservação, e o
transporte de cargas responde positivamente ao problema.

O pneu imprestável demora 200 a 300 anos para total de gradação  e constitui um
dos mais graves agentes causadores de problemas ambientais e de saúde pública. Os pneus
são produtos indispensáveis para o transporte de riquezas e geração  de recursos.

Quando inservíveis, são estocados inadequadamente, jogados em terrenos baldios,
em fundos de vale, em rios, em lixões, ou simplesmente largados a céu aberto, acumulando
água das chuvas, até tornarem-se criadouros ideais do mosquito Aedes aegypti, transmissor
da dengue e da febre amarela urbana, doenças que ainda  não foram erradicadas no país.

Preocupado com essa realidade, o Conselho Nacional Meio Ambiente (CONAMA),
em parceria com a Associação  Nacional  da Indústria de Pneumáticos (ANIP), instituiu
Resolução n0 258/99, que  tem força de lei, aprovada e publicada no Diário Oficial da União
em 2/12/99. Essa decisão torna obrigatória  as empresas da indústria do pneu recolherem e
darem destinação ecologicamente  correta a uma quantidade de pneus inservíveis
proporcional a que colocam no mercado. Ficou proibido o depósito dos pneus  em aterros, o
que contribui para o deposito  ilegal as margens de estradas, rios, fundos de vale e terrenos
baldios.

Dentro dessa Resolução foi criada lei que determina que a partir de 1° de Janeiro de
2002, para cada quarto pneus novos fabricados ou importados  as empresas fabricantes e
importadoras são responsáveis pela destinação  final de um pneu inservível. Essa fração será
ampliada até 2005, quando fabricantes e importadores devem dar destinação final a cinco
pneus sem utilização  para quatro já fabricados ou importados.

15. TRAÇÃO HÍBRIDA

0 sistema de tração híbrido integra um conjunto moto-gerador composto por um
motor de combustão (diesel) que aciona um gerador – normalmente um alternador. Um
conjunto de baterias acumula a energia elétrica, que é usada apenas nos momentos de
grande demanda, como nas acelerações rápidas ou em rampas, para complementara energia
continuamente gerada pelo alternador.

Um motor elétrico de tração é diretamente acoplado ao eixo de tração por meio de
redutores mecânicos é o único responsável pela tração do veículo.

0 motor diesel aciona o alternador com rotação constante. Um sistema regulador de
rotação mantém o motor diesel em regime constante, independentemente da potência
fornecida pelo alternador.

16. AGENDA ANTI-SUFOCO

As cidades brasileiras de grande porte, mesmo muitas de tamanho médio e,
especialmente, as que formam as áreas chamadas de regiões metropolitanas chegam ao
início de novo século com sistemas de transporte e de trânsito que as situam diante de duas
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alternativas: ou aliviar as ruas, implementando os serviços de transporte coletivo e reduzindo
o número de automóveis em circulação, ou parar, congestionadas.

Claro, em algumas das metrópoles ainda há as alternativas de abrir, estender e
alargar ruas, cavar túneis, erguer viadutos, enfim, criar novos espaços para a circulação de
veículos. Mas desse modo estarão apenas - como ocorreu até agora na imensa maioria delas
- adiando o sufoco produzido pelo permanente crescimento da frota de transporte individual.
Contornado agora, se instalara mais tarde.

O problema de saturação das ruas e das avenidas é tão visível em Brasília quanto
em Manaus, em Goiânia, em Belo Horizonte, no Rio, em São Paulo, em Belém. É há
conseqüências já medidas e/ou estimadas.

Estudo divulgado em junho de 1998 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) e pela Associação Nacional de Transporte Público (ANTP), com base em pesquisa
realizada em oito capitais de estados e mais duas cidades grandes de Minas Gerais e de São
Paulo, informa que os congestionamentos de trânsito impunham ao país prejuízos anuais de
R$ 474 milhões - quase meio bilhão de reais. Só na cidade de São Paulo o custo chegava a
R$ 346 milhões por ano; R$ 72 milhões no Rio; em Belo Horizonte R$ 22 milhões. Enfim,
uma tragédia. E não há notícias de que essa situação tenha sido amenizada nos anos
posteriores a pesquisa. Ao contrário, de modo geral o problema agravou-se na maioria das
cidades e alastrou se a outras.

REVISTA CNT, Editora WEB, 2001: P. 10.

TEMAS PARA REFLEXÃO

1. Sistema de Transporte no Brasil;
2. Gerenciamento de transporte;
3. Método de custeio ABC no Transporte;
4. Sinalização de Trânsito;
5. Distribuição Física
6. Gestão de Frotas
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CAPÍTULO III

TRANSPORTE FERROVIÁRIO – TFV

“Aquele  que justifica o ímpio e aquele que condena o justo são abomináveis ao
Senhor, tanto um como outro” (Provérbios 17-15)

TEMAS CORRENTES

1. A PRIVATIZAÇÃO NO BRASIL E O SEU DESEMPENHO:

O modal ferroviário é normalmente utilizado para cargas de baixo valor agregado e
preferencialmente para largas distâncias, salvo alguns casos, pequenos ramais com
destinação específica.

Na matriz de transporte de alguns países, medida em tonelada/quilômetro útil, essa
representatividade é elevada, como por exemplo a China (37%), EUA (44%), Rússia (66%),
destinados ao transporte de minério de ferro, produtos agrícolas, etc.

No Brasil, o modal ferroviário é o que apresenta a menor participação no contexto
nacional.  Iniciou – se o transporte por este modal no meados do século XIX, o que exigiu um
grande investimento de empresas internacionais, gozando de benevolentes retornos.
Paralelamente, outros investidores também implementavam outra malha.  Essa origem
causou uma diversificação de técnicas, processos e, sobretudo, a não padronização dos
meios e de infra-estrutura.  Existem 3 tipos de bitola: 1m, 1,4m e 1,60m, exigindo um alto
custo de transbordo de cargas e limitando uma integração desejável.

Antes da privatização, o sistema ferroviário contava com a Rede Ferroviária Federal
S. A. (RFFSA) que operava cerca de 77% do total, Estrada de Ferro Vitória Minas (EFVM),
Estrada de Ferro Carajás (EFC) e Ferrovia Paulista S.A. (FEPASA).

Durante os anos 80, os investimentos foram diminuindo e o sistema quase paralisou,
conquistando um alto grau de ineficiência operacional e qualidade de serviços.

A privatização da RFFSA seguiu a modalidade de leilão e a empresa vencedora
passa  a se responsabilizar pela infra-estrutura, operação, controle de tráfego, etc. A RFFSA
foi dividida em seis malhas:

- MRS;
- CFN;
- FSA;
- FCA;
- NOVOESTE; e
- TEREZA CRISTINA

2. SÍNTESE, HISTÓRIA DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO.

No século XVIII, os trabalhadores de diversas zonas mineiras da Europa descobriram
que os pequenos vagões carregados se deslocam com mais facilidade se as rodas girassem
guiadas por trilhos feitos com barras de metal, já que dessa forma se reduzia a fricção. Os
trilhos para os pequenos vagões somente serviam para transladar os produtos até a via fluvial
mais perto, que por tanto era a principal forma de transporte de grandes volumes. O início da
Revolução Industrial, na Europa de princípios do século XIX, exigia formas mais eficazes de
levar as matérias primas até as novas fábricas e transportar desde esta os produtos
terminados.

Os dois principais mecânicos, guiados de rodas e uso de força motriz, foram
combinados por primeira vez pelo engenheiro de minas inglês Richard Trevithick, que em 24



TRANSPORTE VOLUME II 33

de fevereiro de 1804 conseguiu adaptar a máquina de vapor, que se utilizava desde
princípios do século  XVIII para bombear água circulando a uma velocidade de 8 KM/hora
arrastando cinco vagões, carregados com 10 toneladas de aço e 70 homens sobre uma via
de 15 KM de longitude  da fundação de Pen-e-Darren, no sul de Gales. Esta locomotiva se
chamava “Agarra-me quem puder”. Transcorreram duas décadas durante as quais se
desenvolveram os trilhos de ferro fundido que suportavam o peso de uma locomotiva de
vapor. A potência necessária para arrastar trens, em lugar de um dos vagões, se assegurou
colocando uma locomotiva de vapor sobre dois ou mais eixos com as rodas unidas mediante
velas.  O início de construção de vias férreas se deu em Inglaterra,1815, por George
Stepheson, que também iníciou a primeira fábrica de locomotivas em 1823. A primeira via
férrea pública do mundo, a linha Stockton Darlington, no noroeste da Inglaterra, dirigida pelo
mesmo George Stepheson, se inaugurou em 1825. Durante alguns anos esta via somente
transportou carga; em ocasiões também usava cavalos como força motora. A primeira via
férrea pública para o transporte de passageiros e carga que funcionava exclusivamente com
locomotivas de vapor, foi a de Liverpool-Manchester, inaugurada em 1830 e que teve um
grande reconhecimento comercial naquela época. Também foi dirigida por George
Stepheson, nesta ocasião com ajuda do seu filho Robert  Stepheson. O êxito comercial,
econômico e técnico da linha Liverpool-Manchester, transformou o conceito de vias férreas, e
somente em Gran Bretânia. Algo que antes se via como meio para cobrir recorridos curtos,
beneficiando sobre tudo a minaria, se considerava capaz de revolucionar o transporte de
largo percurso, tanto de passageiros como de mercancias. mas o volume de tráfico entre
Liverpool e Manchester logo demonstrou que o uso de uma via fixa devia controlar-se desde
uma central e que era preciso manter uma distância segura entre os trens mediante algum
sistema de sinalização. Os primeiros sinais mecânicos instalados ao largo da via apareceram
em 1830. No meio da década de 1830 se desenvolveu com rapidez em Gran Bretânia e na
Europa continental a construção de vias férreas entre cidades. Os trens ingleses foram
construídos por empresas privadas, com uma mínima intervenção do governo, mas na
Europa continental quase sempre a construção esteve controlada, e em ocasiões foi feita
pelo governo nacional o estadual. Assim se estabeleceu na Europa (menos em Gran
Bretânia) a tradição do trem como empresa pública e a obrigação do governo de financiar
quando menos em parte a manutenção e a ampliação da infra-estrutura nacional de vias
férreas. A participação do governo estava orientada a impedir a duplicação desnecessária da
concorrência nas rotas mais lucrativas como ocorreu na Gran Bretânia e a garantir que os
trens se expandissem da melhor forma para o desenvolvimento social e econômico do estado
ou do país do que se tratara. Também eram importantes as considerações técnicas,
econômicas e inclusive militares. A intervenção estatal se considerou primordial, na hora de
eleger e unificar o largo da via, que é o parâmetro que melhor define uma via ferroviária, a
mínima distância entre as caras interiores dos trens, já que limita os tipos de material móvel
que o podem utilizar e condiciona as conexões possíveis com outros trens. Os construtores
da Europa e da América do Norte adaptaram em geral o largo de 1.435mm (56 polegadas e
meia) do projeto de George Stephenson, que se baseou nas linhas de via para vagões de
mina seu lugar de origem; empiricamente se havia demonstrado que era a dimensão mais
adequada para o arrastamento por meios humanos ou com cavalarias. A normalização
internacional desta linha não se produziu até a Conferência de Berna de 1887. Nos Estados
Unidos, a via larga se adaptou em muitas linhas, sobre tudo no sul, e a normalização a
1.435mm não se aplicou no âmbito nacional até depois da Guerra Civil estadunidense (1861-
1865). O controle governamental mais escrito na construção dos primeiros trens europeus se
deu na França, com o resultado de que no século XIX contava com a rede de linhas troncas
melhor planificadas do continente e também a melhor preparada para a velocidade. Na
América Latina, os primeiros trens começaram em 1850 no México, de um trecho de menos
de 20km que unia o porto de Veracruz com a com a vizinha população de San Juan. No
Brasil, as primeiras tramas ferroviárias começaram também 1850 e possuem como ênfase a
inauguração da ferrovia que conectava o porto de Mauá (Rio de Janeiro) para a cidade de
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Petrópolis, ato presidido por Don Pedro II, imperador do Brasil. Mais tarde, em 1873, se
completou a linha que unia o famoso Porto com a capital do país.

TEMAS PARA REFLEXÃO
1. Gerenciamento sobre o Transporte Ferroviário
2. Tecnologia da Informação
3. Privatização do Transporte Ferroviário no Brasil
4.  GE (Gerência Emocional)
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CAPITULO IV

TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - TAC

“Todo prudente procede com conhecimento, mas o tolo expõe a sua loucura”
(Provérbios 13-16)

TEMAS CORRENTES

1. ROMA E CATARGO: EXEMPLO

Num dos tratados de paz com Cartago, os romanos estipularam que a metade da
frota cartaginesa seria destruída. Cartago concordou e depositou as armas. Na hora de
executar o tratado, os romanos interpretaram-no como permitindo-lhes destruir a metade de
cada navio.

O gerente executivo deve considerar isso uma lição permanente. Cuidado ao
interpretar os acordos, contratos e toda variedade de negócios.

Entretanto, o excesso de fiscalização não garante qualidade, além de gerar
desmotivação, pois pode ferir o orgulho profissional dos seus subordinados, retirando-lhe a
bem-vinda iniciativa e espontaneidade na execução.  Má qualidade na produção pode
também ser conseqüência da desmotivação e da sabotagem, quase sempre inconsciente. O
controle e a fiscalização excessiva é uma das principais causas. É saudável demonstrar que
se crê no seu subordinado e que ele é tão responsável como a gerência por aquilo que se
está produzindo.

O comportamento da gerência executiva é o indicador do clima organizacional. A
competição predatória entre os membros da alta administração, comum em muitas
organizações, podem acarretar problemas de integração e produção.

De acordo com Samuel Johnson, “O exemplo é mais eficaz que o preceito”. Todos os
componentes de uma organização necessitam mais de modelos do que de censores.

2 .  A MAIOR FROT A PRIV AD A

A Companhia de Navegação Norsul, fundada em 1963, é controlada pelo grupo
Lorentzen, que possui participações em diversas grandes empresas, incluindo a Aracruz
Celulose. Em 2001, a companhia faturou US$ 146 milhões, resultado do transporte de mais
de oito milhões de toneladas de cargas a granel. Opera atualmente 28 navios, entre próprios
e afretados, sendo 13 graneleiros (10 próprios), 11 open hatch, quatro barcaças e dois
empurradores (em fase de construção).

Trata-se da maior frota privada nacional, tanto em número de navios quanto em
tonelagem. Os graneleiros tem capacidade desde 16.000 TPB ate 63.500 TPB e com
capacidade combinada de 425.000 TPB, operando também no transporte de granéis no longo
curso. Os navios ripo open hatch possuem capacidade combinada de 400.000 TPB,
mantendo rotas regulares para o Norte da Europa, Argentina, Chile, Estados Unidos e
Canadá.

Na área de granel, que representa cerca de 70% das operações da empresa, seus
principais clientes são grandes siderúrgicas, produtores de alumínio e sal e moinhos. Já com
os navios do tipo open hatch, a Norsul transporta basicamente papel, celulose, produtos
siderúrgicos e de madeira. O desenvolvimento de soluções individualizadas para seus
clientes é uma característica da Norsul. Desenvolveu, por exemplo, uma solução para o
grupo Votorantim (Citrovita), que  viabilizou suas exportações de suco de laranja congelado a
granel via transporte marítimo. A Norsul esta trabalhando também em soluções customizadas
para clientes como Aracruz Celulose e CST.
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A Resolução 24 da Antaq e sua repercussão no mercado acaba de ser publicada no
Diário Oficial da União a nova norma para outorga de autorização a pessoa jurídica para
operar como empresa brasileira de navegação. A Resolução n0 52 da Agenda Nacional de
Transportes Aquaviários (Antaq), de 19 de novembro de 2002, publicada no dia 29, trata das
navegações de longo curso e cabotagem, apoio portuário e marítimo, bem como execução de
serviços de dragagem, enquanto não for editada norma especifica do órgão para essa ultima
modalidade.

A Resolução n° 52 passou por edição, como resultado da Resolução n° 24, de 8 de
agosto de 2002, e de audiência pública na qual foram recebidos 30 comentários e sugestões
do mercado para o texto inicialmente publicado. Agora, quase quatro meses depois, a
navegação nacional se encontra com nova roupagem, que, sem sombra de dúvidas, irá gerar
diversos conflitos de interpretação. Na nova norma, há maior rigidez quanto a constituição é a
manutenção de autorizações para atuação como empresa brasileira de navegação.

Prova disso, como exemplo mais contundente, foi a alteração da exigência de
patrimônio líquido mínimo para a constituição de empresas de navegação: R$ 8 milhões no
longo curso, R$ 6 milhões na cabotagem e R$ 2,5 milhões nas navegações de apoio
marítimo e portuário.

Além disso, as exceções a regra de propriedade de no mínimo uma embarcação
própria estão mais restritas, o que, via de regra, deverá causar enorme transtorno às
empresas de navegação hoje operantes no mercado, porque, conforme se pode constatar
pela leitura das contribuições do mercado durante a audiência publica, algumas empresas
brasileiras atualmente possuem outorga para operar em mais de uma modalidade de
navegação, cumprindo com a exigência de posse de embarcação para apenas uma
modalidade. Agora, serão necessárias tantas embarcações quantos forem os pedidos de
outorga - no longo curso, na cabotagem, no apoio marítimo e no portuário.

Outras regras constantes da nova redação visam claramente impedir a proliferação
do que o mercado nacional costuma chamar de "empresas de papel": o parágrafo único do
Artigo 5° veda o uso de uma mesma embarcação, por pessoas jurídicas diferentes, para o
cumprimento da exigência de propriedade de uma embarcação própria ou afretada nos
termos dos incisos l do Artigo 4° e I do Artigo 5°.

Outra novidade que certamente irá movimentar o mercado refere-se ao fato de que
as embarcações deverão estar em condições de operação atestadas por sociedade
classificadora reconhecida pela Autoridade Marítima Brasileira. Além disso, faz-se necessário
que estejam com apólices em vigor dos seguros de casco, de máquinas e de
responsabilidade civil.

Os prazos também foram encurtados da redação anterior para a atual. Como
exemplo mais contundente pode-se citar o período anteriormente previsto no Artigo 19, de
360 dias para que as empresas de navegação detentoras de autorização se adequassem a
nova norma. Na forma atual, o Artigo 20 estabelece prazo de apenas 90 dias para a
adequação, no que tange a operação - entenda-se, entre outros tópicos, o respeito aos
princípios de livre concorrência, regularidade, continuidade, eficiência, segurança, interesse
público e preservação do meio ambiente, bem como as normas determinadas pela Agenda
Nacional de Petróleo (ANP), uma das grandes novidades do texto recém-publicado. O
mercado já deve estar ciente de uma recente resolução da ANP que afeta empresas de
navegação ligadas ao transporte a granel de petróleo e derivados, já em pleno vigor e
eficácia, que sujeita as empresas a registro no órgão, nos casos em que especifica.

Há ainda na nova redação outro prazo, de 180 dias (a contar da publicação),
estipulado na Resolução n° 52, para a Antaq convocar as empresas brasileiras de navegação
detentoras de autorização, para efeito de expedição de novos instrumentos de outorga.

Relevante ressaltar que todos os dispositivos da nova Resolução n° 52 se aplicam
aos processos atualmente em tramitação na Antaq.

De acordo com o diretor geral da Antaq, em recente evento que reuniu a comunidade
marítima no Rio de Janeiro, a nova resolução tem como objetivo editar regras mais claras
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para a obtenção de outorga, concedendo maior flexibilidade para a constituição de empresas
brasileiras de navegação e viabilizando a utilização mais intensa dos navios de bandeira
brasileira hoje existentes no mercado. Neste momento, porém, fica no ar a seguinte pergunta:
Será que a Antaq conseguiu atingir tais objetivos, nobres e realistas, com a publicação da
Resolução n° 52, nos termos em que se encontra?”

CATANANTE, A, Global, Editora Margraf, 2002: p. 66.

3.  APOSTANDO NA CABOT AGEM

Com um volume anual de 2 milhões de toneladas de celulose branqueada de
eucalipto, a Aracruz Celulose anuncia a inauguração em dezembro, em Caravelas, no Sul da
Bahia, de um novo terminal marítimo, com investimento global de US$ 52 milhões. Batizado
de Terminal Marítimo Luciano Villas Boas, estará em plena operação em janeiro de 2003,
possibilitando a substituição por barcaças da frota de caminhões que hoje faz da matéria-
prima. De acordo com o Diretor de Operações da Aracruz Celulose, Walter Lídio Nunes, a
logística da empresa sempre foi exageradamente focada no modal rodoviário. Como o
aumento da produção em 700 toneladas/ano, por conta da inauguração da segunda fábrica
em Aracruz, a companhia decidiu investir para mudar essa realidade, “ normalmente para
cada tonelada de celulose é preciso matéria-prima equivalente a quatro toneladas de
madeira. Ou seja, se nossa produção é de dois milhões de toneladas, será preciso trazer oito
milhões de toneladas de madeira. Por isso, o uso das barcaças permitirá a otimização do
transporte e, conseqüentemente, da produção do complexo” explica o diretor .

REVISTA FLUXO, Editora Foco, 2002: P. 42.

4 .  FORA DO CARIMBO

O adicional ao frete para Renovação da Marinha Mercante (ARFMM) passa a ser
cobrado eletronicamente. O que muda com a cobrança eletrônica? Atualmente, o agente
marítimo tem dez dias para recolher a taxa. Além  do prazo longo para receber, o governo
corre risco de fraudes, já que o sistema é manual. Com o novo sistema, o importador tem que
enviar eletronicamente os dados da remessa em até 48 horas antes do navio chegar ao
porto, fazer a transação bancária e, só depois disso, a carga será liberada “Precisamos virar
esta página, deixando de lado a papelada e os carimbos”, diz Vitorino Domnech diretor do
Departamento de Marinha Mercante do Ministério do Transportes.

REVISTA FLUXO, Editora Foco, 2002: P. 38.

5. SÍNTESE HISTÓRICA DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO.

.Desde o princípio da história, o homem utilizou embarcações marítimas. Desde os dias
 do antigo Egito, Grécia e Roma, há existido a navegação e o transporte aquaviário, e graças
às embarcações puderam construir e até destruir Impérios em todo o mundo.

Mesmo que a terra seja o elemento natural do homem, a curiosidade, provavelmente,
lhes levou a construir botes e a aventurar-se nas águas.

Os primeiros botes eram muito simples, do tipo canoas, feitas de um tronco com o
centro vazio.

Ao lango dos séculos os barcos transportaram gente através dos oceanos  com a
intenção de conquistar terras onde pudessem viver e comerciar.

Se diz que os primeiros egípcios, gregos e fenícios foram as primeiras potências
marítimas do mundo, e chegaram a construir barcos comerciais e de guerra.

Os primeiros barcos egípcios foram realizados em cana de papiros há uns 2500 a.C
e com seus barcos de madeira e proa alta, começaram a circular pelas águas do Nilo e o mar
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Vermelho. Os botes fluviais egípcios tinham dois homens na proa, um para comprovar a
profundidade das águas com uma vara larga e o outro para dar instruções ao timoneiro. O
barco mais antigo do mundo (2500 a.C.) se construiu para o funeral do Faraó Keops, o
criador das Pirâmides.

Os primeiros marinhos não se aventuravam ir muito longe da terra, de modo que
poderiam encontrar facilmente sua posição através de sinais ao largo da costa.

De todos os marinheiros Mediterrâneos, os fenícios foram os mais experimentados.
Entorno do ano 1200 a.C. já haviam estabelecido portos comerciais por todo o Mediterrâneo
e navegado pelo Oceano Atlântico, chegaram inclusive a alcançar a costa de Comwall na
Inglaterra, onde comerciaram com os mineiros de estanho. Seus maiores êxitos foram
realizar a primeira viajem do que se tinha notícia ao redor da África e navegar pelo rio
Amazonas (Brasil).

Os fenícios foram uns soberbos navegantes, aprenderam a importância que tinha as
estrelas. Os marinheiros gregos ainda hoje, chamam a estrela Polar de estrela Fenícia.

Em 1487, Bartolomeu Dias navegou ao redor do estremo sul de África, o ponto
chamado Cabo de Boa Esperança descobrindo de novo a rota que os fenícios haviam
recorrido 2000 anos antes.

A fins dos anos 1400, se construíram as caravelas, utilizadas principalmente pelos
espanhóis e os portugueses para as viagens dos descobrimento.

5 .  RENASCENDO DAS CINZ AS

A mudança na estratégia da Petrobrás, que passou a privilegiar estaleiros brasileiros,
reduzindo a importação de plataformas, foi fundamental para a retomada da indústria naval
brasileira nos últimos anos. Junte-se a isso uma postura mais flexível dos bancos de fomento
e o resultado é o que se pode chamar de renascimento da indústria naval brasileira. A
retomada dos negócios também fez ressurgir um símbolo da construção naval. Depois de oito
anos, o antigo estaleiro CANECO volta a construir embarcações de porte, agora com o nome
de Rio Nave Serviços Marítimos. O Estaleiro Ilha, no Rio, também é um bom exemplo do que
vem ocorrendo no setor. A empresa passou quatro anos empregando 250 pessoas na
manutenção e pequenos consertos em suas oficinas. Este ano, com a liberação de recursos
do BNDES, o Ilha espera chegar a um pico de três mil funcionários, trabalhando na
construção de 4 petroleiros para a Transpetro no valor de R$ 244 miIhões.

REVISTA FLUXO, Editora Foco, 2002: P. 41.

TEMAS PARA REFLEXÃO
1. Generalidades sobre o transporte Aquaviário
2. Marinha Mercante do Brasil
3. Aspectos Doutrinários
4. Transporte de Cabotagem e Fluvial
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CAPÍTULO V

TRANSPORTE AEROVIÁRIO – TAE

“O caminho dos ímpios é como a escuridão, não conhecem aquilo em que tropeçam”
(Provérbios 4-19)

Algumas organizações ainda insistem em combater as inteligências brilhantes, os
talentos criativos por considerarem que estes são contestadores e perturbam a ordem bem
como prejudicam os valores já consagrados. Em conseqüência, valorizam o despotismo e as
amizades para liderarem o gerenciamento executivo dos seus objetivos. São caracterizadas
por impedir o crescimento pessoal dos bons profissionais, se estes não fazem parte do seleto
grupo de privilegiados. Reprimem o conflito, por considerá-lo sempre negativo, além de
incentivar a acomodação. Transforma “meios” em “fins”, e procura manter imagem de
certinha apesar de ineficaz, ineficiente e não efetiva. Utilizar mal seus recursos humanos
somente para cumprir obrigações impostas por papéis, além de dificultar a introdução de
novas técnicas, táticas, estratégias, tecnologia, etc.

O que caracteriza o gerente executivo que busca crescer junto com sua organização
é o impulso, a vontade, a garra, o entusiasmo da conquista, os resultados estimuladores, a
superação de metas, a luta incessante de evoluir. Equivocados estão todos aqueles que
acreditam exclusivamente na compensação financeira ou na obtenção de uma melhor
posição dentro da organização. São também importantes, mas não mais que as citadas
anteriormente.

A mudança é o único desafio permanente numa época marcada pela transitoriedade,
segundo as considerações de Alvin Toffler, e pela descontinuidade, nas observações de
Peter Druck. O gerente executivo deve manter a sensibilidade  suficiente para perceber que
no momento estas são as verdades do mercado: Mudança e Descontinuidade. Acrescido ao
seu “faro para negócios” intuição e garra, seu caminho é empreender sem temer.

A perseverança é um  atributo determinante para a realização. Will Durant nos
apresenta o seguinte exemplo de perseverança: três mil anos atrás, um homem achou que
podia voar e inventou asas para si mesmo. Seu filho, Ícaro, confiando nelas, tentou voar e
caiu no mar.

Destemida, a vida levou o sonho adiante e trinta gerações passaram. Leonardo Da
Vinci, espírito feito carne, rabiscou, nos seus desenhos e cálculos, o plano de uma máquina
voadora e deixou nas suas anotações uma pequena frase que desperta algo na memória
como o som de uma campainha: “Haverá asas”. Leonardo fracassou e morreu. Mas a vida
levou o sonho adiante.

Outras gerações passaram e os homens disseram que o homem nunca voaria
porque tal é a vontade de Deus. E então o homem voou.

A vida é essa força que sustenta um objetivo ao longo de três mil anos sem nunca
capitular. O indivíduo fracassa, mas a vida vence.

TEMAS CORRENTES

 1. ARTE DA NEGOCIAÇÃO

Queira ou não, você é um negociador.

A negociação é um fato da vida. Comprar, vender, resolver um problema ou um
conflito, conseguir de alguém uma ação, uma abstenção, um assentimento... tudo isso e
muito mais é negociação.

As ocasiões para negociar aumentam dia a dia pela complexidade das relações
humanas na vida moderna e o conseqüente aumento dos desentendimentos — e também
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pela tendência atual, tanto entre os indivíduos como entre as nações, de resolver as
divergências não pela força bruta, mas pelo diálogo e o compromisso.

Este assunto tornou-se tão importante que várias universidades estão iniciando
cursos na arte da negociação. A célebre universidade norte-americana Harvard já tem um
ambicioso Projeto Negociação, dirigido pelo professor Roger Fis her (autor do livro Como
Levar as Pessoas a Dizerem "Sim") é baseado em 74 obras sobre esta arte. Revistas da
importância mundial de Fortune publicam artigos e reportagens sobre como tornar-se um
negociador de sucesso.

Queira ou não, V. é um negociador. Só depende de V. ser um negociador vitorioso
ou frustrado. O presente texto, baseado no ensino dos mestres e em algumas experiências
pessoais, tenta mostrar-lhe como ser um negociador de sucesso.

Índice
I. Tipos de negociadores e seus estilos.
II. Propostas e opções.
III. Desenvolvimento de uma negociação.
IV. Método básico para resolver problemas.
V. O poder na negociação.
VI. Táticas e estratégias.

I. TIPOS DE NEGOCIADORES E SEUS ESTILOS

O  primeiro passo numa negociação de sucesso é descobrir o tipo de negociador que
V. tem na sua frente. Pois os negociadores variam muito quanto a seu temperamento, ética e
estilo. E devemos adotar em cada etapa da negociação o comportamento que melhores
resultados possa surtir em vista do tipo de negociador com quem lidamos.

NEGOCIADORES GANHA-GANHA E NEGOCIADORES GANHA-PERDE. Esta é a
classificação básica. Todos os negociadores pertencem a uma dessas duas categorias.

O negociador ganha-ganha quer que todos os participantes da negociação saiam
ganhando e satisfeitos, principalmente ele, mas também os outros. Não quer derrotar um
adversário, mas superar uma dificuldade, resolver um problema em beneficio de ambos os
lados. Sua tática é ceder algo em troca de algo.

Se V. descobrir que seu adversário é um negociador ganha-ganha, pode sentir-se
satisfeito e tratá-lo no mesmo espírito cooperativo — sem, todavia, fraquejar ou mostrar-se
amável demais. Em todo homem, por melhor que seja, há um lobo em potencial que desperta
quando depara com um cordeiro.

O negociador ganha-perde quer, ao contrário, ter todas as vantagens. Para tanto,
procura dominar a outra parte, seja ela colega, inimigo, cônjuge, filho, associado.

Sua meta é satisfazer seus interesses e atingir seus objetivos sem tomar em
consideração os interesses e objetivos dos outros. Ele deve ganhar. Os outros devem perder.

Fazer concessões a tais negociadores, especialmente cedo demais é interpretado
como sinal de fraqueza e serve apenas a endurecê-los. Geralmente, este tipo de negociador
não retribui. Para tratar com ele, V. deve fazer apelo a toda a sua energia e conhecimentos e
as melhores táticas da arte da negociação.

No entanto, não raras vezes, a dureza do negociador ganha-perde é provocada pela
sua percepção de que o outro negociador é ingênuo ou fraco e que será uma presa fácil. Se
este reage e se mostra forte e hábil, muitos negociadores ganha-perde tornam-se razoáveis.

Se todos os negociadores ganha-ganha pertencem praticamente a mesma categoria,
os negociadores ganha-perde se subdividem em diversas categorias.

Uma delas é a do negociador ganha-perde inteiramente fechado ao diálogo e que só
compreende a linguagem da força. Confrontado com ele, o negociador ganha-ganha não tem
outra alternativa a não ser competir com ele e endurecer por sua vez. Daí as guerras nas
relações internacionais, as brigas e os processos nos negócios privados.
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Nem todos os negociadores ganha-perde são do tipo imperioso. Há os ganha-perde
meigos, os quais também querem tudo para si mesmos, mas procuram obtê-lo pela
mansidão, não pela imposição.

Há entre eles os chamados falsos papais e mamães. Sobrecarregam V. de sorrisos,
elogios, presentes. Parecem as pessoas mais generosas e gregárias do mundo. Fingem
protegê-lo. Na realidade, querem dominá-lo e explorá-lo — e receber várias vezes o
equivalente do que dão.

Como lidar com tais pessoas? Ceticismo, cautela e um bom conhecimento da
natureza humana o ajudarão.

Outro tipo de negociador ganha-perde meigo é o negociador chamado molusco.
Retraído, fugidio, nunca diz o que quer; mas, no fundo, quer tudo e luta por suas pretensões
com sua estratégia própria: pelo silêncio, a teimosia, a vingança perniciosa é camuflada. Tem
veneno e usa-o por agressão indireta para provocar prejuízos.

Para lidar com tais pessoas, lembre-se sempre de que o seu silêncio não é
indiferença ou assentimento ou desprendimento, mas tática. Insista em ouvir-lhes os pontos
de vista. Faça-lhes perguntas que as obriguem a definir-se e espere pela resposta. Em vez
de perguntar: "Acha minha proposta certa?" pergunte: "Que acha de minha proposta? Qual
seria uma proposta melhor?”.

Quando negociar com uma mulher-molusco, não se surpreenda se, em vez de
responder a seus argumentos e perguntas, ela desaba a chorar. Não entre em pânico.
Continue a fazer perguntas e a procurar saber o que ela exatamente quer.

Este quadro dos principais tipos de negociadores não esgota obviamente o assunto.
A variedade dos negociadores é muito grande.

Você chegará rapidamente a identificar cada negociador com quem terá que lidar
desde que se habitue a iniciar toda negociação lembrando-se de que os negociadores não
são iguais e procurando determinar que tipo de negociador você tem na sua frente.

IMAGEM/ESTILO

Tão importante quanto definir a categoria de negociadores a que pertence nosso
adversário, é separar nele a imagem e o estilo. Cada um de nós é uma combinação de
imagem e de estilo.

Nossa imagem e a nossa aparência, nossos modos externos:
o rosto sorridente ou serio, o tom da voz, a maneira de falar, vestir-se, apertar a mão,

nossa cordialidade e simpatia ou retração e antipatia.
Nosso estilo é o que se aloja mais profundamente em nós: nosso caráter, nosso

temperamento, nossos princípios: se somos tolerantes ou intolerantes, sinceros ou fingidos,
honestos ou desonestos, exigentes e duros ou inclinados a fazer concessões, e tudo o que
constitui nossa personalidade básica.

Às vezes, imagem e estilo se harmonizam. Muitas outras vezes, divergem. O sorriso
agradável e a maneira amena de falar esconderão uma pessoa insensível, falsa e
irresponsável. As promessas generosas se evaporarão e não se materializarão em ação
alguma. Exemplo extremo: os malandros são excelentes atores. Por oposição, certas
pessoas de aparência ríspida são generosas e criteriosas.

Em toda negociação, devemos saber lidar adequadamente com a imagem do outro;
mas devemos, sobretudo, dar a máxima atenção a seu estilo.

IMPORTANTE RECOMENDAÇÃO RELATIVA A TODOS OS TIPOS DE
NEGOCIADORES

Sejam quais forem as pessoas com quem V. esta tratando, lembre-se de que sua
tarefa não é mudá-las ou puni-las por serem o que são, mas obter delas o que V. quer,
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deixando-as como são, e mesmo aproveitando suas manias, defeitos e limitações. Você é um
negociador, não um apóstolo.

A maioria das pessoas difíceis não são conscientes do que são e do seu impacto
sobre os outros. Um negociador exigente e duro poderá considerar-se bom e afável.

Aumenta esta cegueira, nos homens de alta posição, o medo de seus subordinados
de dirigir-se a eles com sinceridade e o seu interesse em adulá-los. Tentar tornar essas
pessoas conscientes do que são e mudá-las é uma tarefa super-herculeana e pode prejudicar
você mais do que beneficiá-las.

Se você não sabe ou não agüenta tratar com alguns desses tipos, é mais seguro, é
mesmo mais proveitoso, distanciar-se deles do que censurá-los ou procurar mudá-los. A
única pessoa que V. deve criticar e procurar melhorar é V. mesmo.

 LINGUAGEM DO CORPO

As Máscaras que os Homens Usam

Raramente, o rosto que apresentamos ao mundo é nosso rosto verdadeiro. Há
sorrisos que escondem tristeza ou censura. Há sobrancelhas franzidas que escondem
satisfação. Temos nosso rosto festivo, nosso rosto profissional, nosso rosto fúnebre.

Quando sabemos que não seremos reconhecidos (ao telefone, num carro em
movimento), deixamos cair à máscara. Em contrapartida, encontramos tantas vantagens em
usar máscaras que, as vezes, deixamos de nos desfazer delas quando teríamos interesse em
fazê-lo, em certas situações íntimas por exemplo.

A própria linguagem torna-se uma máscara.

Máscaras? Sim. Todavia...

É também indiscutível que nosso caráter, nossos pensamentos e sentimentos
habituais, as circunstância de nossa vida acabam por esculpir nosso rosto e nossos modos
de ser.

A maneira de sentar-se, andar, olhar, gesticular, falar revelam muito de nossa vida
interior e de nossa personalidade. Há também sinais reveladores no rosto, nos olhos, nos
lábios.

A linguagem muda das mulheres. Será que essa mulher é disponível? A sua maneira
de olhar, sentar-se, mover-se podem conter a resposta.

E há a linguagem muda do amor. Um psicólogo contou 24 passos dados entre o
momento em que um homem e uma mulher se encontram até que vão para a cama juntos.
São atos, respondidos ou não, que marcam a trajetória do homem na sua tentativa de
conquistar uma mulher. Ele segura-lhe a mão; ela a retira ou não. Aperta-lhe a mão; ela
aperta a dele ou não. Ele intercala seus dedos com os dela... Beija-a no rosto, nos lábios...
Estende a mão aos seios...

As Duas Linguagens se Completam

A linguagem do corpo é às vezes, mais verídica que a linguagem falada porque é
inconsciente e incontrolada. Normalmente, as duas devem completar-se mutuamente.
Escutar apenas uma delas poderá induzir-nos em erros de interpretação.

Aprenda a compreender a linguagem do corpo, os gestos, o tom da voz, os
movimentos do corpo para frente, para trás, a maneira natural ou desajeitada de sentar-se,
Também a maneira de sair de um elevador, de se comportar na rua quando só ou
acompanhado ou quando encontra conhecidos, a maneira de comportar-se numa reunião
social.
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Aprenda a reconhecer o homem forte ou fraco, sincero ou fingido, seguro ou inseguro
de si, sensível ou insensível, aquele que se deixaria dominar, aquele que reagiria, aquele que
nem perceberia o que está acontecendo.

Por sua vez, observe-se a si mesmo para só transmitir os sinais que quer transmitir.
Seja um bom ator.

Os sinais sexuais são os mais sutis. Saber interpretá-los faz a diferença entre um
homem de sucesso e de insucesso com as mulheres. Como se comporta uma mulher
disponível ou apenas interessada em você Sabe reconhecer seu apelo, seu convite?

Para os que se habituaram a observá-lo, os sinais revelam tudo.]

II. PROPOSTAS E OPÇÕES

As propostas são a razão de ser de uma negociação. Se V. entra em negociação com
alguém, é porque tem uma proposta a fazer-lhe. Todo o seu trabalho, esforços,
engenhosidade visam, pois, a levar a outra pessoa a aceitar a sua proposta.

Naturalmente, a proposta pode ser feita a V. pela outra parte. O trabalho básico será
o mesmo, modificando-se apenas a ordem das coisas.

QUATRO PASSOS PREPARATÓRIOS PARA UMA NEGOCIAÇÃO VITORIOSA

(I) Defina o problema. Considere-o como V. o vê — e também como o outro lado o
vê. Pois quanto mais souber acerca dos pensamentos, emoções, necessidades e motivações
da outra parte, tanto mais lúcida será sua compreensão do problema e mais acertadas as
soluções que proporá.

Veja como este problema muda de aspecto conforme a maneira de avaliar-lhe os
componentes:

V. não gosta de sua esposa; e não quer saber o que ela pensa e sente;
V. não gosta mais de sua esposa; mas ela continua a gostar de você;
V. não gosta mais de sua esposa; nem ela de você.
o problema sugere, naturalmente, soluções diferentes em cada caso.
Se a negociação visa a resolver um conflito, considere a origem do conflito, suas

causas, seu desenvolvimento passado, seu aspecto atual e suas perspectivas futuras.

(II) Determine claramente o que V. quer.
Para obter o que V. quer, uma condição preliminar indispensável é V. saber

exatamente o que quer. Muitas pessoas iniciam uma negociação tendo as idéias mais vagas
e oscilantes sobre o que visam.

É indispensável também basear sua proposta em pesquisas e estudos cuidadosos,
capazes de fornecer-lhe argumentos sólidos contra as objeções - sempre possíveis - da outra
parte. Sem essa dupla preparação, sua proposta será necessariamente insegura e
dificilmente obterá sucesso.

Citemos um exemplo prático. Um amigo meu quis desfazer-se de um sítio com casa
de campo, bem localizados, tendo a casa móveis valiosos e o jardim numerosas árvores
frutíferas.

Não decidiu claramente se queria alugar ou vender. Não procurou saber, por
comparação com outros sítios ou junto a avaliadores, o valor da propriedade. Mudava de
idéia sob o efeito de qualquer sugestão ou observação. Acabou vendendo o sítio pela metade
do preço e distribuindo os móveis sem proveito.

Mil negócios são feitos na mesma base da improvisação e da oscilação sem estudos,
sem preparo: nas vendas e compras, na política, no casamento, nas relações sociais. Depois,
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as pessoas se arrependem quando já é tarde ou se queixam dos espertalhões que lhes
aproveitaram a incapacidade.

Toda negociação de sucesso, seja vender e comprar ou resolver um problema ou um
conflito ou obter algo de alguém, só pode começar com propostas claras, baseadas em
estudos e pesquisas.

Para idealizar boas propostas, siga estas quatro etapas:
1. A preparação. A etapa durante a qual o problema é definido e investigado. (Devo

vender meu sítio? Como? Por quanto?  Casar-me-ei com Felícia? — Formarei aquela
companhia com Carlos Macedo? — Entrarei naquele partido político? Leia. Converse. Medite.
Consulte. Pesquise. Reuna material relativo ao problema.

2. A incubação. A etapa durante a qual V. não esta pensando conscientemente no
problema. Mas seu inconsciente esta. Sua intuição, também.

3. A iluminação. A aparição da solução. Eureka!
4. A verificação. A preparação definitiva da proposta.

(Ill) Saiba o que a outra pessoa quer, quais as suas pretensões, necessidades,
desejos.

Pensamos geralmente que resolver o problema deles é problema deles. Cada lado
limita sua visão a seu lado da questão e a seus interesses imediatos e não vê que resolver o
problema do outro o ajudará muitas vezes a resolver seu próprio problema. Pois as
diferenças entre as partes criam o problema, mas podem também ajudar a resolvê-lo.

O negociador hábil procura tornar a decisão de seu adversário a mais fácil possível,
já que seu sucesso depende da satisfação desse adversário.

O caso das duas irmãs e da laranja. Duas irmãs disputam acerca de uma laranja. No
fim, concordam em dividi-la por metade. A primeira irmã tomou sua metade, comeu a polpa e
jogou a casca fora. A outra jogou fora a polpa e usou a casca para fazer um chá medicinal.

Quando os negociadores não procuram pelos interesses escondidos atrás das
posições, agem muitas vezes como as duas irmãs — que podiam ter feito um acordo mais
benéfico, ficando uma com toda a polpa e a outra com toda a casca.

Citemos outra aplicação do mesmo principio, tomada dos negócios internacionais:
O acordo de Camp David só foi possível porque o Presidente Carter olhou por trás do

conflito e descobriu que os interesses de ambas as partes se completavam e não se
opunham. O Egito queria recuperar o Sinai como uma questão de prestigio nacional; Israel
queria iniciar relações com um grande país Árabe.

Por outro lado, o Egito queria o território, e Israel queria a segurança de sua fronteira,
não ver os tanques egípcios tentarem outra vez invadir-lhe essa fronteira.

Assim, o Egito teve o Sinai, mas comprometeu-se a deixar desarmada uma faixa dele
contígua ao Estado de Israel.

Tais acordos, que resolvem um conflito satisfazendo a ambos os lados, tornam-se
possíveis pela troca de valores. E são justamente esses valores-interesses de cada lado que
o negociador deve considerar com muito cuidado.

As pessoas são geralmente muito absorvidas nos seus interesses, nos seus pontos
de vista, nos seus objetivos, na sua vitória, para tomar em consideração os do outro lado. Os
grandes negociadores são exceções a essa regra geral.

Outra solução possível que nasce da mesma estratégia consiste em ampliar o bolo
antes de partilhá-lo.

Em muitas negociações que fracassam, cada lado olha para a situação como se
fosse uma alternativa imutável e inextensível: Ou eu ganho ou ele ganha.

Na realidade, só é assim excepcionalmente. Muitas vezes podemos não somente
evitar uma perda mútua como também realizar um lucro mútuo, descobrindo as vantagens
recíprocas que nascem de uma visão ampliada da questão.
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Num conflito de fronteiras, por exemplo, entre dois países vizinhos, a solução pode
ser encontrada na habilidade de juntar a este conflito outros conflitos pendentes entre eles,
ficando então cada lado com uma opção mais apta a satisfazê-lo.

(IV) Aprenda a comunicar.
A comunicação é a alma da negociação, tanto para informar o outro do que V. quer

como para inteirar-se do que ele quer.
Muitas pessoas são incapazes desta comunicação. Uma das causas do malogro nas

negociações é a falha das pessoas em transmitir seus desejos e necessidades e
compreender os desejos e necessidades do outro. Este problema é particularmente grave
nas relações pessoais.

Sem comunicação, não há negociação.
Negociar é comunicar entre um negociador e outro para frente e para trás com o

objetivo de atingir uma decisão conjunta. Comunicar nunca é coisa fácil, mesmo entre
pessoas que se conhecem e confiam uma na outra. Torna-se ainda mais difícil entre pessoas
que não se conhecem e sentem hostilidade e suspeita umas para com as outras.

Muitas vezes, um fala e o outro não escuta, mas pensa no que vai dizer. Outras
vezes, um diz uma coisa, e o outro ou a compreende ou a interpreta de maneira diferente.

Uma simples observação: "Nossa conta bancária está baixando muito”, pode ser
considerada como a mera constatação de um fato ou como uma censura e uma crítica.

Como melhorar a comunicação na negociação?
1. Escute atentamente o que o outro está dizendo, para bem compreender o sentido

de suas palavras, e melhor penetrar na sua mente, sentir suas emoções e intenções: o que é
essencial para que você possa lidar vitoriosamente com ele. também para mostrar-lhe que
você respeita seus pontos de vista e seus interesses: o que cria uma melhor atmosfera para a
negociação.

2. Evite o tom polêmico. Uma negociação não é um debate, não é um processo
judicial. Visualize-a, antes, como a troca de idéias entre dois parceiros em busca de uma
solução que satisfaça a ambos.

3. Fale de você, não deles. Descreva o problema no seu impacto sobre você, não em
relação com o comportamento deles. Diga: "Sinto-me abandonado," em vez de: "Vocês
traíram sua palavra." Diga: "Sentimos que somos tratados de maneira diferente," em vez de
dizer: "Vocês são racistas." Uma declaração sobre eles os provocará e os levará a reagir e a
se defender. Um julgamento acerca dos seus próprios sentimentos tem outro impacto.

4. Apresente o problema à outra parte na sua realidade objetiva antes do que com as
suas interpretações e suposições. "Não gosto de vê-la chegar tarde em casa”, e não "Você
não mais me ama e ama outro. Todos os dias chega tarde em casa."

(V) Prepare boas opções. Se a outra parte aceita a sua proposta como V. a
apresenta, V. esta de parabéns. A negociação termina com uma vitória sua. Mas é raramente
assim. A outra parte recusa a sua proposta ou faz objeções. V. deve então fazer uso das
opções de que dispõe.

As opções são alternativas da posição inicial. Sem elas, qualquer negociação
acabaria logo por sim ou não. O negociador deve preparar suas alternativas de antemão, e
quanto mais numerosas, melhor.

Assim você poderá ceder algo em troca de algo. Pois cada um tem sua própria
escala de valores: um lado é mais interessado pelo presente; o outro, pelo futuro; um por
valores econômicos; o outro por valores sociais (prestigio, reputação); um acredita na
valorização dos imóveis; o outro na valorização do dólar ou do ouro.

Aplicação à vida sentimental: 1. Ele não é nada romântico; mas é rico e generoso e
me liberta dos problemas financeiros. 2. Ela não é bonita; mas é afetuosa, devotada, fiel...
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Além das mais diversas opções, o negociador deve preparar um plano de
substituição, caso nenhuma das opções previstas resolver o problema. Este plano também
deve ter suas próprias opções e alternativas.

Exemplo: você vai pedir um aumento a seu chefe. Como preparar-se? Considerando
todas as hipóteses. Você prefere um aumento imediato ou benefícios a longo termo? Uma
boa promoção num futuro visível ou um aumento menor agora? o que aceitaria como
substituto se não conseguir aumento: Título? Sala melhor? Uso de um carro da companhia?
Qual é sua exigência mínima? Que esta preparado a fazer se todas as respostas dele forem
negativas? Analisou o tipo de pessoa com que vai tratar? Observou como outros tratam com
ela e conseguem ou não conseguem o que pedem? Analisou o seu próprio estilo e o achou
adequado?

É justamente na preparação e na apresentação das opções que os grandes
negociadores se distinguem dos negociadores comuns. Os negociadores comuns só pensam
em seus interesses, seus problemas, seus desejos. Se a outra parte faz o mesmo, o conflito
torna-se inevitável e, muitas vezes, insolvível.

Os grandes negociadores procuram opções que satisfaçam ambas as partes, onde
haja ganho para todos.

Considere que seu trabalho não é de dar ao adversário um problema, mas uma
solução; não de obrigá-lo a tomar uma decisão difícil, mas de lhe facilitar a decisão.

A AMABILIDADE NÃO É UMA SOLUÇÃO
Tomar em consideração os interesses da outra parte, focalizar o problema do seu

ponto de vista, ser cortês e atencioso, é outras estratégias expostas neste capitulo só surtem
efeito na medida em que o negociador fizer prova de uma personalidade forte e deixar bem
claro que ele negocia com o outro, mas não se submete a ele e que seus próprios interesses
e direitos são pelo menos tão sagrados quanto os da outra parte.

O estilo amável é o estilo do negociador meigo. Antes de começar a luta, esta pronto
a render-se. Seu lema é: "Confie no outro, seja cordial, faça-lhe concessões para despertar
sua gratidão e cooperação; Evite a confrontação a qualquer preço."

Este estilo leva raramente a vitória. Ceder na esperança de ganhar amigos só serve
a convencer o outro que V. pode ser cavalgado. Nunca cometa tal erro. Nunca ceda seus
direitos, objetivando fazer-se amar. Não será amado, mas explorado e secretamente
apiedado e ridicularizado. Há muito que os políticos descobriram que ser temido da melhores
resultados que ser amado.

Não seja meigo. Mesmo sorrindo, transmita a impressão de força.

III. DESENVOLVIMENTO DE UMA NEGOCIAÇÃO

Uma negociação aparenta-se, ao mesmo tempo, a uma representação teatral e a
uma competição esportiva. É feita de uma série de táticas, cada uma das quais devendo
aproximar-nos um pouco mais do objetivo visado.

1. Cerimônias iniciais. Dependem de cada negociação. Esteja preparado para elas
conforme as circunstancias: local, disposição das mesas, cadeiras, material a usar lado
social, lado psicológico. Um tratamento desrespeitoso provoca descontentamento. Seja
sempre cortês com dignidade.

Em certas negociações formais, a distribuição dos lugares é particularmente
importante. Dizem: "Você é onde esta sentado." o protocolo da distribuição dos lugares
permite a um observador interpretar os lugares em termos de quem é, e quem não é.

Quando as negociações EUA/Vietnã começaram em Paris em 1968, chegaram
quase a um impasse desde o início por causa do formato da mesa e da distribuição dos
lugares.
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2. Bate-papo para suavizar o primeiro contato. Longo ou curto, conforme as
circunstancias e as pessoas.

Às vezes, quando os negociadores não se comunicam ou quando suspeitam um do
outro, o primeiro contato deve visar a quebrar o gelo. "Nunca conversamos”.— Então,
conversem acerca do fato de que nunca conversam.

3. A sondagem. É como tocar a água com o dedo do pé para verificar-lhe a
temperatura antes de mergulhar. Numa negociação,  a sondagem visa a verificar o
temperamento, o estado emocional da outra parte.

Nesta etapa da negociação, V. deve agir como um veludo, não como um tecido
rugoso. Exponha seu caso com moderação. Não hesite em dizer: "Preciso de sua ajuda neste
problema."

Dirija-se a seus ouvintes com tato e consideração por sua dignidade, mesmo quando
parecem antipáticos e negativos. Talvez se trata apenas de uma máscara que o seu bom
trato lhes fará tirar. Mesmo que não se trate de máscaras, opor simpatia a antipatia surte
melhores resultados do que opor antipatia a antipatia.

Escolha com cuidado suas palavras, seu tom, suas táticas. A maneira com que V.
fala determinara a resposta que receberá e pode dar sua orientação a todo o processo da
negociação.

4. Entrando na água. É a etapa principal da negociação. V. expõe o problema, seus
pontos de vista, necessidades, requerimentos... Parte central do encontro, deve ela ser
preparada com todo o cuidado.

Durante esta etapa essencial da negociação, procure dominar suas emoções,
mesmo face as irritações. Nunca se zangue. Nunca se queixe. Nunca critique. Nunca grite.
Nunca ameace. Nunca ofenda. Exponha objetivamente suas necessidades e circunstancias.

Emoções descontroladas levam rapidamente ao fim de uma negociação ou a um
impasse. Dizem-se palavras que criam ódios, ressentimentos, inimizades, os quais, as vezes,
perduram para sempre.

Dominar não é gritar: é usar as forças reais da negociação expostas no capítulo
intitulado A Força na Negociação. A calma é um dos componentes dessa força.

Comparamos a negociação a uma representação teatral. As representações teatrais
são baseadas em scripts. A sua atuação como negociador será mais eficaz se você preparar
seu papel por escrito. Uma página. Algumas linhas,  Depende.

Esse script deve abordar três pontos:
a) Sua proposta. b) A previsão das reações prováveis do adversário, baseada no que

você sabe dele, de seu tipo, de sua posição, interesses e objetivos, c) Suas próprias
respostas e atitudes.

5. Correção do rumo em meio-caminho. As reações do adversário são diferentes do
que V. previa. A discussão deu-lhe uma nova visão do problema. Sua mente lhe sugere
soluções diferentes das preparadas. Ou V. vê que se insistir nas suas teses, corre o risco de
perder.

Aí V. muda de rumo, apoiando-se total ou parcialmente em opções previstas ou
improvisadas.

6. Descanso. Se as coisas não estão andando como V. deseja ou se sente que
precisa procurar informações suplementares ou consultar alguém, proponha uma pausa e a
retomada da discussão mais tarde. "o que você acaba de dizer da uma nova perspectiva as
coisas. Preciso pensar nisto até amanha”. "Estivemos discutindo este assunto por duas horas
sem chegar a uma conclusão. Por que não o estudar com mais cuidado e fazer outra
tentativa amanha?”.
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7. Cerimônias finais. Quando V. ganha, pare de argumentar e justificar.
Muitas vitórias são estragadas porque o vencedor continua a tratar do assunto

quando a outra parte já concordou, provocando assim a sua volta atrás.
Concentre-se, ao contrário, em achar algo para apagar a lembrança do conflito e

deixar uma impressão agradável e favorável, conforme o tipo de pessoa com que esta
tratando. Ofereça um drinque, por exemplo, ou uma lembrança  ou mande flores quando se
trata de uma mulher.

Também providencie a redação de uma ata ou de um memorando que registre os
termos do entendimento. Ata e memorando devem abranger os pontos principais e serem
assinados por ambos os lados. Servirão de base para o contrato formal. Quando é possível, é
melhor que V. dite ou redija esses documentos.

Que fazer se perder? Os grandes negociadores são corteses na derrota. Não
mostram nem mágoa nem rancor. Ao contrário, lançam pontes para futuros contatos,
próximos ou distantes.

IV. METODO BÁSICO PARA RESOLVER PROBLEMAS: SETE ETAPAS

Sete etapas compõem o caminho certo em qualquer negociação:
(1) Separe o problema das pessoas. As emoções misturam-se facilmente com os

méritos objetivos de uma causa. Os seres humanos são emotivos, e cada um deles tem suas
convicções, caráter e pontos de vista próprios. Zangam-se, deprimem-se. Tem medos,
preconceitos. Tornam-se facilmente hostis. Muitas vezes, interpretam as coisas num sentido
diferente da intenção de quem falou ou agiu.

Um líder trabalhista iniciou uma greve porque  disse que o gerente o estava
encarregando de substituir os ausentes com freqüência demasiada. Considerava o fato uma
hostilidade e uma desconsideração.

Interrogado, o gerente explicou: "Ele é meu melhor chefe de fila. Peço-lhe substituir o
ausente apenas quando o ausente desempenha um trabalho de responsabilidade porque sei
que posso contar com sua competência e autoridade. Ultimamente, com a epidemia da gripe,
muitos desses homens tem faltado ao trabalho."

A tendência de misturar as emoções e os méritos de um assunto pode revelar-se
calamitosa numa negociação. Como conseguir separá-los?

Não interprete as intenções deles na base dos receios que você sente. É comum
interpretar da pior maneira tudo o que a outra parte diz ou faz.

Tente ver as coisas do ponto de vista da outra parte. Compare estas duas posições:
a do inquilino e a do senhorio:

Inquilino: o aluguel já é muito alto.
Proprietário: o aluguel não foi aumentado há muito tempo.
Inquilino: Com os preços subindo todos os dias, não posso pagar mais pelo aluguel.
Proprietário: Com os preços subindo todos os dias, devo aumentar o aluguel para

poder sobreviver etc. etc.

Compreender o ponto de vista do outro não significa concordar com ele. Mas permite
saber como tratar com ele.

Não acuse. Exponha os fatos. Caímos facilmente na tentação de responsabilizar os
outros por nossos problemas. Mesmo quando as queixas são justificadas, elas são contra-
producentes. Atacada, a outra pessoa se defende. Apresente os fatos sem acusar os outros.
A grande tática consiste em discordar de João sem dizer-lhe que esta errado.

Em vez de dizer: "Sua companhia não é nada confiável. Todas as vezes que
conserta este gerador, faz um trabalho ruim, e ele quebra de novo," diga: "Nosso gerador,
que vocês conservam, quebrou de novo. São três vezes num mês. Esta fábrica precisa de um
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gerador que funcione. Quero seu conselho. Devemos mudar a companhia de manutenção ou
tomar qualquer outra providencia?"

Procure oportunidades para agir num sentido contrário as suposições deles. Eles
supõem que V. é um inimigo. Aja como amigo. A visita de Sadat a Jerusalém em 1977 foi um
exemplo histórico de tal comportamento.

Faça-os participar do processo de se chegar a uma conclusão para que eles aceitem
essa conclusão.

Tome em consideração as emoções deles e as suas próprias. A sua Cólera,
frustração pode obstruir um acordo benéfico para você. As suas percepções podem não ser
objetivas. Toda emoção provoca uma emoção recíproca o medo, o ódio, o orgulho ferido, a
cólera, a impaciência passam de um lado para outro e podem levar uma negociação a um
beco sem saída.

Procure ver o que esta produzindo as emoções em si mesmo e nos outros. Por que
está zangado? Por que estão zangados? É algo produzido por fatos recentes ou antigos? Há
problemas pessoais implicados nisso? Alguém esta procurando vingar-se do outro por
alguma frustração passada?

Fale francamente de suas emoções e das deles. Ajude-os a tornar suas emoções
explicitas. "A minha gente sente que fomos mal tratados (ou ludibriados). Receiam que
qualquer acordo fique letra morta. O que a sua gente pensa?"

Evite sistematicamente ofender ou humilhar. Ofensas e humilhações não são
esquecidas. Quando a pessoa não reage na hora, procurará vingar-se mais tarde.

Deixe a outra parte falar, justificar-se, descarregar suas emoções. Os ressentimentos
libertados perdem seu veneno. Não interrompa. Falara depois. Esta estratégia é
particularmente valida com as mulheres. Poucos homens entendem a necessidade das
mulheres de falar.

Enfrente o problema, não as pessoas. Se os negociadores se vêem a si mesmos
como adversários numa confrontação, será difícil separar suas relações pessoais da
substância do problema. Neste caso, tudo que um negociador diz acerca do problema parece
dirigido contra a pessoa do outro.

Uma maneira mais eficaz é para os negociadores verem-se a si mesmos como
parceiros trabalhando, juntos, para resolver um problema de interesse comum. A tática básica
consiste em tratar as pessoas como seres humanos e o problema por seus méritos próprios

(2) Focalize os interesses, não as posições. Posição é o que o negociador declara
que quer. Interesse é o que ele precisa ter, o que satisfaz objetivamente suas necessidades.

Procure descobrir as necessidades de cada um, o seu interesse real, que a sua
posição as vezes esconde. Lembre-se da história das duas irmãs e da laranja. Lembre-se do
acordo de Camp Davis. As conversações tinham chegado a um impasse, opondo posição a
posição quando Jimmy Carter olhou para os interesses atrás das posições e levou os dois
adversários a assinarem o tratado de paz.

Os interesses são mais importantes que as posições. Procure, pois, conciliar os
interesses antes do que as posições.

Como identificar os interesses? Pense nos interesses deles tanto quanto nos seus
próprios. Pergunte: Por que querem isto? Pergunte: Por que não? Por que os estudantes
iranianos não libertariam os reféns americanos? Tente imaginar como eles raciocinam. (Se
levantarmos o sítio, teremos traído a revolução... Seremos criticados ou ridicularizados por
outros partidos ou países irmãos.)

Entenda que cada lado tem, muitas vezes, interesses múltiplos. Às vezes, as
diversas pessoas do mesmo lado pensam de maneira diferente e procuram objetivos
diferentes. O homem que negocia talvez tenha que tomar em consideração o que sua mulher
ou seus filhos querem, pensam e dirão. Politicamente, o mesmo partido ou o mesmo governo
ou a mesma coalizão englobam tendências diversas, cada uma com seus interesses e pontos
de vista próprios.
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Enumere, de preferência por escrito, todos os possíveis interesses (materiais ou
imateriais) que seu adversário tem no caso. Isso lhe permitira identificá-los, avaliá-los e
encontrar soluções capazes de satisfaze-los para que você tenha o que você quer.

Reconheça os interesses deles como parte de seu problema. As pessoas o ouvirão
melhor se sentem que V. os compreendeu. Se V. quer que o outro lado se interesse por seus
problemas, mostre que V. se interessa pelos problemas dele. "Se bem entendo as coisas, seu
interesse é..."

Enuncie o problema antes da solução. Não diga: "Deveria colocar uma cerca em
volta de seu projeto em 48 horas..." Comece por demonstrar o perigo que resulta do projeto
para seus filhos. Então, sugira uma solução e pergunte a outra parte se tem uma solução
melhor.

Ataque o problema, não as pessoas. "Certamente, o Sr. Não esta dizendo que a vida
de meu filho vale menos que o preço de uma cerca. Não diria isso de seu filho. Acredito que o
Sr. é pessoa sensível e justa, Sr. Machado. Vamos encontrar, juntos, uma solução ao
problema."

Reformule um ataque contra você na forma de um ataque contra o problema:
"Quando V. diz que uma greve mostra que não nos preocupamos com a educação das
crianças, aplaudo o seu interesse por este grande assunto. Quero que saiba que partilhamos
plenamente esse interesse."

Repita fórmulas como estas: "Nossa preocupação é a equidade. Uma solução
eqüitativa poderia ser..." "Permite-me dirigir-lhe algumas perguntas para verificar se meus
fatos são corretos?" "Deixe-me mostrar-lhe onde acho difícil acompanhar o seu raciocínio”.

Toda negociação de sucesso requer que V. seja ao mesmo tempo firme e aberto.
Use o argumento dos precedentes. Eles facilitam bastante. Se o precedente diz

respeito a seu oponente (se ele tiver resolvido algum problema anterior no sentido que V.
defende), o precedente terá força ainda maior.

Ofertas Vs. ameaças. Muitas vezes, tentamos influenciar outros com ameaças e
declarações do que aconteceria se não atendessem a nosso apelo. Se, antes, lhes
prometermos alguma vantagem caso atendam, nossas palavras serão mais eficazes.

o teste final do seu valor, habilidade e eficiência como negociador é chegar a fazer
uma proposta b qual a outra parte só pode responder: Sim! Aceito!

(3) Enfrente as objeções com brandura. Há dois lados em todo assunto. Se os
Estados Unidos propuserem um plano para beneficiar todos os assalariados do mundo, a
União Soviética encontrara  o que criticar no projeto.

Uma negociação não seria uma negociação se não houvesse objeções de parte a
parte. Espere, pois, sempre encontrar objeções. Refute-as sem nunca ofender quem as fez.
Inspire-se na tática de Benjamin Franklin:

Escreveu ele: "Sigo como regra absoluta abster-me de toda contradição direta aos
dizeres dos outros e me refrear de qualquer afirmação absoluta, palavras como certamente,
com certeza. Antes digo: Acredito. Imagino. Parece-me neste momento...

Quando alguém comete um erro ou uma absurdidade, recuso a min  mesmo o prazer
de desmenti-lo vitoriosamente. Começo por observar que, em determinadas circunstancias,
sua opinião seria certa, mas que no caso atual pode haver alguma diferença.

Este método que adotei, no início ao preço de reprimir violentamente minha
inclinação natural, tornou-se com o tempo fácil...e me permitiu vencer na maioria das
vezes.”“.

(4) Insista em resolver o problema em bases objetivas. Por mais engenhosos que
sejam seus esforços para conciliar os interesses, V. terá que enfrentar a dura realidade de
interesses que se chocam.

Neste caso, a solução será mais facilmente encontrada não nas concessões que
estaria disposto a fazer, mas na procura de alguma base objetiva e independente da vontade
das duas partes, que sirva para decidir o problema. Usa-se assim um principio aceito por
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ambos em vez de se recorrer a pressão. Uma tentativa de resolver o conflito em base de
princípios objetivos muda a atmosfera da negociação da contenda para a cooperação.

Onde e como encontrar essa base objetiva? Considerando as ligações do conflito
com toda espécie de valores que lhe dizem respeito:

- Preços do mercado
- Elementos científicos
- Padrões profissionais
- Custos
- Leis
- Jurisprudência (o que os tribunais decidiram em casos similares)
- Tradições
- Valores morais
- Tratamento igual
- Reciprocidade
- Uma prática ou principio aceito por todos. (Na vida internacional, por exemplo, o

principio da auto-determinação).
- Algum método praticado em casos similares. (Exemplo: para partilhar uma

propriedade comum, um divide, o outro escolhe).
O critério procurado deve ser independente da vontade das duas partes e aplicável a

ambas.
Tendo encontrado algum critério objetivo, como agir para faze-lo aceitar ao outro?
Sugira que vocês ambos concordem sobre o critério a aplicar antes de discutir

qualquer questão especifica.
Mostre como cada item de sua proposta e baseado no critério objetivo.
Esteja aberto ao raciocínio do outro, mas insista em resolver cada aspecto do

problema na base do principio aceito.
Uma aplicação exemplar: o automóvel roubado Cia. de seguro: Estudamos seu caso.

A apólice se aplica.
Oferecemos-lhe uma compensação de Cr$ 900.000,00 pelo roubo de seu carro.
O cliente: Ah, e? Como chegaram a esta importância?
A cia: Calculamos que era o valor do carro.
o cliente: Entendo. A apólice me dá, de fato, este direito. Mas como chegaram a

importância de Cr$ 900.000,00?
A cia: Quanto esta pedindo?
O cliente: Só o que tenho direito a receber, de acordo com a apólice. Encontrei um

carro usado igual ao meu por Cr$ 985.500,00. mais as taxas: Cr$ 1.100.000,00
A cia: Cr$ 1.100.000,00! E demais!
O cliente: Não estou pedindo Cr$ 800 nem 900 nem um milhão. Estou pedindo uma

compensação justa. Vocês reconheceram que tenho este direito.
A cia: O.K. Oferecemos Cr$ 9500.000,00. É o Máximo que posso fazer.
O cliente: Sabe onde posso comprar um carro igual ao meu por esta importância?
A cia: Tenho aqui um anuncio oferecendo um Fiat 88 por Cr$ 840.000,00.
O cliente: Sim. Mas que diz o anuncio dos quilômetros rodados?
A cia: 49.000. Por que?
O cliente: Porque o meu só tinha 25.000. Quantos cruzeiros de diferença isto

representa?
A cia: Digamos Cr$ 60.000,00
O cliente: Menciona o anuncio um rádio?
A cia: Não.
O cliente: Quanto este representa?
A cia: Cr$ 60.000,00
O cliente: E quanto pelo ar condicionado?
O cliente saiu com um cheque de Cr$ 1.150,000.
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(5) Descubra o que a outra pessoa realmente quer e mostre-lhe a maneira de obtê-lo,
enquanto você consegue o que quer.

A fórmula mágica é a satisfação mútua. Para concretizá-la, devemos tomar em
consideração três fatores importantes:

1. Inspirar confiança. A desconfiança cria uma atmosfera de conflito. A confiança
transforma o conflito numa colaboração em procura conjunta por uma solução.

Esta confiança deve ser cultivada, quando possível, antes da transação em curso. Se
V. presta um serviço a um amigo sem nada lhe pedir, quando mais tarde precisar dele,
encontrara boa vontade; mas se lhe fizer o favor no momento em que esta lhe pedindo outro,
seu gesto terá menos efeito.

Em nosso mundo, a confiança é um lubrificante universal. Ninguém lhe concederá
um empréstimo se não confiar em V. Ninguém tratara com V. se não confiar em V. Muitas
vezes, a confiança se constrói ao longo dos anos.

2. No começo de uma negociação, focalize, primeiro, o fim a ser atingido por todos.
Quando todos estiverem de acordo sobre o objetivo, passe a estudar os meios de atingi-lo.

Muitas negociações fracassam porque os negociadores começam por anunciar sua
alternativa ou resposta ou mesmo um ultimato. O aliado potencial é transformado em
adversário. Tentar negociar conclusões ou ultimatos é como tentar cortar um carvalho com
uma navalha.

Cinco membros de uma família querendo tirar ferias, procuram onde passá-las. Cada
um tem uma predileção secreta ou proclamada: o homem quer um lugar onde possa jogar
futebol; os garotos e as garotas querem um lugar onde haja boates e festas; a mulher quer
um lugar barato para que possam ficar lá mais tempo, longe das tarefas domesticas. Se
discutirem nesta base, nunca chegarão a uma conclusão amistosa. Mas se concordarem,
primeiro, que o lugar deve satisfazer ao que cada um deles quer, procurarão em colaboração
um tal lugar.

3. Naturalmente, nem toda negociação se desenvolve com pessoas que V. já
conhece e teve a oportunidade de lhes ganhar a confiança. Muitas vezes deve negociar com
estranhos, pessoas que encontra pela primeira vez.

Neste caso, procure encurtar todos os estágios. Mas os estágios são os mesmos:
avaliar a pessoa; ganhar sua confiança; focalizar, primeiro, o objetivo e, só depois, os meios;
pensar nos interesses deles e procurar satisfaze-los como meio de satisfazer os seus
próprios.

(6) Observe e reconheça os sinais reveladores. Uma negociação de sucesso começa
com a sua habilidade em observar detalhes reveladores do comportamento de seu
adversário, do ambiente por ele preparado, de sua roupa, de seus modos, e continua com a
persistência dessa observação para detectar qualquer mudança no seu comportamento e
pensamento que possam orientar você nas suas opções e estratégias.

Esteja particularmente atento as mensagens mudas: a maneira de apertar a mão, de
abraçar, de olhar; observe o tom, as palavras, o rosto, os gestos. Observe suas variações no
decorrer do diálogo para dar-se conta se ele esta interessado, convencido, cético. Você terá
assim o melhor dos indicadores para adaptar seu comportamento.

Somos todos sistemas de sinais e símbolos. Estamos sempre revelando algo acerca
de nos mesmos pela nossa maneira de nos vestir, andar, falar, olhar, tratar os outros. Na
negociação, os sinais são como os sinais do trânsito. Indicam-lhe quando avançar, parar,
mudar de direção, prestar atenção.

Os bons negociadores são observadores sagazes. Isto evita-lhes provocar respostas
negativas. Nada, entretanto, nos revela tão bem o outro como escutarmos atentamente o que
ele diz. Escutar é uma arte mais importante e mais rara do que se pensa. É também mais
benéfica.

E pela observação e pela atenção prestada as palavras do outro ao longo do
processo da negociação que conseguimos nos colocar dentro da pele dele, ver as coisas
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como ele as vê, pensar através de seu processo mental  e nos tornar assim capazes de
resolver seu problema como meio de resolver nosso problema.

Outrossim, da mesma forma que observamos os outros, devemos nos observar a
nos mesmos e tomar consciência dos sinais que emitimos: nosso estado emocional, nosso
interesse demasiado em obter o que pleiteamos, a falta de confiança em nos mesmos.

Nossas dúvidas podem manifestar-se sem que o saibamos, mas serem percebidas
pelo outro e nos prejudicarem.

Os negociadores Ganha-Ganha projetam interesse positivo e confiança em si
mesmos; respeito pelo outro, franqueza, determinação de tudo resolver na base da
reciprocidade, firmes contatos dos olhos, seriedade e simpatia.

Estude-se, pois, e observe-se para que emita apenas os sinais que quer emitir e que
lhe são favoráveis.

Os sinais mais importantes de todos são os que indicam que seu adversário esta
cedendo e com vontade de fechar o negócio. Propõe, por exemplo, condições de pagamento
favoráveis a você. Pergunta quanto tempo demorará a entrega da mercadoria. E outras
manifestações similares de interesse. Você deve reconhecer esses sinais, parar de discutir e
argumentar e encaminhar habilmente o negócio para sua conclusão.

(7) No caso de não obter o que quer, EMADI é a alternativa.
Você usou todos os recursos da arte de negociar e não conseguiu uma solução

favorável. Que fazer? Nenhum método pode garantir-lhe o sucesso se todas as vantagens
estão do lado do adversário. Em toda negociação, existem realidades difíceis de superar.
Nenhum livro sobre agricultura pode ensinar-lhe a cultivar lírios no deserto ou cactuses num
pântano.

Em tais casos, EMADI (Extrema Melhor Alternativa Disponível) ajudá-lo-á a orientar-
se para evitar uma catástrofe.

Quando uma família decide vender uma casa, por exemplo, mais importante que fixar
o preço mínimo, é decidir o que fará se, após um certo tempo, não conseguir um comprador
que pague esse preço. Qual seria a alternativa? Alugar a casa? Continuar a anunciá-la
indefinitivamente? Ou fazer outra coisa? Talvez uma dessas alternativas seja mais atraente
que vender a casa por 30 milhões. Por outro lado, vende-la por 24 milhões talvez seja mais
indicado do que guardá-la.

Considerar e determinar qual será a ultima alternativa é ainda mais importante que
traçar a sua linha divisória. Se V. não decidir de antemão o que fará caso não consiga o
entendimento visado, estará negociando com os olhos vedados.

Evite ser muito otimista, pensando levianamente que dispõe de muitas alternativas,
ou não apreciando com acerto a agonia de um processo judicial ou de uma greve ou de uma
briga ou de uma corrida armamentista ou de uma guerra. Evite também ser pessimista,
deixando de enxergar as boas alternativas que V. tem.

A sua decisão de aceitar ou rejeitar as propostas finais do adversário deve depender
basicamente do que representa para V. a ultima alternativa disponível. Quanto mais atraente
a sua alternativa, tanto maior será seu poder.

Nem sempre a superioridade de uma posição e questão de riqueza ou de força ou de
relações políticas ou sociais. Na maioria das vezes, o poder de cada parte depende da
melhor alternativa de que dispõe se não aceitar a última proposta da outra parte.

Se V. quer comprar uma curiosidade artística de um mendigo, o poder pertence
aquele que menos faz questão de fechar o negócio. Está o mendigo com fome e precisa de
dinheiro com urgência? Poderá ele vender essa curiosidade a outro turista? E o que
representa a curiosidade para você? Precisa dela para completar uma coleção? Ou trata-se
de uma simples fantasia que poderá facilmente dispensar e esquecer?

Quanto mais atraente a sua EMADI, tanto maior a sua disponibilidade para melhorar
os termos do acordo e tanto maior também a sua confiança em si.
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Considere também a EMADI do adversário. Procure adivinhar quais as alternativas
de que ele dispõe. Quanto melhor conhecer-lhe as alternativas, tanto mais preparado estará
para obter dele condições favoráveis. Talvez a última alternativa dele seja-lhe mais vantajosa
que suas propostas; ou talvez seja muito desfavorável. Conhecendo ou adivinhando-a
inspirará  a V. o que deve e não deve aceitar.

Quando o adversário dispõe de armas poderosas e você procurou em vão por
alternativas, não entre numa guerra perdida antecipadamente. Aceite as melhores condições
disponíveis.

V.O PODER NA NEGOCIAÇÃO

Numa negociação, o poder e a capacidade de obter as coisas que se quer, de
exercer controle sobre pessoas, acontecimentos, situações. V. tem poder se sabe reunir os
elementos que formam a base do poder e se acredita firmemente que possui poder.

É V. quem determina o que os outros vêem em você ou crêem de que você e capaz.
Tenha a sensação do poder, e V. transmitira esta sensação aos outros.

De onde vem o poder? o poder não é tom violento ou maneiras arrogantes. O poder
nasce de fatos objetivos bem aproveitados. Fontes de poder:

(1) A competição. Todas as vezes que V. cria competição por algo, as suas ofertas e
propostas aumentam de valor. Se V. me apresenta um novo plano, dizendo que o apresentou
aos demais membros da Diretoria e ninguém se interessou, estarei interessado?

Mas se V. disser que todos estão interessados e não sabe a quem o entregar, não
direi: "Feche aquela porta, sente-se e me explique seu plano."

Há pessoas que sabem como levar até os bancos a competir para lhes dar dinheiro
emprestado.

(2) A legitimidade. Invocando uma lei, uma autoridade, um precedente, um anuncio,
uma tabuleta de estrada, o regulamento da companhia... Todos esses elementos são meios
efetivos de aumentar a sua força.

(3) o risco. V. deve estar pronto a tomar riscos enquanto negociar. Riscos supõem
coragem e bom senso bem dosados. Se não esta pronto a tomar risco algum, V. se põe a
mercê do adversário. A aceitação do risco de perder é o preço que deve ser pago por
qualquer vitória.

Aplicação extrema:
Um prisioneiro numa cela isolada. Lá fora, o guarda fuma Hollywoods. o prisioneiro

esta desesperado por um cigarro. Chama o guarda e solicita em tom humilde um cigarro. o
guarda vê o prisioneiro como frágil e impotente. Vira as costas e não responde. O prisioneiro
muda de atitude. Torna-se consciente de suas opções e de seu poder. Aceita tomar riscos.
Chama o guarda de novo:

"Por favor, quero um cigarro dentro de 30 segundos. Se não o conseguir, vou bater
minha cabeça contra esta parede de concreto até que se torne uma massa sangrenta. Aos
oficiais, jurarei que foi o Sr. que o fez. Naturalmente, não acreditarão em mim. Mas pense nos
inquéritos, nas comissões, nos relatórios que terá de apresentar... Tudo isso por um cigarro.
De-me um cigarro e prometo não o incomodar."

Adivinhe o resultado.
Sua situação será sempre melhor do que a daquele prisioneiro. Dentro do razoável,

V. pode obter o que V. quer se V. descobrir todas as suas opções, se testar suas suposições,
se tomar riscos habilmente calculados e baseados em informação sólida e se agir com a
autoridade que nasce da confiança em si.
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Todavia, se o que esta sendo discutido representa para V. valores insubstituíveis e V.
teme tomar qualquer risco, então não discuta. Submeta-se as condições do outro.

Na maioria dos casos, V. pode tomar muitos riscos sem conseqüências adversas.
Mas seja racional, não impulsivo. Nunca tome um risco por uma questão de orgulho ou por
impaciência ou para acabar com o problema.

Quanto maiores os riscos que esta pronto a tomar, maior será a sua força.

(4) Envolver outros. Faça outros participarem de suas propostas: seus associados,
parentes, outros interessados. Que eles tomem riscos com V., que sintam que o que V. esta
fazendo lhes diz respeito, pertence-lhes também. Não eu, eu, eu; mas nos, nos, nos. Deixe-
os realmente participar. Envolvimento cria compromisso. O compromisso de outros, além do
seu, fortalece o seu poder.

(5) Técnica, especialização, competência comprovada. Os conhecimentos técnicos,
os diplomas, os títulos sempre impõem-se. Se V. os tem, proclame-o no início da negociação
e prepare-se para estar a altura deles em qualquer ocasião. Se o outro traz um técnico, traga
dois. Se ele traz gente com títulos, traga gente com títulos superiores.

(6) A força que nasce do conhecimento das necessidades da outra parte. A
informação, isto é, os conhecimentos e dados relativos a pessoa com quem negociamos (e
as suas circunstancias e condições) assim como ao objeto da negociação constituem uma
arma poderosa. Podem, muitas vezes, fazer a diferença entre conseguir ou não conseguir o
que pleiteamos.

Na maioria das negociações, há duas coisas sendo negociadas:
a) Os pontos e pretensões especificas que são expostos abertamente; b) As

necessidades reais que são raramente expressas.
Se V. puder adivinhar razoavelmente as necessidades da outra parte, poderá

predizer-lhe as atitudes finais as suas propostas. O que as pessoas dizem que precisam pode
não corresponder ao que as satisfará na realidade.

Informações relativas ao custo da mercadoria em debate, a outras ofertas que o
vendedor tenha, a pressões financeiras que o obriguem a vender num prazo determinado e
dezenas de informações similares dão a quem as possui um poder determinante na
negociação.

Por que poucos negociadores obtém a informação de que precisam? Ou porque não
a procuram ou porque só pensam em procurá-la quando a negociação já esta em curso. Ora,
durante a negociação, a maioria das pessoas escondem seus interesses, necessidades,
prioridades, fraquezas, situação financeira.

Todas essas informações são ferramentas potentes numa negociação. o negociador
hábil reúne-as ao longo do processo e armazena-as para o momento oportuno.

Tão importante quanto obter informações sobre os outros é esconder as nossas
próprias necessidades, fraquezas e outros dados que nos dizem respeito.

Espionar e camuflar são livremente usados para chegar as informações mais
preciosas. A trapaça sob todas as suas formas faz também parte do jogo.

Aplicação:
Um cliente entra numa loja de eletrodomésticos. Gosta de uma geladeira. Pergunta

ao vendedor:
-  Se comprar esta geladeira agora, quando poderão entregá-la?
- Quando gostaria de tê-la?
- Hoje mesmo se possível.
- Por que tanta pressa?
- Porque minha antiga geladeira quebrou, e tenho enorme quantidade de alimentos

que podem estragar-se.
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Essa informação da ao vendedor um poder enorme sobre o cliente.

(7) o poder de gratificar e castigar, beneficiar e prejudicar. Duas coisas devem ser
lembradas: a) Ninguém negociara com V. se não acreditar que V. pode beneficiá-lo ou
prejudicá-lo. b) Se a outra parte crê neste seu poder ou lhe aumenta a extensão, não a
desminta.

Quando Carter proclamou que os Estados Unidos nunca enviariam soldados a África
ou ao Oriente Médio, Fidel Castro rejubilou-se: "Os Estados Unidos não mandarão tropas.
Ótimo! Cuba mandara."

(8) Precedentes, costumes passados e presentes, práticas, tradições podem
fortalecer as suas pretensões de fazer ou não fazer algo. Você combate o divórcio num país
católico? Evoque as tradições centenárias do país contra o divorcio. V. o defende? Cite
países católicos que o adotaram.

(9) A persistência. Carter em Camp David. Todos os dias as 8 da manha, Sadat e
Begin ouviam: "Opa Bom dia! E Jimmy Carter'" (Após 15 dias, qualquer negociador assinaria
o que quisessem para escapar aquele pesadelo, disse um comentarista.)

Kissinger passou, certa vez, 16 horas seguidas com o Presidente Hafez Assad, da
Síria, e teve uma sessão de debates com o Governo israelense que durou uma noite inteira.

Quando as negociações americano-vietnamitas começaram em Paris, o negociador
americano, Averell Harriman, alugou um apartamento no hotel Ritz numa base semanal; os
vietnamitas alugaram uma mansão para dois anos e meio.

Às vezes, uma proposta ou idéia leva tempo para penetrar na mente da outra parte
— da mesma forma que novos conceitos mudam lentamente a opinião pública.

Paciência, persistência, determinação são instrumentos poderosos numa
negociação: servem a melhor compreender os temas em debate, a medir os riscos, a testar a
força do oponente, a penetrar-lhe a mente e as intenções e, muitas vezes, a mudar-lhe o
pensamento ou as determinações. Com tempo, pressão, paciência, insistência, um "não" vira
"talvez" e um "talvez" vira "sim”.

Nas negociações, as concessões devem ser feitas no fim. Não se precipite em fazer
concessões. Se)a paciente, resistente, tenaz.

(10) Tome as coisas a sério, mas não demasiadamente. Assim ficará menos tenso,
mais livre. Pergunte a si mesmo: "Se nada der certo, ira minha vida acabar?" Se a resposta
for não, diga: "Então, que importa?" Estará assim mais sereno e mais dono de si e, por isso,
mais apto a obter os resultados visados.

Alias, permaneça calmo em qualquer circunstância. Nada da poder tanto quanto o
domínio de si, a frieza, a serenidade, especialmente frente as provocações. Na medida em
que se dominar a si mesmo, dominara os outros.

(11) A força de uma personalidade superior é um dos elementos intangíveis do
sucesso numa negociação como em qualquer outra atividade. Tudo que fizer para cultivar
sua personalidade se repercutira em vantagens nas suas negociações.

(12) E não esqueça de que todas essas fontes de poder serão realçadas pela sua
possessão perfeita de todos os elementos da arte de negociar, notadamente: saber
exatamente o que quer, ter opções claras, alternativas bem preparadas e tudo o mais.

VI. TÁTICAS E ESTRATEGIAS
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 A negociação, como a política, não vive somente de princípios racionais e elevados.
Estratégias as mais diversas e, as vezes, as menos nobres, são-lhe necessárias.

Após tomar conhecimento, nos capítulos anteriores, dos princípios básicos da arte de
negociar, você poderá enriquecer os seus conhecimentos e aprimorar a sua atuação,
contemplando outros lados desta arte complexa.

Mesmo que você não goste de usar tais manobras, deve familiarizar-se com elas
para reconhece-las e saber defender-se contra elas. Essas manobras são incontáveis.
Mencionemos algumas das mais pitorescas.

A  INTRIGA E A HIPOCRISIA FAZEM PARTE DO JOGO

A intriga toma muitas formas e é usada pelos negociadores mais prestigiosos. Uma
de suas formas e dizer a cada adversário, confidencialmente, o que ele gosta de ouvir.

Kissinger, o negociador, era um mestre neste jogo. Com os israelenses, trocava de
Waldheim e da ONU. Com Waldheim, trocava dos israelenses. A Sadat, falava de seus
esforços para salvar o exército egípcio cercado por Israel. A Dayan e Dinitz falava de seus
esforços para evitar a Israel uma intervenção soviética.

Para além dos grandes problemas políticos e militares, sabia explorar as relações
humanas de segunda classe, feitas de medo, ambição, mesquinharia, vaidade, as quais
influenciam o comportamento e as decisões dos homens de alta posição mais do que
imaginamos.

Um exemplo vivo:
José Maria Alkemin, ministro de Fazenda de JK, ficou furioso com o presidente Jânio

Quadros e começou a fazer oposição como sabia: envenenando nos bastidores.
Uma noite, tarde, telefona ao governador Magalhães Pinto em Belo Horizonte:
- Ó Magalhães, o que esta havendo em Juiz de Fora na área do exército?
- Não me consta que haja algo. Por que?
- Porque vou sair de madrugada para o Rio, e minha mulher esta preocupada e não

quer que vá de carro.
- Por que não vai de avião?
- Não sei se conseguirei avião tão cedo.
- Mando meu avião levar você.
- Aceito. Obrigado. Boa noite.
- Desliga e liga para o deputado Renato Archer no Rio.
- Ò Renato, o que esta havendo em Juiz de Fora na área do exército?
- Não sei de nada. Por que?
    - Porque eu ia ao Rio de carro, e o Magalhães me aconselhou ir de avião.

NEGOCIAR PELO TELEFONE

É mais fácil ser mal entendido ao telefone que pessoalmente. É mais fácil dizer não
ao telefone que pessoalmente.

Se a coisa é importante para você, recorra a negociação pessoal de preferência ao
telefone. Todas as nuanças de uma troca de argumentos, do mútuo conhecimento e da
interação das pessoas, necessárias numa boa negociação, são praticamente impossíveis ao
telefone.

Em todo caso, prefira chamar a ser chamado. Pois chamara quando estiver
preparado e em condições satisfatórias. E tenha todos os dados a mão. E tenha uma
desculpa disponível para interromper a conversação se as coisas não andarem a sua
vantagem.

Se há um memorando a ser, escrito para confirmar o que foi combinado, escreva-o
você.
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OFERTAS ENGANADORAS

Você anuncia um iate por Cr$ 1.500.000. Vários interessados se apresentam. Um
deles oferece 1.400. entrega 50.000 como garantia e principio de pagamento. Você aceita.
Os outros interessados se retiram.

Uma semana depois, o comprador reaparece com somente 1.250.000, explicando
que lhe foi impossível conseguir mais. Que fazer? Qualquer solução implica problemas e
trabalho. A esperança do enganador é que V. prefira ceder-lhe a recomeçar a luta.

BLEFAR: SUAS VANTAGENS, SEUS RISCOS.

o blefe faz parte do jogo político e do jogo das negociações. Como no pôquer, pode
dar certo e pode levar a derrota.

Eis três exemplos de blefes nas relações internacionais, tendo sido um neutro, outro
vitorioso e o terceiro catastrófico:

Neutro: Em 1950, Nikita Kruschev tentou amedrontar a Aliança Ocidental, dizendo
que tinha muitas bombas atômicas voltadas para alvos em países do continente europeu. Na
realidade, como foi comprovado mais tarde, tinha apenas seis. Suas ameaças causaram
grande impacto político, mas não conseguiram desfazer a Aliança Ocidental.

Vitorioso. Harry Truman ameaçou o Japão com bombas atômicas se não se
rendesse na II Guerra Mundial. Disse que tinha uma lista de 10 cidades japonesas — que
enumerou — as quais receberiam cada uma, uma bomba. o Japão não se rendeu.

Bomba sobre Hiroxima. o Japão não se rendeu. Bomba sobre Nagasaki. o Japão se
rendeu.

Na realidade, os EUA só tinham aquelas duas bombas. Se o Japão não tivesse
rendido, os americanos teriam sido obrigados a invadir o arquipélago, sofrendo mais vítimas
do que Hiroxima e Nagasaki.

Catastrófico. Em 1967, o então Presidente do Egito Gamal Abdel-Nasser mandou
retirar os soldados da ONU da fronteira egípcio-israelense e anunciou que minara o estreito
de Tiran, o qual controla a entrada do golfo de Acaba e, portanto, o porto israelense de Eliat e
seu acesso ao mar Vermelho.

Era um ato bélico, supondo força e preparo. Israel não se deixou intimidar e
desencadeou a Guerra dos Seis Dias.

Derrotou o Egito, a Síria e a Jordânia. Ocupou o Sinai, o Golan, a Cisjordânia. Foi a
maior catástrofe sofrida pelos árabes. Resultado de um blefe.

ULTIMATOS

Recorra a um ultimato o menos possível. Use sua imaginação para encontrar outros
caminhos. E quando tiver que recorrer a um, que satisfaça as quatro seguintes condições:

1. Um ultimato deve intervir no fim de uma negociação, nunca no começo. O outro
lado não deve ter outra escolha.

2. Deve ser manso e digestível. Nunca diminua ou ofenda o outro lado. Os ultimatos
duros são auto-destrutivos. Nunca diga:

"Aceite-o ou deixe-o”."Só isso ou senão!..." 'Diga antes: "Entendo sua situação. Sua
posição é valida. Infelizmente, é tudo o que eu posso fazer (ou oferecer). Ajude-me”.

3. Ponha a legitimidade de seu lado. Lembre-se de Jeremy Bentham e de sua falácia
da autoridade. Procure cobertura na lei ou nos estatutos de sua Associação ou Companhia.
"Somos uma associação sem fins lucrativos. Nossa contabilidade é controlada pelas
autoridades. Não podemos, infelizmente, fazer essas concessões."

4. Dê a outra pessoa a possibilidade de uma escolha. A um grupo de terroristas que
haviam seqüestrado um avião da TWA no aeroporto de Paris, a policia francesa falou assim:
"Vocês podem fazer o quiserem. Contudo, a polícia americana já chegou. Se vocês se
renderem e forem com ela, não ficarão na cadeia mais de 10 meses, mas se nos tivermos
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que capturá-los, o castigo, conforme a lei francesa, é a pena capital. Que preferem fazer?"
Renderam-se.

A ARMA DA AMBIGÜIDADE

A ambigüidade tem sido usada na política e nas negociações desde os tempos mais
remotos. Aproveita o duplo sentido de certas palavras, promessas, compromissos para obter
um acordo, levando o interessado a enxergar apenas a interpretação que lhe é favorável.
Quando, mais tarde, intervem a execução ou uma crise, a outra interpretação é posta em
evidencia. Não é mais possível recuar, A derrota se impõe.

A história dos oráculos antigos, das religiões, das profecias, dos tratados
internacionais esta repleta de casos de ambigüidade, de que são vítimas os menos
preparados e aproveitadores, os mais espertos.

Um dos casos antigos mais célebres é o tratado assinado entre Roma e Cartago no
fim da terceira guerra púnica. Uma das clausulas do tratado era que Cartago destruiria
metade de sua frota (base de sua força).

Quando Cartago tinha depositado as armas e chegou a hora de executar o tratado,
Roma exigiu que Cartago destruísse a metade de cada embarcação. Cartago perdeu toda
sua frota. Roma dominou o mundo.

A mesma manobra continua a ser muito usada nas relações públicas e privadas. A
ONU tem sido campeã neste jogo. Sua Resolução 242 (1967), por exemplo, resultante de
negociações para resolver o conflito árabe-israelense, proclamou o direito da inviolabilidade
territorial e a independência política de todos os Estados da região.

Mas não enumerou esses Estados. O Estado Palestino, que a própria ONU
delimitara na sua partilha, estava incluído? A ONU deixou a pergunta em suspense

Sua resolução 378 de 1973 não foi menos ambígua. Concita Israel a evacuar
"occupied Arab territories", sem especificar se tratava de todos os territórios árabes ocupados
ou somente de alguns.

Nas suas negociações entre árabes e israelenses. Henry Kissinger mostrou-se
também mestre neste jogo. Conseguiu acordos assinados por ambos os lados, nos quais
cada lado interpretava as palavras ao sabor de seus objetivos e interesses.

Israel se compromete, por exemplo, a não desfechar contra a Síria ataques não-
provocados. Mas que significa "ataques não- provocados"? Ação militar e provocação. Mas
uma simples declaração bélica e também agressão? Um artigo violento em jornal controlado
pelo Governo á provocação? Israel ficava assim livre de atacar a Síria quando quisesse,
alegando alguma provocação.

E o que representava exatamente a promessa de Kissinger a Sadat de que um
pedido de armas feito aos Estados Unidos receberia "seria consideração"? o que é implicado
em "seria consideração"? E quem são os Estados Unidos no caso? o Governo, simpático ao
Egito, ou também o Congresso, mais inclinado para Israel?

Quando Kissinger prometia secretamente a Israel "apoio diplomático e não-
diplomático (otherwise) dos Estados Unidos", prometia ele o apoio militar ou não?

O emprego da ambigüidade para concluir um acordo vantajoso para o autor da
ambigüidade supõe muita engenhosidade e poucos escrúpulos. Recorra a ele se puder; pelo
menos, reconheça-o para impedir que seja usado contra você.

O LADO SOCIAL

Pratos finos e pequenos favores podem influir em grandes decisões.
A maior cortesia: prestar atenção ao que o outro esta dizendo. Sentar-se ereto. Olhar

o outro nos olhos. Não interromper. Manifestar compreensão e interesse. Pode obter mais
escutando do que dando.

Os presentes são, às vezes, os melhores negociadores.
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PERGUNTAS VS. AFIRMAÇÕES

o homem comum afirma, o homem sutil faz perguntas. Familiarizar-se com a arte
socrática de proceder por perguntas para esclarecer um problema ou derrubar um adversário
e candidatar- se a um título universitário na arte da negociação.

Há 25 séculos que Sócrates idealizou sua famosa estratégia, e ela continua impar e
vitoriosa.

Em vez de afirmar, faça perguntas que ponham os erros da outra parte em tal
evidência que ela mesma os reconheça pelas suas respostas forçadas as suas perguntas.

As perguntas são à base da dialética, a arma das mentes superiores, capaz de acuar
o adversário contra a parede. Com a devida habilidade para escolher as perguntas e dar-lhes
a forma certa, você pode vencer qualquer discussão.

Descubra, notadamente, a força extraordinária do "por que?" Muitas pessoas, talvez
a maioria das pessoas fazem afirmações sem base em fatos comprovados ou na lógica.
Afirmam o que lhes agrada ou serve aos seus interesses e paixões. Basta pedir-lhes justificar
o que adiantam para pô-las em debandada. Nada o faz melhor do que a pequena "por que?"

Exemplo histórico: Nasser, Golda Meir e os territórios árabes ocupados.
Em 1970, um advogado americano, visitando o Presidente Nasser, do Egito,

perguntou-lhe: "o que o Sr. exige de Golda Meir?" (então Primeira Ministra de Israel)
- Evacuação! respondeu Nasser. Evacuação de toda parcela de território árabe

ocupado.
- Sem negociação, sem compensação alguma?
- Nada. o território é nosso.
o advogado perguntou: "Que aconteceria a Golda Meir se amanha pela manha, ela

declarasse no rádio e na TV: 'Em nome do povo de Israel, comprometo-me a evacuar toda
parcela de território árabe ocupado por nós: o Sinai, Gaza, a margem ocidental do Jordão,
Jerusalém, o Golão. E quero que todos saibam que estou fazendo isso sem compromisso
algum por parte de qualquer país ou organização árabe.'?"

Nasser desatou a rir: "Oh, como ela seria tratada pelos judeus!”.

SUGESTÕES DIVERSAS

- É melhor começar uma negociação com os pontos em que o entendimento seja
fácil do que com os assuntos controvertidos.

- Quando V. tem duas mensagens a transmitir: uma favorável e outra desfavorável,
comece com a favorável.

- Insista mais nos pontos comuns do que nos pontos antagônicos.
- Tire V. mesmo as conclusões claramente e não deixe a tarefa para os outros.
- Sempre que possível, repita o ponto de vista do outro e pergunte-lhe se V. o

entendeu bem.
- Quando não pode obter tudo de uma vez, tente obter a coisa pedaço por pedaço.

Na medida em que se progride, aumenta a confiança entre os negociadores, e o progresso
será mais fácil.

"A arte da negociação, escreveu Henry Kissinger, consiste em fixar objetivos aptos a
serem atingidos num prazo determinado e em trabalhar para atingi-los. Cada passo para
frente contribui para modificar percepções antigas. o progresso pode ser prejudicado quando
se pede demais como quando se pede de menos."

Kissinger aplicou sua filosofia quando foi encarregado de mediar entre árabes e
israelenses. Em vez de visar a improvável paz, começou por resolver problemas isolados, um
após o outro: separação das forças, fim do estado de bligerância, etc.

- Nunca humilhe ou fira um adversário quando V. esta em posição vantajosa. Seja
agradável e respeitoso.



TRANSPORTE VOLUME II 61

- Use elementos visuais para tornar seu argumento mais efetivo: fotografias, mapas,
slides, filmes...

- Nunca empurre um homem ao desespero. Faria dele um tigre perigoso.
- Escute a linguagem muda do corpo. Pode revelar-lhe mais do que as palavras,

porque os gestos são inconscientes, e o adversário não se dá conta do que estão revelando a
seu respeito.

- Quando está falando, ponha os outros no palco, focalize as coisas do seu ponto de
vista.

- Recorra outra vez e mais outra vez a tática das três perguntas mágicas:
a) Que decisão quero, realisticamente, que a outra pessoa tome?
b) Por que não a tomou ainda?
c) Que posso fazer para levá-la a faze-lo?
- Exercite sua habilidade de negociar nas pessoas que o cercam para que esteja

mais preparado quando chegar uma verdadeira negociação.
- Quando negociar com uma entidade tente falar com tão elevada autoridade quanto

possível. Se tiver que tratar com um subordinado, procure saber se ele tem autoridade para
decidir, ou para conceder o que V. esta pleiteando. Pois, não tendo tal autoridade, ele
dificultará a marcha da negociação sob qualquer pretexto antes do que reconhecer as
limitações de sua posição.

- Uma estratégia de longo alcance é mais importante que um lucro imediato.
- Negociações rápidas são geralmente negociações insensatas. A vantagem

pertence sempre ao homem preparado. Evite as negociações rápidas, a menos que não
possa agir de outra forma ou que conheça bem o assunto.

Uma vasta pesquisa revelou que a maioria dos empregados se sentem insatisfeitos,
menos por causa de problemas que se referem a salário e benefícios do que por causa de
problemas de falta de apreciação.

Caímos facilmente nesta culpa, principalmente para com aqueles com quem
vivemos. Mas também para com outros. o bom negociador sabe remediar a isso. Mostra
apreciação em palavras e ações: elogios, presentes, flores, convites... conforme as
circunstancias, o estilo e a personalidade do outro.

2. SÍNTESE HISTÓRIA DO TRANSPORTE AEROVIÀRIO

Muitos aspirantes a aeronáutica se lançaram á morte, tal como supostamente o fez
há 4000 anos o legendário grego ICARO, quando tentou voar com suas asas de cera e foi
derretida pelo calor do sol. Alguns outros tiveram mais sorte, e diz-se  até que no  ano mil, um
monge beneditino se lançou desde uma torre com duas asas unidas firmemente a seus
braços que lhe arrastaram 100 metros até bater, quebrando as pernas.

Posteriormente, muita gente tratou de colocar asas no seu corpo com um cinto e
lançar-se desde montanhas ou torres. Os resultados foram a queda vertical e um doloroso e
fatal pouso.

A razão destes fracassos estava na falta de compreensão do modo de voar dos
pássaros. As pessoas acreditavam que os pássaros voavam com o bater das suas asas, e
que saem do solo devido a que são leves. Estas idéias baseadas nas teorias do filósofo
grego Aristóteles 384 –322 a.C. persistiu até o século XIX. Enquanto isso, surgiram várias
idéias de máquinas voadoras.

No século XIII, o monge Rojer Bacón previu a possibilidade de fabricar coisas para
voar, com asas artificiais para flutuar no ar.

Durante o século XV, o artista e científico italiano Leonardo Da Vinci, desenhou
várias máquinas voadoras, é claro, rapidamente se deu conta,  que a força muscular não
bastava para elevar tais máquinas, e começaram a desenhar motores.
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Leonardo Da Vinci, sonhador do futuro, entre os anos de 1486 e 1515, escreveu um
tratado sobre os vôos dos pássaros incluindo esboço de uma máquina voadora de asa fixa,
do pára-quedas e do helicóptero.

Santos Dumont, um brasileiro que previamente havia sido um pioneiro no
desenvolvimento dos dirigíveis, realizou vários vôos na França no avião 14 BIS inventado por
ele em 1906. Foram os primeiros vôos propulsados comprovados na História Mundial.
Previamente, havia sido pioneiro da dirigibilidade em 1890. É conhecido como o “Pai da
Aviação” em todo o planeta, com exceção dos Estados Unidos que consideram os Irmãos
Whight.

O Russo Igor Sikorski, construiu o primeiro helicóptero em 1910.
Em 1944 foi criada a organização de Aviação Civil (OACI) em Chicago e a

Associação Internacional de Tráfico de Aviação (IATA) em Haia, respectivamente. Ambas
Organizações têm sido órgãos reitores no âmbito mundial em matéria de Aviação Civil,
devido ao aporte de grande quantidade de normas e recomendações.

TEMAS PARA REFLEXÃO

1. Generalidades sobre o transporte Aeroviário
2. Aviação de Asa Rotativa
3. Unitilização de Carga Aérea
4. Aspectos Doutrinários
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CAPITULO VI

INTERMODALIDADE – INT e TRANSPORTE ESPECIALIZADO - TRE

“Mais profundamente entra a repreensão no prudente, do que um açoite no ímpio”
(Provérbios 17-10)

“Conhece-te a ti mesmo” (Sócrates) -  é a pedra de toque da inteligência
emocional: a consciência de nossos sentimentos no momento exato em que eles ocorrem.
A autoconsciência emocional é a base deste aspecto da inteligência emocional: ser capaz
de afastar um estado de espírito negativo.

A capacidade de manter o autocontrole, de suportar o turbilhão emocional que nos
impõe e de não se tornar um “escravo da paixão”, tem sido considerada, desde Platão,
como uma virtude. Na Grécia clássica, esse atributo era denominado sophrosyne,
“precaução e inteligência na condução da própria vida: equilíbrio e sabedoria”.  Para os
romanos, isso significava temperança, ou seja, contenção de excessos.

Para Aristóteles, o que é necessário é a emoção na dose certa, o sentimento
proporcional à circunstâncias. Os extremos, emoções que vêm de forma intensa e que
permanecem em nós por muito tempo, minam nossa estabilidade.

Os altos e baixos de uma gerência executiva dão tempero à vida, mas precisam
ser vividos de forma equilibrada.  O sofrimento fortalece a alma. Na contabilidade do
coração, é a proporção entre emoções positivas e negativas que determina a sensação de
bem-estar, não permitindo que sentimentos tempestuosos nos arrebatem, atrapalhando o
equilíbrio imprescindível a uma gerência. Segundo os psicalistas americanos John Bowldy
e D.W. Winnicott, a arte de manter o equilíbrio e a tranqüilidade é o dom fundamental da
vida, a mais essencial de todas as ferramentas psíquicas.

O gerenciamento logístico e administrativo vem exigindo, cada vez mais, o auto
conhecimento e determinação para a solução dos diferentes desafios.

A intermodalidade, por envolver mais de um modo de transporte, obriga ao gerente o
conhecimento das diferentes culturas que reveste cada modal, fazendo com que cada caso
seja um caso. Não há receita de bolo.

Outro ponto considerado de interessante observação, é que na mescla de tantas
diferenças, o “azul pode estar vestido de vermelho e o vermelho vestido de azul”, observa o
Coronel do EB Vitor de Felippes.

...........................................................................................................................................
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1. COMPORTAMENTO

Gerentes e funcionários ansiosos, mal-humorados ou deprimidos não aprendem.
Pessoas colhidas nesses estados não absorvem eficientemente a informação e nem
elaboram devidamente.

Quando as emoções subtraem a concentração, o que está sendo subtraído de fato é
a capacidade mental cognitiva  que os cientistas chamam de memorial funcional, Isto é, a
capacidade de ter em mente toda informação relevante para a execução de uma determinada
tarefa.

O gerente deve seguir uma árdua rotina de exercício durante os anos de sua vida,
mantendo o entusiasmo e persistência diante dos reveses. Uma forte ética de trabalho
cultural traduz-se em motivação, zelo e persistência, caracterizando-se com uma vantagem
emocional. A gerência emocional é uma aptidão mestra, uma capacidade que afeta
profundamente todas as outras, facilitando ou interferindo nelas.

Quanto mais o gerente é propenso a preocupações, mais fraco é seu desempenho
funcional, não importa qual modelo de medição. O riso ajuda as pessoas a pensar com mais
largueza e fazer associações de forma mais livre, percebendo relações que de outro modo
poderiam ter-lhe escapado. As vantagens intelectuais e emocionais de uma boa risada são
mais impressionantes quando se trata de resolver um problema que exige uma solução
criativa. Num bom estado de espírito, lembramos coisas boas e num estado de espírito
negativo prejudica a memória, tornando mais provável que nos fixemos numa decisão
medrosa, excessivamente cautelosa.

De acordo com experiência desenvolvidas por C.R. Snyder, Universidade de Kansas,
EUA,as pessoas muito autoconfiantes estabelecem para si metas mais altas e sabem como
se esforçar para atingi-las.  A característica fundamental da autoconfiança é a esperança, que
desempenha um papel surpreendentemente poderoso na vida e é muito mais que uma
simples visão otimista, mas sim como uma capacidade de acreditar que se tem vontade e os
meios de atingir as próprias metas, quaisquer que sejam.

Ser esperançosos significa que não se vai sucumbir diante de uma ansiedade
arrasadora, atitude derrotista ou em depressão diante de reveses difíceis ou desafios.

O otimismo, como esperança, significa uma forte expectativa de que, em geral, tudo
vai dar certo na vida, apesar dos reveses e frustrações. O otimismo é uma atitude que
protege o gerente da apatia, desesperança ou depressão diante das dificuldades. O gerente
deve ver o fracasso como devido a algo que pode ser mudado, para que possam vencer da
próxima vez, enquanto o pessimista assumem a culpa pelo fracasso, atribuindo-o alguma
imutável característica pessoal.

Como acontece com a esperança, o otimismo antecipa o êxito gerencial.

Muitos especialistas de transporte afirmam que toda carga  é perigosa. Mesmo
aquela mais inocente pode causar danos ao ser humano, meio ambiente ou ao sistema,
dependendo da maneira que essa carga atue sobre cada um deles. Um acidente com caixas
de algodão sobre a cabeça de uma senhora ou de um recém nascido pode matar,
caracterizando-se como uma carga perigosa.

Entretanto, há normas internacionais para definir o que é um material perigoso, que
requere um transporte especializado. Nesta categoria são incluídas toda movimentação de
material que solicita um tratamento diferenciado, tal como, artigos congelados, frigorificados,
combustíveis, comburentes, químicos, volumosos, expressos, etc.

6. EXPRESSOS

Atualmente, os serviços expresso,s para diferentes tipos de encomendas, estão
buscando englobar material de qualquer peso e para qualquer localidade, conectando o
interior de um país, e não mais apenas os grandes centros, ao mundo exterior. Os prazos
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variam, mas da América do sul para os Estados Unidos leva em média 1 dia, 2 dias para a
Europa e de 3 a 4 dias para Ásia, Oceania e Oriente Médio.

Normalmente, as tarifas para os envios são relativos ao dólar americano, guardando
uma equivalência para todos os países, dando uma idéia de grandeza permanente ao
gerente executivo.

TEMAS PARA REFLEXÃO

a. Generalidades sobre a Múltimobilidade
b. O sistema de Transporte e a Intermodalidade
c. Transporte Especializado de Carga ( Normas Internacionais regulamentadas

pela IATA e ONU)
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CAPÍTULO VII

TERMINAL DE TRANSPORTE - TTR

“Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal de sua casa”
(Provérbios 17-13).

TEMAS CORRENTES

1. SHOWROOM EM TERMINAIS:

Os terminais estão deixando de ser aquele lugar assombrado, sujo, mal cheiroso,
com freqüências não recomendadas em seu entorno, principalmente nos horários noturnos.

Muitos projetos em todo o mundo vem dando aos terminais a verdadeira importância
que têm, transformando-os em lugares com grandes atrativos sociais e agregados
comerciais.

Uma técnica que vem sendo utilizada em alguns terminais é a utilização de
showroom de produtos  de diferentes origens.

Um bom exemplo disso foi o acordo assinado em 2001 entre a ABEPRA (Associação
Brasileira de Empresas Operadoras de Regimes Aduaneiros) e as Europlataformas, o Dry
Port (Porto Seco), estação aduaneira localizada em Guuarulhos, na grande São Paulo, que
em parceria com o Terminal Múltimodal do Vale do Tejo – TVT, porto seco localizado
próximo à Lisboa, Porto, Madri, vem interligando-se à rede européia de terminais logísticos
e aduaneiros.

A Europlataformas é uma rede que engloba 60 terminais alfandegados espalhados
pela comunidade européia.

O showroom de produtos brasileiros, que ficam entrepostados no TVT sem custo de
armazenagem,  são expostos à clientes europeus. Um exportador brasileiro pode enviar
uma amostra de cada um de seus produtos para ficar em exposição, pagando apenas o
frete.

O fluxo é uma via de duas mãos, ou seja, uma EADI brasileira pode fazer a recepção
da carga e a entrega para um cliente final de uma Europlataforma.

O acordo beneficia pequenos e médios exportadores, que mantém contato com
apenas um interlocutor, que é o Dry Port.  Este tem como responsabilidade todos os
trâmites administrativos até a entrega final do produto ao cliente pertencente ao mercado
europeu.

2. CD (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO) E PARCERIAS

Quando os clientes de um CD dividem com esse algumas responsabilidades
administrativas, o CD pode proceder o controle físico de quantidades por lotes e de qualidade
de estoque, como também o contábil e o fiscal.

Caso não se adote esse procedimento, o controle é duplo, ocasionando um
desperdício de tempo e um aumento do custo operacional e administrativo.

É importante ressaltar que esse modelo adotado por alguns CD se difere da maioria
das lojas, que têm como regra geral o controle de estoque realizado por promotores de venda
de cada um de seus fabricantes.

7. EADI (ESTAÇÕES ADUANEIRAS DE INTERIOR)

As EADIs são recintos alfandegados localizados nas zonas secundárias, ou seja, fora
das zonas compreendidas por portos, aeroportos e fronteiras.
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Nas EADIs, as mercadorias importadas podem ficar esperando a nacionalização pelo
prazo de um ano, prorrogável pelo prazo de um ano, prorrogável por mais dois anos, sem a
incidência de taxas e impostos.

Com a privatização de muitos portos (zona primária), essas zonas passaram a
oferecer preço e serviço, e a competir diretamente com as EADIs. O então porto molhado,
caracterizado pela ineficiência, permitiu que as EADIs se reproduzissem em grande escala
até 1997.  Depois que a iniciativa privada começou a explorar os terminais das zonas
primárias, essa quantidade sofreu um recuo.

Abrir uma EADI não é tarefa fácil. Faz-se necessário um investimento inicial de cerca
de US$ 6 milhões, com ponto de equilíbrio (ou ponto de nivelamento) a ser atingido próximo
ao décimo ano. É imprescindível uma fina capacitação de recursos humanos, buscar clientes
e operar com qualidade efetividade. Os custos fixos são pesados, cerca de 70% dos custos
totais.

As oscilações negativas levam ao empresário tem que reduzir mão-de-obra.
Contudo, na oscilação positiva, o empresário tem grande dificuldade de encontrar pessoal
com a capacitação desejada, com perfil ideal, pois requer muita qualificação.  Em
conseqüência, a mão-de-obra de uma EADI não apresenta facilidade de demitir na baixa e
contratar na alta.

Na análise dos pontos fundamentais de avaliação de um projeto, atenção especial
deve ser dispensada para buscar uma área bem posicionada. Outros investimentos, tais
como a construção de considerável infra-estrutura, como armazéns, pátios, pavimentação
para movimentação de cargas pesadas, equipamentos especializados e, principalmente, TI
(Tecnologia da Informação).

O tempo legal que a receita Federal autoriza o funcionamento de uma EADI deve
aumentar, sendo considerado o ideal, para recuperar o investimento e obter lucro, um mínimo
de 25 anos. Dessa forma, o investidor, além do prêmio ao risco, teria uma margem mais
segura para retorno de capital.

Em 1998, havia 20 EADIs no Brasil. Em 2002, são cerca de 50 EADIs. Isso induz a
concluir que a EADI é uma parte importante da cadeia logística para incentivar as
exportações brasileiras.

As EADIs, a partir da Instrução Normativa 79 da Receita Federal, permitem que
sejam feitos, dentro do seu próprio recinto, processos de montagem, pequenas modificações
e industrialização de produtos. Caracterizando um grande salto nos serviços das EADIs, a
empresa tem dessa forma possibilidades de agregar produtos nacionais aos importados,
trazer a carga que está entrepostada, fazer a montagem e a exportação a partir dali, sem ser
onerada em impostos, o que é extremamente vantajoso para as pequenas e médias
empresas, que não dispõem de estruturas para importação e exportação.

4. O PISO INDUSTRIAL PARA A LOGÍSTICA MODERNA

4.1. Introdução

O piso é, provavelmente, o elemento mais importante do seu edifício porque é a
plataforma de trabalho de grande parte de suas operações logísticas. Com este papel, tem
uma importância comparável a outros elos da cadeia logística, como as estruturas de
armazenagem e o equipamento de movimentação.

Ele é também uma parte importante do investimento e chega a representar ate 50%
do custo do imóvel.

Com esta importância como investimento e participante no desempenho da cadeia
logística, tem havido uma necessidade crescente de trocar informações entre as áreas de
construção e as de logística.

4.2. Necessidades dos pisos na logística moderna
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4.2.1. Necessidades estratégicas

Na qualidade de plataforma de trabalho, a definição das necessidades de operação
do piso tem de levar em conta a evolução futura da empresa e as tecnologias futuras a
incorporar. A falta de previsão nesta área pode causar problemas de operação ou impedir o
progresso tecnológico e limitar a competitividade. Por exemplo:

1) As mudanças de armazenagem de corredores normais para corredores estreitos
devem ser planejadas na construção do piso para evitar juntas de construção nos corredores,
com problemas de manutenção e operação, e assegurar um piso capaz de suportar
empilhadeiras trilaterais, mais pesadas.

2) Empilhadeiras mais velozes e carrinhos automáticos demandam pisos mais planos
e com fios guia, que não podem sofrer interferência de ferragens perto da superfície.

Ação da roda sobre o piso

Haveria que examinar, nos pisos e edifícios a fazer hoje, a possibilidade de
incorporar as tendências da logística por níveis de armazenagens mais altos, com corredores
mais estreitos, veículos mais pesados com rodas duras e até mesmo veículos automáticos
guiados com fio-guia no piso ou por espelhos que refletem raios laser. Muitas dessas
tecnologias já estão no Brasil e em uso crescente.

O seu piso novo está preparado para a concorrência do futuro?

4.2.2. Necessidades de operação
O piso de concreto tem de atender as necessidades do sistema de armazenagem

projetado. Algumas delas:

4.2.2.1. Cargas sobre o piso:

• A taxa média (quilos por m2) usada em construção civil é insuficiente para definir as
características do piso industrial necessário a operação logística;

• Devem ser avaliados todos os tipos de carga:
- Cargas Distribuídas (Ex.:Paletes e cargas blocadas);
- Cargas Pontuais (Ex.: Pés dos porta-paletes);
- Cargas Dinâmicas (Ex. Rodas dos veículos).

a. Necessidades de Tráfego

4.2.2.2. Resistência ao Desgaste:

• Pisos e rodas sofrem desgastes durante movimentação dos veículos;
• 0 grau de desgaste depende dos materiais e cargas envolvidos e da intensidade de

tráfego. Exemplo: o desgaste é maior nas docas de carga e descarga de caminhões;
• Veículos elétricos usam rodas duras de poliuretano que desgastam mais os pisos e

atacam as juntas sem proteção adequada;
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• A resistência a abrasão pode ser definida de acordo com a classificação dos pisos
da Norma ABNT 2100;

• O concreto normal de 30 a 33 MPa, com acabamento polido resiste bem a veículos
de rodas de poliuretano e pode ser usado na maior parte dos casos.

4.2.2.3. Proteção das juntas:

• As juntas são descontinuidades do piso criadas por necessidades do processo de
construção ou para aliviar tensões e permitir movimentação do piso, sem fissuras
desordenadas;

• A experiência mostra que as juntas, estrategicamente distribuídas e
convenientemente tratadas, podem ser mais duráveis que o próprio piso de concreto e não
causam danos a operação.

A ausência ou má escolha do tratamento de juntas leva a deterioração dos A
proteção com elastômeros de dureza baixa e deficiente para áreas de tráfego com rodas
duras, inclusive carrinhos manuais. Esta proteção deve ser feita com resina de dureza Shore
A80 (ACI-302/5.12 - American Concrete Institute)

Condições do Piso

b. Necessidades Geométricas

4.2.2.4. Concordância com porta-paletes

Os pisos devem enquadrar-se nas normas das instalações especificas.
• Montagem e deformações permissíveis dos porta-paletes obedecem a normas,

inclusive DIN.
• Há tolerâncias estreitas para sistemas com transelevadores, principalmente mini-

load e automáticos.
• Pisos devem enquadrar-se nas tolerâncias das estanterias e máquinas que

compõem o sistema.
• Para facilidade de operação, os níveis das prateleiras das estanterias devem ter as

mesmas alturas em todos os corredores.

4.2.2.5. Adequação aos veículos

• O piso deve estar dentro da tolerância das planicidades especificadas pelos
fabricantes dos veículos e não interferir com os porta-palete.
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• A presença de armaduras ou telas metálicas, a pouca distância da superfície pode
prejudicar instalação de fios-guia de controle de veículos.

• Montagem e deformações permissíveis dos porta-paletes obedecem a normas,
inclusive DIN.

• A irregularidade dos pisos pode afetar o desempenho dos veículos e inclinação das
empilhadeiras

4.2.2.6. Necessidades de planicidade e nivelamento

Os pisos não são perfeitamente planos nem perfeitamente horizontais.
As necessidades de regularidade do piso (planicidade) e o seu caimento

(nivelamento) são determinadas pela atividade que ira desenrolar-se sobre ele. A planicidade
e o nivelamento são expressos por um sistema de números, os números F, regulados pela
norma americana ASTM El 155-96.

FOTO 1: piso com adequação para tráfego de Veículos automáticos

Os números F (FF e FL) são indicadores utilizados para medir o acabamento de
pisos destinados à operação de veículos específicos, como empilhadeiras de rodas duras, e
tudo o que circula sobre eles.

A Tabela 1 indica alguns números F genéricos, por tipo de atividades em geral, de pisos ex

c. Resistência a agentes químicos

4.2.2.7. Resistência
• O concreto é permeável e absorve líquido;
• O concreto é atacado por um número de substâncias químicas, mesmo as comuns:

açúcar, leite, coca-cola, sangue, etc. Quando sujeito à exposição freqüentemente a essas
substâncias, o piso de concreto deve ter revestimento adequado de proteção.

• Salas de baterias devem ser protegidas por cobertura de resina ou cerâmica
resistente a ácidos.

Especificações Técnicas de Pisos e juntas.
O piso novo, de sucesso, apto a desempenhar o seu papel na cadeia logística, é o

resultado do trabalho de coordenação entre o proprietário ou usuário, o projetista
especializado de pisos é a construtora do piso. É imprescindível desenvolver uma
especificação técnica do piso a construir (ou a adaptar), baseada nas necessidades de
operação logística e fazer reuniões de coordenação entre as entidades envolvidas, onde se
examinem critérios e restrições do projeto e execução.

Em casos de pisos de precisão com planicidade (FF) acima de 50 (ASTM) ou com
tráfego definido, como nos corredores estreitos para armazenagens altas, recomenda-se o
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acompanhamento da execução do piso por consultor de pisos qualificado, reportando-se
diretamente ao proprietário ou seu representante.

Foto 1: Piso com adequação para tráfego de veículos automáticos
Nos casos de adequação de pisos existentes, também é recomendável ouvir um

consultor de pisos qualificado, que possa julgar a problemática do piso e as necessidades da
operação, para estabelecer as especificações técnicas de adequação prática e mesmo
soluções de compromisso.

Nos casos de planicidade inadequada de um piso a certos equipamentos, por
exemplo, pode-se tomar uma opção por uma retificação parcial, um sobrepiso ou, ainda, troca
por sistemas menos sofisticados que necessitem de planicidade mais baixa. A Foto1 mostra
piso antigo no qual foi feita adequação para tráfego de veículos automáticos com desnível
máximo de 2,5 mm entre rodas e proteção de epoxi.

As informações para desenvolvimento das especificações técnicas de piso do cliente,
em geral estão contidas no projeto de movimentação, suas especificações e desenhos. Na
falta desse projeto, o cliente deverá fornecer ao projetista de piso os dados sobre a
movimentação de materiais, equipamentos e veículos que irão operar sobre o piso, tais como:

1. Tipo e peso dos veículos, equipamentos e produtos, dados sobre as rodas;
2. Tipos de empilhamento, dimensões de cargas, áreas e corredores de circulação

(layouts);
3. Locais e valores onde se prevêem cargas pontuais ou linearmente distribuídas

(armazenagem);
4. Acabamento dos pisos e valores de planicidade (FF) e inclinação (FL) necessárias

(Norma ASTM 1155 ou equivalente);
5. Dados sobre o terreno de apoio do piso (resultados de sondagens), coeficiente K,

capacidade de suporte CBR e coeficiente de expansão do solo.
O projeto do piso deve ser entregue a empresa projetista de piso, qualificada e

experiente. A empresa deve mostrar ao cliente obras semelhantes executadas, em operação,
e fornecer referencias. Devem evitar-se seleções baseadas somente em preço ou de firmas
sem experiência em pisos.

De preferência, a seleção e o contrato da empresa projetista do piso devem ser feitas
diretamente pelo proprietário.

São tarefas principais do projetista de piso:
1. Dimensionamento da laje de concreto a partir dos dados obtidos através do cliente

logístico, método utilizado e memória de cálculo;
2. Especificações dos materiais utilizados;
3. Dimensionamento e posição das armaduras de contração, barras de transferência

e ferragens estruturais (se houver);
4. Detalhes de execução: plano de concretagem das faixas, corte de juntas serradas,

processo de cura, etc.;
5. Especificação de acabamento usando sistema de Números F (FF/FL) da Norma

ASTM 1117. A especificação de Números F para planicidade (FF) e nivelamento (FL), mesmo
em pisos de uso mais comum (tráfego geral, carpetes, veículos leves, etc.) tem sido fator
importante para obter pisos de qualidade nos Estados Unidos e tornou possível estabelecer
preços diferenciados de contrato mais justos para ambas as partes (veja a Tabela 1);

6. Layout e tipo de juntas a executar, considerando o tráfego de veículos e as normas
do ACI. E lembre-se: Não faz sentido colocar em risco um piso de primeira classe usando
enchimentos de junta de segunda classe.

TABELA DE MÃO DE OBRA POR ACABAMENTO

FF 18 US$ 3,00/m2 Fator
1.00
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FF 25 US$ 3,50/m2 Fator
1.17

FF 50 US$ 7,50/m2 Fator
2.50

FF 100 US$ 12,00/m2 Fator
4.00

Tabela 1: (Referência: artigo Concrete Construtction, janeiro 1991, Willian Phelan)

Execução

Sobre a execução do piso, controle e aceitação, temos as seguintes recomendações
e comentários:

1. A execução do piso deve ser confiada a empreiteira capacitada e experiente e com
bom nivel de qualidade assegurada no tipo de obra. A seleção deve ser feita a partir de
visitas a obras executadas e conversas com os clientes atendidos;

2. Deverá ser prevista a execução de faixa teste para avaliar as dificuldades,
metodologia e qualidade. A faixa-teste deve ser escolhida e aprovada pelo cliente ou
representante. A execução dessa faixa com medição de planicidade é um dos melhores
critérios de seleção e determinação do método;

3. O empreiteiro deverá possuir equipamentos e ferramentas adequadas, a serem
comprovadas pelo cliente ou seu representante, antes da contratação. Os equipamentos
devem ser listados e vistos em ação;

4. O processo de execução deverá ser acompanhado e com medição diária dos
fatores tecnológicos de concreto tradicionais (abatimento, resistência, Fck, etc.) e da
planicidade, conforme norma ASTM. O acompanhamento diário dos fatores tecnológicos por
empresa independente, apesar do custo adicional, é o melhor seguro de qualidade do
investimento no piso;

5. As medidas de planicidade devem ser informadas as equipes de execução, para
correção de processos e melhoria de qualidade. Insista no controle de planicidade, mesmo
baixa. A experiência americana mostra que este controle eleva e assegura a qualidade;

6. As lajes fora de especificação deverão ser reparadas ou substituídas. É melhor
descobrir seus defeitos no dia-a-dia e corrigi-los do que esperar o fim da obra e incorrer em
atrasos, maiores prejuízos e processos judiciais;

7. No caso de pisos super-planos (FF 100) ou com tráfego definido, recomenda-se
acompanhamento e medição por consultor independente, reportando-se diretamente ao
proprietário ou seu representante. As medições são feitas com perfilógrafo, que simula o
veículo (veja Foto 2). O acompanhamento da planicidade diária para pisos de tráfego
randômico também apresenta vantagens e segurança de qualidade da obra.

As especificações técnicas das juntas são parte muito importante das especificações
de um piso industrial. Da proteção adequada das juntas depende a longevidade do piso, que
tem parte importante no desempenho da operação e representa até 50% do investimento de
construção.

Em vista da sua importância, as juntas devem ser acompanhadas em todas as fases
da construção do piso, incluindo o projeto do piso, construção, aceitação e desempenho na
operação do cliente.

Há que seguir algumas recomendações básicas nas especificações do tratamento
das juntas:

1. As proteções das juntas devem:
- suportar as cargas e tráfego sobre o piso;
- acomodar a movimentação natural das lajes;



TRANSPORTE VOLUME II 73

- não sofrer envelhecimento ou desgaste prematuro.
Estas funções básicas deixam de ser prioridade, muitas vezes, por falta de

experiência prática de projetistas e executores e por vantagens atraentes de menor custo
inicial, com sacrifício da durabilidade e desempenho do piso.

A prática diária de reparação de juntas no Brasil e nos Estados Unidos tem mostrado

FOTO 02 Acompanhamento e Medição

que o custo final das juntas mal protegidas e consertadas ao fim de dois anos é
superior ao custo das juntas bem protegidas construídas no piso novo, sem contar os custos
de manutenção dos equipamentos e dos riscos por processos judiciais sobre lucros e clientes
perdidos.

1. As juntas sujeitas ao tráfego devem ser protegidas por enchimentos de epoxi
rígido ou semi-rígido (Dureza Shore A80) - Norma ACI 302/5.12. Também se pode usar
poliuréia de igual dureza. Enchimentos de outros materiais não protegem as juntas
satisfatoriamente e levam ao seu esborcinamento e a ruína do piso.

2. As juntas de epoxi semi-rígido devem ser executadas no mínimo 60 dias após a
concretagem e inspecionadas a cada seis meses. Os pisos novos passam por um processo
de encolhimento contínuo por mais de 12 meses, dos quais 30% nos primeiros 60 dias.
Procura-se retardar o tratamento o mais possível, sem prejudicar os cantos das juntas.
Entretanto, as aberturas das juntas não são regulares e podem variar muito no piso, mesmo
em lajes de dimensões iguais.

3. As proteções das juntas devem ser submetidas a um controle estatístico de
dimensões e materiais. Uma grande parte das juntas tratadas nos Estados Unidos (70% a
90%) apresenta dimensões abaixo das especificações de fornecimento. Aconselha-se que os
proprietários e usuários façam um controle estatístico desses fornecimentos.

FAGIM,M,  TECNOLOGÍSTICA, Editora Publicare, 2002: p.54 a 56 e 62 a 64

5. A IMPORTÂNCIA DA ARMAZENAGEM NA LOGÍSTICA

Há algum tempo, o conceito de ocupação física se concentrava mais na área do que
na altura. Em geral, o espaço destinado a armazenagem era sempre relegado ao local menos
adequado. com o passar do tempo, o mau aproveitamento do espaço tornou-se um
comportamento antieconômico. Não era mais suficiente apenas guardar a mercadoria com o
maior cuidado possível. Racionalizar a altura ocupada foi a solução encontrada para reduzir o
espaço e guardar maior quantidade de material.

A armazenagem dos materiais assumiu, então, uma grande importância na obtenção
de maiores lucros. Independente de como foi embalado o material, ou de como foi
movimentado, a etapa posterior e a armazenagem. Os termos "armazenagem" e "estocagem"
são freqüentemente usados para identificar coisas semelhantes. Mas, alguns preferem
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distinguir os dois, referindo-se a guarda de produtos acabados como "armazenagem" e a
guarda de matérias-primas como "estocagem".

A armazenagem aparece como uma das funções que se agrega ao sistema logístico,
pois na área de suprimento e necessário adotar um sistema de armazenagem racional de
matérias-primas e insumos. No processo de produção, são gerados estoques de produtos em
processo, e na distribuição, a necessidade de armazenagem de produto acabado é talvez, a
mais complexa em termos logísticos, por exigir grande velocidade na operação e flexibilidade
para atender as exigências e flutuações do mercado.

Sistema de Armazenagem - É a perfeita disposição das artes de um todo,
coordenadas entre si, e que devem funcionar como estrutura organizada. Para
caracterizarmos um "Sistema de Armazenagem" é necessário uma perfeita integração entre
estrutura metálica, equipamento de movimentação, prédio/armazém, produtos a serem
estocados, etc. Tudo isso para que se satisfaça as necessidades de cada organização. A
importância da "Armazenagem" na Logística é que ela leva soluções para os problemas de
estocagem de materiais que possibilitam uma melhor integração entre:

Suprimento-Produção-Distribuição - O planejamento desta integração deve ser
efetuado segundo os seguintes fatores:
Estratégico - através de estudos de localização;
Técnico - através de estudos de gerenciamento;
Operacional - através de estudos de equipamentos de movimentação, armazenagem e
layout.

A integração da função armazenagem ao sistema logístico deve ser total, pois é um
elo importante no equilíbrio do fluxo de materiais. Os fatores básicos que determinam a
necessidade de armazenagem são:

Necessidade de compensação de diferentes capacidades das fases de produção;

Equilíbrio sazonal;

Garantia da continuidade da produção;

Custos e especulação;

Redução dos custos de mão-de-obra;

Redução das perdas de materiais por avarias;

Melhoria na organização e controle da armazenagem;

Melhoria nas condições de segurança de operação do deposito;

Aumento da velocidade na movimentação;

10) Descongestionamento das áreas de movimentação.

Terminamos este texto com uma frase de "Alan Waller" (diretor de projetos do
Conselho Europeu de Logística): "Armazenagem e Distribuição são imperativos para qualquer
empresa".

AMARAL, J, Revista Fluxo, Editora Foco, 2002: P. 49.

6. LOGÍSTICA RETORNÁVEL

Locação de pallets permite economia de ate 30% na cadeia de suprimentos
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A substituição de pallets descartáveis por retornáveis pode resultar em economia de
ate 30% para a cadeia de suprimentos das empresas, segundo o CEO da Chep Equipament
Pooling Systems, o brasileiro Victor Mendes, que participou da inauguração do centro de
serviços no País. A unidade de gerenciamento de pallets e contentores está localizada em
Louveira, no interior de São Paulo. "Como temos incremento de cerca de 35% ao ano, é
relevante a implantação de mais um centro", diz ele.

Os investimentos chegaram a US$ 2 milhões para montar essa área de 10.000
metros quadrados, equipada com sistemas de inspeção por manipuladores a vácuo e esteiras
transportadoras. Estima-se que a movimentação alcance 9 milhões de pallets e 100.000
contentores por ano para cerca de 100 clientes, entre os quais a Unilever, a Procter&Gamble,
a Kraft Foods, a Colgate, a Kaiser, a Johnson&Johnson e a Dixie Toga. Ainda assim, o
faturamento do Brasil – de US$ 10 milhões - é uma mínima parcela dos US$ 2 bilhões obtidos
nos 38 países em que a empresa marca presença, com 400 centros de serviços. A cultura de
contratar uma empresa para gestão de pallets, no entanto, já começa a ser adotada no Brasil
pelas multinacionais. "O contrato da Chep Brasil com a Gessy Lever prevê a movimentação
de 800.000 unidades", diz o diretor geral da filial brasileira, Pedro Francisco Moreira.

Segundo Mendes, também há planos de abertura de mais três unidades em 2003:
Salvador (BA), Fortaleza (CE) e região Centro-Oeste. O executivo diz, porém, que a maior
parte dos investimentos da empresa volta-se a aquisição de equipamentos. "No mundo,
anualmente se destinam US$ 500 milhões a essa finalidade. No Brasil, gastam-se US$ 2
milhões, utilizados para a compra de até 400.000 itens".

Atualmente, a Chep tem 1,5 milhão de pallets a circular no país. Com sede em
Orlando (Flórida) é pertencente ao grupo australiano Brambles, a empresa atua
mundialmente em atividades de envio, coleta, reparo, limpeza e reenvio de mais de 200
milhões desses equipamentos. Somente em pallets, são 180 milhões, o que representa 85%
dos serviços da companhia.

No Brasil, a empresa também conta com 1.400 unidades Intermédiate Bulk Container
(IBC). Segundo Mendes, a caixa tem a vantagem de comportar uma bolsa plástica
descartável de até 1.000 litros, que pode conter suco de laranja, polpas de frutas, soja em
grãos e outros produtos comestíveis. "Essas embalagens estão concorrendo diretamente com
tambores, mas tem capacidade de volume cinco vezes maior e ocupam 20% de espaço a
menos", explica.

Segundo o CEO da empresa, os contentores (caixas plásticas) tem com grande
vantagem não requererem a remoção das mercadorias, o que diminui o índice de manuseio
e, conseqüentemente, elimina os riscos de perdas.

A infra-estrutura de gestão de equipamentos auxilia fabricantes e fornecedores a
transportar produtos até distribuidores e redes de varejo, de modo a reduzir a necessidade de
investimentos em ativos, atendendo aos setores de bens de consumo, frutas/legumes,
material de construção, bebidas, matérias-primas e peças automobilísticas. Ao contar com
essa facilidade, os empresários podem dedicar-se mais intensamente aos seus negócios.

A Chep também prefere encarregar-se exclusivamente da administração dos itens,
motivo pelo qual não possui frota de veículos, já que transporte é realizado por empresas
subcontratadas. "Os gastos anuais da Chep com frete chegam a US$ 150 milhões nos
Estados Unidos" conta.
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PASSES, R, Revista Global, Editora Margraf, 2002: P. 42.

7. O MAIS MODERNO TERMINAL AÉREO DO MUNDO

GIGANTE DOS ARES

O Aeroporto Internacional de Mênfis, hub mundial para a FedEx Express, foi eleito o
melhor aeroporto de carga do mundo em estudo publicado pela revista Air Cargo Magazine.
Mênfis registrou 832.610 toneladas de transporte de carga no primeiro trimestre de 2002, o
que qualificou como a maior instalação para transporte de carga aérea . Mais de um milhão
de  embalagens são processadas por lá todas as noites.

REVISTA FROTA, Editora Arte, 2002: P. 41.

8. TRANSFERIDOR AUTOMÁTICO DE CARGA

Um dos equipamentos produzidos pela Divisão de Movimentação que tem
despertado maior interesse no mercado é o transferidor automático de cargas. Formado por
três esteiras, ele permite a movimentação e embarque das cargas sem contato manual. A
primeira esteira é montada na doca de carga, a segunda na doca de descarga e uma terceira
instalada no interior de um semi-reboque. Sobre a primeira esteira, monta-se a carga, com os
paletes colocados um a um. Sempre que se completa uma linha de paletes, a esteira avança
abrindo espaço para outra linha de paletes. Dessa forma, um operador de empilhadeira
consegue preparar a carga de um semi-reboque em aproximadamente 30 minutos. Estando a
carga completa sobre a esteira, o motorista coloca o semi-reboque na posição de carga e
aciona o sistema eletro-eletrônico, através do qual as esteiras são acionadas
simultaneamente. A transferência completa da carga ocorre a uma velocidade de 10 metros
por minuto. O tempo efetivo de transferencia é de aproximadamente 1,5 a 2 minutos.

Na doca de descarga, ocorre o processo inverso. O motorista coloca o semi-reboque
na posição de descarga e, depois de acionado o sistema, a descarga também ocorre em
aproximadamente 1,5 a 2 minutos. Sempre que se retira o último palete da linha, a esteira
avança e posiciona outra linha de paletes para serem descarregados. Após a saída da carga
do interior do semi-reboque, este é imediatamente liberado para novo ciclo, o que atribui ao
sistema um alto grau de otimização. Há dois modelos disponíveis: um com esteiras
compostas por correntes transportadoras conjugadas com taliscas de alumínio, formando
assim uma esteira total, sobre a qual podem ser carregados paletes ou embalagens de
dimensões variadas. Outro, especifico para paletes padronizados, utiliza trilhos sobre os
quais desliza a corrente transportadora.

Segundo João Ribas as principais vantagens de uma instalação como esta e a
redução no tempo de carga e descarga. "Num processo manual, com a colocação de palete
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por palete dentro da carreta, o operador gasta cerca de 40 minutos para executar o trabalho,
enquanto que com o transferidor automático de cargas, o processo leva menos de 2 minutos",
explica. Outro ponto e a redução de avaria na condução do palete e da própria mercadoria
transportada, já que o processo e todo automático e sem contato manual.

Figura

REVISTA FLUXO, Editora Foco, 2002: P. 356.

9. UNITIZAÇÃO DE CARGAS

a. Generalidades

1). A unitização de carga é o agrupamento de peças individuais de um carregamento
em uma única unidade, maior e mais pesada. O objetivo é reduzir o número de peças a
serem manuseadas e facilitar o manuseio nos transbordos entre o expedidor e o destinatário.

2). A idéia básica de unitização é reunir as peças individuais de um carregamento em
unidades padronizadas e homogêneas, mediante a adoção de um sistema de manuseio
mecânico. Dentro de certos limites, quanto maior for a dimensão dessa unidade, maior será a
eficiência, a produtividade e a economia no manuseio da carga e no sistema de transporte.

 b. Conceitos
 
Os contêineres em geral são considerados unidades de carga, bem como os pallets

e as prelingadas, conforme descritos a seguir:
• carga unitizada - é o acondicionamento de um ou mais volumes, constituindo

uma unidade de carga;

pallets - acessório formado por um estrado, geralmente de madeira, sobre cuja superfície se
podem agrupar e fixar as cargas fracionadas com fitas poliéster, nylon ou outros meios,
constituindo uma unidade de carga (figura 1);

. Pallet
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prelingada - rede especial construída de fios de poliéster, nylon ou similar, suficientemente
resistente, de forma a constituir um elemento adequado  à unitização de mercadorias
ensacadas, empacotadas ou acondicionadas de outras formas semelhantes

. Prelingada

• contêineres - recipiente construído de material resistente, destinado ao
transporte de mercadorias com segurança, inviolabilidade e rapidez. São dotados de
dispositivos de segurança previstos pela legislação nacional e pelas convenções
internacionais (figura 3).

. Contêiner

b. Vantagens  da  Unitização

1) Redução do tempo de carregamento e descarregamento.

2) Possibilidade de arrumação das unidades paletizadas em fileiras superpostas,
permitindo o aproveitamento da capacidade do equipamento de transporte;

3) facilidade de conferência da carga;

4) redução de acidentes com pessoal pelo uso de meios mecânicos para a
manipulação da carga; e

5) redução de danos e furtos de cargas.

10. Paletização

a. Generalidades
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1) Paletizar é a técnica de agrupar cargas de diversos tamanhos em uma plataforma
portátil chamada pallet. O conjunto formado é manipulado e transportado como uma unidade
de carga.

2) Além do seu emprego tradicional na atividade de transporte, vem sendo utilizada
em combinação com os contêineres.

3). Os pallets possuem a  característica particular de proporcionar melhor ventilação
para a carga durante o  trânsito  e a estadia em armazéns.

b.  Tipos de Pallets
1). Os pallets variam em tamanho, dependendo do peso e do volume do material a

ser transportado, bem como, em função do meio de transporte utilizado.

2). Os pallets de madeira são os mais empregados, devido ao seu baixo custo e a
sua manutenção simples.  Materiais, tais como o aço, o alumínio e a fibra de vidro também
são utilizados na sua construção, porém  com um  custo mais elevado.

3). Os pallets  de uso geral são construídos com cerca de 120 cm de comprimento,
100 cm de largura e 15 cm de espessura. São fabricados de forma que permitam o acesso
dos garfos da empilhadeira pelos seus lados (figura 4).

4). Uma carga paletizada não poderá  ter mais de 130 cm de comprimento, 110 cm
de largura e 140 cm de altura total (incluindo o pallet), e o seu peso bruto não deverá exceder
1.400 kg. Se o pallet for embarcado em um contêiner, nenhum excesso deverá ser permitido
além de suas dimensões, ficando a altura total limitada a 110 cm.

c. Cargas para  a  paletização

1) As cargas a serem paletizadas devem ser aquelas :
a) cuja embalagem seja anti-econômica;
b) que exijam um mínimo de proteção física;

c) empacotadas em embalagens uniformes e que não requeiram proteção adicional;
d) movimentadas em grandes quantidades.

2). Os suprimentos devem ser  acondicionados no pallet de forma a se conseguir um
volume rígido, compacto e uniforme, fortemente fixado, a fim de possibilitar o embarque e o
desembarque com segurança para o pessoal e para a carga.

3). Os suprimentos devem ser embalados ou empacotados e acondicionados de
forma que os espaços vazios sejam reduzidos ao mínimo ou preenchidos com separadores
ou espaçadores de madeira.

4). Uma carga que seja de difícil estabilização ou não se apresente firme o suficiente para s
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Bobinas de arame unitizadas em um pallet.

11. Contêiner ização

a. Generalidades

1). Contêiner izar é a técnica pela qual são agrupados volumes de diversos
tamanhos ou mesmo outras unidades de carga, em recipientes especialmente projetados,
denominados contêineres ou contentores. O conjunto formado é manipulado e transportado
como uma unidade de carga.

2). A contêiner ização possibilita o emprego intensivo de meios mecânicos na
movimentação da massa unitizada,  além de agilizar o fluxo do volume transportado,
diminuindo os custos de manuseio da carga e de embalagem.

3). O contêiner não constitui embalagem das mercadorias e nem parte ou acessório
do veículo transportador.

4). O contêiner deverá satisfazer às condições técnicas e de segurança previstas
pelas normas legais ou regulamentares nacionais e internacionais.

5). O contêiner deve preencher os seguintes requisitos:
a) ser projetado de forma a facilitar sua movimentação, em uma ou mais

modalidades de transporte, sem a necessidade de descarregar a mercadoria em pontos
intermediários;

b) ser provido de  dispositivos que assegurem facilidade para sua movimentação,
particularmente durante sua transferência de um veículo para outro, em operações de
transbordo; e

c) ter o seu interior facilmente acessível para o  seu carregamento e para a inspeção
aduaneira, quando for o caso.

6). O material de fabricação dos  contêineres  varia   conforme  a finalidade do
transporte e a natureza da carga, podendo ter:

a) estrutura de aço, alumínio ou plástico reforçado; e
b) paredes de compensado de madeira plastificada, fibra de vidro, aço ou alumínio.

b.. Tipos de contêiner

1). Carga seca em geral
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 a) É o mais utilizado em função da possibilidade de receber  cargas de retorno ou de
continuidade. Possui uma porta em uma das extremidades, podendo apresentar portas
laterais que facilitam o emprego em estradas de ferro

Contêiner de carga seca

b) Pode transportar carga úmida, líquida ou em granel, desde que convenientemente
embaladas. São muito utilizados para exportação de calçados, confecções, tecidos, etc.

c) Estes contêineres devem ser perfeitamente estanques. Podem ser equipados com
desumidificadores e devem possuir dispositivos de amarração de carga, ou piso de madeira,
no qual podem ser empregados fixadores.

 1) Teto aberto
Destina-se a cargas pesadas, como máquinas, pranchas de madeira, bobinas,

sacaria, prelingada (pré-amarrada), etc, que são movimentadas por guindaste ou ponte-
rolante, por meio de teto removível, de lona ou rígido. Podem apresentar meia altura, para
cargas densas, como lingotes, chapas finas, perfis laminados, etc.

Contêiner de teto aberto
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Contêiner de teto aberto e de meia altura

2). Aberto
1) É uma simples plataforma, sem teto e sem paredes laterais, com colunas nos

centros ou nas extremidades que permitem o empilhamento da carga. Essas colunas, com
barras diagonais de reforço, são rebatíveis sobre a plataforma, de maneira a continuar
permitindo o empilhamento, com grande economia de espaço (figura 9).

Contêiner aberto

b) Esses contêineres são utilizados para cargas que não necessitam de proteção
contra intempéries, geralmente peças brutas e pesadas, chapas grossas, tubos, perfis
laminados, etc.

3). Granel
Apresentam tampa de carregamento pelo teto e de descarregamento pela parte

inferior de uma das extremidades.

4). Ventilados
Empregados no transporte de cargas que necessitam de ventilação, como frutas e

vegetais.

5). Isolados
 a) Utilizados para cargas sensíveis a variações bruscas de temperatura, como certos

alimentos, bebidas e instrumentos de precisão. Também são chamados isotérmicos e
geralmente pintados com tinta branca refletiva para se reduzir o efeito da temperatura
ambiente.
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b) Alguns desses  contêineres dispõem de aquecedores elétricos para estabilizarem
a temperatura interna, quando  for o caso.

6). Frigoríficos
Equipados com refrigeradores que funcionam por meio de energia elétrica oriunda do

navio ou  do  pátio  de   armazenamento
(figura 10) ou por meio de combustível próprio, quando em caminhão ou ferrovia.

7). Tanques
a) Metálicos ou de plástico reforçado e fixado a uma estrutura metálica. Normalmente

utilizados para o transporte de óleos em geral e líquidos (figura 11).

b) Podem dispor de mais de um tanque com meia altura, reforçada para suportar
carga líquida sob pressão.

Contêiner frigorífico

Contêiner tanque

8). Especiais
Adaptados para o transporte de cargas específicas, como veículos, animais vivos,

etc.

9). Aéreos
O contêiner normal dificilmente se adaptará ao transporte aéreo, em virtude de suas

dimensões. Apenas empresas que dispõem de grandes aviões, conseguem transportar
contêineres.
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c. Contêiner  padrão

1). Como forma de se se adequar à capacidade dos terminais e das embarcações,
bem como à capacidade dos sistemas de transporte, adotou-se internacionalmente o
contêiner de 20 pés (6 metros), conhecido como "Twenty Feet Equivalent Unit" (TEU).

2). Esse contêiner possui um peso médio de 15 t e bruto máximo de 20 t.

d. Emprego  do  contêiner

1). A utilização de contêiner  requer uma infra-estrutura de portos e Terminais
especializados, dotados de equipamento de manuseio, áreas de estocagem e transporte
especializado, tanto terrestres, aquaviário ou aeroviário.

2). Vantagens do emprego do contêiner:
1)pode ser transportado por qualquer meio de transporte, independente da

modalidade;

2) não necessita de áreas cobertas para o armazenamento;

 3) possibilita grande economia de mão-de-obra;

4) possibilita grande redução no ciclo de transporte, pela redução dos tempos de
carga e descarga;

5) é mais seguro contra efeitos da ação inimiga; e

6) reduz as perdas e permite a dispersão dos estoques, tornando menos vulneráveis
as áreas de dispersão.

e. Compatibilidade  das  cargas

1). Carregar o contêiner com  diversos tipos de mercadorias implica em tomar
cuidados na estivagem (arrumação da carga). As características físicas dos produtos, tais
como peso, dimensões e densidade, quer sejam líquidos ou sólidos, devem ser
consideradas.

2). Cuidados especiais devem ser observados com a limpeza do contêiner após a
sua utilização com produtos químicos e produtos que possam deixar resíduos ou odores, a
fim de não  danificar as cargas de futuros carregamentos.

TEMAS PARA REFLEXÃO

1. Armazenagem, manuseio e acondicionamento
2. Terminal Rodoviário
3. Terminal Aquaviário
4. Terminal Aeroviário
5. Terminal Ferroviário
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CAPÍTULO VIII

TRANSPORTE DUTOVIÁRIO - TDU

“A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira” (Provérbios 15-1)

TEMAS CORRENTES

GERENCIAMENTO EXECUTIVO

O gerenciamento executivo deve considerar alguns estágios de crescimento de uma
organização:

Desenvolvendo e aperfeiçoando seus “produtos’;
Pesquisando novos processos ( aplicação do PDA), modelos, formas de aplicação,

novos mercados, administrando por elaboração e gerenciamento de projetos.
Adaptando a organização às transformações conjunturais;
Acreditando e investindo em talentos criativos e capacidades gerenciais;
Ampliando limites e abrindo novas possibilidades, coerente com suas

responsabilidades sociais e organizacionais.

Uma organização atinge seu objetivo quando presta um serviço ou quando atende a
necessidade de sua clientela.  Esses objetivos são considerados permanentes para o gerente
executivo, que deve estar voltado para um ajustado crescimento individual e da organização,
em conteúdo, coerência e, principalmente, harmonia.

O equilíbrio deve ser um atributo permanente no desenvolvimento da organização.
Um estímulo excessivamente repassado pode saturar, inibir e conduzir a respostas contrária,
caracterizando, segundo a psicologia, uma inibição reativa.

A especialização técnica na capacitação individual, por exemplo, deve equilibrar-se
com a capacidade gerencial a fim de que a humanização da organização seja permanente.
Excesso de especialização pode levar a rotina, uniformização e inflexibilidade.

O avanço tecnológico pode levar as organizações à expansão, mas também ao
ameaçador risco que acompanha o seu crescimento, tendendo à fossilização. A grande
organização forma e produz especialistas e estes tendem a eleger sua especialização como
um fim em si mesma, perdendo a perspectiva do todo contribuindo para que metas setoriais
impeçam a compreensão e realização do global desejável.

“A verdadeira medida do homem está não no que ele possui, mas no que ele é”
(Oscar Wilde). Acreditando nisso, o gerente executivo pode possuir todas as condecorações
e cursos possíveis e imagináveis, porém será reconhecido por aquilo que ele é no seu dia a
dia, nas suas conquistas, que quando são fruto de seu esforço, serão eternos e dignos de
serem lembrados e comemorados. A história de uma organização é a biografia de seus
grandes gerentes.

2. SÍNTESE HISTÓRIA DO TRANSPORTE DUCTOVIÁRIO

As culturas antigas das regiões como a Índia ou Mesopôtamia construíram
aquedutos. O sistema de transporte de água mais extenso da idade antiga foi talvez o
construído pelos romanos. O primeiro que construíram, Acua Apia, que era um aqueduto
subterrâneo de 16 km de longitude. Foi erigido durante o mandato de Apio Cláudio (chamado
“o cego”), pelo o qual se chamou posteriormente Via Apia, até o ano 310 a.C. O primeiro
aqueduto romano que transportava água sobre a superfície do solo foi o Acua Márcia, em
Roma. Tinha um comprimento de 90 km e foi construído pelo Pretor Márcio no ano 144 a.C.
Dez aquedutos subministravam água para a antiga cidade de Roma, uns 140.000 m3 de
água ao dia. Na atualidade, se encontram porções deles que ainda estão em funcionamento
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e proporcionam água para as fontes de Roma. Os antigos romanos também construíram
aquedutos em outros lugares de seu Império, muitos dos quais se mantêm em bom estado
como o aqueduto sobre o canal de França; o de Segovia na Espanha e o de Efeso na
Turquia.

A experiência e as modalidades do transporte de petróleo por tubulações têm dado
resposta satisfatórias para as necessidades de despachar e receber grandes volumes de
petróleo.

O Transporte Ductoviário é necessário porque transporta qualquer líquido fluído ou
petróleo pesado ininterrompidamente, vinte e quatro horas do dia, salvo imperfeições ou
sinistros inesperados, e a preços que dificilmente qualquer outro meio de transporte venha
oferecer.

TEMAS PARA REFLEXÃO

1. Generalidades sobre o Transporte Ductoviário
2. Energia
3. Petróleo Brasileiro
4. Aspectos Doutrinário
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CAPITULO IX

MEIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL – MTE

TEMAS CORRENTES

O treinamento é parte integrante e essencial da ação do gerente executivo.  O auto-
aperfeiçoamento, assim como de seus subordinados, deve ser constante, mas isso não deve
ser entendido como suficiente para mudar pessoas para um modelo ideal realizando simples
treinamentos formais.

A renovação da organização não se apóia em instalações modernas e funcionais, nem
em tecnologia apurada, mas, fundamentalmente, em crescimento humano. O homem em
crescimento em uma organização em crescimento caracteriza a real renovação.

O crescimento do gerente executivo só é valido quando  conduz a maturidade.
Crescimento importa em aceitar riscos, assumir atitudes de abertura, enfrentar desafios e
novas experiências, tomando decisões corajosas e inovadoras.

O crescimento do ser humano é muito mais que treinar. Crescimento importa em rever
e incorporar valores, optar por novas alternativas, nova estratégia, nova tecnologia, nova
estrutura, nova mentalidade. O crescimento exige concomitantemente a auto-renovação
organizacional e de recursos humanos..

Entretanto, o que realmente justifica a mudança é a noção de acréscimo de valor. O
mudar por mudar não chega a lugar nenhum. A transformações devem ter justificado todos os
riscos de incertezas e das expectativas. Há necessidade que os envolvidos no processo de
mudança inovadora sintam-se recompensados pelos sacrifícios e riscos corajosamente
assumidos decorrentes do processo adaptacional.

Serenidade na percepção dos desafios, pois cada problema mal diagnosticado,
qualquer solução é inadequada.

O futuro é desafiante e exige, cada vez mais, uma visão universal para as decisões.
L.P. Jacks afirma que “O pessimista vê a dificuldade em qualquer oportunidade. O

otimista vê a oportunidade em qualquer dificuldade”. O otimismo no futuro é condição básica
para o sucesso de um gerente executivo, que enfrentará os preconceitos, que são para as
mentes lentas, o substituto das idéias.

Contudo, o gerente executivo de uma organização carrega consigo um considerável
poder, que jamais deve ser utilizado em vinganças pessoais ou funcionais. É necessário ter a
consciência que o poder é tão sério como instável. Quem o conquista deve saber conviver com
ele, pois é frágil, efêmero, perigoso, movediço e fugaz. Muitos antecipam sua morte ao perder o
poder, pois esquecem que são humanos quando estão com o poder em suas mãos.

Controlar nossas emoções é uma atividade de tempo integral. A raiva é o sentimento
mais difícil de controlar, a mais sedutora das emoções negativas. Algumas gerentes buscam
dar-lhe vazão numa “catarse”, mas segundo o psicólogo Dolf Zillmann, da Universidade do
Alabama,  EUA, a melhor maneira é desarmá-la. Quanto mais ruminamos sobre o que nos
deixou com raiva, mais “bons motivos” e justificativas podemos inventar para ficarmos com
raiva de um superior, de um subordinado, ou de qualquer pessoa. A ruminação alimenta as
chamas da raiva. Ver as coisas de forma diferente extingue essas chamas.

Segundo Zillmann, o disparador universal da raiva é a sensação de estar em perigo.
Uma pessoa que teve um dia difícil no trabalho tende a ficar furiosa mais tarde em casa com
alguma coisa. Há uma simbiose emocional entre casa e trabalho. A raiva alimenta a raiva. A
raiva é uma seqüência de provocações, cada uma disparando uma reação excitatória que
demora a dissipar-se. O gerente executivo tem obrigatoriamente consciência de suas emoções,
para evitar desgostos.

A raiva não tolhida pela razão, facilmente explode em violência. Na raiva, as pessoas
não perdoam e ficam longe do alcance da razão. Seus pensamentos se fixam na vingança e
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represália, indiferentes às conseqüências. A raiva “promove uma ilusão de poder e
invulnerabilidade que inspira e facilita a agressão”, observa o Professor Zillmann.

Há duas técnicas para que um gerente interrompa o processo evolutivo da raiva. O
professor Zillmann sugere: avaliar e contestar as idéias que disparam o surto, uma vez que é a
avaliação original de uma interação que confirma e encoraja a primeira explosão da raiva, e
são as avaliações posteriores que atiçam as chamas. Quanto mais cedo ocorrer a intervenção
no ciclo, mais efetiva. A raiva pode ser completamente interrompida se a informação que visa a
esvaziá-la vier antes que se dê vazão a ela. Mas há o momento certo para deter essa
escalada. A interrupção funciona bem em níveis moderados de raiva, pois em níveis altos, não
faz diferença, por causa do que se chama “incapacitação cognitiva”, em outras palavras, as
pessoas não mais podem pensar direito.

A segunda técnica é a tentar ficar frio, ou seja, desacelerar a ira, esfriando
psicologicamente e buscando distrações. Os primeiros estudos sobre essa segunda técnica
foram efetivados em 1899 e ainda permanece como válidos. É difícil continuar zangado quando
estamos nos divertindo. Aceita-se, ainda, sair para uma longa caminhada, porque o exercício
ativo alteram a fisiologia corporal, esfriando a raiva, desde que esse exercício não seja
executado com o pensamento voltado para as causas que motivaram esse tão indesejável
seqüestro emocional que muitos gerentes executivos são acometidos: a raiva.

O poder da distração está em interromper a cadeia da raiva. Para o Dr. Redfort
Williams, psiquiatra da Duke University, EUA, é muito útil usar a autoconsciência para captar
pensamentos críticos ou hostis, assim que surjam, e anotá-los, analisando-os em momentos de
lucidez cognitiva e emocional.

Para o tibetano Chogyam Trungpa, não se deve eliminar a raiva, mas nunca aja com
base nela.

O fato é que a raiva, como um forte seqüestro emocional, dificulta aproximação entre
pessoas, sejam grandes ou pequenas numa estrutura organizacional.

Numa organização, o grande e o pequeno necessitam um do outro, e todos fazem o
conjunto. O conjunto que busca um objetivo bem definido. “Se o homem não sabe para que
porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável” (Sêneca).

2.  MAIOR DO MUNDO

A Michelim mostrou no Salão do Automóvel o maior pneu do mundo. É 0 58/80R63
XDK1, que tem 3.89 metros de diâmetro, largura de 1,47 m e peso de 4,8 toneladas. Ele
equipa o caminhão fora-de-estrada Caterpillar 797, que tem capacidade de carga útil de 327
toneladas. Com a borracha usada num pneu do tipo é possível fabricar 690 pneus de carros
populares.

REVISTA FROTA, Editora Arte, 2002: P. 2.
TEMAS PARA REFLEXÃO

1. Movimentação de carga
2. Classificação dos Transportes segundo a CIT
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CAPITULO X

GERÊNCIA TOTAL

“Pois não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja
de saber-se e vir à luz” (Lucas 8-17)

Karen Arnold, professora de pedagogia na Universidade de Boston, EUA, uma das que
pesquisadoras que acompanhou os “primeiros de turmas” em escolas e universidades, explica:

“Acho que descobrimos as pessoas de sucesso, as que sabem como vencer no
sistema. Mas os “primeiros de turma”, claro, têm de lutar tanto quanto qualquer um de nós.
Saber que uma pessoa é excelente aluno é apenas saber apenas que ela é muitíssimo boa na
obtenção de notas. Nada nos diz de como ela reage às vicissitudes da vida”. Com esta
pesquisa, podemos aduzir que as organizações que super valorizam seus gerentes por seus
méritos acadêmicos, possivelmente não terão a evolução permanente desejável.

Há muitos indícios que atestam que as pessoas emocionalmente competentes, que
conhecem e lidam bem com os próprios sentimentos e levam em consideração os sentimentos
do outro, levam vantagem em qualquer setor da vida, colaborando muito melhor com a
melhoria do desempenho de sua organização e assimilando as regras tácitas que governam o
sucesso na política organizacional.

Segundo o projeto Spetcrum, onde o professor Howard Gardner, psicólogo da
Universidade de Havard, EUA,  teve uma participação marcante, e de acordo com o seu livro
Frames of Mind, editado em 1983, o QI é contestado, quando pela primeira vez se defende a
inexistência de uma inteligência monolítica. A principal  característica da inteligência é a
multiplicidade.

A gerência total adota a multiplicidade e busca combinar a gerência cognitiva e a
gerência emocional, a inteligência inter e intrapessoal.

Segundo Gardner, a Inteligência interpessoal é a capacidade de compreender outras
pessoas: o que as motiva, como trabalham, como trabalhar cooperativamente com elas. A
inteligência intrapessoal é uma aptidão correlata, voltada para dentro. É a capacidade de
formar um modelo preciso, verídico de si mesmo e poder usá-lo para agir eficazmente na vida.

A evolução de diferentes conceitos sobre a inteligência passaram pelo Zeitgeist
(espírito da época), behavorismo de B.F. Skinner, “revolução cognitiva ”da década de 60, Sturm
und Drung (tempestade e ímpeto), etc. Atualmente, se admite o conceito de que nenhuma
inteligência é mais importante do que a intrapessoal e que as emoções enriquecem qualquer
modelo gerencial, que nos leva a concluir que qualquer  modelo mental que a ignore, se
empobrece. Aceita-se, ainda, o conceito de inteligência social, capacidade de entender os
outros e agir com sabedoria nas relações humanas.

A logística e, principalmente, os transportes, são áreas que tem como base a
inteligência social, exigindo um aprimoramento constante dos gerentes executivos que labutam
nessa área no campo cognitivo e emocional.

O transporte é indispensável para qualquer comunidade. Desde muito tempo, o
homem se movimentou para satisfazer as exigências mais elementares. Nas sociedades
modernas, o transporte propicia o movimento rápido das pessoas e bens e torna possível
incontáveis processos econômicos, sociais, políticos, comerciais e recreativos.

A necessidade de levar bens de um lugar para outro é derivada, entre outros fatores,
das desigualdades geográficas no que se refere aos recursos naturais, como também de
diferenças na localização da produção e o consumo. No caso da carga, o importante é
produzir, distribuir e vender produtos, não o transporte em si. O transporte, normalmente, é um
custo agregado que não é somado facilmente ao preço final do produto ou serviço. Reconhecer
isso é um excelente ponto de partida para entender e analisar o fenômeno do transporte e da
distribuição.



TRANSPORTE VOLUME II 90

O transporte cumpre seu objetivo com as funções social e político se as operações são
oportunas, seguras e eficientes. Porém, junto com os efeitos positivos, o transporte leva
também conseqüências indesejáveis com custos sociais altos, como acidentes, contaminação,
alto consumo de energia e etc.

Diante da nova era denominada descontinuidade, o gerente executivo passa a ser
exigido cada vez mais pela sua capacidade de criar e dirigir organizações à inovação. Cresce a
importância o saber lidar com a incerteza e a habilidade de intervir na cultura organizacional,
adaptando-a a um crescimento desejável.

O decidir é uma atividade de rotina para uma gerência executiva, embora a decisão
não possa ser rotinizada, mas o que se pode rotinizar são procedimentos. Neste caso, estaria
caracterizada a rotina negativa.

A Gerência Total (GET) busca atingir os objetivos de uma organização, obtendo
excelentes resultados, competências e motivações, o que lhe obriga uma permanente
capacitação nos diferentes tipos de preparação:

1. Técnica (Capacitação de Recursos Humanos, Modelos e Tecnologia aplicados
à Logística e Administração, etc);

2. Tática (Procedimentos efetivos que transformam ações estratégicas em ações
táticas, etc);

3. Estratégica (Interpretação da Política da Organização e seu entorno – O que
fazer?-  operacionalizando-a – Como fazer?;

4. Psicológica Emocional (Diversos tipos de relações, principalmente com a
mídia, protocolo e etiqueta empresarial, estímulos e motivações, etc);

5. Fisiológica (Preocupação permanente com o bem estar do capital humano,
através de orientações permanentes relativos à alimentação, clima, adaptação a fuso horário,
consumo de álcool, drogas, etc)

6. Complementar (Todas aquelas necessárias para otimizar o gerenciamento de
processos mantendo o core da organização, Criatividade, Persistência, etc)

TEMAS CORRENTES
1. LOGÍSTICA

É a arte militar que trata do estudo, da colocação em prática e  de todas as atividades
que permitem às forças armadas deslocar-se, sobreviver e combater no campo de batalha, nas
melhores condições possíveis para a realização de sua missão.

Considerada com a arte que sempre existiu, mesmo que não se tenha utilizada a
palavra logística, a logística existe desde que se tem notícia da existência humana na busca de
sobreviver. Atualmente, a logística é vista como o grande diferencial competitivo, reduzindo
custos e aumentando sua presença no mercado.

O aperfeiçoamento das armas, o crescimento dos efetivos dos exércitos, o
afastamento cada vez maior dos teatros de operações forçaram os chefes militares e, depois,
os próprios chefes de governos, a aprofundar os problemas colocados pela logística no sentido
moderno da palavra.

O Prever para prover  faz parte de uma decisão estratégica para definir as
necessidades em pormenores e fixar os prazos de sua colocação em prática.

O realizar num tempo dado compromete estruturas anteriores e posteriores de uma
organização. Não observar  isso é aumentar a ociosidade da organização, a ineficiência de
meios e inadequabilidade de processos, etc.
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No processo constante de mudanças, o gerente executivo deve estar atento para que
sua organização não limite os seus horizontes e embote a potencialidade criativa de seus
membros. Deve manter um clima aberto de cultura auto-renovada, através da interação de
seus participantes.

A logística que ora nasce, exige transformações na organização de ordem social,
psicológica, tecnológica e emocional.

Convém lembrar que uma cadeia logística, normalmente, cria uma logística reversa,
comportando a recuperação e conserto de materiais, evacuação de doentes, feridos,
prisioneiros de guerra, material reciclável, embalagens não descartáveis, paletes, contêineres,
e para alguns especialistas civis, o retorno de produtos pedidos que apresentam defeitos ou
não atendem aos clientes, e,  ainda,  a carga de retorno, seja planejada, seja de oportunidade.

A Logística recebe diferentes divisões e conceitos. Em relação aos níveis, a logística
apresenta, para fins de ambiente físico em que se desenvolve em:

1. Nível Técnico: capacitação técnica das partes que compõem o todo.  A capacitação
técnica dos funcionários, diretores, etc deve ser estimulada pela organização para aumentar a
motivação do ser humano.  A técnica logística é ampla e não existe um limite determinado;

2. Nível Operacional: orienta o potencial técnico dentro da organização. O rendimento
operacional do conjunto depende em parte de um bom nível técnico de seus componentes;

3. Nível Tático: transforma as ações estratégicas em detalhes de execução. Sai do
ambiente interno dos muros da organização e amplia seu universo para as áreas externas
de interesse. Seu limite depende dos dois níveis anteriores.

4. Nível Estratégico: responde a pergunta de alto nível COMO FAZER?. É o nível
mais alto de orientação para a execução de planos de uma organização. Operacionaliza a
política da organização;

5. Nível Político: nível mais alto de decisão de uma organização e responde a
pergunta O QUE FAZER?. Privilégio da cúpula empresarial ou do grupo Diretor e/ou
acionistas.

Quanto ao fluxo, a logística atual recebe diversos tratamentos. Pode-se destacar um
modelo no qual os fluxos estão divididos em :

1. Fluxo de bens e pessoas;
2. Fluxo de informação; e
3. Fluxo econômico-financeiro.

2. GERENCIAMENTO DA CADEIA DE SUPRIMENTO (SCM)

De acordo com Peter Drucker, “A inovação pode mudar, quase do dia para a noite a
ordem estabelecida, tornar obsoleto o que ontem parecia invencível e tornar importante o
que ontem parecia de pouco valor”. Isto é bem aplicável ao SMC.  Atualmente, para a
maioria dos especialistas, a logística está delimitada por fluxo de informação e de materiais
e pessoas. O SCM inclui a logística e agrega outros complementares. SCM é a rede de
relacionamento entre organizações que inclui o conhecimento de fornecedores e os
fornecedores deste último. Do outro lado da cadeia, clientes e seus clientes. No caso de
terceirização, inclui a quarteirização.

Para melhor entender o SCM, é importante visualizar-se uma árvore com as raízes
(fornecedores e seus fornecedores), o caule (logística central da organização) e os galhos com
folhas e frutos (Clientes e seus clientes). Essa árvore deve ser visualizada dentro de um
entorno onde haja variáveis, tais como, clima, fertilizantes, tipo de solo, tratamento do
jardineiro, beleza para estimular as vendas de seus frutos, etc. A esse conjunto de
considerações denomina-se Gerência Total (GET).

Confundir esses conceitos é perder oportunidades. Há que se integrar não apenas as
operações logísticas, mas, principalmente, finanças, departamento de recursos humanos,
higidez, saúde, marketing, e outros setores da organização. É um processo multifuncional de
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acordo com o desenho da organização, seus objetivos e o tipo de relacionamento que mantém
com fornecedores e clientes, e todos seus subseqüentes.

Uma organização pode ser pequena, mas pode fornecer um item crítico para uma grande
empresa, tornando sua participação  fundamental mas não insubstituível no SCM. Em
conseqüência, cresce de importância o relacionamento com todos do seu  entorno.

4. AS SEIS MELHORES EM LOGÍSTICA  DE 2002

TNT Log is t ics

A TNT Logistics se instalou no país em 1997 para atender a Fiat Automóveis. Desde então,
apresenta um crescimento que se destaca entre os melhores do Grupo. Conta atualmente com
15 filiais, 3.600 funcionários e uma área de armazenagem superior a 300.000 m2. Em 2001, a
TNT Logistics apresentou faturamento de R$ 203 milhões, crescimento de 64% na comparação
com 2001, enquanto o setor cresceu aproximadamente 15% no período. Por trás da TNT esta o
TPG, um grupo empresarial que figura entre os maiores da Europa. De origem holandesa e
matriz em Amsterda, o Grupo opera com três linhas de negócios: correio, transporte expresso e
logística. 0 TPG conta com 143 mil funcionários em 60 países, mas presta serviços em mais de
200 nações. Em 2001, atingiu um faturamento de 11,2 bilhões de euros, crescimento de 12,9%
na comparação com 2000. No primeiro semestre de 2002 obteve crescimento de 4,2% em
relação ao primeiro semestre de 2001.

Na pesquisa, a empresa foi reconhecida principalmente pela sua excelência em
transporte de carga fechada e armazenagem. Recebeu reconhecimento também pelo
gerenciamento da cadeia de suprimentos, controle de estoques, gestão integrada de
operações logísticas e utilização de TI. O maior número de votos da empresa partiu de
profissionais de logística das empresas do setor automobilístico, onde continua a ampliar sua
presença, cuidando das operações da nova fabrica da Ford em Camaçari (BA), da planta da
General Motors, em Gravatai (RS), e atende clientes como a Fiat, BMW, Busscar, Renault,
Audi, entre outros.

a. ALL Delara

A empresa iníciou suas atividades em março de 1997 como Ferrovia Sul Atlântico, ao
vencer o processo de privatização da Malha Ferroviária Sul (PR, SC e RS). Em dezembro de
1998, passou a operar também o trecho sul de SP. Em agosto de 1999, adquiriu as ferrovias
Argentinas MESO e BAP, dobrando a extensão de sua malha. Em julho de 2001, integrou a
totalidade dos ativos e atividades da Delara, dando origem a ALL-Delara. A empresa possui
uma estrutura com 15 mil quilômetros de vias férreas no Brasil e Argentina, uma frota com
cerca de 3 mil veículos entre próprios e agregados, 550 locomotivas, 17 mil vagões, e grandes
áreas para armazenagem e construção de centros de distribuição. A ALL-Delara oferece uma
gama completa de serviços, como desenvolvimento de novos projetos logísticos,
movimentação nacional e internacional door-to-door, distribuição urbana, coletas milk run,
gestão completa de armazéns, centros de distribuição e estoques. Planeja, implementa e opera
projetos especiais e customizados, sempre com total segurança das operações.

Atualmente, atende aos segmentos de commodities agrícolas e fertilizantes,
combustíveis, construção, madeira, papel, celulose, siderúrgicos, higiene e limpeza, eletro-
eletrônicos, automotivo e auto-peças, embalagens, químicos, petroquímicos e bebidas, entre
outros.

Eleita uma das melhores empresas de logística pela Revista Exame "Melhores e
Maiores" edição 2002 é uma das maiores operadoras logísticas no ranking do  Balanço Anual
da Gazeta Mercantil 2002.

A principal excelência reconhecida na ALL – Delara foi a gestão integrada de
operações. O transporte de carga fechada também   foi um dos itens considerados de maior
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excelência nesta operadora. DOS profissionais que citaram a ALL como melhor prestador de
serviços logísticos, 83% trabalham em empresas que utilizam seus serviços.

c. Binotto

Com 30 anos de mercado, a Binotto é outra que estreia no prêmio Volvo. Em 2001,
faturou R$ 155 milhões e a previsão para este ano e faturar 220 milhões. A frota da empresa é
composta por 380 cavalos-mecânicos com um total de 645 semi-reboques, divididos em
rodotrens, bitrens, treminhões, tritrens, baús especiais, carga seca e sider, entre outros; possui
331 caminhões tipo toco e 110 veículos de apoio, além de uma frota

agregada de 581 veículos. A Binotto roda por mês, apenas com a frota própria, uma
média de 3.220 km e, por ano, 38.620 km por veículo. Em 1999, foi certificada na ISO
9001:2000 e ruma agora para a ISO 14.000. Opera nos segmentos florestal e de logística,
prestando serviços de logística inbound e outbound, cross docking, consolidação de cargas,
milk run, gerenciamento e operação de almoxarifado, gerenciamento de estoques e distribuição
de produtos acabados, transferencia e expedição. A matriz e as 53 filiais estão interligadas via
satélite e com link de internet dedicado.

Os votantes apontaram o transporte de carga fechada como a principal competência
da Binotto. Todos os votos obtidos por essa empresa partiram de seus próprios clientes,
demonstrando alto reconhecimento por parte daqueles que utilizam seus serviços

d. Columbia

No mercado há 60 anos, a Columbia opera em todas as etapas da cadeia logística,
desde a coleta da mercadoria até a entrega em qualquer localidade do Brasil ou exterior. A
empresa é pioneira na operação de Estações Aduaneiras de Interior (EADIS) no país, e hoje
possui dez dessas estações. A empresa conta com mais de 1.800 funcionários, possui uma
estrutura com 1,050 milhões de m2 de área, incluindo as dez EADIs e oito CDs (Centres de
Distribuição), além de uma frota total de 247 veículos - 91 próprios e 156 agregados. Líder do
setor de logística integrada no Brasil, a Columbia obteve em 2001 um faturamento de cerca de
R$ 176 milhões, atingindo um crescimento de 25% em relação ao resultado do ano anterior. A
carteira da empresa é composta por mais 2.500 clientes ativos. A Columbia foi reconhecida
pelos profissionais de logística principalmente pela sua excelência em armazenagem e controle
de estoques, 60% dos votos partiram de profissionais de empresas que são seus clientes
atuais.

e. Companhia Vale do Rio Doce (CVRD)

A Companhia Vale do Rio Doce é um dos maiores grupos privados do país, líder
mundial na exportação de minério de ferro é a maior mineradora diversificada das Américas. É
também provedora de soluções logísticas integradas e personalizadas, orientadas para criação
de valor para seus clientes. A CVRD oferece um portfolio diferenciado de serviços múltimodais.
Sua equipe possui conhecimento técnico em operações logísticas, suportadas pelo uso de
tecnologia de ponta no gerenciamento de uma base de ativos de primeira classe, localizados
em regiões de grande importância estratégica e econômica. Do total de R$11,02 bilhões de
receita bruta, obtidos em 2001 pela Vale, a prestação de serviços logísticos para empresas
representou 13,5%. Sua extensa malha ferroviária responde por dois terços de toda carga
transportada por trens no país e 16% da movimentação de carga no Brasil. Tem ao todo oito
terminais portuários próprios, que representaram, em 2001, 65% da movimentação portuária de
graneis sólidos no país. Além dos 17 mil quilômetros de malha ferroviária, a Vale possui pátios
e armazéns. A principal excelência da CVRD apontada na pesquisa foi em gestão integrada de
operações logísticas, sendo que 20% dos votos partiram de seus atuais clientes e os demais
dos profissionais do mercado que acreditam no desempenho da empresa.
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e. Danzas

Fundada em 1815 na Suíça, a Danzas forma hoje o maior conglomerado de logística
do mundo, com 45 mil funcionários e faturamento anual de cerca de 9,1 bilhões de euros. A
empresa administra 420 terminais e centros de distribuição em 140 países, totalizando uma
área de 2,6 milhões de m2. No Brasil desde 1999, cresce cerca de 20% ao ano, gerenciando
uma área total de 250 mil m2 de distribuição, com 1.700 funcionários e faturamento em 2001 de
R$ 417 milhões. A gama de serviços oferecida pela empresa envolve o gerenciamento de CDs,
administração de transportes, cross-docking, self-billing, armazenagem geral, frete aéreo e
marítimo, desembaraço aduaneiro, projetos e gerenciamento via web, além de uma série de
serviços feitos sob medida das necessidades de cada cliente. A Danzas pertence ao grupo
Deutsche Post World Net (correio alemão), que em novembro anunciou a aquisição completa
das ações da DHL.

Segundo os embarcadores que votaram na Danzas, sua excelência esta baseada
principalmente na prestação de serviços de armazenagem. Também foram indicados como
itens representativos de excelência o controle de estoques e a tecnologia de informação.

TECNOLOGÍSTICA, Editora Publicare, 2002: p.34, 35, 36.

4. AS 5 MELHORES DA ABML 2002 NO BRASIL

a.Sistemas de Movimentação e Armazenagem Premiado: Gimba Suprimentos de
Escritório e Informática

Registrando um crescimento de mais de 100% ao ano, nos últimos cinco anos, e
atendendo a um total de 1,2 mil clientes nos segmentos bancário, de telecomunicações,
metalurgia, comércio exterior e aviação, a Gimba Suprimentos de Escritório e Informática se
deparava com o desafio de melhorar sua operação logística, uma estrutura que engloba 17 mil
itens no mix de vendas, 50 mil metros quadrados disponíveis para armazenagem, relatórios
gerenciais disponíveis na Web, sistemas inteligentes de aprovação com budget por usuário,
280 operadores de telemarketing, cobertura geográfica nacional, emissão diária de 6 mil notas
fiscais, frota própria de 250 veículos e 900 funcionários. Tudo isso em movimento durante os
365 dias do ano.

Além de otimizar a operação, também era fundamental reduzir o tempo de entrega e
aumentar a qualidade no recebimento, armazenagem, seleção do pedido, embalagem e
expedição dos materiais de escritório e informática. O crescimento acelerado levou a
necessidade de ampliar o Centro de Distribuição (CD) do Ipiranga, na capital paulista, e criar
uma estrutura que suportasse o índice de crescimento e também condições para atender a
demanda da capital e Grande São Paulo. Após estudos de localização, a cidade de Barueri foi
escolhida para abrigar o novo CD, com 67.500 metros quadrados de área total, 30 mil metros
quadrados de área construída e capacidade para 15 mil posições de paletes. A nova estrutura
exigiu o desenvolvimento de processos inteligentes que suprissem as exigências da operação
logística realizada pelo Gimba. Elas deveriam suprir a necessidade de grandes locais de
armazenagem de materiais paletizados (resultantes do alto índice de rotatividade) com a
dinâmica atividade de separação de materiais em volumes de caixa master (caixa com a
quantidade padrão de venda dos fornecedores) e separação de produtos fracionados
(quantidades inferiores as das caixas master). Os processos deveriam ser repensados para
que fossem adaptados e otimizados levando-se em conta as novas estruturas e conceitos.

Dessa forma, o CD foi equipado com os sistemas de movimentação e armazenagem
das empresas Águia Sistemas de Armazenagem e Knapp, como esteiras inteligentes e sistema
de separação "bulk picking" dinâmico, para separação de volumes de caixas "master", estrutura
tipo "flow rack", esteira rápida e terminais portáteis com transmissão por rádio freqüência, para
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separação de produtos fracionados, dentro do principio FIFO e da gestão integrada do CD.
Também foi adotado o software Road Show, visando a otimização da roteirização de entregas
dos pedidos aos clientes.

De acordo com o diretor administrativo e operacional, Cláudio Orlandelli Lopes, os
resultados da nova estrutura não tardaram a aparecer: as inúmeras posições porta-paletes
proporcionaram uma melhor distribuição interna dos diferentes tipos de produtos oferecidos
pela Gimba. De acordo com a demanda de cada um e com a família a que pertencem, eles
foram agrupados e dispostos para a operação de guarda e de coleta. Com a utilização de
terminais portáteis com transmissão por rádio freqüência na separação de produtos
fracionados, o desenvolvimento do conceito de "esteira rápida" e o desenvolvimento da
inteligência de reposição dos produtos, houve um aumento de 15% na velocidade de
separação. "A confiabilidade deste processo foi um dos maiores benefícios, já que o índice de
erros durante a separação teve uma queda significativa, o que possibilitou a redução de postos
de conferência, dando maior agilidade a linha", destaca. Na avaliação do diretor, todas as
melhorias relacionadas proporcionaram ao Gimba a possibilidade de atender ao seu cliente
muito mais rápido, com maior qualidade e principalmente reduzindo-se os custos do processo.
"Todo o investimento aplicado foi estudado e viabilizado pelo retorno que esta e estará
proporcionando a empresa".

b .Sistemas de Embalagens e Unitização de Carga Premiado: Behr Brasil

O a l to  vo lume de  descar te  de  emba lagens desca r táve is  como
pape lão  ondu lado  e  made i ra ,  u t i l i zados  na  expo r tação  de  rad iado res ,
apa re lhos  de  a r  cond ic ionado e  componentes  que  t inham como des t ino  os
Estados  Un idos  e  Europa ,  ge rava  uma  sér ie  de  inconven ien tes ,  como
res t r i ções  jun to  às  montado ras  de  ve ícu los ,  danos  e  ava r ias  dos  p rodu tos
du ran te  o  t ranspo r te  e  ba ixa  ocupação nos  espaços  de  a rmazenagem.
Como so lução  ao  p rob lema,  a  Beh r  Bras i l ,  em con jun to  com a  Chep,
imp lan tou  o  conce i to  de  Poo l  de  Conten to res  P lás t i cos  Reto rnáve is  en t re
as  p lan tas  da  Beh r  e  seus  c l ien tes .

O  responsáve l  pe la  á rea  de  emba lagens da  Beh r  B ras i l ,  Edua rdo
Souza ,  con ta  que  a  empresa  começou  a  u t i l i za r  as  novas  emba lagens há
uns  do is  anos ,  sobre tudo  nas  expo r tações  e  impor tações  en t re  as  p lan tas
b ras i le i ra  e  nor te -amer i cana  e  a  ma t r i z  na  A lemanha.  "É  um con ten to r
p lás t i co  tamanho pad rão  de  1 ,2  x  1 ,0  x  1 ,0  (equ iva len te  a  um pa le te )  que ,
montado ,  tem um vo lume ,  mas  dob rado  f i ca  bem menor.  A lém do  ma te r ia l
se r  impe rmeáve l  e  ma is  res is ten te  que  o  pape lão ,  o  f a to  de  se r  re to rnáve l
pe rm i te  que  economizemos  no  descar te ,  já  que  o  mater ia l  vo l ta  ao  B ras i l
com p rodu to  impo r tado" ,  exp l ica .  "A  ca ixa  tem v ida  ú t i l  de  5  a  10  anos  é ,
po r  se  t ra ta r  de  um mater ia l  bas tan te  ca ro ,  f abr icado  pe la  Chep  somen te
no  exte r io r,  p re fe r imos  a lugá - lo .  A tua lmente  temos  de  2  m i l  a  3  m i l
emba lagens em uso .  Nas  expo r tações  pa ra  a  Á f r ica  a inda  u t i l i zamos o
pape lão ,  já  que ,  como não  impor tamos nenhum p rodu to ,  não  compensa  o
re to rno  do  mater ia l " .

Como p r inc ipa is  resu l tados ,  ad ian ta  Souza ,  a  Beh r  ob teve  um
me lho r  ba lanço  dos  f luxos  en t re  o  B ras i l  e  os  pa íses  impor tadores ,
redução no  cus to  das  emba lagens  da  o rdem de  a te  50%,  redução dos
cus tos  de  a rmazenagem e  t ransbo rdo  e  aumen to  de  20% na  capac idade  de
a rmazenagem -  por  con ta  de  um me lhor  acond ic ionamento  do  p róp r io
p rodu to ,  mon tagem e  a rmazenagem -  e  a tend imento  dos  padrões  de
qua l idade  da  ISO 14001.  A  o t im ização  da  mão-de-obra  em 30% fo i  sen t ida
p r inc ipa lmente  na  A lemanha,  onde  a  a rmazenagem e  t ransbo rdo  são  fe i t os
po r  uma  empresa  te rce i r i zada  e  a té  o  desca r te  de  pape lão  e  made i ra  e ram
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cob rados" ,  comen ta .  A  Behr  B ras i l  expo r ta  a tua lmente  de  c inco  a  dez
con tê ine res  de  40  pés  -  cada  um com 40  emba lagens — por  semana,  mas
a  tendênc ia  é  aumentar  as  expo r tações  em pe lo  menos  ma is  dez
contê ine res .

c.  Automação e Tecnologia da Informação Aplicada à Logística Premiado:
Procter & Gamble

Preocupados com a racionalização da cadeia de fornecimento"in-bound", a Procter &
Gamble (P&G) e um grupo de fornecedores tinham como desafio aprimorar a confiabilidade do
suprimento e eliminar perdas relacionadas ao tempo, inventario e tarefas que não agregam
valor ao processo. Com base no principio de Gerenciamento no Fornecimento de Materiais (ou
MSM, do inglês Material Supply Management), e outras ferramentas conceituais, e com suporte
do software SSP (Single Supplier Portal), desenvolvido pela própria P&G e adaptado à
realidade brasileira, a empresa logrou diminuir o tempo de trânsito dos fornecedores em 14% e
o total de gastos com materiais em 5%, além de reduções de 5% no inventario, de 20% na
carga de trabalho de planejamento e conquistar um índice de confiabilidade do fornecedor
superior a 95%, entre outras vantagens., Responsável pelo SCM na planta Anchieta da P&G,
Carla Martins Capitão comemora os resultados obtidos. "Além de conseguirmos otimizar nossa
cadeia de fornecimento, obtivemos ainda reduções significativas em custos e inventário. Este
trabalho coloca nossas principais variáveis de Supply Chain em sistemas, reduzindo esforços.
Com isso, temos mais tempo para implementar ferramentas de e-communication, como Single
Supplier Portal, e sair um pouco da parte operacional dedicando mais tempo ao gerenciamento
de projetos", adianta.

d. Projetos Especiais Premiado: Lafarge

No Brasil desde 1959, a Lafarge é a maior fabricante de cimento e uma das maiores
no ramo de construção civil no mundo. Em sua unidade em Cantagalo (RJ), são produzidos
cerca de 4 mil toneladas de cimento/dia, com um volume médio diário de expedição de 130
veículos, atendendo a três Centros de Distribuição da empresa (em Nova Iguaçu, São Gonçalo
e Realengo), além da entrega direta ao varejo. O volume de entregas estava provocando uma
série de gargalos e restrições no processo de expedição, gerando baixa produtividade
operacional, alto índice de carregamento manual, retenção de veículos e elevação dos custos
dos fretes.

De acordo com o gerente de Logística para a Região Sul da empresa, Fábio Cerqueira
Santos, uma logística eficiente é condição indispensável no negócio de cimento. O
carregamento dos caminhões demorava em média quatro horas, chegando a ocorrer esperas
de mais de dez horas. "Essa baixa produtividade impactava diretamente na operação dos
veículos utilizados, elevando os preços do frete cobrado pelos prestadores de serviço", explica.
Na tentativa de encontrar uma solução, a empresa efetuou um amplo mapeamento do fluxo de
informações, desde o recebimento do pedido até a impressão da nota fiscal, assim como do
fluxo físico de materiais. A conclusão do trabalho foi o de que era necessário ampliar a
produtividade do paletizador. Com um pequeno investimento para a compra dos paletes, a
produtividade do paletizador aumentou em cerca de 95%, passando de 20 mil toneladas/mês
para 39 mil toneladas/mês. Outras ações importantes foram a redução da variação do volume
diário expedido e a otimização dos recursos do processo de carregamento.

Após seis meses de operação, essas medidas possibilitaram a Lafarge reduzir em
92% o índice de reclamações dos clientes pelo não atendimento dos pedidos (passando de
100 reclamações por mês para apenas oito); o tempo médio de carregamento paletizador caiu
em 62%, passando de 4h para cerca de lh30 e o manual em 58%) (de 4h para lh40); o número
de veículos necessários para transferências caiu 37% (de 120 para 75 veículos), enquanto o
tempo médio de descarregamento foi reduzido em 51%), passando de 66 para 32 minutos. A
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empresa também registrou uma queda de 8% no custo do frete, devido ao aumento da
produtividade das transportadoras e evitou um custo de R$ 2 milhões, previstos para compra
de um novo paletizador, em função do aumento da capacidade do atual. Na avaliação do
gerente de logística, além das vantagens mais visíveis, o projeto gerou um benefício não
mensurável que foi uma maior aproximação entre as áreas comercial, de produção e de
logística, já que a abordagem aos problemas encontrados foi realizada de maneira integrada. A
Integration Consultoria Empresarial foi a responsável pelo fornecimento da solução adotada
pela Lafarge.

e. Terceirização em Logística Premiado: Ministério da Educação / Programa
Nacional do Livro Didático

Todo o ano era a mesma coisa. Diante do desafio de distribuir mais de 100 milhões de
livros as escolas públicas localizadas nos 5.507 municípios brasileiros, o Ministério da
Educação costumava apanhar feio: pouco mais de 25% dos livros costumavam ser entregues
antes do início do ano letivo, prejudicando todo o planejamento do ensino nacional. Além disso,
a inexistência de um controle dessa cadeia logística e de uma uniformização dos processos,
associados a utilização de inúmeras transportadoras, geravam custos elevadíssimos com a
mixagem dos livros, sua armazenagem, transbordos e eventuais avarias.

Um projeto integrado desenvolvido pelo MEC em conjunto com os Correios possibilitou
um amplo racionamento da movimentação dos livros e otimização na paletização e
transferência de cargas, assim como o rastreamento de todo o ciclo e redução dos custos
logísticos. De acordo com Alexandre Serwy, gerente de Produção e Distribuição do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) - autarquia que executa operacionalmente
os programas do ministério - o projeto foi desenvolvido e adaptado ao longo dos últimos quatro
anos, mas foi posto em prática somente em 2001, já que a distribuição do material didático se
da no ano letivo anterior. Ele explica que, ainda em fevereiro, as editoras enviam o guia
didático para que as escolas escolham o material do ano seguinte. O pedido então é enviado
as editoras através dos Correios ou Internet. No ato da negociação, informa-se a quantidade e
o tipo de livros por escola.

De posse de todas as informações, um programa desenvolvido pelo FNDE em parceria
com a ETC faz a paletização virtual do material. Este sistema permite que, com as informações
do banco de dados prestadas pelo FNDE - como a quantidade de escolas beneficiadas, seus
endereços, número de alunos e títulos negociados por editora, e especificações técnicas como
número de páginas, peso e altura dos livros - a ETC possa, de forma virtual, calcular as
encomendas e os paletes por centralizadora. "Esta sistemática determina que, quando a
editora formar o palete fisicamente, deve pesá-lo em balança com impressão de etiqueta e
comparar o peso virtual do rótulo com o peso real da etiqueta. Se houver diferença, a ETC ou o
servidor do FNDE presente na editora manda abrir o palete para a contagem", esclarece
Serwy. O pedido detalhado é enviado para as editoras através do Sistema de Controle de
Postagem (Sicop). O sistema faz a leitura e imprime os rótulos das encomendas e paletes, já
com códigos de barra que informam a quantidade de livros por palete, possibilitando as
editoras formatar as encomendas dentro da linha de produção. O sistema alterou
drasticamente a rotina do processo logístico, permitindo o controle do agendamento e
postagem dos livros, validação de dados para efeitos de pagamento e emissão de notas fiscais
e de lista de postagens no local da expedição. Para atender a tamanha capilaridade e manter o
compromisso de distribuição "on-time" a 32 milhões de alunos, são envolvidos meios de
transportes como aviões, caminhões, vans, navios, barcos, bicicletas e até carroças.

 HESSEL L. Revista Fluxo, Editora Foco, 2002: P. 14 a 16.

5. CLUSTER

Em busca das vantagens perdidas
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Caracterizados como aglomerados espaciais de atividades econômicas
complementares, os clusters são essenciais para a competitividade das empresas.

Como fazer para aumentar as exportações, questão central da agenda econômica
brasileira? Pois bem, ninguém menos que Michael Porter, um dos apóstolos do pensamento
contemporâneo de administração de empresas na Universidade de Harvard, defende a
substituição não de importações, mas de idéias erradas sobre importações e exportações: para
ele, o que vale é a vantagem competitiva, não a vantagem comparativa.

Porter acredita que globalização é sinônimo de vantagem baseada, não em recursos
naturais, nem mesmo em adoção de novas tecnologias, mas em gerenciamento de inovação e
serviços. Seu imponente livro A Vantagem Competitiva das Nações foi resultado de um estudo
conduzido pelo autor a pedido do governo Clinton, de olho na competitividade das empresas
americanas.

Sem mais delongas, podemos dizer que no centro de tudo esta o conceito de "cluster".
Para criar vantagem competitiva, uma empresa precisa estar dentro do contexto de uma
economia diversificada, sinérgica e que aposta na inovação. Nesse cenário, a idéia de clusters
é fundamental, uma vez que pressupõe um aglomerado de atividades econômicas
complementares, dotadas de ótima infra-estrutura e coordenação governamental.

Mas o que é mesmo um "cluster"? Por enquanto, vamos pensar em Las Vegas, a
cidade do jogo, onde todos competem, mas parecem viver felizes lado a lado, unidos no poder
de sedução e atração do cliente.

Historia do debate
Não há como conceituar clusters sem mencionar Alfred Marshall, o pai da Teoria

Neoclássica, que ainda hoje se impõe como mainstream dos currículos das escolas de
economia no mundo inteiro. Uma das fontes clássicas sobre o assunto, Marshall descreveu, há
mais de um século, o processo do "Industrial District", aglomeração com empresas do mesmo
ramo, de ramos muito similares e de ramos relacionados. Nesse ambiente, a mão-de-obra
especializada, os insumos e a prestação de serviços tornam-se facilmente disponíveis, e as
inovações ficam rapidamente conhecidas.

Embora bastante coerentes, as afirmativas de Marshall baseiam-se, principalmente, na
relevância da concentração geográfica. Ao examinar as vantagens derivadas da localização
das empresas, ele as relaciona com a permanência de uma indústria em determinada região.
Porter, em contrapartida, afirma que um cluster não pode ser caracterizado apenas por uma
aglomeração espacial de empresas, mas precisamente pelas relações sistemáticas entre elas.
0 que impera, segundo ele é a teoria das vantagens competitivas, não comparativas.

Para explicar o que considera as vantagens competitivas das nações, Porter trabalha
com uma teoria chamada "The Diamond", ou seja, diamantes do país, nos quais estão
presentes quatro determinantes que, ao serem associados, constituem um sistema. São eles:

- condições de fatores, ou seja, a posição do país com relação aos fatores de produção
(trabalho e infra-estrutura, entre outros);

-  condições de demanda, isto é, a natureza da demanda interna para os produtos ou
serviços da indústria;

- indústrias correlatas e de apoio, que sejam abastecedoras, parte da mesma cadeia de
valor e internacionalmente competitivas; e

- estratégias, estrutura e rivalidade das empresas, nas quais deve-se observar como as
empresas nascem, concorrem, são geridas e competem entre si em determinado país.

"Em sua obra, Porter enfatiza que o 'diamante' é um sistema que se fortalece mutuamente,
uma vez que o efeito de um determinante é dependente do estado dos demais", afirma Danilo
Igliori, que utilizou muitos dos conceitos de Porter para elaborar sua dissertação de mestrado,
"Economia dos clusters industriais e desenvolvimento", apresentada na Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade da USP.
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Igliori explica, no entanto, que obter vantagens em todos os determinantes não é um
requisito imposto por Porter. "Mas é necessário obter tais vantagens por meio das relações
entre eles para consolidar as posições competitivas, uma vez que são exatamente as inter-
relações existentes entre os diversos determinantes que reforçam seus benefícios, tornando
difícil sua replicação ou cancelamento por parte dos concorrentes", diz.

Para ele, o conceito de cluster deve ser dividido em dois: fenômeno e nomenclatura,
pois, na literatura, os clusters também tem outras denominações, dependendo do país. Na
França, por exemplo, são chamados de sistemas produtivos locais (SPLs) e na Itália, distritos
industriais. O autor enfatiza que o importante é determinar onde os clusters existem e que tipo
de impacto sua existência pode gerar. "A idéia principal é que a medida que eles se
disseminam, aumenta a competitividade das empresas"

Aumento de competitividade
A perspectiva de promover fluxos contínuos de inovações incrementais, de acordo com

Igliori, é um dos pontos que merecem destaque nos estudos sobre clusters. Segundo o
pesquisador, o que se percebe é que a interdependência existente entre as empresas de um
cluster potencializa o surgimento de inovações incrementais. Nesse contexto, a participação de
universidades e centros de pesquisa ganha relevância, pois ao manterem relações com as
empresas, aumentam-se às chances de obtenção de inovações tecnológicas. É certo,
entretanto, que nem todos os clusters usufruem desses benefícios, esse é um tipo ideal.

Outro aspecto que se relaciona com o aumento de competitividade e confere
singularidade aos clusters é a presença de práticas de concorrência combinadas com práticas
de cooperação. "O que se observa em países em desenvolvimento é que existem diversos
casos que podem ser classificados como clusters e que, de maneira geral, a organização das
empresas dessa forma aumentou sua competitividade em mercados mais amplos, inclusive
externos", argumenta.

Finalmente, segundo ele, o ideal seria que iniciativas de apoio aos clusters partissem
do governo. Para o pesquisador, a despeito das características de cada contexto
especifico, é perfeitamente possível assinalar algumas linhas de caráter geral para a
formulação de políticas publicas. "Primeiro deve-se concentrar esforços onde existem
elementos de um cluster em formação. É muito difícil querer plantá-los onde não existem
condições favoráveis. Em segundo lugar, é importante introduzir mecanismos que
favoreçam soluções coletivas, estimulando o estabelecimento de relações cooperativas e
o aumento da participação integrada dos setores público e privado. Finalmente, deve-se
facilitar a aproximação das empresas com mercados potênciais, desenvolvendo fluxos de
informação e auxiliando a implementação de estratégias e marketing", resume.

Sebrae tem programa para formação de sistemas produtivos locais
Apoio à capacitação tecnológica é cooperação entre empresas e a chave do
sucesso

O Sebrae Nacional (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) é
uma das poucas instituições brasileiras que tem uma política voltada para apoio à
formação de cluster. O programa do Sebrae conta com o apoio do BID (Banco
Interamericano de Desenvolvimento) e com tecnologia italiana, no que se refere à
consultoria para troca de experiências, informações e conhecimento.

Gustavo Morelli, gerente de arranjos produtivos do Sebrae Nacional, explica que o
Brasil tem várias áreas especializadas em determinados arranjos produtivos locais ( APLS) e
que o Sebrae está realizando um mapeamento desses arranjos, pois a idéia é investir em três
cluster em cada estado. Inicialmente, o projeto deverá ter duração de dois anos e abrangerá
quatro cadeias produtivas regionais: Paragominas, no Pará; Tobias Barreto, em Sergipe;
Campina grande, na Paraíba; e Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Segundo ele, um dos
pontos positivos do projeto é que existe consenso em relação à participação da pequena
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produção no desenvolvimento das nações. ”Nos arranjos produtivos, temos um dinamismo
maior. Embora a variável-chave realmente seja a capacitação tecnológica das empresas
menores. O que deve facilitar o entendimento entre as partes envolvidas é que o projeto terá
estimulo de políticas publicas, ressalta”.

Um dos exemplos apontados pelo gerente é o caso do cluster da cidade de Limeira,
interior de São Paulo, que possui mais de 400 empresas do segmento de jóias e folheados,
gerando 20 mil empregos. “A região possui um shooping permanente, onde 30 empresas
expõem seus produtos, fato que normalmente não seria possível se não houvesse consenso
entre elas. Também existe na região um consórcio de exportação desses produtos, já que
uma empresa sozinha dificilmente conseguiria reunir quantidade suficiente de peças para
exportação”.

Morreli destaca dois pontos positivos desse caso, em particular. O primeiro é que
existem na região várias incubadoras e instituições de ensino, como Universidade de São
Carlos e o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), que se dedicam ao estudo desses
arranjos e que dão apoio ás empresas. Segundo é a forte cooperação entre os empresários:
“Os problemas são comuns e, na maioria dos casos, as soluções também”.

Apesar de não estar inserida em um modelo tradicional de cluster, empresa beneficia-
se das características de produção de peças para veículos pesados na região de Caxias do
Sul

Marcopolo é um exemplo de empresa que tira vantagem de sua localização
Considerada líder na produção de carrocerias de ônibus e uma das principais

fabricantes internacionais do produto, a Marcopolo só tem se beneficiado do fato de estar
localizada na cidade gaúcha de Caxias do Sul. A empresa, que se instalou na região em
1949, acredita que seu sucesso deve-se a tecnologia desenvolvida ao longo dos anos e ao
fato de estar próxima de empresas que se complementam em alguma parte do processo
industrial. "Esse sucesso não seria possível se nos não estivéssemos em uma região
considerada referencial na produção de peças para veículos pesados", avalia Carlos Zignani,
diretor de relações com investidores da empresa.

Segundo ele, na região, existem outras empresas do segmento que utilizam o mesmo
tipo de mão-de-obra, matérias-primas e insumos. "Aqui na região, temos a Agrale e a
Randon, entre outras, que também produzem veículos pesados, mas isso, na verdade, é um
dos fatores que nos impulsionam e nos levam a crêr que a diversidade existente no mercado
e que permite a estabilidade da empresa”. Diz Zignani

Para Danilo Igliori, especialista no assunto, os territórios representam uma trama de
relações sociais que estabelece regras, o que aumenta a confiança existente entre os
agentes e valoriza o ambiente em que estes atuam. Zignani concorda com ele e acrescenta
que também dão ensejo a alianças estratégicas que produzem resultados concretos, citando
como exemplo o processo de venda de tecnologia da Marcopolo para a Iveco, braço da Fiat,
para a fabricação de microônibus urbanos e rodoviários.

Hoje a Marcopolo detém 49,9% de participação de mercado e, de acordo com Zignani,
os negócios no exterior contribuíram significativamente para essa participação. No primeiro
semestre deste ano, a Marcopolo exportou 2.088 unidades, com crescimento de 4,3% em
relação ao ano passado. México, Colômbia, Arábia Saudita e África do Sul foram os principais
mercados compradores. Esse desempenho consolida sua posição como um dos principais
fabricantes mundiais de carrocerias.

Até o final do ano, a empresa deverá aumentar o envio de unidades para o mercado
externo, em razão de operações contratadas, o que confirma a previsão de fechar 2002 com
receita liquida de R$ 1,1 bilhão e com produção anual superior a 13 mil unidades, recorde no
País.
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Região do Vale dos Sinos abrange 26 municípios e detém cerca de 60% da
indústria de insumos e 80% da indústria brasileira de maquinário para couro e
calçados: Rio Grande do Sul concentra um dos maiores clusters calçadistas do mundo

A região do Vale dos Sinos, próxima a Porto Alegre, é especializada na fabricação de
calçados femininos de couro e de materiais alternativos, como plástico. Embora esteja situada
em diversos municípios, a maioria das empresas do segmento ainda considera a cidade de
Novo Hamburgo o centro econômico local.

Em um raio de cerca de 80 km é possível encontrar fornecedores da maioria dos
insumos necessários, bem como produtores de máquinas e equipamentos.

Embora nos últimos anos ações voltadas ao desenvolvimento de clusters tenham
ditado as regras na formulação das políticas econômicas do Rio Grande do Sul, Danilo Igliori
explica que desde a década de 60 a região era considerada um cluster bem
desenvolvido."Apesar de existir na região alguma segmentação de mercado, sempre houve
elevado grau de competição entre as empresas e, como a produção de calçados representa a
principal forma de obtenção de renda no Vale dos Sinos, o padrão de concorrência deverá
permanecer", comenta.

Duas empresas destacam-se no Vale dos Sinos pela inovação tecnológica que
impulsionam vantagens competitivas: Calçados Bibi e Calçados Dilly. Pioneira na produção
de calçados infantis no Brasil, a Calçados Bibi e um bom exemplo de empresa inserida em
um cluster. Além dela, merece destaque a Calçados Dilly, que tem tradição em fabricação e
exportação de calçados esportivos. Por que essas empresas inovam mais do que outras do
mesmo segmento localizadas em outras regiões? Condições de demanda, proximidade de
indústrias correlatas e de indústrias de apoio, além da forte questão cultural, parecem ser os
grandes facilitadores de seu êxito.

A Calçados Bibi tem sua matriz em Parobé, situada em uma região dentro de um raio
de mais ou menos 100 km de Novo Hamburgo, que concentra 80% da matéria-prima
empregada na confecção de seus produtos. No Rio Grande do Sul, a empresa tem mais uma
filial, além de contar com duas unidades terceirizadas. Fora do Estado, possui uma unidade
fabril em Cruz das Almas, na Bahia. No total, emprega diretamente 1.340 funcionários, sendo
710 no Rio Grande do Sul, além de mais 400 terceirizados. Segundo Rosnei Alfredo da Silva,
gerente-comercial, a empresa projeta comercializar 5,1 milhões de pares de sapato este ano,
com previsão de R$ 88 milhões de faturamento.

Embora concentre 85% de suas vendas no Brasil, a empresa exporta para 35 países.
Segundo o diretor-presidente, Marlin Kohlrausch, a Bibi se propõe a exportar apenas com
marca e design próprios, visando selar parcerias de longo prazo. Os Estados Unidos são os
maiores compradores externos: as exportações para esse país aumentaram 159% este ano e
poderão alcançar 50 mil pares ate dezembro. Resultados como esses, somados a abertura
de novos mercados, como México e Cuba, compensam a redução de 87% das vendas para a
Argentina, possibilitando que as vendas para o mercado externo permanecessem estáveis
este ano, totalizando 224,6 mil pares de janeiro a julho.

A Bibi procura se destacar da concorrência pelo design inovador e pelos maquinários
utilizados na confecção de calçados, especialmente os empregados nos tênis para crianças
em início de práticas esportivas. "Os investimentos em novas tecnologias e maquinários
nunca param na empresa e acredito ser esse nosso grande diferencial", afirma Silva. Com
investimentos continuados em pesquisa e desenvolvimento, a Bibi se consolidou no mercado
como um referencial. O maior indicador de seu comprometimento com a qualidade e a
inovação é o fato de os produtos da empresa conseguirem penetrar em mercados como
Indonésia e Taiwan, onde, segundo Silva, não e o preço que impera, mas sim a qualidade e o
design.

A Calçados Dilly está no mercado há 37 anos e detém a marca Try On, voltada
exclusivamente para o mercado brasileiro. Sua matriz na cidade de Ivoti (RS) e possui mais
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quatro unidades no Rio Grande do Sul e duas no Nordeste. A Dilly também tem tradição na
exportação de calçados esportivos, figurando entre os principais fornecedores brasileiros.
Produzindo também para marcas de terceiros, seus calçados são exportados para 12 países,
entre eles: Estados Unidos, Canadá e Portugal.

Gabriel Klauck Moraes, gerente-comercial, salienta que a questão de investimentos em
tecnologia de ponta é cultural e esta inserida no próprio processo de colonização da região.
Segundo ele, as inovações tecnológicas é na maneira de administrar e que realmente fazem
a diferença, mas existem pontos positivos na proximidade de companhias do mesmo
segmento, como acontece no Vale dos Sinos: "O que considero mais importante é que todos
estamos próximos da maioria de nossos fornecedores. A troca de informações é bem rápida,
o acesso a mão-de-obra qualificada é facilitado, e a cultura da região é um elemento positivo
adicional." (A.D.)

Na região que concentra o maior número de indústrias de cerâmica para revestimento
do país, empresários adotam técnicas de cooperação.

Cluster ceramista do sul catarinense tem características próprias.

A maior parte do cluster ceramista de Santa Catarina está localizada em um anel de
aproximadamente 15 Km ao redor da cidade de Criciúma.  Na região, estão três conjuntos
principais de empresas. As cerâmicas, os fornecedores de insumos e os fornecedores de
insumos e os de máquinas e equipamentos, enfatiza Danilo Igloori. Ele resalta que as
inovações no setor ocorrem, sobretudo, na aquisição de novos equipamentos e insumos.
Segundo ele, a região ainda conta com diversas instituições voltadas para a formação de
profissionais especializados, o desenvolvimento tecnológico e a melhoria das condições de
competitividade das empresas locais.

“Eu, particularmente, só vejo vantagens em fazer parte desse cluster. Temos condições
comuns de mão-de-obra, matérias-primas próximas e ainda adotamos algumas estratégias
conjuntas para impulsionar aos negócios de todos”, salienta Rogério Arns Sampaio,
presidente da Cecrisa Revestimentos Cerâmicos, uma das líderes do setor, com faturamento
da ordem de R$ 280 milhões. Segundo ele, a empresa está no mercado há 31 anos e, apesar
da intensa concorrência, o índice de rotatividade de profissionais na empresa é mínimo. Com
cinco unidades fabris, a empresa conta com aproximadamente 1700 empregados, exportando
para mais de 50 países.

Partidários de ações conjuntas para  a realização de diversos projetos visando a
ampliar o desempenho econômico do clauster, Sampaio explica que “uma empresa só é forte
se estiver inserida dentro de um segmento forte. Então acho que a primeira coisa a ser feita é
um esforço para tornar o setor em que atuamos forte também”. Tanto Sampaio quanto os
demais empresários da região parecem ter plena consciência desse fato, pois normalmente
participam dos mesmos eventos e feiras e tem acesso a todas as tecnologias disponíveis.

DUARTE, Freitas A. Agenda XXI, TB editora ,2002: P.44 a 49.

6. TENDÊNCIA DE VALOR NA LOGÍSTICA

Embora ainda pouco difundido, não só no Brasil como também no exterior, o conceito
de ambientes colaborativos na cadeia de suprimentos já se apresenta como um consistente
caminho para que todos os agentes da cadeia possam melhorar seus processos, reduzir
custos, aumentar sua receita e ter maior controle sobre a qualidade de produtos e serviços.
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Gerir os negócios dentro de uma perspectiva em que todos os agentes que compõem a
cadeia de suprimentos estejam integrados, dentro de um espírito de apoio e ajuda mútuo
pode significar um salto na performance das empresas e de seus parceiros. Esse é um
conceito que apesar de ainda incipiente já aponta grandes possibilidades de ganhos para
cada um dos elos e da cadeia como um todo. Quem tem acompanhado os trabalhos
desenvolvidos nessa área garante que, ao criar ambientes colaborativos, todos os agentes
ganham. As empresas passam a ter condições de vender mais, aumentar sua receita,
melhorar seus processos e reduzir custos. Portanto, este novo conceito não pode ser
encarado como mais um modismo, mas sim como um meio de capacitar as empresa para
adequarem-se a realidade imposta por um mercado cada vez mais competitivo e exigente.

A base desse conceito esta no CPFR - Collaborative Planning, Foreyisting and
Replenishment (Planejamento, Previsão e Reabastecimento Colaborativos) - um processo
que envolve parceiros da cadeia de valor com o objetivo de torná-la mais eficiente a medida
que as variações entre o abastecimento e a demanda são reduzidas que está apenas
começando a ser assimilado e implementado pelas organizações em todo o mundo. No
entanto, para tornar esse conceito de colaboração uma realidade é preciso, de um lado,
promover mudanças na cultura interna das empresas, e de outro, mudar o relacionamento
que estas estabeleceram ao longo dos anos com os vários elementos que pertencem à
mesma cadeia. Colocá-lo em prática depende muito mais de pessoas e processos do que
simplesmente da adoção de tecnologias sofisticadas.

Olhar para fora

Segundo o professor Paulo Fernando Fleury, diretor do Centro de Estudos em
Logística - CEL, do Coppead/UFRJ, o acerto de colaboração se contrapõe à relação
tradicional entre clientes e fornecedores na cadeia, que, sempre conflituosa, gera
competitividade negativa e maiores custos para os dois lados. "Por exemplo, no modelo
tradicional o cliente está preocupado se o fornecedor vai aumentar o preço, entregar fora do
prazo e manter a qualidade. Passa a ter mais de um fornecedor do mesmo produto,
colocando uns contra os outros. Com isso, acaba por não ter a informação adequada sobre a
necessidade real do seu cliente. Ele ao falar para o fornecedor quanto vende, ou que ainda
há estoque e, se puder, usa isso para forçar preço em cima dele", observa Fleury, lembrando
que o fornecedor, por outro lado, não diz o que de fato esta disponível para poder barganhar
preço. "Essa falta de comunicação e informação gera incertezas muito grandes no controle de
estoques.

A colaboração se contrapõe à relação tradicional entre clientes e fornecedores na
cadeia que, sempre conflituosa, gera maiores custos para os dois lados

Com o tempo, a prática gera uma série de custos tanto para fornecedores quanto para
clientes. Um quer ganhar em cima do outro.”.

A partir dessa constatação, aliada a evolução tecnológica dos sistemas de
comunicação e de informática que permitiu a troca de dados entre os elos da cadeia, segundo
o professor do CEL, percebeu-se também que, ao colaborar, era possível reduzir custos
efetivamente, melhorar a qualidade das operações e ganhar estabilidade na relação
comercial. "Surgiu, então, a idéia de supply chain management, a gestão na cadeia de
suprimentos, cujo principio básico é exatamente deixar de olhar só para dentro da sua
empresa e começar a olhar para fora, trocar informações, colaborar com parceiros, tanto
clientes quanto fornecedores, com esses objetivos", relata Fleury.

Luiz Vieira, vice-presidente da Booz Alien & Hamilton - consultoria multinacional de
gestão e tecnologia, no Brasil desde 1965 concorda que o primeiro passo da colaboração
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entre fornecedores e clientes é quebrar a cultura de "silos" funcionais dentro das empresas.
"O primeiro grande desafio para a implementação de um ambiente colaborativo na cadeia de
suprimentos é mudar esta postura dentro da organização. Por exemplo, não é incomum cada
departamento de uma empresa trabalhar de maneira estanque com sua própria previsão de
vendas. Assim, a área comercial tem uma previsão de vendas e de metas, enquanto a
financeira está muito mais relacionada com orçamentos, com resultados. A de compras, por
sua vez, gira em torno do que dita a área industrial. E, se não há padrão de informações nem
internamente, não se pode pensar em trocar dados com os parceiros da cadeia", avisa o
consultor.

O conceito de ambiente colaborativo está ligado a uma consciência moderna
de.extended enterprise (empresa estendida), pondera Eduardo Atihe, da Accenture –
empresa mundial de consultoria de negócios, presente em mais de 45 países. "A empresa
não é só aquilo que ela faz nas suas fronteiras. Nesse conceito de extended enterprise, que
amadureceu nos últimos cinco anos, a organização na cadeia é estendida tanto para trás, na
relação com seus fornecedores, quanto para a frente, com seus clientes. Desse extended
enterprise nasceu o conceito de extended supply chain, que pressupõe um bom
gerenciamento da cadeia de valor. Ou seja, estender para a frente e para trás as melhores
práticas de planejamento e execução das operações. Pensando, ainda, em estender seu
supply chain para o fornecedor do seu fornecedor e o cliente do seu cliente, estabelecendo
um padrão de qualidade das suas práticas, se elas forem as melhores da cadeia, ou então,
absorvendo as dos seus fornecedores, naquilo que eles tem de melhor."

Círculo vicioso

Apesar de o CPFR existir ainda muito mais no campo teórico do que na prática, as
experiências com o conceito já indicam as vantagens de estabelecer esse acordo
colaborativo. Paulo Resende, diretor do Ibmec - instituição de ensino especializada em
negócios, voltada para MBAs em Finanças, Marketing e Administração -, lembra que até
pouco tempo a logística era práticada no Brasil, e em boa parte do mundo, como extensão
apenas das indústrias, o que significava que a logística de distribuição ou de compra de
materiais ficava condicionada ao âmbito intra-empresarial.

Segundo Resende, as indústrias perceberam, principalmente nos Estados Unidos, que
a colaboração entre fornecedores e clientes criava um modelo logístico padronizado e,
conseqüentemente, estendia os benefícios para todos os elementos da cadeia de
suprimentos. "A partir do momento em que uma determinada empresa toma uma decisão de
colaboração, seus clientes rapidamente começam a perceber, por meio de economias de
escala e de escopo, os resultados positivos. Isso acontece porque, num processo
colaborativo, todos têm o mesmo nível de informação, por um lado, e recebem os mesmos
benefícios, por outro. Essa nova onda é a expansão dos benefícios adquiridos com as
logísticas intra-empresariais para uma logística interempresarial", entende o diretor do Ibmec.

Para Altamiro Borges Junior, diretor da consultoria KOM Intemational-ABPL &
Associados, a eliminação de esperas, retrabalhos, previsões de vendas erradas,
planejamento de produção inadequado e, conseqüentemente, sobras de estoques, são as
grandes vantagens do CPFR.

A cadeia estendida amplia a visão de ajuda mútua, permitindo avaliar quem
precisa de mais ajuda e quem tem condições de oferecer maior apoio.

"Baseado em informações ou provisões erradas, o planejamento da produção também
será equivocado, o que redundará em estoques desnecessários. E isso acaba obrigando as
empresas a fazerem promoções, liquidações e descontos para eliminar o estoque excedente.
Ou, ainda, aumenta os custos de transporte e armazenagem, porque estes negócios são
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feitos todos no final do mês. Ai, como continua não havendo boas informações na cadeia,
volta-se a repetir os mesmos erros, criando-se um círculo vicioso em todo o processo, que
desestrutura todos os ocupantes desta cadeia", diz Borges, observando que a colaboração
procura exatamente eliminar este vicioso, a medida que ajusta os problemas de informação
da cadeia.

"Uma forma de eliminar estes problemas é criar um ambiente de ajuda mútua, seja com
os fornecedores, seja com os clientes. E, para receber ajuda, é preciso dar algo como
retribuição. A cadeia estendida amplia essa visão, uma vez que permite avaliar quem, ao
longo da cadeia, precisa de mais ajuda e quem tem condições de oferecer maior apoio”.

Além de permitir uma troca de informações eficiente, que possa quebrar o círculo
vicioso, a colaboração pode reduzir custos ao longo da cadeia. Para o professor e
coordenador do -MBA em Logística Empresarial da Fundação Getulio Vargas/Rio, Renaud
Barbosa, criar um ambiente colaborativo nada mais é do que a compreensão, por todos os
componentes da cadeia, de que o custo logístico - o principal inimigo dos resultados
buscados - decorre, desde o início, da acumulação de custos logísticos, inclusive impostos,
agregados aos produtos e serviços ao longo da cadeia de produção. "Os custos logísticos de
um automóvel, por exemplo, começam a ser agregados a partir do próprio minério de ferro,
que será transformado em chapa, estampado e, desta, em veículo. Há, ainda, as cadeias do
vidro, do plástico e dos componentes eletrônicos. São algumas centenas ou milhares de
relacionamentos que vão agregando custos", diz Renaud, ressaltando que a colaboração
visa, primeiramente, identificar aqueles pontos realmente significativos ao longo dessa
cadeia, e não todos, e fazer com que os principais elos dela possam transformar custos em
benefícios para o cliente final. "E ele quem tem o verdadeiro poder, quem precisa de produtos
de qualidade, preços competitivos, etc. Se todos na cadeia compreenderem que o cliente final
é a meta, e não o seu cliente direto, o primeiro passo para que eles trabalhem de forma
colaborativa já estará dado”.

7. MERCADO BRASILEIRO

A aplicação do CPFR ainda é bastante restrita, não apenas no Brasil como também no
exterior e, a exemplo do que ocorreu com outras ferramentas logísticas, sobretudo aquelas
que envolvem mudanças culturais, vem sendo adotado por empresas globalizadas, que
contribuem para a disseminação da prática. No mercado nacional, há alguns setores que já
começam a trabalhar o conceito de colaboração, entre os quais o siderúrgico, o automotivo,
empresas de tecnologia e as grandes redes varejistas, ainda que de forma embrionária.

"Quando falamos em tecnologia ou de novos processos suportados por tecnologia no
país, e olhamos o Primeiro Mundo, percebemos que sempre há alguma iniciativa das
empresas nacionais em reproduzir esses modelos. As organizações estão cada vez mais
globalizadas e o brasileiro aprende rápido. O que acontece aqui, muito freqüentemente, é que
encontramos tecnologias e processos inovadores, mas em pequena escala", observa Marcos
Isaac, da Bearing-Point - consultoria resultante da fusão entre KPMG Consulting e Ernest &
Young no Brasil.

Extremamente eficiente é recomendável, o conceito de colaboração na cadeia de
suprimentos deve, ainda, levar algum tempo para ser assimilado, principalmente no Brasil.
Além da transformação de aspectos de ordem cultural das organizações, o CPFR exige uma
relação de confiança entre os parceiros, uma vez que a premissa do ambiente colaborativo é
a troca de informações.

Segundo Isaac, pesquisa recente realizada por sua consultoria apontou que existe um
grande receio tanto de quem fabrica e é dono da marca quanto de quem distribui, em
disponibilizar informações para o outro. "O que esta por trás desse receio é o medo de que a
troca de informações estratégicas prejudique o negócio da empresa ou a deixe em posição
desfavorável na negociação de preços. Por isso, essa é a maior barreira, sem nenhuma
dúvida”.
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Para o consultor, esse comportamento não se restringe apenas ao Brasil, pois uma
pesquisa publicada nos Estados Unidos, em 2000, indica situação similar entre as empresas
norte-americanas. "Na minha opinião, no Brasil esta desconfiança é mais acentuada porque
nossos agentes econômicos, integrantes dessa cadeia de valor, foram acostumados, ao
longo de quatro décadas, a ganhar dinheiro com a inflação, tomando sempre cuidado para
não perder com ela. Então, gerações de empresários, executivos e consumidores brasileiros,
foram educadas a tirar vantagem do jogo inflacionário", avalia Isaac, para quem, por isso
mesmo, as empresas estão ainda hoje sob um cenário de picos de vendas nos finais de mês
e ociosidade no resto do tempo, principalmente na área de bens de consumo.

Segundo Eduardo Atihe, para superar as dificuldades no que diz respeito a confiança, é
importante observar o comportamento das organizações dos Estados Unidos. "Eles avançam
muito porque tem capacidade para fazer coisas que não tem nenhum desejo de fazer. São
mais pragmáticos e, na medida em que sabem que adotar tal comportamento resolve, baixa o
custo, não tem o menor problema em pactuar. Podem até não confiar no parceiro, mas a co-
dependência é tal que atuam como se confiassem. Posso não confiar em você, e em principio
não tenho nenhuma razão para confiar, mas eu vejo valor nisso. Pode dar errado, pode não
sair, mas o valor que esta na frente compensa o risco que vou correr. E riscos podem
perfeitamente ser mitigados”.

Primeiros passos

Na medida em que essas barreiras forem transpostas, as empresas têm condições de
dar os primeiros passos para criar um ambiente colaborativo. E para que a ferramenta traga,
efetivamente, os resultados desejados, é preciso observar e ponderar algumas das opiniões e
recomendações dos estudiosos no assunto. "Em primeiro lugar, é importante ressaltar que
não se colabora com todo mundo. A colaboração é voltada apenas para aqueles clientes ou
fornecedores muito importantes, porque a colaboração custa caro. É preciso manter uma
equipe dedicada em contato com os elos e a relação tem de ser administrada um a um. Não é
um relacionamento passível de posições generalistas", alerta o professor Paulo Fleury,
lembrando que, no sistema tradicional, todos os elos da cadeia recebem mais ou menos o
mesmo tratamento. "Na visão colaborativa, não; sobretudo porque envolve um planejamento
muito mais apurado.

A colaboração não é passível de posições generalistas; como exige tempo e
dinheiro, é preciso analisar quem, ao longo da cadeia, compensa o esforço

Para cada relação há uma gestão do relacionamento. E já que isso exige tempo e
dinheiro, é importante avaliar quem, ao longo da cadeia, compensa o esforço. Por exemplo,
de 100 clientes, apenas 20, no máximo, devem integrar o ambiente colaborativo. Com o
restante, trabalha-se da mesma maneira que se trabalhava antes", diz Fleury. E acrescenta:
"A escolha deve ser também por parceiros que tenham uma cultura afinada com a da
empresa. Não adianta, por exemplo, ter uma cultura muito voltada para programas de
qualidade e ética comercial e se relacionar com alguém que não tem essas preocupações,
ainda que seja um fornecedor de grande volume. Não vai dar certo, porque os valores são
diferentes “.

Já na opinião de Altamiro Borges a implementação da colaboração deve ser por
etapas, escolhendo alguns elos. "Os elos mais fortes, que são os internos, devem estar
totalmente consolidados. E não podemos, por exemplo, fazer uma colaboração com um
fornecedor se este não quer, não concorda. Precede a implantação do ambiente colaborativo
uma mudança de cultura e de estrutura organizacional. Ou seja, uma mudança em termos de
TI que suporte o conceito é uma mudança nos processos internos. Ai a empresa se capacita
para o básico no CPFR, que é identificar seus primeiros clientes e fornecedores que irão
integrar o ambiente colaborativo”.
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Para Marcos Isaac, o ideal é iniciar a colaboração com um projeto-piloto, para só
depois expandi-la para outros elos da cadeia. "Podemos ir tanto para trás, com os
fornecedores, quanto para a frente, com os clientes. As iniciativas podem acontecer até
separadamente, dentro da mesma empresa, comandadas por pessoas ou equipes diferentes.
Mas elas tem de conversar para que uma aprenda com os erros e acertos das outras, para
que o conceito, de maneira geral, não seja perdido de uma ponta para a outra dentro da
própria empresa."

A direção em que deve caminhar a colaboração, segundo Eduardo Atihe, depende de
quem tem o maior potencial de valor. "Se a organização identificar que o maior valor
agregado está na frente, enquanto para trás esse valor é pequeno, deve-se começar para a
frente. A indústria automobilística, por exemplo, começou a colaborar para trás, com seus
fornecedores, e hoje está integrando sua rede de concessionárias. Como começar depende
do valor e da visão estratégica para identificar esse valor", diz o consultor, para quem a
colaboração é como um jogo de xadrez. "Na hora em que se localizam os valores, pode
acontecer de ter de colaborar com dois elos da frente (clientes) e uma para trás
(fornecedores)”.Para Atihe, um aspecto importante para o sucesso da colaboração é a
habilidade de identificar qual o seu valor, quais são as alavancas de valor, quanto de valor
cada uma delas pode agregar e qual o esforço envolvido. Isto permite priorizar os processos
de colaboração a serem iniciados e ver resultados tangíveis desde o início.

Troca de informações

Outra questão fundamental, segundo os especialistas, diz respeito aos sistemas de
informação que devem ser adotados e quais informações devem ser trocadas. Para Altamiro
Borges Junior, por exemplo, o primeiro passo neste processo é a padronização. "É preciso
padronizar sistemas, pois é impossível trabalhar num ambiente em que cada ponta tem o seu
próprio modelo de cadastro e descrição de produto, por exemplo. Imagine eu mandar um
arquivo para meu parceiro que, por ter um sistema diferente, ou não consegue ler
adequadamente ou precisa ficar fazendo conversões deste documento", diz Borges,
sugerindo a implementação de uma fase inicial, na qual os dois lados irão trabalhar em
padrões de informações. "E, no Brasil, há institutos e órgãos que fazem isso, como a
Associação ECR Brasil e a EAN Brasil", indica.

Concluída esta fase, é possível definir as informações que tem de, necessariamente,
ser trocadas. "Trocar o que? Se minha maior dificuldade e o planejamento de vendas, então
começo a trocar informações com os vendedores, que começam a trocar mais informações
com os meus clientes. É, a partir daí, já começo a integrar na colaboração os meus clientes.
As informações que troco com meus vendedores são, obviamente, informações de vendas e,
por produto, por região, por área. Do outro lado, com os fornecedores, o processo é o
mesmo. Se eu planejei a produção e o meu fornecedor conhece esse planejamento, podemos
ter uma maior sincronização, o que diminui estoques na cadeia e otimiza o processo logístico
como um todo. Neste caso, troco informações sobre pedido, estoque, nota fiscal, previsão de
vendas e preços praticados, por exemplo", detalha o diretor da KOM-ABPL, lembrando que a
definição sobre o que deve ser trocado depende da evolução do processo. "No ambiente
colaborativo parte-se do geral para o particular. Em processos como este, temos quase 100
documentos a ser trocados, tais como aviso de chegada e saída, notificação de problemas,
irregularidades, etc. 0 fundamental, neste caso, é que desenhemos os processos como se
fosse um negócio só, distribuindo e compartilhando informações igualmente”.

Nesse ambiente, segundo Marcos Isaac, os sistemas habilitados para web são
importantes em larga escala, mas não necessariamente dentro do piloto. "Os grandes
fornecedores de softwares, tanto de ERPs quanto de Supply Chain, alardeiam que seus
produtos estão habilitados para web, o que de fato é fundamental. Mas há vários exemplos de
pilotos de CPFR, fora do Brasil, em que as empresas se comunicam por meio de planilha
eletrônica. Para o piloto, você consegue manter um pequeno número de agentes envolvidos
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com soluções de baixa tecnologia. Portanto, o fato de um determinado agente não dispor
ainda de ERP ou sistemas de Supply Chain não pode ser usado como argumento para excluir
da colaboração um agente importante da cadeia”.

Na opinião de Luiz Vieira, sem dúvida os softwares adotados e os meios utilizados para
a troca de informações viabilizam o ambiente colaborativo, mas existe antes uma questão
essencial. "Não adianta ter investimentos maciços em tecnologia da informação se eu não
tenho a confiança. Muita gente implementou o ERP no mesmo contexto de processos
organizacionais estanques. Ou seja, mantendo aqueles ”silos" funcionais. Então, muitos dos
benefícios que o ERP traz a partir de uma base de dados única, de uma base transacional
única, são perdidos porque a troca de informações ainda e limitada internamente na
organização. 0 sistema de informações é uma condição necessária, mas não suficiente",
ressalta o consultor, acrescentando que a participação de um terceiro pode ajudar a dar maior
confiabilidade na troca de informações. "Trata-se de um agente externo a cadeia, que pode
ajudar a criar e gerir esse ambiente colaborativo, sobretudo no início do projeto."•

“MALINVERNI, C TECNOLOGÍSTICA, Editora Publicare, 2002: p.36 a 42.

8. LINHA DE FRENTE

Ikea - Exemplo de uma operação logística européia

A Ikea é um dos maiores fabricantes de móveis da Europa e do mundo. Foi fundada
em 1943 e não para de crescer. Produz móveis para o lar, a base de madeira. E conhecida
por seu design moderno e funcional, preços acessíveis a maioria da população (como gosta
de anunciar) e preocupação quase obsessiva com a proteção ambiental.

A Ikea conta hoje com mais de 160 lojas em 35 países, abrangendo toda a Europa,
América do Norte e Ásia. Vende tanto em lojas com a bandeira Ikea, como por catálogo e via
internet. Um catálogo típico da Ikea pode conter mais de 5 mil itens. As vendas anuais
situam-se ao redor de US$ 10 bilhões.

A Ikea, um dos cinco maiores compradores mundiais de madeira, esteve recentemente
no Brasil, estudando importar sua principal matéria-prima da Amazônia. Ficou claro que só
tem interesse em importar madeira certificada (consumo anual, cinco milhões de metros
cúbicos).

Para fins logísticos, a Ikea dividiu a Europa em cinco regiões:

• Europa do Sul: Franca, Espanha, Portugal
• Europa do Sudeste: Suíça, Itália, Áustria
• Europa Ocidental: Reino Unido, Holanda, Bélgica
• Europa do Norte: Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia
• Europa do Leste: Polônia, Rússia,  Hungria, Eslováquia República Tcheca.

O conceito logístico fundamental atender as lojas de maneira contínua e confiável. Para
tanto, os CDs não devem situar-se longe delas. 0 leadtime (prazo de entrega) deve ser curto
e constante, enviando-se caminhões com carga completa as lojas. Este e um dos princípios
básicos  para se chegar a estoques mínimos.

Na região Sul/Sudeste da Europa  um CD na Suíça (55.000 m3 de capacidade de
armazenagem), um na Itália (120.000m3) e três na Franca: Lyon (100.000m3), Grande Paris
(40. 000m3) e  Metz (200.000m3); total: 515. 000m3)   ou de apenas 50.000 m2, se admitidos
10m  de pé-direito.

Esses números mostram a eficiência da rede logística. A Ikea opera seus CDs com um
mix de pessoal próprio e de terceiros. Prefere utilizar um parceiro diferente em cada
localidade. Promove concorrência saudável entre seus parceiros incentivando-os a fazer
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benchmarking entre si. Principais itens medidos: prazos de entrega, qualidade, avarias
internas  e avarias externas.

A empresa reconhece que ainda não encontrou um operador logístico capaz de
atender a todas as suas necessidades na Europa (nota: pelo que percebo, essa carência e
reconhecida por outras grandes companhias).

Como a Ikea tem compromisso muito forte com a proteção ambiental  (por exemplo,
muitos clientes querem saber de onde vem a madeira), procura alternativas para o transporte
rodoviário responsável por dois terços da movimentação (o restante segue por ferrovia). 0
maior entrave a expansão da distribuição ferroviária e a pouca confiabilidade ! no
cumprimento dos rigorosos prazos de entrega dos móveis às lojas. Além disso, a Ikea
encontra grande dificuldade em reunir-se com as ferrovias. São muitos países e inúmeras
companhias ferroviárias, que nem sempre demonstram boa vontade para um diálogo
proveitoso.

O objetivo e criar uma espécie de "consórcio" ferroviário que trabalhe em sincronia,
chegando-se a uma malha logística de grande abrangência. A Ikea utilizaria o transporte
ferroviário para longas distâncias, com dois ou três pontos de transferência na Europa, onde
os produtos passariam para linhas regionais, de curta distância, abastecendo os CDs.

"Mutatis mutandis", esse exemplo de integração rodovia/ferrovia poderia muito bem ser
cogitado para utilização no Brasil. Nossas rodovias, em sua maioria, também estão
congestionadas, com um altíssimo índice de acidentes envolvendo caminhões, se comparado
a Europa. Exemplos: rodovias Regis Bittencourt (São Paulo/Curitiba) e Fernão Dias (São
Paulo/Belo Horizonte), interligando três dos maiores pólos industriais e comerciais do Brasil.
Temos ferrovias nessas áreas e centenas de empresas poderiam se beneficiar com a
integração. Já existem alguns louváveis entendimentos que frutificaram, estamos começando,
mas ainda ha um enorme esforço a desenvolver no múltimodalismo.

Voltando à Ikea, não é somente o atendimento as lojas que ocupa as atenções
logísticas da companhia. Há outras áreas que merecem atenção:

• Entrega domiciliar dos produtos adquiridos nas lojas;
• Vendas por catálogo para vários países;
• Vendas via internet. *

Como a Ikea espera aumentar fortemente suas vendas diretas aos consumidores por
catálogo e internet - a meta e chegar a 25% das vendas totais, com extraordinária redução de
custos - o planejamento logístico será cada vez mais complexo.

9. ROMPIMENTO DE PARADIGMAS

Paradigmas são modelos, padrões, comportamentos, convenções, ritos, normas,
culturas, preconceitos, vícios, standards, hábitos, etiqueta e muito mais. Convivemos com,
eles desde que o mundo e mundo. Os atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados
Unidos romperam inúmeros paradigmas. Ainda é cedo para alinharmos todos os paradigmas
rompidos, mas muitos já são claramente perceptíveis.

Interrompa essa leitura por alguns instantes, feche os olhos e veja o que já mudou em
sua vida particular ou em seu trabalho. Muita coisa, tenho certeza assim como já aconteceu
em minha vida.

Joel Barker, americano, foi quem colocou em perspectiva clara e didática. O “Negócio
dos Paradigmas", titulo do livro  que o fez mundialmente conhecido (The Business of
Paradigms). Dois tópicos chamaram minha atenção:

• Paradigmas são sempre rompidos por pessoas de fora, em geral estranhos que não
controlam a situação diretamente;

• Uma vez rompido um paradigma tudo que existia antes passa a valer zero ou seja,
não há retorno a situação anterior. E como se estivéssemos indo em uma direção e de
repente fizéssemos um giro de 180 graus e partíssemos na direção oposta, sem volta.
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Após 11 de setembro de 2001 o mundo mudou para sempre. Estejamos atentos a isto,
é momento de muita reflexão e planejamento. Estejamos preparados para novos desafios,
alguns nunca antes sequer suspeitados. Inclusive na logística muita coisa vai mudar.

Por exemplo, como deveremos tratar transporte múltimodal, onde rodovias ferrovias,
transporte aéreo e fluvial; marítimo se interligam e se entrelaçam? Quais as influências na
gestão de estoques, pois o just-in-time poderá tornar-se  mais problemático? Como serão
afetadas as comunicações eletrônicas via internet? Será introduzido algum tipo de "censura"?
Não temos ainda as respostas, mas com o tempo elas virão. Como disse Barker, você pode e
deve moldar o seu próprio futuro, porque se você não o fizer, outra pessoa certamente o fará.

A única coisa que não muda é  a certeza de mudanças continuas.
CHERMONT, M TECNOLOGÍSTICA, Editora Publicare, 2002: p. 60 – 61 - 62.

10. RISCOS E PRODUTIVIDADE

Custos altos/baixa produtividade/falta de remuneração está asfixiando os segmentos
de logística e transporte. Esta na hora de todos começarem a buscar soluções.

Quando se fala em medidas de gerenciamento de risco, para se evitar o já alastrado
roubo de cargas nas estradas brasileiras, a primeira coisa que vem a mente e a dificuldades
que as transportadoras enfrentam para atender as exigências das companhias seguradoras.

Poucos se dão conta de que essas exigências tem inibido a produtividade no segmento
de logística e aumentado sobremaneira os custos dessa atividade, uma vez que 70% deles
estão atrelados ao transporte. Por medidas de gerenciamento de risco entende-se
rastreamento via satélite, escolta dos caminhões. vigilância em terminais, estabelecimento de
rotas utilizadas pelos veículos com monitoramento de locais e tempos de paradas, limites de
valor para a carga transportada em cada veículo de acordo com o valor dela e por aí vai. Elas
são estabelecidas de forma diretamente proporcional ao risco no transporte e ao valor
agregado das mercadorias transportadas. Quanto maior for esse risco (rotas, valores
envolvidos), maiores serão as exigências das seguradoras.

Elas são exigidas pelas seguradoras basicamente em função do crescimento do roubo
de cargas. No Brasil, como em qualquer pais do mundo de economia semelhante, e óbvio
que nenhuma seguradora entra no mercado para ter prejuízo. Como uma empresa de
qualquer outro ramo, ela existe para dar lucro a seus investidores e, portanto, não pode
submeter os investimentos dela a evolução do roubo de cargas no pais muitas delas ate
deixaram de operar com esse tipo de transporte exatamente por conta disso. Lógico,
portanto, que tem o direito de adotar precauções contra o prejuízo.

Mas é óbvio também que o estabelecimento de medidas de gerenciamento de risco
cada vez  mais impraticáveis pode levar o país a ficar sem mecanismos logísticos para a
movimentação de sua produção. As transportadoras já vivenciam uma situação impraticável
sob o ponto de vista de custos, produtividade e rentabilidade que, por extensão, afeta
diretamente a atividade logística. Em alguns segmentos, como o da carga fracionada, o
estabelecimento de rotas e de limites de valores para cargas certamente esta entre as
medidas que mais reduzem a produtividade em logística. Como um caminhão leva produtos
de varias empresas e as seguradoras de cada uma delas tem  exigências diferentes entre si
em termos de rota e valores das mercadorias, as transportadoras são obrigadas a utilizar um
número maior de veículos de forma a evitar que venham a ser responsabilizadas num
eventual sinistro.

Conforme o valor da mercadoria, por exemplo, há situações em que a transportadora
se vê obrigada a utilizar um caminhão com capacidade de 25 toneladas para o transporte de
apenas 4 ou 5 toneladas, eliminando dessa forma qualquer ganho que se possa ter em
termos de escala. Isso e muito comum com mercadorias de baixo peso e volume, mas com
alto valor agregado, como e o caso de remédios. A produtividade também e afetada por
outras medidas para redução e evitar a concentrar de risco, como a proibição do tráfego a
noite e de comboios, estes responsáveis também pelo aumento dos custos de segurança.
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Além da baixa produtividade, os operadores logísticos estão preocupados com a falta
de remuneração para os custos que o gerenciamento de risco, exigido pelas seguradoras,
traz para o segmento. Uma empresa de logística tem que ter um sistema de segurança muito
apurado, mas não sendo remunerada para tanto. Embora existam mecanismos para isso,
como a GRIS (a taxa de gerenciamento de risco), a verdade e que .as indústrias ainda
resistem em assumir essas despesas realizadas pelos prestadores de serviços para atender
exigências que elas mesmas fazem por meio de suas companhias seguradoras.

A combinação custos altos/baixa produtividade/falta de remuneração esta asfixiando os
segmentos de logística e transporte, e certamente já esta na hora de todos os envolvidos
nessa questão começarem a buscar soluções. Somente assim, os operadores logísticos
poderão continuar cumprindo o papel de importante desta que no cenário econômico
nacional, como um criador de soluções de alta performance.

11. MONITORAMENTO DE DESEMPENHO NA GESTÃO DE ESTOQUE

O processo de gestão de estoques pode ser decomposto em quatro aspectos básicos:
as políticas e modelos quantitativos utilizados, as questões organizacionais envolvidas, o tipo
de tecnologia utilizada e, finalmente, o monitoramento do desempenho do processo.

O objetivo deste artigo é o de abordar o aspecto referente ao monitoramento de
desempenho do processo, discutindo as práticas comumente adotadas bem como as
características consideradas como as mais adequadas. Um sistema de monitoramento pode
ser utilizado para duas finalidades, medir e acompanhar o desempenho do processo como
um todo e fornecer subsídios para programas de reconhecimento e recompensa de
funcionários, sendo a primeira finalidade o foco deste artigo.

A estruturação de sistemas de monitoramento de desempenho de processo possui
vários aspectos, tais como a escolha do tipo de tecnologia a ser utilizada e a definição de
responsabilidades sobre o desempenho a ser monitorado. Entretanto, uma questão-chave e a
determinação de quais indicadores de desempenho serão utilizados, de forma que o sistema
de monitoramento atenda todas as necessidades e esteja alinhado a estratégia da empresa.

Os indicadores de desempenho utilizados na gestão de estoque podem ser
segmentados em três grupos: custo, serviço e conformidade do processo. Os dois primeiros
grupos de indicadores estão relacionados aos resultados do processo que compõem o trade-
off básico da gestão de estoque, ou seja, o balanceamento do nível de estoque com o nível
de serviço, com o objetivo de obter-se o menor custo total. 0 terceiro grupo de indicadores,
por sua vez, está associado ás razões pelas quais o desempenho e alcançado.

Estes três grupos de indicadores estão detalhados a seguir.

Indicadores de custo

Normalmente, os indicadores de custo são os mais utilizados no monitoramento do
estoque das empresas, sendo muitas vezes os únicos; atualmente, todos se preocupam com
o tamanho e com o valor do estoque. Esta grande importância dada aos indicadores de custo
e muitas vezes decorrente da falta de uma visão global do processo de gestão de estoques,
que não abrange os impactos que reduções no nível de estoque podem gerar no grau de
disponibilidade de produto e, conseqüentemente, no nível de serviço da empresa.

A gestão de estoque incorre em dois tipos básicos de custos: custos de manutenção de
estoque e custos associados a falta do mesmo. Este segundo tipo é relacionado ao nível de
serviço da empresa, sendo muitas vezes negligenciado.

Um sistema de indicadores que monitore apenas os custos de manutenção consegue
responder a pergunta de quanto custa para a empresa manter seu nível atual de estoque,
mas não consegue informar quanto podem custar reduções de estoque sem embasamento
técnico. Dessa forma, o sistema não consegue auxiliar na analise do trade-off básico da
gestão de estoque já citado anteriormente.
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Os dois tipos de custo são analisados mais detalhadamente a seguir.

Custo de manutenção de estoque

Com relação a este tipo de indicador, três questões devem ser abordadas: a diferença
entre valor e custo de estoque, as deficiências do monitoramento de valores contábeis e a
necessidade da utilização de mais de um indicador para se ter uma informação de qualidade.

O primeiro ponto é referente a diferença entre valor de estoque e custo de estoque. O
valor do estoque informa o quanto "vale" o estoque, ou seja, o somatório total do valor dos
produtos acabados e dos insumos de posse da empresa, mas não o quanto isto "custa" para
a mesma. Isso deve ser mensurado em função do custo de oportunidade deste estoque, ou
seja, qual seria o retorno para a empresa caso o valor investido em estoque fosse aplicado de
alguma outra forma, ou, por outro lado, quanto se deixa de ganhar pelo fato de aquele valor
estar imobilizado. Este custo é alcançado multiplicando-se o valor do estoque pela taxa
mínima de atratividade da empresa em questão, ou seja, qual o retomo mínimo que um
projeto ou investimento necessita para que a empresa decida por investir no mesmo. Como
muitas vezes este valor não e conhecido, é comum o uso de taxas do mercado financeiro,
CDI e Selic, para se obter este custo.

O segundo ponto é referente a utilização de indicadores contábeis para o
monitoramento do estoque. Como estes indicadores são construídos baseados em normas e
princípios contábeis, muitas vezes não são uma representação fiel do fluxo físico de materiais
na empresa. Isto e particularmente verdadeiro com relação a prática de reduções bruscas no
valor contábil do estoque as vésperas de fechamento de balanços trimestrais. Estas reduções
podem ser alcançadas, entre outros artifícios, pela postergação do pagamento de insumos
para após o fechamento do balanço, mas com o produto já recebido.

Outra inadequação dos indicadores contábeis diz respeito a estes tratarem a
informação de forma agregada, não fazendo distinções entre produtos com características
diferentes.

Finalmente, o terceiro ponto e com relação à necessidade de mais de um indicador
para um monitoramento completo do custo de manutenção do estoque. Para o
monitoramento completo consideramos necessário não apenas a informação do quanto custa
o estoque, aspecto coberto pelo indicador apresentado anteriormente, mas também se este
custo esta adequado às características da empresa.

A resposta a esta segunda pergunta pode ser obtida por meio do indicador de
cobertura de estoque, ou seja, o tempo em que o estoque existente e suficiente para atender
a demanda, sem necessidade de reposição.

Peguemos um exemplo para demonstrar a importância da conjugação destes dois tipos
de indicadores: Uma empresa com um valor de estoque de R$ 4 milhões e com custo de
oportunidade de 20% ao ano possui um custo de estoque de R$ 800 mil/ano. Entretanto, este
valor pode possuir relevância diferente de uma empresa para outra. Por exemplo, para uma
empresa com faturamento anual de R$ 48 milhões, este valor indica que o estoque e
suficiente apenas para um mês; por outro lado, para uma empresa com faturamento anual de
R$ 8 milhões, este estoque é suficiente para seis meses!

Dessa forma, um mesmo valor de estoque pode representar um nível  bastante baixo,
caso do primeiro exemplo mencionado, como também pode ser um sinal de alerta, caso do
segundo exemplo.

Custos associados à falta de estoque

Os custos associados à falta de estoque estão intimamente ligados ao nível  de serviço
atingido, sendo sua quantificação financeira. Apesar de sua grande importância, raramente
são utilizados.

Produtos acabados e insumos devem possuir indicadores diferentes, apesar de
baseados no mesmo conceito. No caso dos produtos acabados, o custo da falta é medido
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pela margem de contribuição de cada venda perdida por indisponibilidade do produto. Ou
seja, o quanto de lucro a empresa deixa de ganhar por não conseguir atender uma demanda
existente. Para casos de produtos com alta margem, o custo da falta tende a ser bastante
significativo, impactanto no nível  de estoque desejado.

No caso de insumos, o custo da falta deve ser mensurado em função do impacto que a
indisponibilidade causa para a empresa, utilizando-se o mesmo conceito utilizado para os
produtos acabados: o quanto se deixa de ganhar, ou lucro cessante. Este lucro cessante
pode ser alcançado estimando-se paradas de produção devidas a falta de produtos. Por este
raciocínio, a falta de um único insumo pode resultar na interrupção de produção de um
produto acabado. Isto implica que mesmo insumos com baixíssimo valor agregado podem
possuir um alto custo de falta, em função da dependência que o processo produtivo tem
deles. Esta lógica também pode ser utilizada para peças de manutenção.

Muitas vezes, ao se mensurar o custo da falta, percebe-se que o nível  de estoque
deve ser elevado com o objetivo de reduzir perda de margem de contribuição. Na realidade, a
ponderação dos dois tipos de custos básicos presentes na gestão de estoques é um dos
principais direcionadores de todo o processo. Por meio da comparação dos dois custos
determina-se qual o nível de estoque que resultará no menor custo total, sendo este a soma
do custo de manutenção de estoque e do custo referente ao lucro cessante por
indisponibilidade de produto.

Outros custos associados

Como a gestão de estoques abrange uma grande gama de atividades de uma
empresa, normalmente existem custos que não os de manutenção de estoque ou associados
diretamente a falta de produto, que são impactados pelo processo de gestão. A definição de
quais custos devem ser considerados e feita em função das características operacionais de
cada empresa, devendo ser identificados seus principais impactos na gestão de estoque.

Estes custos devem ser monitorados para que seja possível a avaliação do custo total
do processo de gestão de materiais. Muitas vezes, estes se mostram tão relevantes quanto
os custos manutenção de estoque ou de falta de produto.

Um exemplo deste tipo de custo é o custo de destruição de medicamentos na indústria
farmacêutica. Essa indústria se caracteriza por possuir produtos de alto valor agregado e com
altíssima perecibilidade. Dessa forma, altas coberturas de estoque geradas por gestão
ineficiente podem resultar na perda de produtos por perecibilidade. Quando isso ocorre, além
da perda do custo do produto, ha também o custo de destruição dos medicamentos, que
devem ser obrigatoriamente incinerados.

Outro exemplo é o de empresas que possuem fornecimento importado, sendo as
compras planejadas com antecedência e o transporte realizado pelo modal marítimo. Nos
casos de falta de estoque, com necessidade de rápida reposição, pode-se optar pelo
transporte aéreo, que possui um custo bastante superior ao do marítimo. Neste caso, a
diferença de frete pago é decorrência direta de falhas de gestão.

Indicadores de nível  de serviço

Os indicadores de nível  de serviço estão associados aos resultados da gestão de
estoque no que tange a disponibilidade de produtos. Apesar de menos utilizado, este tipo de
indicador e de grande importância, pois a meta de serviço a ser alcançada irá influenciar
fortemente o nível de estoque.

Estes indicadores podem ser divididos em dois grupos, de acordo com seus objetivos:
o custo da falta e indicadores de monitoramento de disponibilidade. O custo da falta
apresenta características que permitem que seja classificado tanto como indicador de custo
como de nível  de serviço, já tendo sido discutido na parte deste artigo referente a indicadores
de custo. Dessa forma, será discutido a partir deste ponto o outro tipo de indicador de nível de
serviço.
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Os indicadores relacionados a disponibilidade de produto podem estar associados a
duas visões: a do cliente ou a do produto. Na visão do cliente, o nível  de serviço pode ser
medido, por exemplo, em função do percentual de pedidos com disponibilidade total (pedidos
completos), ou do percentual de linhas de pedido com disponibilidade de produto (um pedido
pode ser composto por vários tipos de produto, onde cada produto representa uma linha do
pedido). Ou seja, esta visão representa exatamente o serviço prestado pela empresa ao
cliente. São estes indicadores que deverão servir de guia para que a gestão de estoque
atenda as necessidades definidas pela estratégia da empresa.

Do ponto de vista do produto, os indicadores estão associados a disponibilidade de
cada um deles ou seja: percentual da demanda pelo produto em um determinado período de
tempo atendido de imediato, freqüência com que o produto apresenta falta de estoque, entre
outros. Por passarem uma informação mais segmentada, esses indicadores permitem que
sejam identificados produtos específicos que estejam apresentando problemas, e também o
monitoramento de grupos de produtos com estratégias de estoque diferenciadas, como, por
exemplo, níveis de serviço desejados maiores para produtos de maior rentabilidade.

Indicadores de conformidade

Os indicadores de custo e de nível  de serviço permitem monitorar o resultado final do
processo de gestão de estoque. Entretanto, eles não são capazes de explicar o porquê do
desempenho obtido. Este tipo de informação e obtido por meio dos indicadores de
conformidade do processo.

Estes indicadores são fundamentais para o dimensionamento mais adequado do nível
de estoque. A principal função do estoque e garantir disponibilidade de produto em função
das características operacionais da empresa e absorver as incertezas presentes. Dentro
desse contexto, a função dos indicadores de conformidade e a de monitorar todos os
aspectos e incertezas que causam impacto no nível de estoque.

Quanto mais complexo, incerto e restritivo for o fluxo de materiais, maior será o nível de
estoque necessário para se atingir um determinado nível de serviço. Dessa forma, o
entendimento do fluxo de materiais e necessário para se garantir que o nível de estoque
definido, baseado em políticas e processos formalizados, seja o mais adequado para as
características da empresa.

O fluxo de materiais e composto por diversas atividades distintas, cada uma podendo
causar ou não impacto nos níveis de estoque. O grande objetivo do entendimento desse fluxo
e o de identificar quais são as atividades relevantes para. a gestão de estoque e que,
conseqüentemente, devem ser monitoradas. A fim de exemplificar esta identificação de
atividades relevantes vamos acompanhar o fluxo de materiais de uma empresa industrial
tradicional. O fluxo se inicia com a previsão de demanda, que irá servir como input para o
planejamento de produção. A partir deste planejamento, define-se a necessidade de compra
de matéria-prima, cuja programação deve respeitar os lead times de fornecimento de cada
fornecedor.

Estas atividades estão todas relacionadas ao início do fluxo de materiais que irá
resultar no estoque de matéria-prima. Assim, esse estoque e influenciado pelo lead time de
ressuprimento e pela confiabilidade do fornecedor.

Outra atividade impactante pode ser o próprio planejamento da produção, que em
alguns casos sofre alterações freqüentes e em um horizonte de tempo inferior ao tempo de
reposição. Quando isso ocorre, o nível de estoque também deve estar preparado para
absorver esta incerteza.

Uma vez definidas as atividades relevantes para o estoque de matéria-prima, parte-se
para o estoque de produto acabado. Também para este as atividades impactantes estão
relacionadas a demanda - no caso, a precisão da previsão de vendas - e as incertezas em
sua reposição. A reposição esta associada à confiabilidade da produção, rendimento e
controle de qualidade, e a sua flexibilidade de resposta ou tempo de fabricação.
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Identificadas as atividades que devem ser monitoradas, parte-se então para a
identificação do impacto de cada uma no nível  de estoque. Esta etapa necessita que as
políticas de estoque da empresa estejam definidas e estruturadas no que diz respeito aos
modelos matemáticos utilizados na definição dos estoques de segurança e de ciclo.

Como já foi discutido no artigo "Gerenciando Incertezas no Planejamento Logístico: O
Papel do Estoque de Segurança", publicado nesta revista em fevereiro de 2001, o estoque de
segurança pode e deve ser parametrizado em função das incertezas existentes no processo.
Assim, grande parte das incertezas consideradas como relevantes anteriormente já estarão
sendo consideradas em algum grau para o calculo do estoque de segurança, na forma de
alguma medida estatística. E esta medida que deverá ser utilizada como indicador. Exemplos
deste tipo de medida são a precisão da previsão de vendas, a confiabilidade da produção e a
variabilidade do prazo de entrega do fornecedor.

Os indicadores de conformidade de processo para uma empresa industrial, que possui
um fornecimento importado, de grande lead. time e baixa confiabilidade dos fornecedores. A
necessidade da programação do fornecimento faz com que a previsão de vendas seja
extremamente relevante, sendo uma das principais incertezas contempladas pelo estoque de
segurança. Por ser uma indústria química, algumas vezes a produção planejada não e
atingida em sua totalidade, sendo também monitorada sua confiabilidade.

Esta utilização como parâmetros de modelos permite que estes indicadores informem
as causas para o nível  de estoque resultante do processo de gestão. Como os modelos de
estoque estão preparados para que alterações em algum dos parâmetros utilizados indiquem
a necessidade de alterações no nível de estoque, o contrário também pode ser realizado. Ou
seja, o gestor pode buscar a causa de alguma mudança no estoque pelo acompanhamento
dos indicadores de conformidade do processo. Por exemplo, um aumento no lead time de
fornecimento automaticamente gera um aumento no estoque necessário.

A relação descrita acima permite que o sistema de indicadores possa ser estruturado a
partir de uma lógica de causa e efeito, na qual os indicadores de conformidade do processo e
os de custo e nível  de serviço estão relacionados por meio dos modelos de estoque
utilizados.

Esta relação de causa e efeito permite não só que se identifiquem as causas de
movimentos no nível  de estoque, mas também que se definam estratégias para reduções de
estoque sem comprometimento do nível de serviço. Estando a política parametrizada, ações
com o objetivo de melhorar algum indicador resultarão automaticamente em reduções de
estoque.

Conclusão

Um sistema de monitoramento de desempenho de estoque adequado desempenha
dois papeis de extrema relevância para o gestor: informa o desempenho do processo de
gestão considerando-se todos os impactos causados pelo mesmo, e indica as razões desse
desempenho.

Com relação ao primeiro papel, um sistema de monitoramento que englobe todos os
impactos do estoque permite que decisões sejam tomadas todas as suas implicações. Dessa
forma, evita-se que se busquem reduções em níveis de estoque a qualquer custo.

Por outro lado, a identificação das causas para o desempenho do estoque permite que
as reduções de estoque sejam alcançadas por meio de ações que resultarão em redução das
"necessidades" de estoque, não comprometendo o nível  de serviço. Permite também
estabelecer um processo de melhoria contínua dos níveis de estoque, promovendo melhorias
nas atividades com mais impactos no estoque.

Entretanto, para que este tipo de sistema de monitoramento seja implementado,
atingindo estes objetivos, e fundamental que exista por trás um processo de gestão de
estoque estruturado, com políticas definidas, parametrizadas e adequadas as necessidades e
características da empresa. A recíproca desta dependência também e verdadeira, ou seja,



TRANSPORTE VOLUME II 116

um processo de gestão de estoque estruturado e formalizado não obterá todos os ganhos
possíveis se não estiver atrelado a um sistema de monitoramento de desempenho.

AROZO, R TECNOLOGÍSTICA, Editora Publicare, 2002: 48 a 53.

12. TRANSPORTE E MEIO AMBIENTE

Transporte – o Sistema Circulatório da Sociedade

Nos últimos 100 anos, os avanços em nossa mobilidade superaram qualquer
expectativa.

Nos encontramos, negociamos e descobrimos o mundo com o auxilio do transporte.
Sua utilidade e inquestionável.

Quando Jules Verne escreveu sobre a fantástica jornada de Phileas Fogg em A volta
ao mundo em 80 dias, tal façanha soava como fantasia. A idéia de que alguém seria capaz de
viajar ao redor do mundo em um período tão curto parecia absurda. Hoje consegue-se
circundar o mundo em uma nave espacial em apenas 90 minutos. Nos últimos 100 anos
encontramos soluções que provavelmente ultrapassaram nossas expectativas mais
extravagantes sobre mobilidade.

Rotas Aquáticas  e Rotas Terrestres

Nossa necessidade de nos movermos e explorarmos o mundo estimulou o
desenvolvimento de diferentes formas de transporte.

A maioria das culturas antigas existiram ao redor de regiões costeiras ou margem de
rios, na qual o barco facilmente satisfazia suas necessidades de transporte. A água uniu as
pessoas, muito mais do que as dividiu.

Na terra as pessoas foram obrigadas a usar a força  dos animais, ou a suas próprias,
surgiu no século dezesseis a idéia de que era mais fácil puxar uma carroça se as rodas
estivessem sobre trilhos. Nasceu a primeira "estrada de ferro". Os trilhos eram, no entanto,
feitos de madeira e usados para transportar minérios das minas.

A primeira estrada de ferro de passageiros foi construída na Inglaterra, em 1806. Os
vagões eram tracionados por cavalos, embora também tivessem sido feitos testes com
vagões equipados com velas. Os motores a vapor surgiram alguns anos mais tarde.

O primeiro veículo de propulsão mecânica, que dispensava os trilhos, foi fabricado na
França, em 1770. Era um motor a vapor sobre rodas e conseguia uma velocidade de 4 Km/h
com quatro pessoas a bordo. Apesar de não ter sido construído visando a velocidade, o
primeiro veículo do mundo também causou o primeiro acidente de trânsito, em 1771.
Atualmente o veículo se encontra em um museu em Paris.

Ao final do século XVIII, varias tentativas foram feitas para adaptar o motor a vapor nos
barcos a remo e em 1807, em Nova York, foi construído o primeiro barco a vapor.

Desenvolvimento Rápido no Século XX

Em 1820, foi construído em Brompton, Inglaterra, o primeiro veículo com um motor de
combustão. Utilizando gás de carvão, o motor produzia somente 4 cavalos de forca e era
mais caro do que o motor a vapor. Alguns anos depois, o projeto foi abandonado.

Por volta de 1870, Nicolaus Otto desenvolveu o primeiro motor de combustão interna
movido a gasolina. 0 motor de Otto e ainda a base dos motores modernos a gasolina.

Em meados de 1880, Karl Benz na Alemanha, e Henry Ford nos Estados Unidos já
desenvolviam o embrião do que hoje conhecemos como indústria automotiva moderna.
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Por volta de 1890, Rudolf Diesel desenvolveu uma nova versão do motor de combustão
interna. Este emprega maiores taxas de compressão, um processo de combustão diferente e
combustíveis mais simples.

Em 1906, Santos Dumond surpreendia os parisienses e o mundo com seu vôo a bordo
do 14 Bis.

Em 1969 o homem colocou o pé na lua pela primeira vez. A velocidade do foguete
utilizado era de 42.000 Km/h.

Nos anos 90 a avançada tecnologia da informação transformou-se em uma alternativa
para o transporte de passageiros.

O desenvolvimento de soluções para o transporte só pode ser descrito como
impressionante. Estamos sendo transportados cada vez mais rápido.

No entanto, isto requer um aumento contínuo de energia; e o consumo de energia
aumenta os impactos ambientais cujos efeitos começamos a entender apenas na segunda
metade do século XX.

Da Caravana ao Contêiner
Em 1940, matérias primas representaram metade do comércio mundial. Atualmente, a

maior parte do comércio e associada a bens industrializados.
O comércio é um meio de melhorar as condições de vida da humanidade, e desde que

o ser humano começou a negociar existe a necessidade de transportar. A palavra "transporte"
significa "carregar para outro lado".

Ao longo da história, poderosos centros econômicos foram construídos na orla
marítima, onde era possível viajar e transportar mercadorias. A área da Hansa medieval, ao
redor do Báltico, e um exemplo. 0 império mediterrâneo dos Fenícios, que floresceu mil anos
antes de Cristo, e outro.

Durante a maior parte do século XX, o Oceano Atlântico funcionou como o eixo da
economia. Hoje muitos acreditam que a via econômica do futuro ficara centrada no Pacifico.

Baseado no nível de desenvolvimento econômico, as nações do mundo foram
classificadas em países em desenvolvimento e países desenvolvidos ou industrializados.
Apesar desta descrição não mais estar completamente correta visto o declínio constante, nos
países industrializados, de pessoas efetivamente trabalhando nas indústrias; esta e uma
classificação ainda aceita e reconhecida.

Os países industrializados são responsáveis pela maior fatia do comércio mundial,
quase 70%, qual acontece, em sua maior parte, entre os mesmos. Em 1940 a matéria-prima
era responsável por mais da metade do valor das exportações. Sendo que hoje e responsável
por menos de 25%. Atualmente, o comércio dominante e o de artigos industrializados, desde
componentes ate produtos acabados.

O volume do frete transportado esta ligado economia mundial. E o volume do comércio
mundial cresceu em média de 5 a 6% anualmente desde 1960.

O petróleo ainda é o maior produto negociável em termos monetários. Grupos de
produtos que crescem mais rapidamente são o de equipamentos para escritório,
computadores, equipamentos de telecomunicação, carros, grãos e roupas.

Papeis diferentes
Tanto trens, navios como caminhões tem um papel a desempenhar em um sistema de

transporte eficiente.
As vantagens características dos diferentes meios de transporte levaram a uma

classificação na qual deslocamentos de longa distância são feitos por ferrovia, e transportes
de curta distância são feitos por rodovia embora, geralmente, o caminhão também possa ser
uma alternativa eficiente para longas distâncias.
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Para os transportes transoceânicos, obviamente os navios enfrentam poucos
concorrentes. 0 transporte aéreo e uma boa alternativa para cargas caras e de pequeno
volume.

O Impacto Ambiental do Transporte, Seus efeitos são locais, regionais e globais

O transporte aumenta o consumo de nossos recursos finitos no contexto da produção
de veículos, utilização e sua disposição final (gerenciamento de resíduos). Na produção, o
impacto ambiental e determinado pelas escolhas de materiais e de processos de produção
que são feitas.

Durante sua utilização, um veículo utiliza um combustível que usualmente e do tipo não
renovável. Além disto, a combustão deste combustível produz gases de escapamento que
são prejudiciais tanto para o ser humano como para o meio ambiente. 0 congestionamento
nas rodovias aumenta a necessidade por novas estradas e ruas, o que, em contrapartida,
utiliza mais recursos na forma de solo e espaços naturais.

No pior caso, o mal gerenciamento de resíduos pode dispersar substâncias perigosas
na natureza e contribuir para o desperdício de recursos naturais. Adequadamente
desempenhado, no entanto, pode promover um aproveitamento e disposição mais adequado
e eficiente de materiais emprestados pela natureza e presentes no produto.

Quando inicialmente observados, em 1950, problemas ambientais eram locais e de
natureza identificável. Problemas mais complexos como as chuvas acidas e eutroficação
foram detectados em 1970. Problemas ambientais de âmbito global, como o efeito estufa e
camada de ozônio, foram recentemente adicionados a lista

Emissões atmosféricas são as mais importantes

O impacto ambiental dos veículos está intimamente associado aos poluentes
atmosféricos produzidos durante seu uso. Este impacto e local, regional e global.

• impacto ambiental local e mais obvio nas cidades grandes, onde existe barulho,
congestionamento, névoa fotoquímica, e emissão de hidro-carbonetos e outros poluentes o
ar. Nelas, a saúde dos seres humanos e diretamente afetada pela poluição do ar.

• impacto ambiental regional reflete-se nas chuvas acidas, eutroficação, na formação
de ozônio de superfície e na produção de resíduos e sucatas. A acidificação, a eutroficação e
o ozônio resultam em consideráveis perdas financeiras, já que a capacidade produtiva dos
sistemas naturais e deteriorada por estes fenômenos.

• impacto ambiental global esta associado ao efeito estufa e consume de recursos
naturais Um crescente efeito estufa e temperaturas globais mais altas pode trazer
conseqüências ainda imprevisíveis.

Emissões e Poluentes



TRANSPORTE VOLUME II 119

As emissões atmosféricas dos veículos estão intimamente associada ao combustível,
processo de combustão utilizado no motor, o estilo de dirigir do motorista e o grau da
manutenção do veículo.

Alguns dos problemas ambientais que enfrentamos estão relacionados ao fato de que
combustíveis fosseis apresentam carbono e enxofre em sua composição; os quais se
convertem em dióxido de carbono e dióxido de enxofre quando na combustão.

Principalmente na Califórnia e Escandinávia, mas também com iniciativas em outros
países e cidades, regulamentações levam a utilização de combustíveis com menor teor de
enxofre, o que garante que as emissões de SO2  não sejam problemas nestas áreas. 0
dióxido de carbono, no entanto, e resultado de qualquer combustão e muito pouco pode se
fazer para eliminá-lo.

Tecnologia de combustão
Altas temperaturas de combustão são necessárias para limitar a formação de monóxido

de carbono (CO) e hidrocarbonetos, Porem tais condições produzem altos níveis de NO e N02
uma vez que, em altas temperaturas, como e o caso do motor, o oxigênio e nitrogênio se
combinam. No caso de veículos a gasolina, este problema foi resolvido com utilização de
catalisadores que minimizam as emissões destes poluentes.

Forma de dirigir
As emissões também podem ser pioradas por uma forma inadequada de se dirigir. Por

exemplo acelerações irregulares causam combustão irregular e fazem crescer os níveis de
emissão de hidrocarbonetos e de monóxido de carbono. Altas velocidades aumentam a
resistência do veículo e resultam em um aumento considerável de consumo. Estudos
comprovam que o consumo de combustível pode ser reduzido em até 25% simplesmente se
o motorista dirigir mais suavemente.

Manutenção e cuidados
Uma boa manutenção do veículo possibilita melhor consumo. Quanto melhor mantido

for o veículo, mais estável seu funcionamento, gerando benefícios diretos de consumo e
emissão.

Veículos mais limpos
Os veículos tornaram-se consideravelmente mais "limpos" nas últimas duas décadas.

Em muitos casos, as emissões de HC, CO e NOx foram reduzidas em 10 vezes.
Uma vez que o número de veículos e a contribuição do setor de transporte no consume

de energia crescem continuamente, os veículos devem se tornar cada vez mais "limpos" e
mais eficientes para que os níveis de emissão permaneçam constantes.

Veículos Ambientalmente mais compatíveis para diferentes aplicações a solução
depende das condições locais

Questões ambientais são uma grande força motriz para avanços rápidos no setor de
transporte. A Volvo esta alocando esforços intensos em três áreas de desenvolvimento de
veículos visando compatibilizá-los  ambientalmente:

♦ Novas e aprimoradas tecnologias;

♦ Combustíveis mais limpos e renováveis

♦ Veículos e sistemas de transporte mais eficientes;
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Tecnologia
O desenvolvimento tecnológico esta direcionado a otimização e melhoria de

tecnologias existentes, como motores diesel e gasolina por exemplo. No curto prazo,
melhorias em tecnologias já consagradas resultam em maiores benefícios ambientais uma
vez que, nestas condições, a aplicação e assimilação dos avanços e mais rápida e ampla. A
maior consideração esta em se reduzir o consume através de avanços na tecnologia de
motores e na redução do peso do veículo; e também em aprimorar-se o tratamento das
emissões de escapamento.

Desenvolvimento tecnológico também é uma questão de se desenvolver combustíveis
e motores alternativos. A longo-prazo, para que se reduza seu impacto ambiental, o setor de
transporte deverá ser desenvolvido de forma a ser movido a energia renovável.

Grandes avanços ambientais podem, mesmo com a frota atual de veículos, ser
alcançados através de melhorias na eficiência de utilização de veículos e na criação de fluxos
mais suaves de tráfego. Sistemas de informação modernos possibilitam que grandes
sistemas de tráfego sejam monitorados e controlados. Tecnologia de Informação também
possibilitam a oferta de uma gama variada de informações a motoristas e passageiros.

Nas páginas seguintes se poderá saber um pouco mais sobre sistemas embarcados,
vantagens e desvantagens de diversos tipos de combustíveis, e diferentes métodos para se
otimizar o uso de veículos e combustível. Ao combinar estas abordagens, podemos acelerar o
trabalho de desenvolvimento de um transporte mais ambientalmente adequado.

Veículos híbridos podem ser do tipo série ou paralelo. Em ambos os casos são
equipados dois motores. No híbrido em série, os dois são utilizados simultaneamente. A
configuração padrão possui um motor a combustão interna movimentando um gerador, que
alimenta um motor elétrico, o qual faz girar o eixo do veículo. O Volvo ECC, ETC e ECB
(environmental com cept car, truck e bus - carro, caminhão e ônibus de conceito ambiental,
respectivamente) são híbridos em série. Já o híbrido paralelo e equipado com dois trens-de-
força independentes. No setor de veículos pesados, a Volvo também desenvolveu outros
conceitos em vários produtos, os quais serão descritos na seqüência.

A Volvo Car Corporation também esta desenvolvendo um terceiro tipo de veículo
híbrido conhecido como (Volvo Power Split Hybrid Research Car). Este novo híbrido e, na
verdade, uma combinação de três veículos diferentes em uma mesma carroceria. Conforme
as condições de tráfego e dirigibilidade, ele funciona como um veículo elétrico, um híbrido em
série ou um híbrido em paralelo. Testes preliminares indicam que o consumo de combustível
é reduzido de 30 a 40%.

Catalisadores
A introdução de catalisadores teve um grande impacto sob o aspecto ambiental.

Adotado pela Volvo em 1976, os catalisadores são hoje encontrados em quase todos os
carros movidos a gasolina, independente da marca ou modelo. No catalisador, os
hidrocarbonetos e o monóxido de carbono são oxidados (reagem com oxigênio) para formar
gás carbônico; e o dióxido de nitrogênio e reduzido a gás nitrogênio. Estas duas reações
ocorrem simultaneamente em conduções ideais de oxigênio, o que e obtido através de um
sensor que controla a relação ar/combustível no motor. 95% dos gases tóxicos são
transformados em componentes menos prejudiciais, embora o catalisador não diminua o gás
de efeito estufa, o gás carbônico. E em alguns casos, o catalisador  aumenta a emissão de
óxido de nitrogênio (NO), que também contribui significativamente para o efeito estufa. Ao
fato de que o consumo de combustível será consideravelmente mais alto do que o normal.
Partidas a frio são responsáveis por uma grande parte do total de emissões de um carro
moderno. Aquecedores de motor reduzem radicalmente estes problemas. Pesquisas
continuam a buscar uma solução para um sistema de aquecimento automático do catalisador.
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Também existe a tecnologia de catalisador oxidante para carros a diesel, a qual reduz a
emissão de hidrocarbonetos e monóxido de carbono.

O catalisador tem sua eficiência máxima a temperaturas acima de 350°C. Em
condições normais são necessários três minutos para que se atinja esta temperatura. Se
tanto o motor como o catalisador estiver frio na partida, a carga ambiental e particularmente
alta, devido ao fato de que o consumo de combustível será consideravelmente mais alto do
que o normal.

Partidas a frio são responsáveis por uma grande parte do total de emissões de um
carro moderno. Aquecedores de motor reduzem radicalmente estes problemas. Pesquisas
continuam a busca uma solução para o sistema de aquecimento automático do catalisador.

Também existe a tecnologia de catalisador oxidante para carros a diesel, a qual reduz
a emissão de hidrocarbonetos e monóxido de carbono.

Caminhões e Ônibus
O desenvolvimento e aprimoramento do motor diesel representa atualmente o principal

avanço no setor de caminhões e ônibus. Trabalhos interessantes e promissores nas áreas de
combustíveis alternativos e motores também estão sendo desenvolvidos. Alguns resultados já
foram adotados comercialmente, como e o caso de veículos movidos a gás. Outros, como o
ônibus híbrido, estão sendo testados em condições reais de tráfego, ou ainda se encontram
em fase experimental.

Primeiro motor a DME para veículos pesados
DME (éter dimetilíco) é um dos mais promissores combustíveis alternativos que

poderão vir a substituir o diesel. A Volvo desenvolveu um motor pesado a DME, o qual foi
colocado em 1999 em um ônibus de teste. Análises indicam que as emissões de NO são
reduzidas em 60%, enquanto hidrocarbonetos, monóxido de carbono e particulados caem em
90% se comparados aos limites de emissão Euro2. Portanto, o motor a DME atende
confortavelmente aos limites mais restritos impostos pelas legislações Euro3 e Euro4, uma
vez que o DME pode ser produzido a partir de matérias primas renováveis, ele também e uma
boa alternativa sob o aspecto de alterações climáticas globais e efeito estufa.

Caminhões para distribuição movidos a gás
O caminhão para distribuição Volvo FL6 poderá ser disponibilizado também na versão

a gás. O gás natural apresenta varias vantagens em um ambiente urbano. O ruído do motor e
menor, e as emissões de particulados, NO, N02 e CO são 60-90% menores que os limites da
Euro2. O motor a gás desenvolve uma potência um pouco menor que o motor convencional a
diesel, mas este ponto negativo e contrabalançado pelas vantagens ambientais deste
combustível.

Para os distribuidores locais de bens de consumo em grandes cidades, o caminhão a
gás oferece a possibilidade de contribuírem para a qualidade do ambiente urbano e assim
aprimorarem suas imagens ambientais. Muitas cidades no mundo já oferecem concessões e
incentivos em taxas e impostos visando a promover o uso de veículos a gás.

Ônibus híbrido testado em Gotemburgo
Dois ônibus híbridos foram colocados, em 1999, em teste junto à empresa de

transporte urbano Swebus de Gotemburgo. A tecnologia é baseada no ECB (ônibus de
conceito ambiental) construído em 1995. O trem-de-força e um híbrido em série com uma
turbina a gás associada a um motor elétrico. Os eixos são movimentados pelo motor elétrico,
enquanto qualquer excesso de potência da turbina não transferido para os eixos pelo motor
elétrico e armazenado em uma bateria. Portanto, o ônibus pode deslocar-se por curtas
distâncias movido por uma bateria elétrica e isento de emissões. Nas conduções normais a
turbina a gás funciona de forma continua. Esta e movida a etanol contendo 15% de gasolina
embora, na essência, possa rodar a base de qualquer combustível liquido ou gasoso. Uma
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vez que a turbina trabalha em velocidades ideais, a combustão e completa e o consumo de
energia e reduzido. Emissões de NOx são 90% menores que um motor diesel convencional.
Os testes continuarão por mais três anos.

O mesmo conceito, porem com um motor a diesel e não uma turbina a gás, foi utilizado
no ônibus híbrido Eletra apresentado em 1999 em São Paulo pela Volvo do Brasil.

Silenciador + catalisador + filtro
A introdução de catalisadores foi um marco no que se refere à redução do impacto

ambiental de carros. A Volvo foi a primeira fabricante de caminhões e ônibus a introduzir
filtros de exaustão, que também funciona como catalisador oxidante e silenciador em veículos
pesados. As emissões de óxidos de nitrogênio permanecem constantes, embora a fração de
N02 aumenta. Os filtros de exaustão estarão em breve disponíveis como opcional em novos
ônibus urbanos e caminhões FM7.

Ônibus a gás em diversas cidades
Mais de 300 ônibus a gás produzidos pela Volvo estão em serviço em vários paises.

Mais dez ônibus movidos a biogás estão em operação na Suécia. E estes modelos
apresentam emissões consideravelmente menores.

Os principais fatores limitantes no desenvolvimento de ônibus a gás até o momento,
são o custo mais alto do produto e a falta de uma infra-estrutura desenvolvida de
abastecimento. Outra agravante esta na variabilidade, em função da origem, da qualidade
tanto do gás natural como do biogás.

Nas etapas iniciais de desenvolvimento, a tolerância dos motores para a variação de
qualidade de combustível era de aproximadamente 2%. No entanto, controles
computadorizados de combustão atualmente em desenvolvimento, permitirão que o próprio
motor se adapte a estas variações. Com isto, a necessidade de uma qualidade constante de
combustível será superada.

Ônibus a célula-combustível (fuel cell) em teste nos EUA
Nova BUS, subsidiaria montadora de ônibus da Volvo nos Estados Unidos,

desenvolveu um ônibus movido a células-combustível. O metanol é convertido em hidrogênio
para suprir as células. As emissões consistem quase na totalidade por vapor d'água. O ônibus
esta em teste em Nova Jersey. Maiores informações são encontradas em
www.novabuses.com

FL6 Híbrido
Dois caminhões de distribuição movidos por um sistema híbrido estão em teste desde

1998 junto à empresa Schenker-BTL em Gotemburgo. A tecnologia e baseada no ETC de
1995.

O modelo é um híbrido em série no qual um motor diesel esta associada a um
gerador/motor elétrico, este sim acoplado ao eixo, e a baterias para armazenarem o excesso
de energia elétrica gerada. O veículo pode funcionar sem emissões quando se utilizando
exclusivamente das baterias. Em conduções de elevada carga, as baterias podem
complementar a energia fornecida pelo motor diesel. As baterias são recarregadas durante a
noite. Apesar do maior peso deste veículo, o consumo e emissões de óxidos de nitrogênio e
menor.

Como movimentar mais material usando menos combustível

A Volvo Equipamentos de Construção introduziu um novo modelo de pa-carregadeira,
a L220D, com ganho de 10-15% em consumo de combustíveis e menores emissões de
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dióxido de carbono que equipamentos similares dos concorrentes.
O sensor hidráulico de carga garante que se trabalhe em um nível ideal de consumo de

combustível. Paralelamente, menos potência do motor e necessária para a realização das
operações padrão e, conseqüentemente, o consumo e reduzido. O veículo e 90% reciclável.

Avanços ambientais na área de aviação
A vantagem da aviação e a velocidade com que pessoas podem viajar longas

distanciam. A contra partida e que maiores velocidades demandam mais combustível.
As emissões de aviões também são elevadas, embora a contribuição deste setor seja

menor. Em termos de consumo por km. Passageiro, um avião moderno é superior a um
veículo de passeio e comparável a um trem de alta velocidade. O avião é um dos meios de
transporte com maior fator de utilização.

Fabricantes de motores para avião estão agora produzindo motores baseados no que
se denomina combustão em estagio, que reduz emissões de NO em 30-40%. O relativamente
baixo investimento em infra-estrutura exigido pela aviação deve ser levado em consideração
quando comparando diferentes meios de transporte. Vale lembrar que a utilização de terreno
e espaço natural tem ganhado cada vez maior atenção quando se discute o impacto do setor
de transporte.

Embarcações com tratamento de exaustão
Eficiência de energia é uma das grandes vantagens do transporte marítimo. Por

exemplo, uma embarcação equipada com um motor de 2.700hp pode movimentar uma carga
de 4.000 toneladas enquanto seriam necessários 100 caminhões, desenvolvendo o mesmo
potencial no total, para transportar esta carga. O barco utiliza 1/5 da energia consumida pelo
caminhão. Por outro lado, muitas embarcações funcionam com óleos de pior qualidade e
emitem dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio quase sem nenhum tratamento.
Catalisadores podem ser utilizados para reduzir emissões de NO. A embarcação Marítima, da
Administração Nacional Marítima da Suécia, é a primeira na qual todas as emissões passam
por tratamento. Os níveis de hidrocarbonetos e NOx emitidos foi reduzido em 85-95%.
Paralelamente a embarcação pode suprir sua demanda de energia elétrica, quando atracada,
a partir de bases instaladas no continente; sem precisar queimar combustível para este fim.

Muitas autoridades de diversos paises pretendem incentivar o desenvolvimento de
embarcações mais ambientalmente adequadas através de uma diferenciação de impostos e
taxas portuárias.

Combustíveis
Veículos ambientalmente compatíveis dependem de combustíveis mais "limpos".

Nenhuma alternativa única substituirá a gasolina ou o diesel em curto prazo.
Qualidade do combustível e performance do motor estão intimamente relacionados.

Combustíveis mais limpos produzem menos emissões de poluentes. O impacto ambiental dos
veículos modernos será significativamente reduzido à medida que sejam introduzidos
combustíveis mais limpos.

Avanços na qualidade de combustíveis terão impactos imediatos nos efeitos que a frota
mundial de veículos impõe a qualidade do ar. No entanto, os benefícios em se adotar novas
tecnologias e combustíveis levarão tempo para serem quantificados uma vez que a
renovação da frota e um processo de período bastante longo.

Na condição de fabricante de veículos, a Volvo tem responsabilidade de fazer o
máximo para desenvolver e manter uma alta e duradoura performance ambiental em seus
veículos. No entanto, a qualidade, tipo e disponibilidade dos combustíveis, ate certo ponto,
direciona os desenvolvimentos de motores e um fator importante a se considerar na garantia
de qualidade dos produtos finais.
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Consumo mundial por tipo de combustível
A gasolina é responsável por 50% e diesel 30% do consumo de combustíveis fosseis

pelo setor de transporte.
O restante é dividido entre o querosene, óleo, gás e outros. Três-quartos são

consumidos em transporte terrestre em rodovias, enquanto aviação, (transporte marítimo) e
trens a diesel respondem pelo restante.

Gasolina
A gasolina é uma mistura de várias centenas de hidrocarbonetos que entram em

ebulição a temperaturas entre 0°C e 220°C.
A gasolina constitui-se dentre outros, de 1 a 5% de benzeno, substância prejudicial à

saúde e de ocorrência restringida nos locais de trabalho conforme a legislação de cada país.
Apresenta também 10% de óleofinas, que são hidrocarbonetos reativos (reativo e o termo que
se dá à substâncias que facilmente se reagem com outras).

Benzenos e óleofinas leves tornam o vapor de gasolina prejudicial a saúde, embora
este impacto contabilize uma pequena fração dos impactos ambientais totais associados ao
combustível. O maior efeito ambiental da gasolina e resultado de sua combustão, que gera o
monóxido de carbono, gás carbônico, hidrocarbonetos reativos e óxidos de nitrogênio.

Diesel
O óleo diesel é produzido a partir da destilação do óleo não refinado e suas

características dependem do mesmo. Isto inclui ponto de ignição e, até certo ponto, a
concentração de enxofre, embora o processo de sulfurizacao seja bastante comum em
refinarias, possibilitando a retirada, se necessário, quase que completa do enxofre. A
concentração de enxofre no diesel é normalmente maior do que a da gasolina. A combustão e
mais eficiente em um motor diesel, e o combustível é em grande parte transformado em gás
carbônico e água. As emissões de monóxido de carbono e hidrocarbonetos são mais baixas
do que na combustão da gasolina. Entretanto, partículas e óxido de nitrogênio representam
um problema neste tipo de combustão Complementarmente, estas emissões estão inter-
relacionadas e associadas a tecnologia do motor. Se a emissão do NO é reduzida, haverá um
aumento no consumo do combustível e na emissão de partículas.

Querosene
Produzido a partir destilação de óleo não refinado, o querosene constitui-se de

hidrocarbonetos aromáticos, naftalenos e parafinicos. É utilizado em turbinas - desde barcos
ate aviões à jato. O querosene também é usado como solvente, embora a aviação seja sua
maior aplicação.

Vantagens (+) e desvantagens(-) de diferentes combustiveis em comparação com a
gasolina

Combustível Custo
 Veículo

Custo
Trabalho

Potência emissões Co2 Infra
Estrutura

Gasolina 0 0 0 0 0 Ok
Diesel + - ++ - + OK
GNC/G
NL

+ -- --/- +++ + Limitado

GLP + - - + 0 Limitado
Biogás -- -- -- + +

+
+

Limitado
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Etanol**
*

-- 0 - 0 +
+

Não
existente

Metanol - - -- ++ - Não
existente

RME - - 0 + +
+
+

Limitado

DME*** - -- - ++ - Não
existente

Hidrogê
nio

--- --- ---- ? ? Não
existente

Eletrecid
ade

+ ---- ---- ? ? Ok/limitado

Células
combust
ível

? ----- 0/- ? ?

*Custo de produção atual na Europa • ** Com base na produção e utilização • *Matéria
prima fóssil

Combustíveis alternativas
A Volvo avalia combustíveis com base em quatro critérios:

• A cadeia de produção deve ser energeticamente eficiente, ou seja, quanto menor a
energia necessária na produção do combustível melhor;

• Deve-se contabilizar as emissões em todo o ciclo de vida do combustível, ou seja, se
o processo de produção e transporte do combustível gera emissões ou não.

• O combustível deve ser economicamente viável em longo prazo, sem a necessidade
de subsidios;

• Deve haver boa disponibilidade e distribuição;
Com isso, a avaliação da Volvo é de que o metano é a alternativa mais promissora a

curto e médio prazo. Em longo prazo, DME pode se tornar uma alternativa ao diesel.
Tanto o metano como o DME podem ser produzidos a partir de material renovável.
Metano é o principal constituinte do gás natural e do biogás. Embora sendo um

combustível fóssil, o gás natural produz níveis baixos de emissões atmosféricas prejudiciais
ao meio ambiente e saúde, e suas emissões de dióxido de carbono são menores que as da
gasolina. A disponibilidade mundial deste combustível e satisfatória. Complementarmente, o
gás natural pode ainda ser utilizado na produção de metanol e DME.

O suprimento de gás natural pode ainda ser complementado pelo biogás, combustível
renovável produzido em pequena escala nos dias de hoje e que pode ser utilizado da mesma
forma que gás natural e no mesmo sistema de motor.

Já existem vários outros combustíveis alternativos. Alguns já em uso outros ainda em
fase de pesquisa. Alguns deles tornar-se-ão importantes como complemento ao diesel ou
gasolina.

GNC
-  Baixa concentração de energia;
-  Sistema complexo de combustível;
-  Infra-estrutura limitada/inexistente;
-  Matéria prima fóssil;
- Boa disponibilidade;
- Baixas emissões;
- Baixo co2.
O gás natural comprimido é um excelente substituto para a gasolina em motores de
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ciclo-Otto, embora este seja menos eficiente que o ciclo-Diesel.
O gás natural deverá, portanto, ser visto como combustível complementar em

transportes locais e regionais, onde a redução de emissões prejudiciais a saúde faz-se
necessária.

Biogás
- Combustível renovável;
-  Baixa emissão;
-  Pode ser distribuído no mesmo sistema do GNC;
-  Não acrescenta CO2 no ecossistema.

Assim como o gás natural, o biogás é produto da decomposição de matéria orgânica. A
produção no futuro será local, demandando um sistema de distribuição diferente do utilizado
para gás natural.

Atualmente, metano escapa de aterros e contribui para o efeito estufa, e, portanto sua
utilização minimizaria este problema ambiental.

Gás liquefeito de petróleo
-  Emissões um pouco menores;
-  Disponibilidade local boa;

-  Matéria prima fóssil;
-  Disponibilidade global limitada.
O GLP é um subproduto dos processos de refine de petróleo e extração de gás natural.

Embora de disponibilidade geral limitada, e abundante em alguns paises como Holanda,
Inglaterra e França. E uma alternativa para a gasolina em motores de ciclo Otto.

DME
- Baixo NOx e particulados;
-  Pode ser produzido a partir de matéria-prima renovável;
-  Excelente substituto para o diesel;
- Baixo ruído;
- Deve ser manipulado a altas pressões sistema de combustível complexo ainda não

produzido comercialmente;
- Tecnologia insuficientemente desenvolvida nenhuma infra-estrutura ate o presente,

apenas a partir de matéria prima fóssil.

DME é um novo combustível que ainda se encontra em fase de desenvolvimento.
Atualmente produzido a partir do gás natural, poderá no futuro ter origem em material orgânico.
É uma alternativa ao diesel e pode apresentar grande potencial em longo prazo. E adequado a
veículos pesados, motores industriais, motores marítimos. Pode ainda ser uma solução atrativa
para veículos leves a diesel.

- Esteres vegetais;
- Renovável;
- Funciona em motores diesel;
- Disponibilidade extremamente limitada Cultivo em larga escala apresenta impactos

ambientais;
- Maiores níveis de Nox Instável.

O RME e outros óleos vegetais são produzidos a partir da soja, amendoim, girassol, e
outras sementes. O cultivo normalmente exige bom clima e qualidade de solo, bem como
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fertilizantes e pesticidas. Produção em grande escala pode conflitar com a demanda de
alimentos.

Do ponto de vida de ciclo de vida, óleos vegetais são piores que o diesel com exceção
a um aspecto - são renováveis.

Etanol
- Matéria prima renovável;
- Menor emissão de NOx e particulados do que o diesel;
- Energeticamente pouco eficiente;
-  Emissões considerando todo o ciclo de vida são iguais ou maiores que o diesel;
- Produz emissões de aldeídos;
-  Absorve água;
- O etanol é produzido a partir de materiais orgânicos fibrosos. A disponibilidade de

matéria prima compete com a produção de alimentos, limitando a produção em grande
escala.

Metanol
- Pode ser produzido do gás natural e biomassa
- Menor eficiência energética
- Atualmente de origem fóssil
- Emissões de formaldeidos
- Corrosão
- Absorve água
- Tóxico
- O metanol é mais tóxico que o etanol ou gasolina, e queima com uma chama invisível

que aumenta os riscos da manipulação e armazenagem. Suas emissões em um motor de
ciclo Otto são comparáveis as da gasolina. Num motor diesel, o metanol produz menores
emissões de NOx e partículas. Pode ser produzidos a partir de materiais orgânicos fibrosos
tipo madeira com uma eficiência energética satisfatória.

Misturas de combustíveis
Motores à gasolina podem rodar com uma mistura contendo 10% de etanol. Esta

condição pode ser considerada como uma alternativa ao etanol puro. A Volvo não recomenda
esta mistura em função da agressividade imposta a certos materiais e componente.

Veículos pesados a diesel podem tolerar uma adição de 5% de RME no combustível.
No entanto, como os níveis de NOx aumentam com o uso do RME, considerações ambientais
são contrarias ao uso desta mistura.

Diesel também pode ser usado em uma mistura com álcool, embora os motores
tenham que ser adaptados para esta configuração. Isto torna o combustível mais inflamável,
aumentado os riscos do armazenamento e manipulação.

Biogás pode ser produzido a partir de colheitas especificas, lixo orgânico e esterco. Um
hectare plantado e necessário como base para se produzir biogás suficiente para que um
carro de passeio rode 15.000 km. A mesma quantidade pode ser produzida através da
fermentação do esterco produzido por oito vacas durante um ano, as quais necessitariam de
10 hectares de pasto para este fim.

Sistemas de Transporte mais Eficientes geram os Benefícios Ambientais
O que a Volvo Mobility Systems está fazendo?

Em 1998 foi criada a Volvo Mobility Systems - uma nova unidade de negócio cuja
proposta e de cooperar com autoridades regionais e urbanas do mundo no desenvolvimento
de sistemas seguros, eficientes e limpos de transporte de passageiros e cargas.

Esta nova unidade possui o papel de coordenação de projetos de uma forma ampla,



TRANSPORTE VOLUME II 128

com acesso as diferentes áreas de excelência e conhecimento presentes nas diferentes
unidades de negócio da Volvo. Além de oferecer veículos individualmente adaptados às
necessidades dos clientes, Volvo Mobility Systems emprega uma rede de contatos externos
para desenvolver pacotes de financiamento e colabora com o desenvolvimento de infra-
estrutura como, por exemplo, sistemas de distribuição de combustível. A empresa iniciou
suas atividades em 1999.

Demanda por compartilhamento de veículos
Nos últimos anos, várias cidades européias vem desenvolvendo e retomando sistemas

de compartilhamento e pool de automóveis. A filiação a estas cooperativas de automóveis
vem crescendo rapidamente na Alemanha e Suíça, e uma organização européia foi formada
para este fim, chama-se European Car Sharing. Nas cooperativas alémãs e cobradas uma
quantia fixa, que da acesso a um sistema completo com carros, serviço de reserva 24hr e
uma estrutura de administração e organização de serviços. Os membros pagam somente
pelo tempo e distância utilizados.

Na Holanda surge uma infra-estrutura para reserva e estacionamento de veículos. A
autoridade Rodoviária Holandesa prove estacionamentos espalhados pelo pais para aqueles
que se dispõem a compartilhar o veículo.

As cooperativas foram formadas a princípio por razões ambientais. Na Suécia existem
sistemas similares em Orebro e Gotemburgo.

A Volvo está envolvida em um projeto em Gotemburgo com o propósito de estabelecer
um pool de carros em uma área ocupada por diversas empresas, que usariam os veículos
para viagens a negócio. Isto possibilitaria aos funcionários utilizarem o sistema público de
transporte mesmo que necessitando de um carro para visitas a negócio.

Tecnologia da informação muda os padrões de viagem
Computadores e tecnologia de informação vem sofrendo rápidos avanços nos últimos

anos. Hoje e perfeitamente possível para muitos trabalhadores de escritório, trabalhar em
casa.

Serviços de telefonia sofisticados, computadores pessoais ligados a redes e banco de
dados por linhas telefônicas, fax, e-mail, vídeo e tele confêrencias, abriram um leque de
novas possibilidades para as pessoas escolherem seu local de trabalho.

Muitas viagens hoje se tornaram desnecessárias devido ao telefone e às vídeos
conferências. E espera-se que este fenômeno tenha abrangência ainda maior no futuro.

A tecnologia da informação tem o potencial para reduzir o volume total de transporte.

Metrô de superfície
Em 1970, a cidade de Curitiba decidiu implementar uma rede vias de mão única

exclusivas para ônibus. A cidade é atualmente servida por ônibus Volvo capazes de
acomodar 175 passageiros. O projeto dos pontos de ônibus diminuiu sensivelmente o tempo
de espera e embarque. Os passageiros entram diretamente nos ônibus, de uma plataforma
coberta. O sistema é chamado de metrô de superfície e exigiu 1 % do investimento que seria
necessário para um sistema subterrâneo de mesma ordem. O sistema transporta mais de
meio milhão de passageiros por dia. Para aumentar a eficiência e reduzir o impacto
ambiental, uma nova geração de ônibus vem sendo produzida. Estes podem levar ate 270
passageiros. Os cálculos ilustram as vantagens ambientais deste tipo de sistema em grandes
cidades. Aproximadamente 4.000 carros são necessários para transportar 10.000 pessoas
por um quilômetro. Em fila, eles ocupariam 20.000 m, ou seja, 48.000m2 de espaço de rua. A
velocidade média de tráfego em São Paulo é de 10 km/h. Se estas pessoas, no entanto,
pegassem o ônibus, poderiam ser transportadas por 37 ônibus articulados ocupando 1/20 da
rua, a uma velocidade média de 20km/h. Neste exemplo, os carros consumiriam 400 litros de
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gasolina comparados com 37 dos ônibus. Menor consumo é uma das principais razões para a
melhoria na qualidade do ar obtida com o metrô de superfície. Bogotá, Buenos Aires e Rio de
Janeiro também pretendem testar este tipo de solução em seus sistemas públicos de
transporte.

O mesmo conceito de sistema vem sendo utilizado em São Paulo, com 24 articulados
Volvo, e, em Goiânia, com 92. Isto sem contar iniciativas similares em outras cidades, como
Porto Alegre, por exemplo.

A localização exerce papel fundamental na determinação da quantidade de transporte
necessária para se suprir a movimentação inerente a produção em um dado mercado. As
ilustrações acima mostram a distâncias de transporte envolvidas na distribuição de
mercadorias do local de produção e de três outras centrais.

Transporte combinado

Atualmente, uma cadeia de diferentes meios de transporte e normalmente utilizados
para movimentar mercadorias. Isto significa que um contêiner pode ser carregado
diretamente do caminhão para o navio, do navio para o trem, do trem para o caminhão, sem
que seja necessário dividir. a carga e recarregá-la em menores volumes. Tráfego combinado
e uma forma de utilizar as vantagens de diversos meios de transporte na movimentação de
uma mesma carga.

Dynafleet
Dynafleet é um sistema de informação de tráfego desenvolvido pela Volvo para

economizar o tempo e dinheiro de empresas transportadoras através de economia de
combustível e otimização de carga transportada.

O Dynafleet reduz o consumo de combustível e o impacto ambiental para um
mesmo trabalho de transporte, pois torna as operações mais eficientes. Isto e obtido com
a transmissão e recepção de informações entre o caminhão e uma central de tráfego, a
qual identifica a localização de cada veículo, seu destino, e carga que transporta. Uma
nova carga pode ser alocada para o caminhão disponível mais próximo em termos de
tempo e distância

Já implementado na Europa, lá o motorista pode receber informações de tráfego
sobre todo o continente. Mapas e informações são transmitidos nos computadores da
cabina, possibilitando ao motorista selecionar o melhor caminho, evitando locais de
acidente e manutenção de pista.

O sistema também armazena informações sobre o consumo do veículo, velocidade
média, rotação do motor e outros parâmetros. Com isso serviços e manutenções são
otimizados

Usado adequadamente, o dynaflet pode aumentar eficiência, reduzir consumo e
emissões m 5 a 10%.

Cálculos ambientais

A Volvo Transporte esta desenvolvendo programa de cálculos ambientais com a
intenção de compatibilizar ambientalmente seu próprio sistema de transporte e medir se
metas ambientais foram alcançadas. Incluindo informações sobre transportadores, veículos,
cargas, distâncias e emissões; o programa possibilita calcular as emissões associadas ao
transporte de peças e produtos realizados pela Volvo. Diferentes meios de transporte podem
ser avaliados e comparados do ponto de vista ambiental. Cálculos demonstram que as
emissões de C02, NOx e SO^ com origem nas atividades de transporte da Volvo é maior do
que a de suas fábricas.
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Dois métodos para fazer o transporte mais eficiente

Fazer o transporte mais eficiente também representa benefícios ambientais. Realizar a
mesma atividade de transporte usando menos combustível é benéfico tanto financeiro como
ecologicamente. O objetivo é o de organizar as movimentações da origem para o destino de
forma que a distância total percorrida seja a menor possível.

Isto pode ser conseguido de duas formas: utilizando-se de terminais de carga ou de
anéis viários e contornos.

13  LOGÍSTICA REVERSA

Uma visão sobre os conceitos básicos e as práticas operacionais
Introdução

Usualmente, pensamos em logística como o gerenciamento do fluxo de materiais
desde seu ponto de aquisição até o seu ponto de consumo. No entanto, existe também um
fluxo logístico reverso, do ponto de consumo ate o ponto de origem, que precisa ser
gerenciado.

Esse fluxo logístico reverso é comum para uma boa parte das empresas. Por exemplo,
fabricantes de bebidas têm de gerenciar todo o retorno de embalagens (garrafas) dos pontos
de venda até seus centros de distribuição. As siderúrgicas usam como insumo de produção,
em grande parte, a sucata gerada por seus clientes e, para isso, usam centros coletores de
carga. A indústria de latas de alumínio e notável no seu grande aproveitamento de matéria-
prima reciclada, tendo desenvolvido meios inovadores na coleta de latas descartadas.

Existem ainda outros setores da indústria nos quais o processo de gerenciamento da
logística reversa e mais recente, como na indústria de eletrônicos varejo e automobilística.
Esses setores também têm de lidar com o fluxo de retorno de embalagens, de devoluções de
clientes ou do reaproveitamento de materiais para produção.

Este não é nenhum fenômeno novo e exemplo como o do uso de sucata na produção e
reciclagem de vidro tem sido praticados ha bastante tempo. Por outro lado, tem-se observado
que o escopo e a escaladas das atividades de reciclagem e reaproveitamento de produtos e
embalagens tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. Algumas das causas para
isso são discutidas a seguir.

Questões ambientais
Existe uma clara tendência de a legislação ambiental caminhar no sentido de tomar as

empresas cada vez mais responsáveis por todo o ciclo de vida de seus produtos. Isso
significa ser legalmente responsável pelo seu destino após a entrega dos produtos aos
clientes e pelo impacto que estes produzem no meio ambiente.

Um segundo aspecto diz respeito ao aumento da consciência ecológica dos
consumidores, que esperam que as empresas reduzam os impactos negativos de sua
atividade de no meio ambiente. Isso tem gerado ações por parte de algumas empresas que
visam comunicar ao público uma imagem institucional "ecologicamente correta".

Concorrência - Diferenciação por serviço
Os varejistas acreditam que os clientes valorizam as empresas que possuem políticas

mais liberais de retorno de produtos. Essa e uma vantagem percebida na qual os
fornecedores ou varejistas assumem os, riscos pela existência de produtos danificados. Isso
envolve, é claro, uma estrutura para recebimento, classificação e expedição “de produtos
retornados”.

Esta é uma tendência que se reforça pela existência de legislação defesa dos
consumidores, garatindo-lhes o direito de devolução ou troca.
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Redução de custo

A iniciativa relacionada à logística reversa tem trazido consideráveis retornos para as
empresas.  Economias com a utilização de embalagens retornáveis ou com o
reaproveitamento de materiais para produção têm trazido ganhos que estimulam cada vez
mais novas iniciativas.

Além disso, os esforços em desenvolvimento e melhorias nos processos de logística
reversa podem produzir também retornos consideráveis, que justificam os investimentos
realizados.

Nas seções seguintes desse texto, serão apresentados conceitos básicos relacionados
à logística reversa e discutidos alguns dos fatores críticos que influenciam a eficiência dos
processos a ela relacionados.

O processo de logística reversa e o conceito de ciclo de vida

Por trás do conceito de logística reversa está um conceito mais amplo, que é o do "ciclo
de vida". A vida de um produto, do ponto de vista logístico, não termina com sua entrega ao
cliente. Produtos se tornam obsoletos, danificados, ou não funcionam e devem retomar ao
seu ponto de origem para serem adequadamente descartados, reparados ou
reaproveitados.

Do ponto de vista financeiro, fica evidente que além dos custos de compra de matéria-
prima de Produção, de armazenagem e estocagem, o ciclo de vida de um produto inclui
também outros custos que estão relacionados a todo o gerenciamento do seu fluxo reverso.
Do ponto de vista ambiental, esta é uma forma de avaliar qual o impacto de um produto
sobre o meio ambiente durante toda a sua vida. Essa abordagem sistêmica e fundamental
para planejar a utilização dos recursos logísticos de forma a contemplar todas as etapas do
ciclo de vida dos produtos.

Nesse contexto, podemos então definir logística reversa como sendo o processo de
planejamento, implementação e controle do fluxo de matéria-prima estoque em processo e
produtos acabados (e seu fluxo de informação) do ponto de consumo ate a ponta de origem
com o objetivo de recapturar valor ou realizar um descarte adequado.

O processo de logística reversa gera materiais reaproveitados que retornam ao
processo tradicional de suprimento, produção e distribuição.

Esse processo é geralmente composto por um conjunto de atividades que uma
empresa realiza para coletar, separar, embalar e expedir itens usados, danificados ou
obsoletos dos pontos de consumo até os locais de reprocessamento, revenda ou de
descarte.

Existem variantes com relação ao tipo de reprocessamento que os materiais podem
ter, dependendo das condições em que estes entram no sistema de logística reversa. Os
materiais podem retornar ao fornecedor quando houver acordos nesse sentido; podem ser
revendidos se ainda estiverem em condições adequadas de comercialização; podem ser
recondicionados, desde que haja justificativa econômica; podem ser reciclados se não
houver possibilidade de recuperação.

Todas essas alternativas geram materiais reaproveitados, que entram de novo no
sistema logístico direto. Em último caso, o destino pode ser o seu descarte final.

Caracterização da logística reversa

A natureza do processo de logística reversa, ou seja, quais as atividades que serão
realizadas, depende do tipo de material e do motivo pelo qual estes entram no sistema. Os
materiais podem ser divididos em dois grandes grupos: produtos e embalagens. No caso
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de produtos, os fluxos de logística reversa se darão pela necessidade de reparo,
reciclagem, ou porque, simplesmente, os clientes os retornam.

A tabela 1 abaixo mostra taxas de retorno devido a clientes, típicas de algumas
indústrias. Note que as taxas de retorno são bastante variáveis por indústria é que, em
algumas delas, como na venda por catálogos o gerenciamento eficiente do fluxo reverso é
fundamental para o negócio.

Indústria
Percentual de retorno

Vendas por catálogos 18 - 35 %
Computadores 10 – 20%
Impressoras 4 – 8 %
Peças automotivas 4 – 6 %
Produtos eletrônicos 4 – 5 %

Tabela 1 – Percentual de retorno de produtos.

O fluxo reverso de produtos também pode ser usado para manter os estoques
reduzidos, diminuindo o risco com a manutenção de itens de baixo giro. Esta é uma prática
comum na indústria fonográfica. Como essa indústria trabalha com grande número de itens
e de lançamentos, o risco dos varejistas ao adquirir estoque se torna muito alto. Para
incentivar a compra de todo o mix de produtos, algumas empresas aceitam a devolução de
itens que não tiverem bom comportamento de venda. Embora esse custo da devolução seja
significativo, acredita-se que as perdas de vendas seriam bem maiores caso não se
adotasse essa prática.

No caso de embalagens, os fluxos de logística reversa acontecem basicamente em
função da sua reutilização ou devido a restrições legais, como na Alemanha, por exemplo,
que impede seu descarte no meio ambiente. Como as restrições ambientais no Brasil com
relação à embalagens de transporte não são tão rígidas, a decisão sobre a utilização de
embalagens retornáveis ou reutilizáveis se restringe aos fatores econômicos.

Existe uma grande variedade de contêineres e embalagens retornáveis, mas que tem
um custo de aquisição consideravelmente maior que as embalagens oneway. Entretanto,
quanto maior o número de  vezes que se usa a embalagem retornável, menor o custo por
viagem, que tende a ficar menor que o custo da embalagem oneway.

Fatores críticos que influenciam a eficiência do processo de logística reversa

Dependendo de como o processo de logística de reverso é planejado e controlado,
este terá uma maior ou menor eficiência. Alguns fatores identificados como sendo críticos e
que contribuem positivamente para o desempenho do sistema de logística reversa são
comentados a seguir:

Bons Controles
de Entrada

Processos
Mapeados
e Formalizados

Ciclo de Tempo
Reduzido

Sistema de
Informação
Acurados

Rede
Logística
Planejada

Relações
Colaborativas
Entre Clientes
e Fornecedores
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Fatores críticos para a eficiência do processo de logística reversa

• Bons controles de entrada
No início do processo de logística reversa, é preciso identificar corretamente o

estado dos materiais que retornam para que estes possam seguir o fluxo reverso correto
ou mesmo impedir que materiais que não devam entrar no fluxo o façam. Por exemplo,
identificando produtos que poderão ser revendidos, produtos que poderão ser
recondicionados ou que terão de ser totalmente reciclados.

Sistemas de logística reversa que não possuem bons controles de entrada
dificultam todo o processo subseqüente, gerando retrabalho. Podem também se fonte de
atritos entre fornecedores e clientes pela falta de confiança sobre as causas dos
retornos. Treinamento de pessoal e questão-chave para a obtenção de bons controles
de entrada.

• Processos padronizados e mapeados

Uma das maiores dificuldades na logística reversa e que ela e tratada como um
processo esporádico, contingencial, e não como um processo, regular. Ter processos
corretamente mapeados e procedimentos formalizados e condição fundamental para se
obter controle e conseguir melhorias.

• Tempos de ciclo reduzidos

Tempo de ciclo se refere ao tempo entre a identificação da necessidade de
reciclagem, disposição ou retorno de produtos e seu efetivo processamento. Tempos de
ciclo longos adicionam custos desnecessários porque atrasam a geração de caixa (pela
venda de sucata, por exemplo) e ocupam espaço, dentre outros aspectos.

Fatores que levam a altos tempos de ciclo são controles de entrada ineficientes,
falta de estrutura (equipamentos, pessoas) dedicada ao fluxo reverso e falta de
procedimentos claros para tratar as "exceções" que são, na verdade, bastante freqüentes.

• Sistemas de informação

A capacidade de rastreamento de retornos, medição dos tempos de ciclo, medição
do desempenho de fornecedores (avarias nos produtos, por exemplo) permite obter
informação crucial para negociação, melhoria de desempenho e identificação de abusos
dos consumidores no retorno de produtos. Construir ou mesmo adquirir esses sistemas de
informação e um grande desafio. Praticamente inexistem no mercado sistemas capazes
de lidar com o nível de variações e flexibilidade exigida pelo processo de logística reversa.

• Rede logística planejada

Da mesma forma que no processo logístico direto, a implementação de processos
logísticos reversos requer a definição de uma infra-estrutura logística adequada para lidar
com os fluxos de entrada de materiais usados e fluxos de saída de materiais processados.
Instalações de processamento e armazenagem e sistemas de transporte devem ser
desenvolvidos para ligar de forma eficiente os pontos de consumo onde os materiais
usados devem ser coletados até as instalações onde serão utilizados no futuro.

Questões de escala de movimentação e até mesmo falta de correto planejamento
podem fazer com que as mesmas instalações usadas no fluxo direto sejam utilizados no
fluxo reverso, o que nem sempre é a melhor opção.
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Instalações centralizadas dedicadas ao recebimento, separação, armazenagem,
processamento, embalagem e expedição de materiais retornados podem ser uma boa
solução, desde que haja escala suficiente.

• Relações colaborativas entre clientes e fornecedores

No contexto dos fluxos reversos que existem entre varejistas e indústrias, onde
ocorrem devoluções causadas por produtos danificados, surgem questões relacionadas
ao nível de confiança entre as partes envolvidas. São comuns conflitos relacionados à
interpretação de quem é a responsabilidade sobre os danos causados aos produtos.

Os varejistas tendem a considerar que os danos são causados por problemas no
transporte ou mesmo por defeitos de fabricação. Os fornecedores podem suspeitar que
está havendo um abuso por parte do varejista ou que isto e conseqüência de um mal
planejamento. Em situações extremas, isso pode gerar disfunções como a recusa para
aceitar devoluções, o atraso para creditar as devoluções e a adoção de medidas de
controle dispendiosas.

Fica claro que práticas mais avançadas de logística reversa só poderão ser
implementadas se as organizações envolvidas desenvolverem relações mais
colaborativas.

Conclusão

A logística reversa é ainda, de maneira geral, uma área com baixa prioridade. Isso
se reflete no pequeno número de  empresas que tem gerencias dedicadas ao assunto.
Pode-se dizer que estamos em um estado inicial no que diz respeito ao desenvolvimento
das práticas de logística reversa. Essa realidade, como vimos esta mudando em resposta
as pressões externas, como um maior rigor da legislação ambiental, a necessidade de
reduzir custos e a necessidade de oferecer mais serviços por meio de políticas de
devolução mais liberais.

Essa tendência deverá gerar um aumento do fluxo de carga reverso e, e claro, de
seu custo. Por conseguinte, serão necessários esforços para aumento de eficiência com
iniciativas para melhor estruturar os sistemas de logística reversa. Deverão ser aplicados
os mesmos conceitos do planejamento do fluxo logístico direto, tais como estudos de
localização de instalações e aplicações de sistemas de apoio à decisão (roteirizarão.
Programação de entregas, etc.).  j

Isto requer vencer desafios adicionais, vista ainda a necessidade básica de
desenvolvimento de procedimentos padronizados para a atividade de logística reversa.
Principalmente quando nos referimos à relação indústria-varejo, notamos que este é um
sistema caracterizado predominantemente pelas exceções, mais que pela regra. Um dos
sintomas dessa situação é praticamente a inexistência de sistemas de informação
voltados para o processo de logística reversa.

Um tópico a ser explorado em outra oportunidade diz respeito à utilização de
prestadores de serviço no processo de logística reversa. Como esta e uma atividade na
qual a economia de escala e fator relevante e os volumes do fluxo reverso são ainda
pequenos, uma opção viável se da pela terceirização. Já é comum no Brasil à operação
de empresas que prestam serviço de gerenciamento do fluxo de retorno de paletes. Se
considerarmos o escopo mais amplo da logística reversa, existe espaço também para
operadores que prestam serviços de maior valor agregado como o rastreamento e o
reprocessamento de produtos usados.
TECNOLOGÍSTICA, Editora Publicare, 2002: p.46 – 47 – 48 – 49 –
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14. PORTARIA  Nº  540,  DE  2  DE  OUTUBRO  2002
Aprova as Instruções Gerais para a Importação e Exportação Direta de Bens e Serviços
(IG 10-32).

O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da competência que lhe é
conferida pelo art. 30, inciso VI, da Estrutura Regimental do Ministério da Defesa,
aprovada pelo Decreto nº 3.466, de 17 de maio de 2000, e de acordo com o que propõe a
Secretaria de Economia e Finanças, ouvido o Estado-Maior do Exército, resolve:

Art. 1º Aprovar as Instruções Gerais para a Importação e Exportação Direta
de Bens e Serviços (IG 10-32), que com esta baixa.

Art. 2º Determinar que o Estado-Maior do Exército e a Secretaria de
Economia e Finanças adotem, em suas áreas de competência, as medidas decorrentes.

Art. 3º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4º Revogar a Portaria Ministerial nº 625, de 2 de outubro de 1998.

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DIRETA DE
BENS E SERVIÇOS  -  (IG 10-32)

ÍNDICE  DOS  ASSUNTOS

Art.
CAPÍTULO I -DA FINALIDADE..1º
CAPÍTULO II - DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS2º/4º
CAPÍTULO III - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES5º/6º
CAPÍTULO IV - DOS CONCEITOS BÁSICOS..7º
CAPÍTULO V - DAS RESPONSABILIDADES..8º
CAPÍTULO VI - DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS9º/14

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º As presentes Instruções Gerais (IG) têm como finalidade regular a
importação e a exportação direta de bens e serviços no âmbito do Comando do Exército,
de acordo com o que prescrevem a legislação brasileira e a prática comercial
internacional.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 2º As atividades de registro, acompanhamento e controle das operações
de comércio exterior são integradas médiante fluxo único, computadorizado, de
informações no Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), instituído pelo
Decreto nº 660, de 25 de setembro de 1992.

Art. 3º As atividades de importação e exportação de bens e serviços pelos
órgãos do Comando do Exército serão exercidas, obrigatoriamente, por intermédio das
funções constantes do SISCOMEX e de acordo com estas Instruções.

§ 1º Os órgãos do Comando do Exército, que exercem as atividades de
importação de bens e serviços, são denominados órgãos importadores (OI).
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§ 2º As exportações do Comando do Exército, a princípio, serão executadas
pelo 1º Depósito de Suprimento/Centro de Importação e Exportação de Material (1º D
Sup/CIEM), podendo os órgãos gestores, esporadicamente, atuarem como órgãos
exportadores.

Art. 4º Os OI e os órgãos exportadores deverão observar as instruções
baixadas pelos órgãos federais responsáveis pelo processamento das operações de
importação e de exportação no SISCOMEX.

CAPÍTULO III
DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

Art. 5º Da administração pública federal:

I - Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), do Ministério do
Desenvolvimento, da Indústria e Comércio Exterior (MDIC);

II - Secretaria da Receita Federal (SRF), do Ministério da Fazenda (MF); e

III - Banco Central do Brasil (BACEN).

Art. 6º Do Comando do Exército:

I - Gabinete do Comandante do Exército (Gab Cmt Ex) - como órgão
responsável pela supervisão das importações a serem realizadas pelas entidades
vinculadas ao Comando do Exército e como OI;

II - Estado-Maior do Exército (EME) - como Órgão de Direção Geral e OI;

III - Secretaria de Economia e Finanças (SEF) - como órgão de coordenação
e controle;

IV - Órgãos Gestores (OG) - como OI e, excepcionalmente, como órgãos de
recebimento e desembaraço alfandegário de material ou órgãos exportadores;

V - Comissão do Exército Brasileiro em Washington (CEBW) - como órgão
de execução; e

VI - 1º D Sup/CIEM - como órgão de recebimento e desembaraço
alfandegário de material ou órgão exportador.

CAPÍTULO IV
DOS CONCEITOS BÁSICOS

Art. 7º Para fins destas Instruções considera-se:

I - Aviso de Saque - documento enviado pelo tomador do empréstimo à
instituição financeira contratada, contendo a data do saque, o valor da operação e o
número da conta em que o pagamento deve ser efetuado;

II - Contrato de Câmbio - documento firmado entre o comprador e o vendedor
de moeda estrangeira, médiante a entrega ou o recebimento de moeda nacional, sendo
obrigatório em todas as operações de conversão de moedas no País, e a  sua
oficialização se dá com o registro no Sistema do Banco Central (SISBACEN);

III - Contrato Financeiro - acordo financeiro firmado entre uma instituição
financeira no exterior e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN/MF), com
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objetivos como financiamento de projetos, aquisição de mercadorias, prestação de
serviços ou pagamento de seguros;

IV - Contrato Comercial - acordo comercial firmado entre o OI ou a CEBW e
o fornecedor, com o objetivo de importar bens ou serviços;

V - Declaração de Importação (DI) - documento eletrônico exigido pelo
SISCOMEX para dar início ao despacho aduaneiro, compreendendo o conjunto de
informações gerais correspondentes a  uma determinada operação de importação,
incluindo, também, informações sobre as condições de pagamento;

VI - Depósito Especial Alfandegado (DEA) – é a instalação, aprovada pelo
Exército Brasileiro e habilitada pela SRF, colocada à disposição da contratada e destinada
a estocar itens de suprimento importados, quer de propriedade desta ou de
subfornecedores/subcontratados, para exclusiva utilização pela contratante;

VII - Invoice (Fatura Comercial) - documento emitido pelo vendedor no
exterior para o comprador, contendo todas as características da transação comercial
efetuada;

VIII - Licença de Importação (LI) - autorização eletrônica obtida previamente
à importação pelos OI junto à SECEX, via módulo específico do SISCOMEX, que permite
a entrada de materiais/mercadorias no País, quando estes estiverem sujeitos a controles
especiais pelo órgão licenciador;

IX - Operação de Crédito Externa (OCE) - compromisso financeiro assumido
com organismo financeiro internacional, ajustado por intermédio de contrato, com
pronunciamento prévio e expresso dos órgãos federais competentes, com a finalidade de
financiamento para aquisições de bens e serviços;

X - Processo de Compra (PC) - conjunto de expedientes, elaborados pela
CEBW, relativos ao processo das aquisições, englobando documentos desde o
levantamento dos preços até a remessa ao destinatário do material constante dos quadros
de importação (QI), sendo que cada QI pode dar origem a um ou mais PC, cabendo à
CEBW estabelecer os números dos PC e informar aos OI;

XI - Programação Financeira Aprovada (PFA) – é o desembolso de
numerário a ser realizado de acordo com o aprovado para cada OG;

XII - Quadro de Importação (QI) - documento de responsabilidade do OI,
contendo informações sobre os bens ou serviços a serem importados;

XIII - Registro de Operação Financeira (ROF) - registro prévio à importação,
realizado no SISBACEN, para operações de financiamento externo com prazos de
pagamento superiores a 360 d.d., junto a instituições financeiras ou a organismos
internacionais; e

XIV - SISCOMEX – instrumento administrativo que integra as atividades de
registro, acompanhamento e controle das operações de comércio exterior, mediante fluxo
único, computadorizado, de informações;

CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES
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Art. 8º Das responsabilidades dos órgãos a que se refere o art. 6º destas
Instruções:

I – EME:

a) programar, após a aprovação do orçamento, a alocação dos valores
destinados às aquisições de bens e serviços no exterior por parte dos OI; e

b) autorizar a instituição com a qual foi estabelecido o contrato financeiro, no
exterior, a transferir os recursos financeiros para a CEBW ou diretamente ao fornecedor,
conforme o caso, quando a despesa com a importação se tratar de OCE a seu cargo, por
intermédio do documento “Aviso de Saque”;

II – SEF:

a) coordenar e controlar o processo de importação direta de bens e serviços,
no âmbito do Comando do Exército e baixar instruções reguladoras, com base nestas IG;

b) remeter para a CEBW, em dólares americanos, mediante operação de
câmbio contratada junto ao Banco do Brasil S/A ou a instituição financeira credenciada, os
recursos financeiros solicitados pelos OI, para atender aos pagamentos de suas
importações, de acordo com a PFA, e informar o número do contrato de câmbio ao OI e
ao 1º D Sup/CIEM;

c) informar ao OI o número do ROF e a data do desembolso, quando se
tratar de aquisições com recursos de OCE; e

d) realizar os pagamentos relativos à dívida de OCE, de responsabilidade do
Comando do Exército;

III – OI:

a) elaborar os QI e remeter à CEBW as Notas de Movimentação de Crédito
(NC) correspondentes;

b) solicitar à SEF, quando for o caso, a contratação do câmbio e a remessa
dos recursos financeiros relacionados com as NC destinadas à CEBW;

c) solicitar a LI de bens ou serviços sujeitos a controles especiais pelo órgão
licenciador, por intermédio do SISCOMEX;

d) registrar no SISCOMEX as informações relativas à DI, quando for o órgão
responsável pelo recebimento e desembaraço alfandegário do material, bem como
providenciar, por intermédio do referido Sistema, o cancelamento da DI, quando for o
caso, de acordo com as normas estabelecidas pela SRF;

e) fornecer à CEBW os dados necessários à realização dos contratos
comerciais pertinentes à importação de bens ou serviços ou, excepcionalmente, processar
os mesmos no País, quando for o caso;

f) acompanhar o processo de importação de bens e serviços, em particular
no que diz respeito à aquisição, ao embarque e ao desembaraço alfandegário;
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g) remeter à SEF as informações necessárias à coordenação e ao controle
das atividades de importação de bens e serviços, de acordo com as normas baixadas por
aquela Secretaria; e

h) fazer constar na NC e na DI o número do ROF ou do contrato de câmbio,
conforme o caso;

IV – CEBW:

a) efetivar, no exterior, todas as atividades relacionadas com os
procedimentos administrativos da importação de bens e serviços, de acordo com as suas
instruções de funcionamento;

b) receber dos OI e da SEF/Fundo do Exército as NC;

c) receber da SEF, de acordo com a PFA, ou da instituição financeira
contratada para a OCE, os recursos financeiros, em dólares americanos, para atender aos
pagamentos das despesas com importações dos OI; e

d) fazer constar na Nota de Empenho e na Invoice, o número do ROF ou do
contrato de câmbio, conforme o caso;

V - 1º D Sup/CIEM:

a) realizar todas as atribuições reguladas em suas instruções de
funcionamento;

b) registrar no SISCOMEX as informações relativas à importação, quando for
o órgão responsável pelo recebimento e desembaraço alfandegário do material, bem
como providenciar, por intermédio do referido Sistema, o cancelamento da DI, quando for
o caso, de acordo com as normas estabelecidas pela SRF; e

c) proceder à vistoria administrativa do material desembaraçado e solicitar o
respetcivo transporte para as unidades gestoras de destino.

CAPÍTULO VI
DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS

Art. 9º O material importado deve ser embarcado para o Brasil em
transportes comerciais, preferencialmente de bandeira brasileira, obedecendo às
prescrições de reciprocidade, de acordo com o dispositivo da legislação que regula o
assunto.

Parágrafo único. Sempre que possível, devem ser aproveitadas as
disponibilidades oferecidas pelos Comandos da Marinha e da Aeronáutica.

Art. 10. As importações de bens e serviços no âmbito do Comando do
Exército deverão ser realizadas, em princípio, por intermédio da CEBW.

Art. 11. As aquisições junto ao DEA serão regidas por instruções específicas.

Art. 12. A SEF baixará as Instruções Reguladoras no prazo de sessenta dias
da publicação destas IG.
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Art. 13. Os órgãos envolvidos no processo de importação de bens e serviços
deverão adequar as suas rotinas de funcionamento a estas Instruções.
Art. 14. Os casos omissos às presentes Instruções serão resolvidos pelo Comandante do
Exército.
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15.   ISSO É QUE É LOGÍSTICA

Distribuição Coca-cola

Há três anos, a Panamco Brasil  empresa fabricante e distribuidora de refrigerantes
da Coca-Cola - resolveu apostar todas as suas fichas no projeto de revisão e modelagem
da malha logística da companhia. O objetivo era desenvolver uma nova rede de
distribuição e otimizar custos, além de manter um nível de serviço elevado. A espinha
dorsal do novo projeto foi a construção de UM macro CD, que exigiu  investimentos de 15
milhões. Com implantação finalizada em 2001, os principais resultados da iniciativa já
foram contabilizados. O projeto de revisão e modelagem da malha logística reduziu em
15% o custo em dólar da caixa entregue e elevou o índice de satisfação  do cliente de
89% para 95%. Além disso, provocou uma redução de 34% na frota de caminhões de
entrega e 39% dos caminhões de transferência. Houve uma diminuição, ainda, de 2.89%
para 0,84% no retorno efetivo de produtos no período de março a dezembro de 2001.
Apesar de ter reduzido o número de Centros de Distribuição de 17 para apenas quatro, a
capacidade total de armazenagem da companhia aumentou em 10%. A empresa obteve
ainda ganhos devido ao uso do sistema de armazenagem dinâmica da Águia Sistemas,
que economiza cerca de 175 quilômetros por dia em trajetos internos que, de outra forma,
seriam percorridos por empilhadeira e outros equipamentos. Por seus resultados, o projeto
de Revisão & Modelagem da malha Logística recebeu o prêmio “Projeto Campeão”,
conferido anualmente pela Panamco ao melhor projeto desenvolvido nos países em que
atua: México, Guatemala, Nicarágua, Costa Rica, Venezuela, Colômbia e Brasil.

REVISTA FLUXO, Editora Foco, 2002: P. 40.

16. NOVAS PROFISSÕES APARECEM COM O ECR - CUSTOMIZAÇÃO

Profissionais que saibam lidar com as ferramentas de ECR (Resposta Eficiente ao
Consumidor) tem sido procurados por grandes empresas. É o resultado do aumento da
utilização do ECR em todo o mundo. Além de aumentar a competitividade das empresas,
a prática do ECR fez surgir novos cargos e funções, principalmente pela necessidade de
contar com pessoas que tenham conhecimento de gerenciamento por categorias e
reposição eficiente, que garantem uma satisfação maior do consumidor final. '"A ''empresa
que não estiver a par do que esta acontecendo em termos de ECR terá dificuldade em
acompanhar os concorrentes” afirma Cláudio Czapski, superintendente da Associação
ECR Brasil. Os cargos e carreiras criados especificamente com base nas ferramentas de
ECR são o melhor exemplo disso.

Ainda não existe uma formação específica para o cargo, mas a associação oferece
cursos especiais para apresentar a metodologia e capacitar os profissionais a aplicar e
gerenciar a ferramenta, que melhora o atendimento ao consumidor e, conseqüentemente
aumenta as vendas.

TECNOLOGÍSTICA, Editora Publicare, 2002: p 16.

17. PARA MEDIR A EFICIÊNCIA
A Comissão de Abastecimento e Distribuição do Sindicato das Empresas de

Transportes de Carga de São Paulo e Região (Setcesp) anunciou os primeiros números
do Índice de Eficiência em Recebimento (IER). Trata-se de um índice que vai medir,
periodicamente, o nível de eficiência de gigantes comerciais de São Paulo em operações
de recebimento de mercadorias. Da primeira edição participaram 107 estabelecimentos,
que tiveram o seu IER total avaliado em 55%. Pela metodologia, em cada estabelecimento
e aplicado um questionário de 20 questões. Se o estabelecimento possui o item da
questão, ganha 5 pontos. Se não possui, deixa de ganhar 5 pontos. E como fica, então, o
índice registrado de 55% do IER? Bem, significa que, em média, os estabelecimentos
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comerciais pesquisados só possuem 11 dos 20 itens considerados prioritários para o
recebimento eficiente de mercadorias. Mas alguns itens apresentaram médias
consideradas positivas. Foi o caso do aspecto segurança: 82% dos estabelecimentos
afirmaram possuir estrutura de segurança onde as mercadorias são descarregadas

REVISTA FLUXO, Editora Foco, 2002: P. 37.

18. SERVIÇO AO CLIENTE

A qualidade do serviço de entrega de bens de consumo da indústria aos varejistas
(supermercados): Apresentação dos principais resultados

Introdução
A base de dados acumulados nas últimas sete edições da Pesquisa Benchmark -

Serviço ao Cliente   possibilita   uma análise consistente do serviço de distribuição física
oferecido pela indústria de bens de consumo ao comércio supermercadista.

Este artigo tem como objetivo apresentar a evolução da importância do serviço de
distribuição no processo de decisão de compra do comércio supermercadista, bem como
do nível de satisfação do varejo com o desempenho das empresas industriais. Ao final, é
feita uma breve avaliação das oportunidades de diferenciação no mercado. As análises
estão baseadas em pesquisa periódica realizada pelo Centro de Estudos em Logística -
Coppead/UFRJ, entre 1994 e 2001.

Análise evolutiva dos resultados

a. Quanto à evolução da importância do serviço ao cliente no processo de decisão
de compras

Ao longo destes anos, percebe-se uma clara influencia do desempenho da
economia brasileira (ver Tabela 2) no comportamento dos agentes na cadeia de
suprimento de bens de consumo. A Tabela 1 e o Gráfico 1 apresentam a evolução do
processo de decisão de compra do comércio no período de 1994 a 2001.

Observa-se que o serviço ao cliente se destaca como a variável de decisão de
compra que ganhou maior peso relativo a medida que a economia se estabilizou a partir
de 1994, quando as taxas de inflação apresentaram drástica redução - dos patamares
hiperinflacionarios aos níveis moderados atuais. Neste período, o serviço ao cliente
passou de 14,4% para 20,1% em termos de importância relativa, ou seja, apresentou um
crescimento significativo de 40% entre 1994 e 2001.

Até 1998, observa-se um período de crescimento do PIB, aumento do rendimento
médio do consumidor e uma desvalorização cambial nos mesmos níveis do aumento da
inflação.

Gráfico 1: Evolução da importância das variáveis de marketing na decisão de
compra do comércio; mercados: São Paulo e Rio de Janeiro

*as provisões para 2003 representam as provisões dos entrevistados

1994 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2003
Produto 30,8 31,9 33,0 36,0 36,9 34,0 31,6 30,6
Preço 38,5 34,5 30,9 32,9 31,8 32,5 32,6 32,4
Serviço
Ao cliente 14,4 18,3 18,7 16,4 16,9 19,2 20,1 22,1

Promoção
e
propaganda

16,4 15,5 17,4 14,7 14,5 14,2 15,6 15,0
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Tabela 1 - Evolução da importância das variáveis e marketing na decisão de compra
do comércio; mercados: São Paulo e Rio de Janeiro

segundo a Tabela 2. Neste quadro macroeconômico, o preço, que em 1994 era a
principal variável de decisão de compra do comércio, perdera espaço para o produto e o
serviço ao cliente. Os movimentos especulativos, que fundamentavam o comportamento
dos agentes econômicos ao longo da cadeia de suprimento, deram lugar a demandas
baseadas em melhor nível de serviço e qualidade e variedade dos produtos oferecidos. Ou
seja, as iniciativas voltadas aos ganhos financeiros foram substituídas por outras que
visaram a rentabilidade dos negócios. Neste período, o preço perdeu cerca de 15% de sua
importância (de 38,5% para 32,9%) enquanto o produto cresceu em 17% (de 30,8% para
36,0 %) e o serviço ao cliente em 14% (de 14,4% para 16,4%).

Em período subseqüente, a partir de 1999, observa-se um discreto arrefecimento da
atividade econômica, caracterizada pelas baixas taxas de crescimento do PIB, forte
redução do rendimento médio do consumidor, níveis elevados de desvalorização cambial e
inflação crescente. Observa-se que a forte perda de poder aquisitivo do consumidor
permeou o comportamento da cadeia de suprimento, notadamente entre a indústria e o
comércio, passando a dar crescente importância ao preço e principalmente ao serviço ao
cliente em detrimento ao produto.

PIB Dólar INPC Rendimento
Médio

1994 5,9% - 929,3% 6,3%
1995 4,2% 14,1% 21,3% 10,6%
1996 2,7% 7,2% 9,1% 7,4%
1997 3,3% 6,7% 4,3% 2,1%
1998 0,2% 9,0% 2,5% -0,5%
1999 0,8% 52,1% 8,4% -5,5%
2000 4,5% 6,5% 5,3% -0,7%
2001 1,5% 20,3% 9,4% -3,9%

Tabela 2 - Evolução das taxas de crescimento do PIB brasileiro, taxa cambial,
rendimento médio do pessoal ocupado2 e do INPC * estimativa

A pesquisa Benchmark Serviço ao Cliente, conduzida periodicamente desde 1994
pelo Centro de Estudos em Logística, tem contado com o patrocínio de empresas
indústrias líderes em seus respectivos setores de atuação. 0 escopo de pesquisa
considera cerca de 600 entrevistas, efetuadas em cinco capitais brasileiras (São Paulo,
Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Recife), considerando quatro categorias de
produtos: alimentos perecíveis, alimentos não perecíveis, papel e higiene e limpeza.

A metodologia avalia nove dimensões (operacionalizadas por meio de seus
respectivos atributos de serviço de distribuição): Disponibilidade de Produto; Tempo de
Ciclo do Pedido; Consistência do Prazo de Entrega; Freqüência de Entrega; Flexibilidade
do Sistema de Entrega; Sistema de Remediação de Falhas; Sistema de Informação de
Apoio; Apoio na Entrega Física e Apoio Pós-Entrega.

O Gráfico 1 mostra que, entre 1999 e 2001, o comércio deu importância crescente
ao preço (de 31,8% para 32,6%), voltando a ser a principal variável de decisão de compra.
Observa-se que a queda do produto foi expressiva, perdendo cerca de 14% de
importância relativa no período considerado (de 36,9% para 31,6%). Por outro lado, o
peso do serviço ao cliente teve crescimento significativo de aproximadamente 19%, ou
seja, de 16,9% para 20,1%. E, segundo as provisões para 2003, o serviço ao cliente
deverá ganhar ainda mais espaço com relação às demais variáveis de decisão de compra.
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É por conta dessas provisões que as indústrias líderes em seus setores deverão
investir nos serviços logísticos oferecidos para fortalecer suas posições em um mercado
cada vez mais competitivo, onde as margens já se encontram reduzidas e os
consumidores não tem mais capacidade de absorver aumentos de preço, sem que estes
não impliquem em redução de consumo.

 Se, por um lado, os resultados da pesquisa demonstram aderência com relação ao
desempenho da economia, cabe também analisá-los a luz do conhecimento acumulado
sobre as organizações e o comportamento do mercado. Atualmente, existe uma aceitação
geral de que a diferenciação está na raíz de estratégias vencedoras, baseada na
constatação de que, a não ser que produtos concorrentes possam ser diferenciados,
existe grande possibilidade de que o mercado os perceba como "commodities", fazendo
do preço o cerne da competição, o que por seu turno pode levar a rentabilidade
decrescente. Também é de aceitação geral que a melhor forma de contornar esta
"armadilha" é a incorporação de serviços aos produtos oferecidos como forma de
agregação de valor, para que o mercado os diferencie frente a concorrência. Esta situação
se agrava se considerarmos que, no mercado de bens de consumo, existe uma
convergência tecnológica, que dificulta a diferenciação com base nas características de
produto.

A "guerra de preços" pode ser evitada por meio de serviços logísticos que
simultaneamente podem promover melhorias em termos de nível de serviço e redução de
custos na cadeia de suprimento. 0 mercado varejista apresenta-se cada vez mais
receptível aos benefícios advindos da maior confiabilidade e capacidade de resposta de
seus fornecedores, que se refletem em racionalização de custos operacionais em razão
da melhor utilização da capacidade instalada e redução dos níveis de estoque. Cabe
lembrar que, atualmente, os acionistas tem no retorno sobre ativos um dos indicadores de
performance mais relevantes na avaliação de suas empresas.

Se considerarmos que todos os custos irão, de uma forma ou de outra, se propagar
ao longo da cadeia de suprimento, em ultima instância este se refletirão no preço pago
pelo consumidor final. As empresas de vanguarda reconhecem que a base da competição
se deslocou de empresa versus empresa para cadeia de suprimento versus cadeia de
suprimento

b. Quanto ao percentual de clientes insatisfeitos com o desempenho da indústria

As Tabelas 3 e 4, obtidas a partir dos resultados da pesquisa realizada em São
Paulo e Rio de Janeiro, apresentam o percentual de varejistas insatisfeitos com seus
fornecedores em três das principais dimensões do serviço de distribuição física (ver
Tabela 5). A Tabela 3 refere-se a insatisfação com os fornecedores de desempenho
equivalente a média do mercado, enquanto a Tabela 4 apresenta o percentual de'
varejistas insatisfeitos com seus melhores fornecedores.

Dimensões
do serviço

1994 1995 1997 1998 1999 2000 2001

Disponibilidade
de produto

30% 41% 32% 31% 26% 25% 26%

Consistência do
Prazo de
entrega

40% 71% 45% 67% 56% 56% 40%

Tempo de
Ciclo do pedido

19% 45% 35% 38% 35% 28% 19%
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Tabela 3: Evolução do percentual de clientes insatisfeitos com melhor prática de
mercado versus dimensões do serviço de distribuição física: mercado de São Paulo
e Rio de Janeiro

Via de regra, os resultados indicam que os varejistas diferenciam seus melhores
fornecedores daqueles com o desempenho médio da indústria, mesmo considerando que
os percentuais de insatisfeitos ainda se encontram em níveis muito elevados. Em ambos
os casos, verifica-se uma redução significativa, de 2000 a 2001, de varejistas insatisfeitos
na dimensão consistência do prazo de entrega, que no entanto, encontra-se ainda em
níveis muito elevados. Por outro lado, o Tempo de Ciclo do Pedido apresenta uma
redução do percentual de varejistas insatisfeitos com os fornecedores com desempenho
equivalente a prática de mercado, enquanto o mesmo não ocorreu com relação as
melhores práticas.

Dimensões
do serviço 1994 1995 1997 1998 1999 2000 2001
Disponibilidade
de produto 10% 10% 7% 7% 7% 9% 13%

Consistência do
Prazo de entrega 18% 20% 7% 20% 21% 26% 22%

Tempo de
Ciclo do pedido 9% 11% 7% 8% 9% 5% 8%

Tabela 4: Evolução do percentual de clientes insatisfeitos com melhor prática
versus dimensões do serviço de distribuição física: mercado de São Paulo e Rio de
Janeiro

Ao analisar a disponibilidade de produto, observa-se uma piora generalizada de
desempenho das indústrias, sendo que as melhores práticas apresentam o maior
percentual de insatisfeitos desde o início da pesquisa em 1994. É importante ressaltar
que a indústria deve estar ciente de que se trata da dimensão mais importante do serviço
ao cliente na percepção do comércio. Ou seja, não ter produto disponível para a tirada de
pedido ou aceitar pedido, mas não realizar a entrega pode ser visto como uma maneira
muito eficiente de encaminhar clientes aos concorrentes.

É interessante verificar que, com exceção da dimensão consistência do prazo de
entrega, houve uma deterioração significativa dos serviços prestados pelas melhores
práticas nas mais importantes dimensões do serviço ao cliente, se considerarmos o
número de varejistas insatisfeitos uma medida relevante do desempenho percebido pelo
comércio supermercadista. Estes resultados se apresentam na contramão da análise
feita anteriormente com relação ao ambiente competitivo do setor.

Neste mesmo período, os varejistas ficaram cada vez mais exigentes com o
desempenho da indústria. Se em 1994 era aceitável entregar, em média, 87% do pedido
confirmado, em 2001 o comércio revela estar insatisfeito com um desempenho abaixo de
90%. No mesmo período, o tempo máximo de atraso tolerado caiu de 3,8 dias para 1,8
dia. Em termos de prazo de entrega a partir da tirada do pedido, a tolerância foi reduzida,
em média, de 4,2 dias em 1994, para 2,8 dias.

Ao analisar a importância relativa das dimensões que consistem o "pacote" de
serviço de distribuição física (ver Tabela 5), verifica-se que aquelas referentes ao tempo
e espaço são indicadas como as mais valorizadas pelo comércio ao longo de todo o
período pesquisado. Ou seja, entregar o produto certo, no local certo e no momento
acertado e condição básica para o desenvolvimento de uma estratégia logística de
sucesso.

Ranking 1994 1995 1997 1998 1999 2000 2001



TRANSPORTE VOLUME II 146

Disponibilidade de
produto 1 1 1 1 1 1 1
Tempo ciclo do pedido

4 3 4 4 2 3 2
Consistência do Prazo
de entrega 3 2 2 2 3 2 3
Freqüência de entrega

2 4 3 3 4 5 4
Apoio na entrega Física

7 6 6 6 6 4 5
Flexibilidade

5 7 7 7 7 7 6
Sistema de remediação
de falhas 9 5 5 5 5 6 7
Sistema de Informação
de apoio 8 8 8 8 8 8 8
Apoio pós entrega

6 9 9 9 9 9 9

Tabela 5: Evolução do ranking das dimensões que compõem o serviço de
distribuição física: mercado de são Paulo e Rio de janeiro

No entanto, cabe lembrar que as oportunidades de diferenciação frente a
concorrência podem ser obtidas por dimensões acessórias, como o Apoio na Entrega
Física, Sistema de Remediação de Falhas e Flexibilidade. O importante é segmentar a
base de  clientes e oferecer serviços diferenciados considerando suas necessidades- vis-
à-vis a rentabilidade de cada segmento.

Análise das oportunidades de diferenciação competitiva

Nesta sessão estão relacionados, de forma sumarizada, os principais resultados da
pesquisa, buscando indicar, as empresas industriais, as melhores oportunidades3 de
ganho de competitividade pelo aperfeiçoamento do processo de distribuição física. Esta
análise e feita tomando como base tanto as empresas com desempenho equivalente a
prática de mercado, quanto àquelas que se destacam por apresentarem as melhores
práticas.

a. Quanta à segmentação considerando as dimensões de serviço ao cliente

O Gráfico 2 apresenta duas matrizes 2X2 com as dimensões de serviço ao cliente
alocadas aos quadrantes segundo o nível de importância e o percentual de clientes
insatisfeitos. As matrizes 2X2 resultantes possibilitam visualizar as principais
oportunidades de melhoria do serviço de distribuição física. Ou seja, a idéia é identificar as
dimensões mais importantes com o maior número de insatisfeitos. Nesse sentido, o
quadrante superior direito aponta para as prováveis candidatas para o estabelecimento de
programas de melhorias que serão mais valorizados do ponto de vista do varejista.

Observa-se, portanto, que no caso das empresas com desempenho equivalente a
prática de mercado, as dimensões Consistência do Prazo de Entrega, Sistema de
Remediação de Falhas e Apoio na Entrega Física consistem nas melhores oportunidades
de diferenciação frente à concorrência. No caso das melhores práticas, as oportunidades
mais promissoras para alavancar a competitividade das empresas são Apoio na Entrega
Física, Sistema de Remediação de Falhas e Sistema de Informação de Apoio. Ou seja,
essas dimensões representam a maneira mais efetiva de fidelizar os clientes insatisfeitos.
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b. Quanto à segmentação geográfica

É interessante observar que o nível de insatisfação com o serviço de distribuição física
prestado pelas indústrias varia substancialmente com o mercado pesquisado

Metrópole Índice de insatisfação
Recife 8%
Rio de janeiro 9%
Curitiba 38%
Belo Horizonte 39%
São Paulo 46%

Tabela 6: - Insatisfação dos varejistas nas diferentes regiões (ano 2001)

A Tabela 6 indica que Recife e o Rio de Janeiro se destacam, nessa ordem, como
os mercados mais satisfeitos com o desempenho das indústrias, enquanto São Paulo e o
mercado mais insatisfeito.

Verifica-se, portanto, que existem oportunidades claras de posicionamento
diferenciado com relação a localização dos clientes.

Conclusão
Este artigo procurou demonstrar que o comércio supermecarcadista, nos últimos

anos, tem valorizado cada vez mais o serviço de distribuição física oferecido pelas
indústrias de bens de consumo.

Os resultados da pesquisa revelam que o mercado está em permanente mudança e
que o entendimento das necessidade do cliente é fundamental para o desenvolvimento de
uma estratégia de serviço vencedora. Observa-se que o nível de exigência do comércio é
crescente, implicando na necessidade de reavaliações periódicas dos níveis de serviços
oferecidos pelas indústrias para manter a satisfação dos clientes.

Como mensagem final, é importante realçar que o esforço de pesquisa é
fundamental para manter o negócio alinhado as reais necessidades de mercado. É a partir
do monitoramento continuo do ambiente competitivo que se pode identificar oportunidades
para melhor satisfazer ao cliente, antecipando e superando a concorrência.

“LAVALLE, C., Tecnologística, Publicare, p.48 a 54.

19. TÉCNICAS LOGÍSTICAS

O período entre 1980 e 2000 foi marcado por grandes transformações nos
conceitos gerências, especialmente no que toca a função de operações. O movimento da
qualidade total e o conceito de produção enxuta trouxeram consigo um conjunto de
técnicas e procedimentos como o JIT, CEP, QFD, SMED, Kanban e engenharia
simultânea. Amplamente adotadas em quase todos os países industrializados de
economia de mercado, estas técnicas e procedimentos contribuíram para um grande
avanço da qualidade e produtividade. Na trilha deste turbilhão de mudanças, dois outros
conceitos surgiram e vem empolgando as organizações produtivas.

O primeiro deles, a logística integrada, despontou no começo da década de 80 e
evoluiu rapidamente nos 15 anos que se seguiram, impulsionada principalmente pela
revolução da tecnologia de informação e pelas exigências crescentes de desempenho em
serviços de distribuição, conseqüência principalmente dos movimentos da produção
enxuta e do JIT. Embora ainda em evolução, o conceito de logística integrada já esta
bastante consolidado nas organizações produtivas dos países mais desenvolvidos, tanto a
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nível conceitual quanto de aplicação. O segundo dos conceitos, o Supply Chain
Management - SCM, ou Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, começou a se
desenvolver apenas no início dos anos 90. Mesmo a nível internacional, são poucas as
empresas que já conseguiram implementá-lo com sucesso, e a nível acadêmico o
conceito ainda pode ser considerado em construção. Existem inclusive alguns
profissionais que consideram o SCM como apenas um novo nome, uma simples extensão
do conceito de logística integrada, ou seja, uma ampliação da atividade logística para
além das fronteiras organizacionais, na direção de clientes e fornecedores na cadeia de
suprimentos.

Em contraposição a esta visão restrita, existe uma crescente percepção de que o
conceito de Supply Chain Management é mais do que uma simples extensão da logística
integrada, pois inclui um conjunto de processos de negócios que em muito ultrapassa as
atividades diretamente relacionadas com a logística integrada. Além disso, existe uma
clara e definitiva necessidade de integração de processos na cadeia de suprimentos. O
desenvolvimento de novos produtos é talvez o mais óbvio deles, pois vários aspectos do
negócio deveriam ser incluídos nesta atividade, tais como: o marketing para estabelecer o
conceito; pesquisa e desenvolvimento para a formulação do produto; fabricação e logística
para executar as operações; e finanças para a estruturação do financiamento. Compras e
desenvolvimento de fornecedores são outras duas atividades que extrapolam funções
tradicionais da logística, e que são criticas para a implementação do SCM.

O que parece claro é que este novo conceito chegou para ficar. Os extraordinários
resultados obtidos pelas empresas que já conseguiram implementá-lo com sucesso, são
uma garantia de que este não é apenas um modismo gerencial, mas algo que vem
crescentemente despertando a atenção da alta cúpula gerencial nas grandes e mais
modernas empresas internacionais. Pesquisas preliminares sobre os ganhos que podem
ser obtidos pela utilização correta do conceito, indicam que as empresas tem obtido
reduções substanciais nos custos operacionais da cadeia de suprimentos. Também os
movimentos setoriais organizados com o objetivo de tirar proveito do SCM, como o
Efficient Consumer Response - ECR nos setores de produtos de consumo e varejo
alimentar, e o Quick Response - QR nos setores de confecções e têxteis, tem
demonstrado o potencial de redução de custos e melhoria dos serviços na cadeia. No
caso do ECR, por exemplo, as economias estimadas nos EUA foram da ordem de US$ 30
bilhões.

No Brasil, a onda do SCM começou a se espalhar no final da década de 90,
impulsionada pelo movimento da logística integrada que vem se acelerando no país. Maior
prova disto é o movimento ECR Brasil, iniciado em meados de 1997, e que só em
novembro de 1998 apresentou os primeiros resultados da fase de projetos-piloto, que
apontaram para um grande potencial de redução de custos.Embora muito se tenha falado,
pouco ainda se conhece sobre o verdadeiro significado deste novo conceito, e
principalmente sobre as barreiras e oportunidades para sua implementação. O objetivo
deste texto é contribuir para um melhor entendimento desta poderosa, mas ainda pouco
conhecida, ferramenta gerencial.

Para melhor entender o conceito de Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, ou
SCM do inglês, é fundamental entender primeiro o conceito de canal de distribuição já
bastante consolidado e há muito utilizado por marketing. Instrumento fundamental para a
eficiência do processo de comercialização e distribuição de bens e serviços, o conceito de
canal de distribuição pode ser definido como sendo o conjunto de unidades
organizacionais, instituições e agentes, internos e externos, que executam as funções que
dão apoio ao marketing de produtos e serviços de uma determinada empresa.
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Dentre as funções de suporte ao marketing incluem-se compras, vendas,
informações, transporte, armazenagem, estoque, programação da produção e
financiamento. Qualquer unidade organizacional, instituição ou agente que execute uma
ou mais funções de suporte ao marketing e considerado um membro do canal de
distribuição. Os diversos membros participantes de um canal de distribuição podem ser
classificados em 2 grupos: membros primários e membros especializados. Membros
primários são aqueles que participam diretamente, assumindo o risco pela posse do
produto, e incluem fabricantes, atacadistas, distribuidores e varejistas. Membros
secundários são aqueles que participam indiretamente, basicamente através da prestação
de serviços aos membros primários, não assumindo o risco da posse do produto.
Exemplos mais comuns são as empresas de transporte, armazenagem, processamento
de dados e prestadores de serviços logísticos integrados.

As estruturas dos canais de distribuição vem se tornando mais complexas ao longo
dos anos. Anteriormente a este período, a presença de membros especializados era
pouco difundida. As relações entre os membros principais do canal eram distantes e
conflituosas. Existia uma forte tendência a integração vertical como forma de manter
controle e coordenação no canal.

Com a evolução do conceito de marketing, e mais especificamente, das práticas de
segmentação de mercado e do lançamento contínuo de novos produtos, juntamente com
o surgimento de novos e variados formatos de varejo, os canais de distribuição vem se
tornando cada vez mais complexos. Por outro lado, o aumento da competição e a cada
vez maior instabilidade dos mercados levaram a uma crescente tendência a
especialização, através da desverticalização / terceirização. O que muitas empresas
buscam neste processo é o foco na sua competência central, repassando para
prestadores de serviços especializados a maioria das operações produtivas. Uma das
principais conseqüências deste movimento foi o crescimento da importância dos
prestadores de serviços logísticos. A combinação de maior complexidade com menor
controle, conseqüência da desverticalização, tem levado ao aumento dos custos
operacionais nos canais de distribuição. O crescente número de participantes trabalhando
num ambiente competitivo e de pouca coordenação é a principal razão para o crescimento
dos custos. A solução para este problema passa necessariamente pela busca de uma
maior coordenação e sincronização, através de um processo de cooperação e troca de
informações. O avanço da informática, combinado com a revolução nas telecomunicações
criou as condições ideais para se implementar processos eficientes de coordenação. É
exatamente este esforço de coordenação nos canais de distribuição, através da
integração de processos de negócios que interligam seus diversos participantes, que está
sendo denominado de Supply Chain Management. Em outras palavras, o SCM representa
o esforço de integração dos diversos participantes do canal de distribuição através da
administração compartilhada de processos-chave de negócios que interligam as diversas
unidades organizacionais e membros do canal, desde o consumidor final até o fornecedor
inicial de matérias-primas.

Em suma, o SCM é uma abordagem sistêmica de razoável complexidade, que
implica em alta interação entre os participantes, exigindo a consideração simultânea de
diversos trade-offs. O SCM vai além das fronteiras organizacionais e considera tanto os
trade-offs internos quanto os inter-organizacionais, relativamente a quem deve se
responsabilizar pelos estoques e em que estágio do canal as diversas atividades deveriam
ser realizadas. Apenas como exemplo, podemos comparar os trade-offs existentes entre
as opções de distribuição direta ou indireta por um dado fabricante. Numa estrutura de
canal onde o fabricante distribui diretamente para o consumidor final, como faz a Dell
Computer, a empresa tem muito maior controle sobre as funções de marketing.

No entanto, o custo da distribuição tende a ser muito maior, exigindo do fabricante
um alto volume de vendas ou uma saturação geográfica em um mercado regional. No
caso da distribuição indireta, as instituições externas ou agentes (transportadores,
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armazenadores, atacadistas e varejistas) assumem grande parte do controle e risco, e por
esta razão o fabricante recebe um menor valor pelo seu produto.

Por outro lado, um fabricante que ofereça uma baixa disponibilidade e tempo de
entrega inconsistentes, tende a forçar o atacadista a carregar mais estoque de segurança
a fim de ser capaz de oferecer um nível aceitável de serviço para o varejista. Neste caso,
um menor custo logístico para o fabricante seria alcançado as custas de outros membros
do canal, resultando provavelmente numa cadeia de suprimento menos eficiente e eficaz.
Uma maneira de evitar este trade-off indesejado entre os membros do canal seria através
da mudança da estrutura, ou através da adoção de novos procedimentos ou tecnologias.
Por exemplo, a adoção de um sistema de processamento de pedidos automatizado em
substituição a um sistema arcaico poderia permitir uma melhoria do nível de serviço,
redução de estoque, redução nos custos de transporte e armazenagem, aceleração do
ciclo de caixa e aumento do retorno sobre o investimento.

A adoção do conceito de SCM incentiva, através do processo de coordenação e
colaboração, a busca e identificação de oportunidades deste tipo e sua implementação
conjunta.

As oportunidades do SCM
Embora seja um conceito em evolução, cuja utilização ainda se restringe a um

conjunto de empresas mais avançadas, o SCM já esta na agenda da maioria dos gerentes
das grandes empresas internacionais. Artigos na imprensa especializada, como a Fortune,
estão anunciando o SCM como a nova fonte de vantagens competitivas. Nos encontros de
profissionais, o conceito passou a ter um destaque especial. Das mais de 200 seções do
Congresso do CLM de 1997, cerca de 25% das apresentações incorporavam as palavras
Supply Chain Management. O enorme interesse pelo tema e totalmente justificado em
função tanto dos exemplos de sucesso já conhecidos, quanto do nível de complexidade e
descoordenação da grande maioria dos canais de distribuição hoje existentes.

A Miliken, maior produtora de tecidos dos EUA e uma das primeiras empresas a
adotar o conceito de SCM ainda nos anos 80, conseguiu extraordinários resultados no seu
projeto com a Seminal, fabricante de confecções, e o Wal-Mart, maior rede varejista
americana. Em pouco mais de 6 meses do início do processo de colaboração, baseado na
troca de informações de vendas e estoque entre os membros do canal, a Miliken
conseguiu aumentar suas vendas em 31%, ao mesmo tempo em que aumentava em 30%
o giro de estoques dos produtos comercializados naquele canal. A troca de informações
permitiu eliminar as previsões de longo prazo, os excessos de estoque e o cancelamento
de pedidos.

O Wal-Mart, por seu turno, tem obtido excelentes resultados em termos de
crescimento e rentabilidade, em grande parte devido a alavancagem que tem conseguido
com sua estrutura diferenciada de relacionamento na cadeia de suprimentos. A Dell
Computers é outra empresa que, através da reconfiguração de sua cadeia de
suprimentos, vem conseguindo responder quase que imediatamente aos pedidos
customizados de seus clientes. O resultado tem sido um crescimento e lucratividade
extraordinários. Em 12 anos a empresa cresceu de um empreendimento de fundo de
quintal para uma corporação de US$ 12 bilhões de faturamento. Em 1998, suas vendas
cresceram de US$ 7,7 bilhões para US$ 12,3 bilhões, enquanto o lucro saltou de US$ 518
milhões para US$ 944 milhões.

O sucesso da Dell é tão grande que a empresa foi classificada como a de melhor
desempenho no setor de tecnologia de informação pela revista Business Week em 1998.
A Dell e certamente uma das empresas que mais avançou no conceito de SCM, ao
estabelecer um esquema de distribuição direta, oferecendo customização em massa e um
grau tão avançado de parceria nas terceirizações que pode ser chamado de uma
verdadeira integração virtual.

Uma série de estudos realizados nos EUA nos últimos anos tem confirmado as
oportunidades de ganho com a adoção do SCM. Um estudo da Mercer Consulting mostrou
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que as empresas que conseguem implementar as melhores práticas de SCM tendem a se
destacar em relação a redução dos custos operacionais, melhoria da produtividade dos
ativos e redução dos tempos de ciclo. Um outro estudo recente realizado pelo MIT
identificou como principais benefícios do SCM a redução de custos de estoque, transporte
e armazenagem, melhoria dos serviços em termos de entregas mais rápidas e produção
personalizada, e crescimento da receita devido a maior disponibilidade e personalização.
As empresas analisadas no estudo indicaram ganhos impressionantes: redução de 50%
nos estoques; aumento de 40% nas entregas no prazo; redução de 27% nos prazos de
entrega; redução de 80% na falta de estoques; aumento de 17% na receita.

Implementando o conceito de SCM: barreiras e alternativas de solução

Considerando os enormes benefícios que podem ser obtidos com a correta
utilização do conceito de SCM, surpreende verificar que tão poucas empresas o tenham
implementado. As razoes para tanto são basicamente duas. A primeira deriva da relativa
novidade do conceito, ainda em formação e pouco difundido entre os profissionais; e a
segunda com a complexidade e dificuldade de implementação do conceito. SCM e uma
abordagem que exige mudanças profundas em práticas arraigadas, tanto a nível dos
procedimentos internos, quanto a nível externo, no que diz respeito ao relacionamento
entre os diversos participantes da cadeia.

A nível interno, torna-se necessário quebrar as barreiras organizacionais resultantes
da prática do gerenciamento por silos, que se caracteriza pela perseguição simultânea de
diversos objetivos funcionais conflitantes, em detrimento de uma visão sistêmica onde o
resultado do conjunto e mais importante que o resultado das partes. Quebrar esta cultura
arraigada e convencer os gerentes de que deverão estar preparados para sacrificar seus
objetivos funcionais individuais em benefício do conjunto, tem se mostrado uma tarefa
desafiante. Alcançá-la implica em abandonar o gerenciamento de funções individuais e
buscar a integração das atividades através da estruturação de processos-chave na cadeia
de suprimentos.

Resumidamente, estes 7 processos-chave tem como objetivos principais: 1.
Desenvolver equipes focadas nos clientes estratégicos, que busquem um entendimento
comum sobre características de produtos e serviços, a fim de torná-los atrativos para
aquela classe de clientes; 2. Fornecer um ponto de contato único para todos os clientes,
atendendo de forma eficiente a suas consultas e requisições; 3. Captar, compilar e
continuamente atualizar dados de demanda, com o objetivo de equilibrar a oferta com a
demanda; 4- Atender aos pedidos dos clientes sem erros e dentro do prazo de entrega
combinado; 5. Desenvolver sistemas flexíveis de produção que sejam capazes de
responder rapidamente as mudanças nas condições do mercado; 6- Gerenciar relações
de parceria com fornecedores para garantir respostas rápidas e a continua melhoria de
desempenho; 7. Buscar o mais cedo possível o envolvimento dos fornecedores no
desenvolvimento de novos produtos.

A experiência tem demonstrado que a montagem de equipes para gerenciamento
de processos na cadeia de suprimentos é um grande desafio gerencial. Para tanto, é
absolutamente necessário um esforço dedicado de pessoas compromissadas, que
possuam a virtude da persistência. As equipes servem para quebrar as barreiras
organizacionais e devem envolver todos aqueles que participam das atividades
relacionadas com a colocação e distribuição dos produtos no mercado. As empresas de
maior sucesso estendem sua atuação para além de suas fronteiras organizacionais,
envolvendo participantes externos que são parceiros na cadeia de suprimentos. Os
membros destas equipes avançadas coordenam, comunicam e cooperam de forma
intensiva.
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Uma das primeiras perguntas para quem pretende fazer a mudança para equipes é
saber quem deve participar da equipe de Supply Chain. A idéia e que haja um grupo
permanente de membros-chave e um grupo de participantes esporádicos, que seriam
convocados quando necessário. O fato é que as organizações tem tantas peculiaridades e
diferem em tantos aspectos umas das outras que não faz sentido pensar em uma solução
única para todas as situações. O conjunto de funções chave que em geral estão
representadas nas equipes: logística, suprimento/compras, fabricação, administração de
estoque, serviço ao cliente e sistemas de informação. Outras funções que participam
ocasionalmente são marketing, vendas, promoções e pesquisa e desenvolvimento.

A frente deste processo de gerenciamento por equipes estão geralmente
profissionais de logística ou compras/suprimento. No entanto, para liderar um processo
como este, qualquer executivo deve funcionar como um facilitador e integrador das
diversas exigências e interesses, muitas vezes conflitantes. Para ser capaz de assumir
este papel, qualquer profissional deveria ampliar seu entendimento das demais funções do
negócio.

Existe um conjunto de características que tendem a contribuir para o sucesso das
equipes de SCM: o estabelecimento de objetivos e metas claras em áreas-chave (tempo
de entrega, índices de disponibilidade, giro de estoques, entrega no prazo); a
determinação do papel de cada membro da equipe na perseguição dos objetivos; o
estabelecimento de uma estratégia de implementação; e a formalização de medidas
quantitativas de desempenho para medir os resultados alcançados.

Embora a montagem de equipes seja importante, a utilização de todo o potencial só
irá ocorrer se a empresa conseguir se interligar aos participantes externos na cadeia de
suprimento. Estes participantes incluem fornecedores, distribuidores, prestadores de
serviço e clientes.

Dada a natureza colaborativa que deve possuir a cadeia de suprimento, torna-se
crucial selecionar os parceiros corretos. O que se deseja são empresas que não apenas
sejam excelentes em termos de seus produtos e serviços mas que sejam sólidas e
estáveis financeiramente. A relação de parceria na cadeia estendida deve ser vista como
um arranjo de longo prazo. Muito importante também é lembrar que a cadeia de
suprimento estendida necessita um canal de informações que conecte todos os
participantes. A maioria das grandes empresas possui os requisitos tecnológicos para
fazer a extensão. O problema e que elas os estão utilizando de forma incorreta.
Idealmente, a informação que se torna disponível quando o consumidor efetiva a compra
deveria ser imediatamente compartilhada com os demais participantes da cadeia, ou seja,
transportadoras, fabricantes, fornecedores de componentes e de matéria-prima. Dar
visibilidade as informações do ponto de venda, em tempo real, ajuda todos os
participantes a gerenciar a verdadeira demanda de mercado de forma mais precisa, o que
permite reduzir o estoque na cadeia de suprimento de forma substancial.

Pelo que foi visto anteriormente, fica evidente que a implementação do conceito de
SCM exige mudanças significativas tanto nos procedimentos internos quanto nos
externos, principalmente no que diz respeito ao relacionamento com clientes e
fornecedores.

No Brasil, o principal esforço para implementação do conceito está sendo feito no
âmbito do movimento ECR Brasil. Liderando o processo estão os fabricantes de produtos
alimentícios e bebidas por um lado, e os supermercados do outro. Embora seja enorme o
potencial de redução de custos na cadeia, um conjunto de mudanças profundas precisa
ser efetuado. No caso dos supermercados, por exemplo, existe um amplo conjunto de
antigas práticas que estão muito arraigadas e que podem ser consideradas como
barreiras ao bom andamento de projetos de SCM. Dentre estas práticas se destacam: o
relacionamento com os fornecedores, ainda fortemente dominado pela política de queda
de braço mensal com relação aos preços dos produtos; a grande maioria dos produtos
ainda e recebida diretamente nas lojas, o que dificulta o controle do recebimento e a
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avaliação de desempenho dos fornecedores; as empresas ainda estão organizadas em
silos funcionais, com compra, logística e administração das lojas sendo gerenciadas de
forma independente e isolada; a mão-de-obra atualmente disponível não possui a
formação ou capacitação necessária para operar com base nos novos requisitos do SCM;
a tecnologia de informação ainda apresenta fortes deficiências, principalmente no que diz
respeito aos softwares de analises de dados, e também aos procedimentos para
manutenção dos cadastros de produtos e fornecedores.

São muitos os desafios, mas enormes as oportunidades da implementação do
conceito de SCM no Brasil. Esta na hora de arregaçar as mangas e se engajar nesta nova
oportunidade que certamente irá aumentar a competitividade e lucratividade daquelas
empresas que ousarem e saírem na frente.

FLEURY, P , Revista Fluxo, Editora Foco, 2002: P. 44 a 48.

20. QUALIDADE GARANTIDA

A Associação Brasileira de Movimentação e Logística (ABML) em parceria com a
Fundação Vanzolini esta lançando o Selo de Certificação de Operadores Logísticos, o
primeiro a ser emitido pelo Programa ABML   de Qualidade e Excelência (PAQE), que vai
conferir certificação para diversas categorias de produtos e serviços de logística e
movimentação. "Por meio do selo do PAQE as empresas poderão conhecer os
Operadores Logísticos capacitados para atender seu segmento. Muitas empresas que se
denominam Operadores Logísticos terão de adequar seus serviços para atender as
exigências do mercado ou não conseguirão competir em um segmento que tem crescido e
se especializado cada vez mais", avalia Ailton Baldi, diretor da ABML. "O real operador
logístico deve ser capaz de assistir as empresas no desenvolvimento de suas estratégias
através da integração e inovação da cadeia logística, com visão global dos processos
envolvidos". Para o professor José Joaquim do Amaral Ferreira, diretor de Certificação da
Fundação Vanzolini, a importância do PAQE esta no fato de que todos sairão ganhando.

REVISTA FLUXO, Editora Foco, 2002: P. 10

21. UM CENÁRIO NADA ANIMADOR
Uma pesquisa da Confederação nacional do Transporte (CNT) e Associação

Brasileira de Logística (Aslog).sobre transporte e logística, apresentada na 6ª Conferência
Anual da Aslog, em São Paulo, revelaram a baixa atratividade dos segmentos para novos
investimentos, elevadas emissões de poluentes, consumo excessivo de combustível e alto
índice de acidentes. O levantamento apontou a baixa produtividade da mão-de-obra no
transporte de cargas (22%) quando comparada a de segmentos como siderurgia (68%) e
telecomunicações. No rodoviário, a produtividade por toneladas de quilômetros úteis fica
em 0,6%, enquanto nos EUA chega a 1,8. No ferroviário, o índice é de 9,3% contra 21,2%
naquele país. De acordo com o levantamento, a falta de infra-estrutura é uma ameaça
para o desenvolvimento do país. Para se ter uma  idéia, 78% da malha rodoviária
brasileira encontra-se em péssimas, ruins ou deficientes condições de tráfego.

REVISTA FLUXO, Editora Foco, 2002: P. 38

22. VIVA O ECR
As vendas estão caindo? Os clientes estão sumindo? Talvez seja hora de implantar

ferramentas de ECR (Efficient Consumer Response, ou Resposta Eficiente ao
Consumidor). essas ferramentas podem ajudar a melhorar o planejamento do processo
produtivo, no caso da indústria, passando por uma melhor distribuição de produtos e o
reabastecimento das gôndolas nos supermercados.

REVISTA FLUXO, Editora Foco, 2002: P. 43
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TEMAS PARA REFLEXÃO
1. Gerencia  Emocional
2.  Logística reversa
3. Customatização
4. Meio Ambiente
5. Supply Chain ( cadeia de Suprimento)
6. Tecnologia da Informação
7. Gerenciamento de Crise
8. Gestão de Processo
9. Elaboração e gerenciamento de projetos
10. Nível de Serviço Logístico
11. Produto logístico
12. Parâmetros Logísticos
13. Just-in-time
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CAPITULO XI

TMI  -  TRANSPORTE MILITAR

1. DEFINIÇÃO
Transporte Militar Logístico é a atividade da Função Logística Transporte que tem a

seu cargo a execução do transporte de material, de pessoal empregado na atividade e de
animais pertencentes à União, necessários à Força Terrestre em tempo de paz ou em
operações, por qualquer meio de transporte.

2. FINALIDADE
a. O transporte logístico tem por finalidade proporcionar o deslocamento de pessoal,

material e animais, sendo realizado tanto no âmbito da Logística Organizacional, quanto
no âmbito da Logística Operacional.

b. O transporte logístico a cargo do D Log, considerada a Logística Organizacional,
compreende o deslocamento de pessoal e cargas (materiais, animais e veículos)
pertencentes à União, realizado em tempo de paz, ou em tempo de guerra, na Zona de
Interior (ZI) ou em áreas do Teatro de Operações (TO), onde haja a capacidade de se
prover à segurança do fluxo de transporte.

3. ESTRUTURA
a. Órgão de Direção Geral
Estado-Maior do Exército (EME)

b. Órgão de Direção Setorial
 Departamento Logístico (D Log)

c. Órgão de Apoio Setorial
Diretoria de Transporte e Mobilização (D T Mob)

d. Órgãos de Execução
Regiões Militares (RM) e OM logísticas.

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS
a. As Missões de Transporte (MT), em tempo de paz, serão cumpridas tanto por

meio da utilização dos serviços de empresas civis de transportes, quanto pelo emprego de
meios orgânicos pertencentes às Organizações Militares (OM) para isso designadas, de
meios das Forças Singulares (mediante coordenação) e, até mesmo, meios de outros
países.

b. A Diretoria de Transporte e Mobilização planeja, programa e controla a atividade
orçamentária de transporte, em ligação com os órgãos de execução.

PLANEJAMENTO DO TRANSPORTE
LOGÍSTICO

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
a. A atividade de transporte exige um planejamento contínuo e integrado. A

continuidade refere-se ao tempo, enquanto que a integração aos escalões envolvidos. Isto
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significa que o planejamento é muito abrangente, com abordagens diferenciadas,
conforme a oportunidade e o escalão em que se realiza.

b.Transporte é atividade da logística organizacional ou logística operacional,
dependendo das circunstâncias e do local onde seja realizado (ZI, ZA e ZC).

2. PLANEJAMENTO
a. Concepção geral
1) O planejamento de transporte está intimamente vinculado às missões de

transporte. Estas missões decorrem de decisões tomadas pelos comandos operacionais e
surgem no decorrer do Estudo de Situação para o Apoio Logístico, do qual é integrante o
Estudo de Situação dos Transportes. Desta forma, o Estudo de Situação dos Transportes
conforme as IP 101-5 (Estado-Maior e Ordens) tem as mesmas características tanto no
Transporte Administrativo como no Transporte Operacional.

2) Ao realizar-se o Estudo de Situação de Transportes, necessariamente, serão
analisados os fatores da decisão,  para se chegar a uma Decisão. Durante esta análise,
alguns quesitos peculiares à atividade de transporte deverão ser respondidos, a seguir:

a) Missão
 - O que transportar?
 - De onde transportar?
 - Para onde transportar?
 - Quando transportar? (imposição de prazos)

b) Inimigo
 - Qual sua interferência?

c) Terreno
- Quais suas características?

d) Meios
- Com que transportar?
- Quando transportar?
- Quanto custa transportar?

3) O levantamento das linhas de ação deverá ser feito buscando-se responder à
seguinte pergunta:

- Como transportar?

4) Analisados os fatores da decisão e as linhas de ação, por meio da resposta aos
quesitos, chega-se à Decisão, que será expressa por meio dos Planos e Ordens
decorrentes. No caso dos transportes isto poderá ocorrer por meio de um dos seguintes
documentos:

- Parágrafo 4º.Logística, de um Plano de Operações;
- Anexo de Apoio Logístico a um Plano de Operações;
- Plano de Apoio Logístico (Pl Ap Log); e
- Plano de Transporte.

5) A escolha do documento a ser utilizado dependerá da importância que assumir a
atividade de transporte no quadro geral da operação.
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6) Um Plano de Transporte será sempre indicado quando a missão de transportar
tiver prioridade em relação às demais atividades logísticas, ou mesmo se essa missão
exige um documento específico.

7) O planejamento pode ser classificado quanto à finalidade, em:
- orçamentação;
- mobilização;
- missões de transporte; e
- execução.

8) O planejamento de orçamentação, de natureza administrativa, é realizado para
que se estabeleçam os recursos necessários ao atendimento das necessidades de
transportes. Os documentos básicos deste tipo de planejamento são os Planos de
Transporte e os documentos específicos elaborados pelo Departamento Logístico (D Log)
e pela Diretoria de Transporte e Mobilização (D T Mob).

9) O planejamento para o levantamento das missões de transporte é realizado pelo
Grande Comando Logístico a fim de apoiar as ações relacionadas com o emprego de
Unidades, no quadro de um exercício de campanha ou de uma operação.

10) O planejamento para a execução das missões de transporte é realizado pelo
Grande Comando Logístico, em decorrência do planejamento para levantamento das
missões de transporte, a fim de cumprir as missões estabelecidas. Seu documento básico
é o Programa de Transporte.

3. PLANEJAMENTO (1ª Fase)
a.O planejamento (1ª Fase) tem início com o levantamento das necessidades de

transporte, e se encerra com a emissão do plano de transporte.

b.No seu decurso, observados os quesitos formulados, são abordados os seguintes
pontos necessários à decisão:

- levantamento da carga a transportar;
- levantamento das alternativas de itinerários;
- fixação dos prazos e prioridades;
- seleção dos modais de transporte a empregar;
- levantamento dos meios disponíveis; e

- estudo geral dos deslocamentos.

4. PLANEJAMENTO (2ª Fase)
    a.O planejamento (2ª Fase) tem início com a distribuição do Plano de Transporte

e se encerra com a emissão do Programa de Transporte de cada GU/U.

    b.No seu decurso serão abordados os quesitos abaixo relacionados, voltados
para cada uma das missões de transporte:

- o que transportar;
- de onde transportar;
- para onde transportar;
- quando transportar;
- com que transportar; e
- quanto custa transportar.

c.Os seguintes pontos devem ser abordados:
- levantamento da carga a transportar;
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- levantamento das alternativas de itinerários;
- fixação de prazos;
- levantamento dos meios disponíveis;
- alocação de pessoal e carga nos veículos;
- formação dos comboios;
- estudo dos deslocamentos; e
- cálculo dos custos.

d. A abordagem de cada tópico é realizada no estudo do planejamento de cada
modal.

5. PLANO DE TRANSPORTE
a. Conceito

É o documento no qual o Grande Comando Logístico difunde as suas
diretrizes para o atendimento das necessidades de transportes decorrentes de uma
operação.

b. Conteúdo
1) Deverá conter as seguintes informações:
 - missão recebida;
 - conceito da operação;
 - definição das GU e U a serem apoiadas;
- empresas civis que serão contratadas;

- prioridades de deslocamento;
- prazos;
- restrições ao movimento;
 - medidas de segurança;
- diretrizes para o apoio logístico; e
- diretrizes para a circulação e o controle de trânsito.

c. Difusão
1) O plano deve ser difundido a todos os elementos envolvidos.

 2) Quando se tratar de transporte logístico administrativo, estas informações são
repassadas por meio de uma Requisição de Transporte (RT).

6. PROGRAMA DE TRANSPORTE
a. Conceito

É o documento no qual o Grande Comando Logístico difunde a maneira como
as missões previstas no Plano de Transporte serão cumpridas.

b. Conteúdo
1) Deverá conter as seguintes informações:

- pessoal, carga ou animal a transportar;
- modal de transporte empregado;
- quadro resumo dos meios necessários;
- quadro resumo dos meios contratados;
- organização dos comboios/composições;
- quadro de Embarque/Desembarque; e.
 - quadro de custos.

c. Difusão
 O Programa de Transporte deve ser difundido a todos os elementos envolvidos.
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TRANSPORTE MILITAR RODOVIÁRIO

d. CONSIDERAÇÕES INICIAIS DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO

O transporte rodoviário realiza-se, normalmente, sobre as rodovias. No entanto, em
distâncias curtas, pode ser feito através campo. É o meio normal para vencer os espaços
entre os terminais e os depósitos ou instalações diversas, complementando as outras
modalidades de transporte.

Essa modalidade é amplamente empregada para atender as variadas necessidades
de transporte, em virtude da extensão da malha rodoviária nacional, constituindo-se,
muitas vezes, na única alternativa viável em relação aos demais recursos viários.

O transporte rodoviário caracteriza-se por:
1) Apresentar grande flexibilidade;
2) Ser de operação simples;
3) oferecer grande disponibilidade em meios e pessoal especializados para a

mobilização;
4) permitir uma recuperação relativamente fácil de suas vias e seus meios;
5) permitir a realização do transporte "porta-a-porta" sem depender de modais

complementares;
6) sofrer influência das condições climáticas;
7) ter reduzido capacidade para o transporte de grandes massas; e
8) possuir alto custo operacional, dependendo das condições de trafegabilidade das

estradas.

2. TERMINOLOGIA

a. Cavalo-mecânico - veículo de tração sem o reboque ou  carroceria.

    b. Faixa de tráfego - faixa longitudinal da pista delimitada para o deslocamento de
veículos.

    c. Gabarito de livre passagem - definido em função dos obstáculos laterais e
suspensos, tais como, pontes, viadutos, túneis e taludes de corte, existentes em cada
trecho rodoviário, e representa a menor seção transversal livre para a circulação dos
veículos rodoviários carregados.

    d. Pavimento - é a superestrutura de uma rodovia, constituída por um sistema de
camadas de espessuras finitas, assentadas sobre o terreno de fundação.

    e. Ponto de revezamento - é o local onde se processa a substituição de semi-reboques
ou de motoristas.

    f. Reboque - veículo rodoviário, sem tração própria, destinado a transportar cargas, cujo
peso é totalmente distribuído sobre as próprias rodas. É dotado de dispositivo para engate
em viatura tratora.

    g. Revestimento - camada destinada a resistir diretamente às ações do tráfego,
impermeabilizar o pavimento, melhorar as condições de rolamento no que se refere ao
conforto e a segurança e transmitir, de forma atenuada, as ações do tráfego às camadas
inferiores.
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    h.  Semi-reboque - veículo rodoviário, sem tração própria, destinado a transportar
cargas, cujo peso é parcialmente transferido ao veículo trator.

    i.    Unitização - é o agrupamento de peças individuais de um carregamento em uma
única unidade, maior e mais pesada, com o objetivo de facilitar o manuseio nos
transbordos.

3. PLANEJAMENTO DO TRANSPORTE

a. GENERALIDADES
No presente capítulo estão relacionadas às etapas essenciais a serem abordadas

no planejamento de qualquer tipo de transporte rodoviário, seja ele operacional ou
administrativo, sob a forma de seis questionamentos:

 - o que transportar?
 - de onde e para onde transportar?
 - quando transportar?
 - como transportar?
 - com que transportar?
 - qual o custo do transporte?

b. PESSOAL, MATERIAL E ANIMAL A TRANSPORTAR.
1). Para o transporte de tropa e viaturas são indispensáveis, o conhecimento do

efetivo de cada Unidade a ser transportada, bem como o comprimento, a largura, a altura
e o peso bruto de cada viatura ou equipamento militar orgânicos.

2). Para o transporte  de  suprimentos    é  necessário   que  se obtenha a
tonelagem e o volume de cada classe de suprimento a transportar.

3). O transporte de animais segue os mesmos procedimentos do transporte de
materiais, com as devidas adaptações.

c. ORIGEM E DESTINO
1)  Levantar as necessidades de :

a) deslocamento prévio da tropa para o local de embarque;
b)  busca e/ou entrega prévia de cargas em terminais para unitização; e
c)  transbordo final de carga, para completar o transporte porta-a-porta.

2) O transporte rodoviário da tropa e do seu equipamento orgânico é flexível quanto
aos locais de embarque e desembarque, já que não exige equipamentos especializados
para a sua execução.

3)  As Unidades que possuem equipamentos pesados orgânicos, tais como blindados
e equipamentos de terraplenagem, necessitam selecionar locais que propiciem condições
satisfatórias para o embarque e desembarque, seja pela existência de rampas fixas ou
móveis, seja pela possibilidade de preparação prévia do terreno por elementos de
engenharia.

4)  O embarque e o desembarque de grande quantidade de suprimento exige locais e
equipamentos apropriados para sua concentração, manipulação e distribuição. Na escolha
desses locais, deve-se considerar o apoio de estabelecimentos militares e, na falta destes,
de terminais civis e equipamentos de movimentação de carga passíveis de mobilização.

d. PRAZOS E PRIORIDADES
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1) As datas limites para o término de cada operação de transporte, normalmente
são fixadas, bem como o grau de prioridade que deve ser dado aos diversos itens de
suprimento e/ou Unidades a transportar.

2) O recompletamento ou a recuperação de viaturas orgânicas, bem como as
medidas administrativas necessárias à obtenção dos veículos requisitados, poderão
necessitar de mais tempo destinado à preparação da missão.

e. ITINERÁRIOS
1) De posse dos pontos de origem e destino do deslocamento, deve-se realizar uma

pré-seleção das alternativas disponíveis de percurso, entre os locais definidos para
embarque e desembarque, que forem proporcionadas pela malha viária existente. Neste
levantamento, se for o caso, deverá ser considerado a possibilidade de interferência do
inimigo.

2) O percurso poderá ser dividido em trechos, conforme as necessidades,
empregando-se uma ou mais modalidades de transporte, observadas as características da
malha viária, o interesse da missão e os prazos.

f. MEIOS DISPONÍVEIS
1). Rodovias

a) Os dados básicos referentes às rodovias são:
(1) capacidade máxima de tráfego;
(2) rampas (máximas e médias);
(3) tipo de pista de rolamento;
(4) largura da faixa de rolamento;
(5) existência de acostamento e tipo de revestimento; e
(6) trafegabilidade.

2).Gabaritos e capacidades de obras-de-arte e outras limitações à passagem de
veículos de grande porte.

3) Pontos críticos
a) locais de travessia de rios
b) pontes precárias;
c) trechos montanhosos; e
d) locais de visibilidade difícil, etc.

4) Controle do tráfego e das cargas:
a) postos fiscais existentes;
b) locais onde existem balanças para veículos;
c) postos de polícia rodoviária; e
d) estatísticas de tráfego.

5) Instalações de serviços:
a) postos de abastecimento;
b) oficinas mecânicas;
c) borracheiros;
d) socorro mecânico; e
e) pronto-socorros.

6) Os dados acima citados podem ser obtidos em consultas junto às Regiões
Militares, à Diretoria de Transporte e Mobilização (DTMob), ao Departamento Nacional de
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Estradas de Rodagem (DNER), aos Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem
(DER) e aos órgãos municipais.

G. TERMINAIS RODOVIÁRIOS
1) Os terminais previamente escolhidos para operações de carga, descarga ou

transbordo de suprimento e/ou viaturas deverão ser cuidadosamente estudados e, sempre
que possível, inspecionados por elementos da equipe responsável pelo planejamento.

2) Os dados básicos para o planejamento, referentes aos terminais são:

a) localização;
b) capacidade do terminal (toneladas/dia);
c) vias de acesso;
d) facilidades para operações intermodais;
e) áreas cobertas para depósito de material e alojamento de pessoal;
f) áreas para estacionamento de equipamentos e viaturas;
g) sistema de iluminação, tendo em vista a possibilidade de trabalho noturno;
h) existência e possibilidade de uso de rampas fixas para embarque e desembarque

de equipamentos e viaturas;
i) tipo, quantidade e capacidade dos equipamentos de movimentação de cargas;
j) condições de segurança;
l) áreas de plataformas; e
m) comunicações.

h VEÍCULOS RODOVIÁRIOS

1)Normalmente os meios rodoviários possuem uma capacidade de transporte de
considerável flexibilidade.

2)As Unidades dispõem, para seu transporte, de diversos tipos de viaturas militares,
conforme os respectivos Quadros de Organização.

 3)Conforme a sua destinação, as viaturas de transporte podem ser:

a) de pessoal;
b) especializadas;
c) não especializadas; e
d) motocicletas.

4) As viaturas militares, na sua maioria, podem ser empregadas em qualquer
terreno. A viatura de mais largo emprego para o transporte de carga e pessoal é a de 5 t.
Sua capacidade em estrada pode ser considerada como o dobro de sua capacidade
normal para qualquer terreno (ou seja, 5 t), podendo ainda ransportar 20 homens
equipados.

5) Os veículos de carga, além da capacidade, podem ser diferenciados pelo tipo de
carroceria, como:

b) carga seca (de madeira ou alumínio);
b) granéis sólidos (caçambas);
c) graneis líquidos (tanques);
d) produtos frigorificados (caminhão frigorífico); e

e) transporte de equipamentos ou veículos pesados com ou sem lagarta (cavalo mecânico,
semi-reboque e baú).
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6) Para complementar as necessidades de transportes militares, serão
considerados, além das viaturas militares, os veículos de empresas civis a serem
mobilizados.

4. ALOCAÇÃO DE PESSOAL E CARGA NOS VEÍCULOS

c) Pessoal

A tropa deve ser distribuída pelos veículos militares ou civis.

1) Veículos militares
A distribuição do pessoal pelas diferentes viaturas dar-se-á de acordo com a

distribuição prevista no apronto operacional de cada Organização Militar.

2) Veículos civis
Os ônibus são os veículos civis normalmente empregados para o transporte de

pessoal podendo ser contratados ou requisitados.

b. Viaturas

1) Geralmente, as viaturas rodoviárias deslocam-se por seus próprios meios,
exceto:

a) as viaturas blindadas sobre lagartas; e,
b) os equipamentos pesados de engenharia.

2) Entretanto, qualquer tipo de viatura poderá ser transportado em semi-reboques,
visando minimizar o desgaste das mesmas e os custos decorrentes.

3) Os Quadros de Distribuição de Meios (QDM) das diversas Unidades prevêem os
semi-reboques apropriados para o transporte das viaturas blindadas ou equipamentos
pesados de engenharia, devendo ser empregados meios civis, requisitados ou
contratados, caso a quantidade disponível seja menor que a necessária.

4) Tanto no transporte com meios orgânicos como no contratado ou requisitado,
deverá se escolher os semi-reboques necessários de modo a minimizar o número de
veículos empregados, obedecidas as seguintes restrições:

a) não exceder a capacidade em peso do semi-reboque;
b) não exceder a capacidade de tração do cavalo-mecânico; e,
c) em princípio, não exceder a largura e o comprimento úteis do semi-reboque.

c. Suprimentos Militares

1) A maioria dos suprimentos militares pode ser acondicionada em veículos de
carga não especializados. Entretanto, algumas classes de suprimento requerem veículos
ou unidades especiais, para o transporte de determinados itens específicos, tais como:

a obedecendo às prescrições relativas a cada material.
-Para o transporte de combustível, poderá valer-se diretamente das empresas

distribuidoras de derivados de petróleo ou prever o emprego de viaturas cisternas militares
e civis (con) Classe I

Podem ser transportados em caminhões do tipo fechado ou aberto. Poderá haver
necessidade de caminhões-frigoríficos para o transporte de gêneros perecíveis.
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b) Classe III
- São transportados tratadas ou requisitadas).
-Em comboios militares, o combustível poderá ser transportado em tonéis ou

camburões.

c) Classe V
- A dotação de munição pode ser conduzida com o pessoal (dotação individual),

quando for o caso de se fazer essa distribuição, e nas viaturas e reboques da Organização
Militar. Se necessário, pode ser transportada em caminhões civis requisitados ou
contratados.

2)Em qualquer dos casos, observar o disposto no Regulamento do Transporte
Rodoviário de Produtos Perigosos, do Ministério dos Transportes, e nas normas específicas
da Diretoria de Suprimento (DS) do Departamento Logístico (D Log).

5. DESLOCAMENTO
a. Generalidades
O movimento de veículos que exceda a capacidade máxima de qualquer trecho não

deverá ser planejado, a menos que seja prevista uma melhoria ou uma manutenção
adequada do trecho.

b. Interferência do tráfego civil
1) O tráfego de natureza civil nas rodovias a serem percorridas, não deve ser

ignorado.

2) Em geral, o DNER, os DER e os órgãos municipais possuem informações que
permitem uma avaliação bastante precisa da tonelagem e da natureza do tráfego.

c. Formação do comboio
1) Sabendo-se o que transportar, deverão ser formados um ou mais comboios que

atendam às necessidades militares. Devem ser evitados os comboios excessivamente
longos, respeitando, sempre que possível, a manutenção de fração constituída, no mínimo
em nível de Subunidade.

2) Estabelecer, com base nas características técnicas da rodovia a percorrer, uma
velocidade média conveniente e um valor apropriado de intervalo entre veículos que
permitam o cumprimento da missão, respeitadas as orientações contidas no C-25-10 –
Transportes Motorizados.

d. Estudo da viabilidade do deslocamento

1) Se a tonelagem gerada for menor ou igual à capacidade da rodovia, o comboio
poderá circular sem nenhuma restrição.

2) Se a tonelagem gerada for maior que a capacidade da rodovia, o resultado de
sua soma com a do tráfego civil necessariamente será maior que a capacidade
operacional da via ou, até mesmo, que a sua capacidade máxima. Assim sendo, no
sentido de permitir o cumprimento da missão, devem ser consideradas as ações abaixo:

a) preservar o tráfego civil, remanejando o deslocamento militar para rotas
alternativas, realizando para estas o mesmo estudo de viabilidade feito para o eixo
principal; e
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b) preservar o deslocamento militar, restringindo o tráfego civil por meio de uma das
seguintes formas, com o auxílio do DNER:

- remanejar, parcial ou totalmente os veículos civis para rotas alternativas; e
- bloquear, parcial ou totalmente, o tráfego civil por intervalos de tempo

perfeitamente definidos.

3) A capacidade operacional da via pode ser ultrapassada desde que o volume de
tráfego gerado pelo deslocamento militar não se caracterize como um fluxo contínuo e
prolongado e, ainda, não exceda a capacidade máxima da via.

4) Em qualquer dos casos estudados, quando a rodovia apresentar um volume de
tráfego intenso, poderá se prever o deslocamento noturno, depois de ultrapassado o
“horário de pico”, desde que a segurança e a missão não sejam comprometidas, como
forma de minimizar a interferência no tráfego civil e os danos ao pavimento.

5) O planejamento deverá permitir uma certa flexibilidade, em função de condições
climáticas adversas, acidentes, quedas de barreiras, manutenção da via, etc, que poderão
alterar a capacidade operacional da rodovia.

6) Se no planejamento ocorrer alguma restrição ao tráfego civil, deve-se divulgar
com antecedência as medidas restritivas adotadas, quando a situação tática o permitir.
Esse procedimento atenuará o impacto negativo das limitações junto aos usuários da
rodovia.

6. QUADRO DE MOVIMENTO
a. O Quadro de movimento descreve como se executará o deslocamento, fixando

os horários e a duração do embarque, do deslocamento e do desembarque.

b. Na confecção do quadro deverão ser definidos, a partir do grupo data/hora do
término da missão de transporte, os prazos e/ou horários das operações a seguir
discriminadas na ordem cronológica inversa à de partida (do último ao primeiro comboio).

1) Horário de chegada do comboio:
a) último comboio: obtido em função do prazo de conclusão da missão, abatido de

um intervalo de tempo suficiente para a operação de desembarque e outras providências
necessárias para o emprego posterior da tropa e/ou suprimento; e

b) demais comboios: obtido em função do horário de chegada do comboio posterior,
abatido um intervalo de tempo necessário para garantir o espaçamento suficiente entre a
testa e a cauda de dois comboios sucessivos, de modo a permitir a circulação de veículos
civis e facilitar a coordenação do movimento.

2) Horário de partida do comboio.
No transporte rodoviário existe uma grande flexibilidade quanto aos locais de

embarque e desembarque, o que permite a realização de tais operações por diversas OM,
em diferentes Z Reu.

7. CÁLCULO DO CUSTO DO TRANSPORTE

a. Transporte em veículos contratados

O custo do transporte com a utilização de veículos contratados será calculado
levando-se em consideração a tarifa mais o seguro junto às empresas contratadas.

b. Transporte em viaturas militares

Fazem parte dos custos operacionais do transporte rodoviário, os seguintes itens:
1) pagamento de pessoal (diárias), se for o caso;
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2) despesas de oficina;
3) peças;
4) combustível;
5) óleos e lubrificantes; e
6) pneus.

Obs: o consumo de combustível de cada viatura poderá ser levantado com o auxílio
das tabelas de Unidade Carburante (UC), ou então por meio de dados da própria OM.

8. PROGRAMA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO

O Programa de Transporte Rodoviário deve conter as seguintes informações:
a.organização sucinta dos comboios;
b.horários de embarque, desembarque e deslocamentos;
c.resumo do material requisitado;
d.itinerário percorrido podendo assumir a forma de um diagrama;
e.alocação do pessoal nos veículos, se for o caso; e
f. previsão de custos.

9. OUTRAS INFORMAÇÕES

Os principais dados que devem ser confirmados em um reconhecimento, tendo em vista o
Planejamento do Transporte, são:

a. obras-de-arte principais e as condutas decorrentes de suas interdições ou
destruições;

b. regiões de estrangulamento do tráfego, tais como:

1) trechos de serra onde o tráfego se torna lento;
2) trechos parcialmente interditados por obras;
3) trechos com pistas em condições precárias, obrigando a redução de velocidade;
4) trechos com muitas curvas, aumentando o tempo de percurso; e
5) trechos de terrenos instáveis, que podem comprometer o leito da rodovia, pela

queda de barreiras ou aparecimento de depressões;

c. existência e localização de recursos, materiais e humanos, que interessem à
manutenção da rodovia;

d. articulações com outras rodovias ou demais meios de transporte;
e. entroncamentos rodoviários e sua importância;
f. instalações existentes ao longo do itinerário que interessem à manutenção e ao

abastecimento das viaturas;
g. capacidade e especialização das unidades hospitalares próximas ao eixo de

deslocamento; e
h. informações sobre o sistema de controle de tráfego.

10. EXECUÇÃO DO TRANSPORTE

a. EMBARQUE
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1).Normalmente, a própria OM embarca o seu pessoal e material, o que, aliado à
grande flexibilidade na escolha dos locais de embarque ou Z Reu, torna a operação
bastante simples.

2).O embarque efetuar-se-á conforme o dispositivo estabelecido no planejamento,
obedecendo, sempre que possível, ao prescrito no apronto operacional da Unidade.

3). Em função do efetivo a embarcar, das condições das instalações, das condições
meteorológicas e da hora do embarque, podem ser necessárias providências adicionais,
como iluminação de campanha, instalação de toldos e outras medidas que devam fazer
parte do planejamento.

4). O transporte de suprimento exige um planejamento mais detalhado, por
necessitar de medidas que especifiquem:

a) horários de chegada e partida dos comboios;
b) emprego de equipamento de movimentação de cargas;
c) áreas de armazenagem;
d) utilização de instalações civis;
e) locais de estacionamento; e
f) segurança das instalações, da carga, das viaturas e dos equipamentos.

5). Quando as áreas selecionadas para estacionamento forem muito pequenas,
podem ser reservados praças públicas ou outros locais próximos à Z Reu ou ao terminal.
Neste caso, impõe-se a ligação com os órgãos de controle de trânsito e de administração
pública.

6). Os processos de carregamento em veículos rodoviários podem ser divididos em
dois grupos:

a) Por rolamento
Normalmente empregado no embarque de viaturas, utilizando rampas e/ou

plataformas de embarque, que podem ser:
(1) instalações fixas já existentes nos terminais;
(2) equipamentos móveis, orgânicos ou não da viatura transportadora; e
(3) improvisadas,  decorrentes do emprego eventual de meios de fortuna, ou ainda,

pela adequação do terreno através de equipamento de engenharia.

b) Por içamento
(1) Utiliza qualquer equipamento para levantar e deslocar cargas. Estes

equipamentos podem pertencer aos terminais rodoviários, principalmente os
especializados em transbordo de cargas, tais como: pontes rolantes, carregadores
frontais, carregadores laterais e outros.

(2) Os equipamentos podem também ser deslocados de OM ou de
estabelecimentos civis para o terminal rodoviário.

7. Ancoragem de viaturas e cargas volumosas

a) A ancoragem da carga poderá constituir-se em um ponto de estrangulamento no
cumprimento dos prazos de deslocamento.

b) A experiência tem demonstrado que a adoção de um equipamento de ancoragem
previamente preparado é de grande valia, pela economia de tempo nessa operação, pela
padronização de procedimentos e pela melhoria da segurança.

c) Normalmente, as empresas rodoviárias civis já possuem seus próprios meios de
amarração.

d) Devem ser efetuados treinamentos prévios de ancoragem para o embarque, de
modo que toda a tropa fique habilitada a fazê-lo. Nesses treinamentos deve ser
estabelecido o número ideal de elementos para fazer a ancoragem de cada viatura ou
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equipamento. Desse modo, nos planos de embarque de cada subunidade ou fração
devem estar designados os elementos executores da ancoragem.

b). DESLOCAMENTO

1). Os deslocamentos dos comboios devem obedecer às normas constantes do
C25-10 - Transportes Motorizados.

2). Na primeira parada prevista para o comboio deverá ser feita uma minuciosa
revisão da ancoragem e da amarração da carga e veículos embarcados para corrigir as
falhas decorrentes da acomodação do material carregado.

c). SEGURANÇA DO DESLOCAMENTO
1). Serão apresentadas a seguir algumas medidas de segurança que poderão ser

adotadas pelos diversos escalões envolvidos na operação, visando minimizar a
vulnerabilidade de um comboio em deslocamento.

a) A
 cargo do comandante da organização militar

(1) Dentro das possibilidades, manter as frações constituídas por comboio,
estabelecendo medidas de disciplina e segurança de viagem, coerentes com a situação
da tropa e as possibilidades do inimigo.

(2) Nos deslocamentos operacionais, dependendo da possibilidade de atuação do
inimigo:

- manter as guarnições dos blindados, em condições de pronta resposta, com as
armas de pequeno calibre das viaturas ou o armamento individual em condições de
utilização;

- manter o sistema de comunicações das viaturas blindadas em funcionamento;
- instalar as metralhadoras leves ou pesadas em viaturas não especializadas,

quando isto for exeqüível, adotando procedimentos semelhantes ao anterior;
- empregar o destacamento precursor para balizar o itinerário a percorrer,

distribuindo-se, ao longo do mesmo, patrulhas para guardar os pontos críticos;
- instruir a tropa sobre alertas que possam ser acionados quando da passagem em

pontos críticos;
- sempre que possível, os elementos de engenharia deverão ser colocados em cada

comboio, visando eventual apoio diante da atuação do inimigo; e
- adotar o deslocamento por infiltração, permitindo a maior dissimulação do

movimento, apesar do comprometimento do seu controle.

2) A cargo do escalão superior (em princípio)

a) Emprego de comboios com cargas simuladas, para dificultar a ação do inimigo.
b) Reconhecimento e patrulhamento dos itinerários por meios aéreos.
c) Planejamento do emprego das Polícias Rodoviárias para controle do trânsito nas

travessias de centros urbanos,  entroncamentos e vias com grandes volumes de tráfego
civil, visando a facilitar o escoamento do comboio.

d) As seguintes medidas, de natureza logística, poderão ser adotadas em função do
estudo de situação:

- transporte de ração fria em condições de atender o pessoal durante o
deslocamento.
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- previsão da utilização das instalações de Unidades militares ao longo do itinerário
para pernoite e alimentação da tropa.

- previsão de locais de parada para as principais refeições, que poderão ser
confeccionadas em cozinhas de campanha; e

- nas paradas noturnas para repouso, planejamento, em coordenação com o
escalão superior, de todas as medidas de segurança para acampamento ou
acantonamento.

e) No caso dos suprimentos, depois de realizados os transportes para a
concentração no TO, prosseguem os transportes para atender ao fluxo logístico. Este é
menos volumoso e urgente que aquele, embora contínuo e de alta prioridade. Assim,
todas as prescrições apresentadas para o transporte de tropa poderão ser aqui
empregadas na medida em que sejam cabíveis.

d. DESEMBARQUE
a. No transporte de suprimentos deve ser prevista a iluminação de campanha nos

terminais e áreas de desembarque previstos para operações noturnas.
b. As áreas internas reservadas ao estacionamento nos terminais, podem não ser

suficientes para acolher um único comboio, em conseqüência poderão ser necessárias
ligações com elementos de controle de trânsito e da administração municipal no local de
destino, para utilização de logradouros públicos próximos, a fim de permitir o
reajustamento do dispositivo. Serão providenciadas também, junto a essas entidades, as
medidas necessárias ao controle do tráfego urbano.

c. Considerando-se que as áreas de concentração são, preferencialmente,
afastadas das cidades, é ideal que o desembarque seja feito fora dos núcleos urbanos. As
dificuldades para o desembarque seriam compensadas pelas facilidades de acesso às
áreas de concentração.

d. No caso da previsão do emprego de mais de uma modalidade de transporte,
ocorrerá o problema de transbordo.

e. Para o transbordo serão tomadas as medidas sugeridas acima, com o cuidado de
observar que haverá uma duplicidade de meios de transporte e a necessidade de um
prazo bem maior que para o embarque na origem. Considera-se, também, a possibilidade
de uma operação dificultada pelas intempéries, luz e outros óbices.

e. MEDIDAS COMPLEMENTARES
1). GENERALIDADES
É conveniente que as OM operacionais programem instruções para a tropa, visando

ao aprendizado das normas e condicionamentos do transporte por rodovia, com vistas à
eficiência e à segurança da sua realização em quaisquer condições de prazo, horário de
embarque (inclusive noturno), mau tempo e até com a possibilidade de atuação do
inimigo.

2). INSTRUÇÃO
a) Formação e treinamento de equipes chefiadas por graduados para:
(1) instalação de rampas; e
(2) ancoragem das cargas e viaturas blindadas por tirantes e calços.

b). Formação e treinamento de equipes de orientação do embarque, para garantir o
fiel cumprimento dos Planos e Programas de Transporte, bem como do apronto
operacional de cada OM, em tempo hábil.

c). Formação e treinamento de equipes de segurança contra acidentes.
d). Medidas de segurança
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(1) verificação da existência e da situação das cargas dos extintores orgânicos de
cada viatura;

(2) verificação da amarração e ancoragem do material embarcado;
(3) verificação das tampas dos tanques de combustível das viaturas e de todo

material inflamável; e.
(4) verificação das cisternas de água, que devem estar completamente cheias.

TRANSPORTE MILITAR FERROVIÁRIO

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS TRANSPORTE FERROVIÁRIO
a. Esta apostila trata das atividades de planejamento do transporte ferroviário de

pessoal, veículos ou cargas de natureza militar.

    b. A modalidade de transporte ferroviário avulta de importância em uma mobilização,
particularmente no território nacional de dimensões continentais, por permitir o transporte de
grandes cargas a longas distâncias.

c. Características do transporte ferroviário:
1) apropriado ao transporte de grandes volumes a longas distâncias e em espaço de

tempo relativamente curto, formando eixos de ligação entre áreas;
2) é o meio de transporte terrestre mais econômico, desde que bem exploradas as

suas potencialidades;
3) altamente vulnerável às ações aéreas e de sabotadores, principalmente em pontos

críticos como pontes, viadutos, túneis, etc;
4) necessita de pessoal especializado para seu funcionamento;
5) possui um sistema gerencial próprio em tempo de paz;
6) tem pouca flexibilidade, em termos de deslocamentos,  para fins de planejamento de

alternativas;
7) depende, normalmente, de complementação de outra modalidade para realizar o

transporte porta-a-porta;
8) é o transporte mais adequado às unidades blindadas, devido ao peso e volume de

suas viaturas orgânicas; e
9) é utilizado em casos excepcionais no Teatro de Operações Terrestre (TOT), em

especial na Zona de Combate (ZC), áreas onde têm preferência os meios rodoviários, por
proporcionarem maior flexibilidade.

2. TERMINOLOGIA
     a. Bitola - distância que separa os trilhos de uma via férrea. Pode ser larga (1,60

m) ou métrica (1 m).
b. Carro- destinado ao transporte de pessoal.
    c. Carro -  fator - carga fictícia, expressa em toneladas, que deve ser adicionada

ao peso bruto de cada vagão para obtenção do peso total do trem. É tabelada em função das
características de cada trecho ferroviário para o cálculo da formação de suas composições
ferroviárias.

     d. Capacidade bruta de tráfego - pode ser expressa em número de trens por dia
ou em toneladas por dia que podem circular em determinado trecho ferroviário.

     e. Comprimento de um trem - expresso em metros, é obtido pela soma do
comprimento, engate a engate, de cada vagão, acrescido da soma dos comprimentos das
locomotivas que tracionam a composição.

     f. Desvios - trechos de  linhas paralelas à linha principal onde uma composição
se coloca a fim de permitir o cruzamento com outra composição. São utilizados, também,
para estacionamento, carga, descarga, manobras, abastecimento, etc. Normalmente, situa-
se em uma estação ferroviária.
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    g. Dormentes - nome dado às travessas em que assentam os trilhos da linha
férrea.

    h. Gabarito de livre passagem - definido em função dos obstáculos laterais e
suspensos, tais como pontes, viadutos, túneis, taludes de cortes, estações ferroviárias, etc.,
existentes em cada trecho ferroviário; representa a maior seção transversal livre para a
circulação dos veículos ferroviários carregados.

     i. Local de baldeação - local onde é feito o transbordo de carga ou de pessoal de
uma composição para outra. Normalmente coincide com os locais onde uma ferrovia se
articula com outra de bitola diferente.

     j. Material de tração - conjunto que compreende todas as locomotivas.
     l. Material rodante - conjunto formado por carros e vagões.

      m. Número máximo de locomotivas - representa o número máximo de unidades
de tração que podem ser empregadas em uma composição ferroviária. É fornecido pela
empresa responsável pelo trecho, em função de características tais como: comprimento de
túneis, traçado da linha, etc.

    n. Número máximo de vagões - representa o número máximo de vagões que uma
locomotiva pode tracionar sem que haja perda de tração.

    o. Tara - peso de um veículo sem a carga.
    p. Trem - é o conjunto formado por uma ou mais locomotiva e os seus respetcivos

vagões.
q. Truque - rodas metálicas destinadas ao deslocamento de vagões de passageiros

ou de carga sobre os trilhos.
      r. Unitização - é o agrupamento de peças individuais de um carregamento em uma

única unidade, maior e mais pesada, com o objetivo de facilitar o manuseio nos transbordos.
    s. Vagão - carro destinado ao transporte de carga ou de passageiro.

PLANEJAMENTO DO TRANSPORTE

1. GENERALIDADES
No presente capítulo estão relacionadas às etapas essenciais a serem abordadas no

planejamento de qualquer tipo de transporte ferroviário, seja ele operacional ou
administrativo, sob a forma de seis questionamentos:

- o que transportar?
- de onde e para onde transportar?
- quando transportar?
- como transportar?
- com que transportar?
- qual o custo do transporte?

2. PESSOAL, MATERIAL E ANIMAL A TRANSPORTAR
a. Para o transporte de tropa e viaturas são indispensáveis, o conhecimento do efetivo

de cada Unidade a ser transportada, bem como o comprimento, a largura, a altura e o peso
bruto de cada viatura ou equipamento militar orgânicos.

b. Para o transporte de suprimentos é necessário que se obtenha a tonelagem e o
volume de cada classe de suprimento a transportar.

c. O transporte de animais segue os mesmos procedimentos do transporte de
materiais, com as devidas adaptações.

3. ORIGEM E DESTINO
a. Levantar as necessidades de:
1) deslocamento prévio da tropa para o local de embarque;
2) apanha e/ou entrega prévia de cargas em terminais para unitização; e
3) transbordo final de carga, para completar o transporte porta-a-porta.
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    b. No caso do transporte ferroviário de viaturas e reboques, os locais de embarque e
desembarque serão definidos em função da necessidade de utilização de rampas.

4. PRAZOS E PRIORIDADES
a. Normalmente, são fixadas, as datas limites para o término de cada operação de

transporte, bem como o grau de prioridade que deve ser dado aos diversos itens de
suprimento e/ou Unidades a transportar.

b. Em se tratando de transporte de suprimentos para reposição do Nível Operacional,
caso o intervalo entre duas remessas sucessivas não esteja estabelecido, deve-se fixá-lo em
função das necessidades militares.

5. ITINERÁRIOS
a. De posse dos pontos de origem e destino do deslocamento, deve-se realizar uma

pré-seleção das alternativas disponíveis de percurso, entre os locais definidos para
embarque e desembarque, que forem proporcionadas pela malha viária existente. Neste
levantamento, se for o caso, deverá ser considerado a possibilidade de interferência do
inimigo.

b. O percurso poderá ser dividido em trechos, conforme as necessidades,
empregando-se uma ou mais modalidades de transporte, observadas as características da
malha viária, o interesse da missão e os prazos.

6. MEIOS DISPONÍVEIS
a. Instalações fixas
1) Os dados básicos para o planejamento, referentes às instalações fixas, são:
a) rede ferroviária disponível
b) capacidade bruta de tráfego;
c) capacidade programada de tráfego;
d) comprimento dos desvios;
e) características  de  pátios  e  terminais (na origem, no destino e para troca de

truques, se for o caso);
f) restrições de gabarito de livre-passagem;
g) bitola; e
h) integração com outras ferrovias.

2) Todos  os dados anteriormente  citados  devem  ser  obtidos em consultas às
Superintendências ou Unidades Regionais responsáveis pelo trecho em estudo.

3) De   posse    da    capacidade    bruta  e   da   capacidade programada  de  tráfego
e  por  meio  de  assessoria da empresa ferroviária envolvida, será  determinado  o  número
de  trens  que poderão trafegar por dia com o mínimo de interferência no tráfego normal da
ferrovia.

4) Em tempo  de  paz,  deve-se  evitar  causar problemas ao tráfego normal da
ferrovia. Em tempo de guerra,  esse  detalhe  é condicionado  pelos   prazos  de  emprego
das  tropas,  os  quais podem, em determinadas circunstâncias, preterir toda  a atividade
normal da via.

5) O deslocamento de um trem, independentemente de sua prioridade, será sempre
realizado com paradas para reabastecimento, troca de tração e equipagem, inspeção de
vagões ou da própria carga e, eventualmente, para permitir cruzamento a outro trem de
maior prioridade. Para viabilizar tais paradas, deve-se obter o comprimento do maior desvio
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de cada pátio com parada programada. O menor destes valores será adotado como
comprimento máximo do trem a ser formado.

6) Os pátios ou terminais, previamente, escolhidos para operações de embarque,
desembarque ou transbordo deverão ser cuidadosamente estudados e, sempre que possível,
inspecionados por elementos da equipe responsável pelo planejamento. São dados
indispensáveis a análise de pátios e terminais:

a) localização;
b) capacidade (número de vagões movimentados por dia);
c) vias de acesso;
d) facilidades para operações intermodais;
e) áreas cobertas para depósito de material e alojamento de pessoal;
f) áreas para estacionamento de equipamentos e viaturas;
g) sistema de iluminação, tendo em vista a possibilidade de jornada noturna;
h) existência e possibilidade de uso de rampas fixas para embarque e desembarque de

equipamentos e viaturas;
i) tipo, quantidade e capacidade dos equipamentos de movimentação de cargas;
j) condições de segurança do local;
l) áreas de plataformas;
m) comunicações; e
n) interferência no tráfego ferroviário.

7) O gabarito de livre passagem do trecho permitirá ao planejador definir a altura e
largura máxima das cargas a serem transportadas. Ocorrendo a necessidade de transportar
carga com dimensões superiores às do gabarito, poderá ser realizada mudança parcial ou
total da modalidade, transbordo da carga na seção crítica, deslocamento do eixo da via ou
mesmo remoção do obstáculo. Contudo, qualquer solução deverá ser fruto de uma análise
das conseqüências que trará à operação militar e ao tráfego normal da ferrovia.

8) A bitola do trecho a ser utilizado determina o tipo de veículo a ser empregado.
9) Complicadores do transbordo:
a  formação  dos   trens   deverá   ser   calculada  para  as  diferentes bitolas exigindo

maior tempo de planejamento;
b) o   número    de   veículos   ferroviários   envolvidos  no transporte será duplicado; e
c) haverá duas concentrações de material  ferroviário  em dois lugares distintos.

10) Complicadores da troca de truques:
a) o universo para escolha dos veículos ferroviários fica bastante restrito, uma vez que

nem todos os vagões permitem a troca de truques; e
b) a escolha de pátios para a operação de troca de truques oferece restrições, uma

vez que poucos pátios estão em condições de executá-la

11) Complicadores comuns às duas soluções:
a) acréscimo considerável de tempo na execução da operação de transporte; e
b) elevação do custo do transporte.

12) Tipos de transbordo
a.Veículos ferroviários
1) Locomotivas - Devem   ser    considerados   os   seguintes dados:
a) tipo;
b) quantidade; e
c) comprimento.
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2) Carros - Para  o    transporte   de   pessoal,   em  princípio, serão empregados os
seguintes tipos :

a) carros de passageiros;
b) carros-dormitório para :
- Posto de Comando (PC);
- feridos e doentes; e
- repouso.

c) carros-restaurante para:
- confecção de rações quentes; e
- refeitório.

3) Vagões - Para o Transporte de viaturas, equipamentos e suprimentos, os tipos de
vagões mais empregados são:

a) vagões-plataformas para:
- viaturas sobre rodas;
- viaturas sobre lagartas;
- obuses ou canhões AR;
- equipamentos mecânicos; e
- outros materiais ou peças de maior porte.

b) Vagões fechados para:
- materiais ou equipamentos de menor porte; e
  - suprimentos em geral.
c) Vagões-gôndolas para:
- materiais de construção (brita, areia, etc.); e
- equipagem de pontes.
d) Vagões-tanques para:
- combustíveis; e
- água.
e) Vagões-frigoríficos para:
- suprimentos frigorificados; e
- medicamentos que exijam condições especiais de temperatura para conservação.

4) Para  planejar  o  emprego  de  cada  tipo  de  carro ou  de vagão são necessários:
a) quantidade disponível;
b) tipo de bitola;
c) possibilidade ou não de substituição de truques;
d) tara;
e) largura útil, em metros, exceto para vagões-tanques;
f) comprimento e volume útil, em metros, exceto para vagões-tanques;
g) capacidade dos vagões-tanques;
h) lotação;
i) pontos de amarração da carga;
j) necessidades de se realizar adaptações em vagões plataforma para o transporte de

viaturas blindadas; e
l) capacidade das rampas fixas e/ou móveis.

7. ALOCAÇÃO DE PESSOAL E CARGA NOS VEÍCULOS
 a. Pessoal
O efetivo deve ser distribuído pelos diversos carros, obedecendo aos seguintes

critérios:
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1) em princípio, o escalão subunidade não deverá ser desmembrado durante o
transporte; e

2) o armamento individual e a bagagem individual, desdobrada no equipamento do
militar (mochila) e no saco de roupas do conjunto de estacionamento, seguem junto com os
militares nos carros de passageiros. O restante da bagagem que não  puder  ser  colocada
nas  viaturas  orgânicas  é  reunido  por

unidades constituídas e embarcado em vagões fechados.

b. Viaturas
1) As viaturas devem ser alocadas nos diversos tipos de vagões-plataformas, de modo

a minimizar o número de veículos ferroviários necessários, obedecidas as seguintes
restrições:

a) não desmembrar, em princípio, o escalão subunidade;
b) não exceder a capacidade do vagão;
c) manter um espaçamento mínimo de 50 cm entre viaturas;
d) deixar um espaço livre de 50 cm entre a extremidade do vagão-plataforma e a

viatura mais próxima; e
e) normalmente, o equipamento orgânico é transportado como carga nas próprias

viaturas e reboques. Em geral, o peso próprio das viaturas embarcadas em uma prancha
ferroviária fica muito aquém da sua capacidade, devendo, por isso mesmo, as viaturas serem
transportadas carregadas.

2) Em princípio, deverá ser designada uma guarda para cada vagão, constituída de 2
homens, para segurança do material transportado.

3) Observar os pontos de amarração e a dimensão e capacidade dos cabos de aço
para fixação.

c. Suprimentos
1) Classe  I
             Devem ser transportados em vagões do tipo fechado, podendo ser necessário

vagões-frigoríficos para o transporte de alimentos perecíveis.

2) Classe III
São transportados, normalmente, em camburões, tonéis, viaturas cisternas e vagões-

tanques. Tanto as cisternas quanto os vagões-tanques só devem transportar combustível se
estiverem completamente cheios.

            Os vagões   que  transportam  esses  suprimentos  devem
dispor de extintores de incêndio apropriados, bem como dispositivos para a fuga de

eletricidade estática das cisternas.

3) Classe IV
             O material de construção é o que requer menor número de medidas

cautelares. Quando ocorrer o seu transporte juntamente com outras classes de suprimento,
devem ser colocados à frente dos demais, para absorverem melhor a detonação de
eventuais minas ou explosivos empregados pelo inimigo.

4) Classe V
             A dotação de munição pode ser conduzida com o pessoal ou nas viaturas e

reboques. Se necessário, pode ser transportada em vagões fechados, de preferência
colocados na cauda do trem. Devem ser adotadas as mesmas medidas contra a eletricidade
estática.
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5) Os vagões-tanques, conforme as normas de segurança das empresas
ferroviárias, devem transportar granéis líquidos sempre com carga plena. Em conseqüência,
para os vagões-tanques parcialmente carregados com combustíveis ou água,  deverá se
adotadas as seguintes providências:

a) completar sua carga, majorando a quantidade de suprimento a transportar;

b) suprimir o vagão da composição ferroviária, alocando o suprimento a ele destinado
em outro tipo de vagão, acondicionado em tonéis, camburões, etc; e

8. FORMAÇÃO DOS TRENS
a. Do ponto de vista do transporte de natureza militar, é importante formar trens que

possam deslocar-se da origem ao destino sem partições. Do ponto de vista do sistema
ferroviário, há que se respeitar às restrições de comprimento e peso máximo suportado em
cada trecho da via.

    b. As seguintes medidas deverão ser consideradas :
1) a   divisão   do   percurso    em    trechos.  Esta  divisão  é obrigatória quando ocorre

:
a) a mudança do combustível  de  tração,  trazendo  como conseqüência à

necessidade de substituição da locomotiva;
b) a  existência  de  mais  de   uma   Superintendência  ou Unidade  Regional  no

percurso,  pertencente  ou  não  à  mesma empresa, que,  por   imposição   da
regulamentação   ferroviária, obrigue a substituição da locomotiva; e

c) grandes  variações   nas     características    físicas   do traçado da via, que
influenciem   diretamente  na  capacidade  de tração da locomotiva.

2) Levantar:
a) as condicionantes críticas dos trechos;
b) o tipo de locomotiva adequada;
c) a capacidade   máxima   de   tração  da  locomotiva  no trecho;
d) o número máximo de locomotivas que podem ser empregadas em um único trem;
e) o comprimento máximo do trem no trecho;
f) o peso máximo do trem no trecho; e
g) o carro-fator máximo do trecho.

9. QUADRO DE MOVIMENTO
a. O Quadro de Movimento descreve como se executará o deslocamento, fixando os

horários e a duração do embarque, do deslocamento e do desembarque.

b. Na confecção do quadro, deverão ser definidos, a partir do grupo data/hora do
término da missão de transporte, os prazos e/ou horários das operações a seguir
discriminadas na ordem cronológica inversa à de partida (do último ao primeiro comboio):

1) horário de início do desembarque;
2) horário de término de desembarque;
3) duração do desembarque;
4) horário de chegada do trem;
5) duração do deslocamento;
6) horário de saída do trem na origem;
7) horário de término de  embarque;
8) duração do embarque; e
9) horário de início de embarque.
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c. Terminados os cálculos, o planejador terá os horários críticos a serem cumpridos na
execução da missão. Nada impede que sejam incluídas folgas para cobrir eventuais
substituições de equipes de carregamento e/ou descarregamento, amarração da carga, etc.,
até mesmo para dar uma maior flexibilidade ao planejamento. Neste caso, os horários
calculados deverão ser antecipados com os intervalos julgados necessários.

d. O quadro deverá ser confrontado com as disponibilidades da empresa ferroviária, de
forma a compatibilizar os horários de partida dos trens mobilizados com o tráfego normal.

e. Havendo necessidade de introduzir modificações nas datas e horários previstos,
estes deverão ser feitos de tal forma que as novas datas e horários nunca ultrapassem os
dados constantes do Quadro Horário, por se tratarem de dados críticos.

10. CUSTOS
a. As tarifas para o transporte de pessoal são dadas por passageiro, em função do tipo

de carro requisitado.
b. A tarifa para o transporte de cargas é dada por tonelada, em função das distâncias a

percorrer.
c. Em qualquer dos casos, os valores dessas tarifas devem ser obtidos através de

contatos com cada empresa ferroviária responsável pelo transporte.
d. O custo do deslocamento deverá ser discriminado por Elemento de Despesa,

podendo assumir a forma de um quadro.

11. PROGRAMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO
  Deve conter as seguintes informações :
a. organização detalhada das composições ferroviárias;
b. origem  e destino do  deslocamento, horários de início e término de embarque e

desembarque, de partida da origem e de chegada ao destino;
c. material rodante empregado;
d. itinerário a ser percorrido;
e. distribuição de pessoal; e
f. previsão de custos.

12. OUTRAS INFORMAÇÕES
       Na realização de reconhecimentos, alguns dados devem ser confirmados,

tendo em vista o planejamento do transporte e, em especial, a segurança do
deslocamento.

a. Obras-de-arte  e condutas decorrentes de sua interdição ou destruição;

b. Regiões de estrangulamento do tráfego, tais como:
1) trechos de serra onde o tráfego se torna lento;
2) trechos onde à distância entre duas estações é longa;
3) trechos com linha em condições precárias, obrigando à redução de velocidade;
4) trechos com excesso de curvas, que aumentam o tempo de percurso; e
5) trechos de terreno instável, que podem comprometer o leito da ferrovia, pelo

surgimento de depressões ou queda de barreiras.

c.Existência e localização de recursos, materiais e humanos, que interessam à
manutenção da ferrovia.

d. Articulações com rodovias ou com outros modais de transporte.
e. Entroncamentos ferroviários e sua importância.
f. Instalações existentes e sua natureza.
g. Capacidade dos pátios e desvios localizados ao longo do itinerário.
h. Informações sobre o sistema de controle do tráfego.
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EXECUÇÃO DO TRANSPORTE

1. CONCENTRAÇÃO NO LOCAL DE EMBARQUE
a. Os pátios ferroviários normalmente não possuem áreas amplas onde se possam

concentrar tropas, principalmente motorizadas, mesmo de valor unidade.

b. É necessário um estudo minucioso com assessoria da administração ferroviária,
utilizando-se cartas locais e reconhecimento local, para organizar o dispositivo.

c. Quando essas áreas forem muito pequenas, podem ser selecionados praças
públicas ou outros locais próximos ao terminal. Neste caso, impõe-se a ligação com os
órgãos de controle de trânsito e de administração pública.

d. Outra medida para compensar esta deficiência consiste em se aumentar o intervalo
entre unidades e subunidades, de tal modo que a chegada de uma coincida com o término
do embarque da precedente.

e. Em função dos efetivos a embarcar, das condições locais, das condições
meteorológicas e da hora do embarque, podem ser necessárias providências adicionais,
como iluminação de campanha, instalação de toldos e outras que devem fazer parte do
planejamento.

2. EMBARQUE
a. O embarque será  realizado conforme o dispositivo estabelecido no planejamento,

obedecendo sempre que possível, aos seguintes princípios:

1) embarque em frações constituídas;
2) vagões de passageiros à retaguarda;
3) os blindados e as viaturas deverão ser embarcados na seguinte ordem:

a) blindados sobre lagartas;
b) blindados sobre rodas; e
c) viaturas.

4) em todos os vagões devem existir meios de comunicação sem fio;
5) deve ser instalado em um vagão-plataforma de cada trem um equipamento rádio em

condições de se ligar com outras composições e com os PCR ou PCA;
6) em função da situação tática (possibilidade de atuação do inimigo):

a) as guarnições dos blindados deverão viajar nas próprias viaturas; e
b) deverá ser instalado nas viaturas sobre rodas, armamento portátil coletivo em

condições de emprego.
c) Quando as plataformas ferroviárias não possuírem largura suficiente para o

transporte de blindados sobre lagartas, poderão ser confeccionados dispositivos de
alargamento dos vagões-plataforma, com chapas de aço de largura adequada e de
comprimento suficiente para abranger todo o carro de combate.

d) Processos de embarque
Os processos de carregamento de vagões podem ser divididos, genericamente, em

dois grandes grupos :

1) por rolamento
 Nesse processo são utilizadas rampas e/ou plataformas de embarque, que podem ser

instalações fixas já existentes nos Terminais, equipamentos móveis ou equipamentos de
emprego fortuito disponíveis (Fig 4, 5 e 6).
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Figura 4 - Rampas de acesso.

Figura 5 - Rampa móvel
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Figura 6 - Rampa improvisada.

Com o intuito de agilizar o carregamento, poderão ser empregados estrados de
interligação de vagões, a fim de permitir o deslocamento por sobre toda a composição,
particularmente de viaturas sobre rodas (Figura 7).

Figura 7 - Estrados de interligação

2) por içamento
 a) É   o   processo  que   utiliza    qualquer   equipamento desenvolvido para levantar e

deslocar cargas.
 b) Estes equipamentos podem   pertencer  aos  terminais ferroviários, principalmente

os especializados  em  transbordo  de carga: como pontes rolantes, carregadores frontais,
carregadores laterais e outros.

c) Os  equipamentos  de  içamento   podem  também  ser deslocados de OM ou
estabelecimentos civis,  com  o  objetivo de capacitar o terminal ferroviário às operações de
carregamento.

d. Ancoragem de viaturas e cargas volumosas em vagões-plataformas
1) A ancoragem da carga poderá constituir-se em um ponto de estrangulamento a

afetar os prazos de deslocamento. A experiência tem demonstrado que a adoção de um
equipamento de ancoragem previamente preparado é de alta valia.

2) Deverá ser levantada a necessidade de material para a realização de ancoragem de
cda tipo de viatura, blindada ou sobre rodas (Figura 8 e 9).

3) A responsabilidade pela ancoragem, embora caiba ao elemento mais antigo em
cada composição, tem a sua execução a cargo dos respetcivos chefes dos carros blindados
ou comandantes de fração das viaturas.

4)Devem ser efetuados treinamentos prévios de ancoragem, de tal modo que toda a
tropa fique habilitada a fazê-la. Nesses treinamentos deve ser estabelecido o número ideal
de elementos para ancorar cada viatura ou equipamento. Desse modo, nos planos de
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embarque de cada subunidade ou fração, devem estar designados os elementos
executores da ancoragem.

5) A seguir, são apresentadas algumas medidas preparatórias para o transporte
embarcado de viaturas sobre rodas, a serem adotadas em função da situação:

a) realizar inspeção técnica com vistas ao emprego após o desembarque;
b) rebaixar capota e toldo com armações, quando puder ocorrer problema de

gabarito;
c) proteger acessórios e outras partes mais frágeis;
d) reduzir a calibragem dos pneus em função dos prazos de emprego no destino; e
e) cobrir a viatura e os reboques com lona.

3. DESLOCAMENTO
a. Generalidades
1) O deslocamento de uma composição ferroviária, mesmo como trem militar, deve

ser também controlado pela própria ferrovia, inclusive em situação de mobilização, já que
esse deslocamento é apenas um dentro do complexo contexto da operação ferroviária.
Todavia, tal controle sofrerá condicionamentos para adequar-se ao planejamento do maior
escalão militar da área envolvido na operação.

2) Em situações de conflito, as Regiões Militares e o Cmt do TO deverão exercer
controle sobre as ferrovias existentes em sua área, juntamente com a administração da
empresa.

b. Revisão do carregamento
Após o início do deslocamento, deverá ser efetuada uma parada na primeira

estação onde a composição puder estacionar num desvio, a fim de verificar e reajustar a
ancoragem das cargas volumosas sobre os vagões-plataforma.

c. Passagem em gabaritos reduzidos
1)Tendo em vista que as ferrovias em sua maioria foram construídas numa época

em que não havia cargas com as atuais dimensões dos CC, algumas obras-de-arte e
cortes oferecem restrições   à  passagem de certas cargas. Em  vários  deles, a passagem
deve  ser  a  baixa velocidade, para evitar que as oscilações dos vagões acarretem
choque do material transportado com os obstáculos. Em poucos casos há impedimento de
passagem das atuais viaturas militares existentes no País .

2)Experiências realizadas demonstram que uma folga de 10 cm de cada lado da
parte mais larga do conjunto vagão-viatura é compatível com a passagem
cuidadosamente executada, desde que não seja em ponte ou viaduto em curva. Apesar
disso, é conveniente contar com o assessoramento de um técnico da ferrovia sobre o
problema da oscilação lateral, devido às características do trecho, da via férrea e do
sistema de suspensão dos vagões-plataformas (pacotes de molas cansados,
desregulados, etc.). Isto poderá causar uma maior ou menor oscilação, sendo que a parte
mais alta da carga terá, em relação à parte mais baixa, um maior desvio lateral, que
poderá exceder os 10 cm citados.

3)As mesmas experiências demonstram que, quando o gabarito de livre passagem
for menor que a largura da carga a transportar (exemplo: lagartas de blindados
excedentes às larguras das plataformas) e esta restrição ocorrer 10 cm abaixo do nível do
piso da plataforma, a passagem por este obstáculo exigirá apenas uma redução de
velocidade, não impedindo o deslocamento.

4. SEGURANÇA DO DESLOCAMENTO
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a.Uma tropa quando se desloca por ferrovia, apresenta vulnerabilidade maior do que
se fosse transportada por rodovia ou via aérea. Isto é conseqüência de:

1) dificuldade de acompanhamento por escoltas, o que não ocorre nos outros dois
casos;

2) maior vulnerabilidade de toda a via a bombardeios ou a sabotagem; e
3) menor sigilo contra observação terrestre ou aérea.

b.Em face de essas vulnerabilidades, impõem-se medidas de segurança que serão
adotadas de acordo com a situação. As medidas apresentadas, embora de responsabilidade
do escalão superior, devem ser do conhecimento dos escalões subordinados.

c.Dentro das possibilidades, manter frações constituídas por trem e por vagão,
estabelecendo medidas de disciplina e segurança de viagem coerentes com a situação da
tropa e as possibilidades do inimigo. O oficial mais antigo será o Cmt do comboio.

d.Nos deslocamentos administrativos, em tempo de paz,  obter
autorização da administração da ferrovia para que um ou dois homens viajem nos

vagões-plataformas que conduzam viaturas ou carros blindados, a fim de checar
constantemente as amarrações.

e.Nos deslocamentos operacionais, dependendo da possibilidade de atuação do inimigo,
deve-se prever a (o):
1) alocação das guarnições dos blindados nos mesmos, em condições de pronta resposta
por meio das armas de pequeno calibre das viaturas ou do armamento individual. O sistema
de comunicação das viaturas deve estar em funcionamento e um observador deve ser
postado na escotilha do carro ou vagão;

2) instalação de metralhadoras leve ou pesada em viaturas não especializadas,
quando isto for exeqüível, adotando procedimentos semelhantes ao item anterior;

3) transporte de algumas rampas portáteis, distribuídas ao longo da composição, de
modo a agilizar o desembarque mediante fracionamento da composição;

4) emprego de vagões adaptados para observação (há vagões para o transporte de
granéis sólidos, "hoppers", que possuem escotilhas que podem atender a este objetivo);

5) emprego de vagões-gôndolas com atiradores em condições de responder a
ataques terrestres ou aéreos. A chapa de aço desses vagões já é uma boa proteção
contra tiros terrestres com incidência transversal. Estes vagões podem receber proteção
adicional com a colocação de sacos de areia ao longo das paredes;

6) emprego de vagões-gôndolas carregados com pedras, areia ou outros materiais,
à frente da locomotiva, para absorver efeitos de detonação de minas;

7) colocação de locomotivas no meio ou atrás das composições;
8)emprego de trens especiais para escoltas, que reconhecerão o itinerário a

percorrer, distribuindo ao longo do mesmo patrulhas para guardar pontos críticos;
9)instrução à tropa sobre alertas que possam ser acionados quando da passagem

em pontos críticos; e
10)colocação de elementos de engenharia em cada composição, sempre que

possível, visando um eventual apoio diante da atuação do inimigo.

f. Medidas a cargo do escalão superior
1)Emprego de trens com cargas simuladas, para dificultar a ação do inimigo.
2)Reconhecimento e patrulhamento de itinerários por meios aéreos (aviões e

helicópteros).
3)Agrupamento máximo de trens para facilitar a proteção aérea.
4)Distribuição de trens de manutenção ao longo das linhas ou em acompanhamento

aos de transporte de tropa.
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5)Associação de patrulhamento rodoviário ao patrulhamento aéreo, quando houver
rodovias paralelas à ferrovia e que lhe sirvam de alternativa em caso de emergência.

g. Medidas de disciplina de viagem
1) Em função da série de medidas preconizadas para o deslocamento, deverão ser

adotados procedimentos rigorosos para que falhas de pessoal não o comprometam.
2)Tais procedimentos devem ser previamente estabelecidos e apresentados como

instrução à tropa na fase de treinamento, com o cuidado de designar um responsável
pelos mesmos em cada vagão.

h. Medidas logísticas para o deslocamento
Essas medidas serão adotadas conforme as necessidades decorrentes do estudo

de situação.
1)Transporte de ração fria em condições de atender todo o deslocamento.
2)Transporte   de   água   potável  nos  reboques-pipas   do comboio  e  colocação

de  camburões de água nos carros,   para atender à tropa.
3)Colocação de um número de carros-restaurante que atendam à confecção de

refeição quente para o efetivo transportado, quando disponíveis.
4) Nos casos de deslocamentos longos e na falta de carros-restaurante,

planejamento de locais de parada para as principais refeições, que poderão ser
confeccionadas em cozinhas improvisadas em vagões fechados.

5) Caso seja prevista parada noturna para repouso, planejamento de todas as
medidas aplicadas a acampamento ou acantonamento, em coordenação com o escalão
superior. O emprego de bivaque neste caso é normalmente ineficaz, por ser mais
desconfortável que as poltronas dos carros de passageiros.

 i. Medidas para o transporte de suprimentos
1) Depois de realizados os transportes para a concentração no TO, prosseguem os

transportes para atender ao fluxo logístico. Este transporte é menos volumoso e urgente
que o anterior, embora contínuo e de alta prioridade.

2) Assim,  todas    as    prescrições    apresentadas    para   o transporte de tropa
poderão ser aqui empregadas,  na medida em que sejam cabíveis.

5. DESEMBARQUE
    a.Generalidades
O desembarque de um trem militar, em condições normais, exigirá medidas de

menor vulto que aquelas referidas ao embarque. Quando estas condições fugirem à
normalidade, então tornar-se-á uma operação especial. Serão apresentadas, a seguir, as
várias situações possíveis para um desembarque.

    b. Desembarque  normal
1)O pátio deve ser preparado pela própria ferrovia, mediante contatos com os

comandos militares, procurando colocá-lo em condições de receber o trem militar já
fracionado, para favorecer o desembarque.

2) Do mesmo modo que no embarque, deve ser prevista iluminação de campanha,
se necessário, nos pátios e áreas de desembarque previsto para operações noturnas.

3) As  áreas  internas   do  pátio   ferroviário,  como  já  visto, podem não ser
suficientes para acolher nem mesmo um único trem com tropas, o que equivale a um
efetivo em torno de uma SU. Conseqüentemente, faz-se necessário que haja ligações
com os elementos de controle do trânsito e da administração municipal do local de
destino, para adequar logradouros públicos próximos ao reajustamento do dispositivo.
Serão providenciadas também, junto a essas entidades, as medidas necessárias ao
controle do tráfego urbano.
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4)Considerando que as áreas de concentração são preferencialmente afastadas das
áreas urbanas, seria ideal que o desembarque se efetuasse fora destas. As menores
facilidades para o desembarque seriam compensadas por maiores facilidades de acesso às
áreas de concentração.

c. Desembarque com transbordo
1)Tendo em vista a diversidade de bitolas existentes no Brasil, pode ocorrer o

problema de transbordo.
2)Para o transbordo serão tomadas as medidas sugeridas para o desembarque normal

em área urbana, com o cuidado de observar que haverá uma duplicidade de meios
ferroviários e a necessidade de um prazo bem maior que o do embarque na origem.
Considera-se também, a possibilidade de ser uma operação exposta ao mau tempo, noturna
ou com outras dificuldades.

3)É necessário um planejamento detalhado para evitar grandes retardos no
prosseguimento do deslocamento. Como dado para referência, em uma situação normal e
com a tropa treinada, é possível efetuar um transbordo em 6 horas, desde que não haja
transbordo manual de pequenas cargas. Isso ressalta a importância de que o material de
dotação seja transportado diretamente nas viaturas orgânicas embarcadas.

 d.Desembarque em situação de emergência
1)Em situações de emergência, face à atuação do inimigo, poderá ocorrer

desembarque de blindados ao longo da linha, inclusive com fracionamento da
composição. Caso a situação exija, devem ser desembarcados também as viaturas e
equipamentos sobre rodas, aproveitando as mesmas rampas colocadas para as viaturas
sobre lagartas.

2)Nesse momento, as frações de engenharia embarcadas, com o auxílio de
seus tratores, devem preparar uma camada de terra sobre o leito ferroviário, a fim de
facilitar a manobra das viaturas no desembarque. Na falta de frações de engenharia
embarcadas, a tropa lançará mão das ferramentas individuais, ou de dormentes
disponíveis que cobrirão o espaço existente entre os trilhos.

3)As soluções abaixo poderão ser adotadas quando não houver a possibilidade
dos deslocamentos das viaturas sobre o leito ferroviário, à margem da linha, e não houver
caminhos que permitam a sua saída:

a)deslocamento do trem até um local favorável; e
b)abertura pelas máquinas de engenharia dos caminhos necessários.

MEDIDAS COMPLEMENTARES
1. GENERALIDADES
a. Para que uma operação de transporte ferroviário seja coroada de êxito, é

fundamental que a tropa receba instrução prática a respeito.
b. É de todo conveniente que as OM operacionais programem instruções

visando ao aprendizado das normas e condicionantes do transporte por ferrovia, com
vistas à eficiência e à segurança da sua realização em quaisquer condições de prazo,
horário de embarque (inclusive noturno), mau tempo e possibilidade de atuação do
inimigo.

c. É apresentado, a seguir, um roteiro que engloba aspectos importantes a
abordar. Todavia, somente com um estudo de situação específico será possível identificar
todo o elenco de providências necessárias em cada caso.

2. INSTRUÇÃO
a. Formação e treinamento de equipes chefiadas por graduados para

1) instalação de rampas de topo móveis, seja de equipagem, seja improvisada;
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2) instalação de dispositivos de alargamento de vagões-plataformas (quando
necessários para blindados sobre lagartas);

3) instalação de estrados de interligação de vagões; e
4) ancoragem das cargas através de tirantes e calços.

b. Formação e treinamento de equipes de direção e orientação de embarque,
para fiscalização das seguintes prescrições:

1) viaturas e reboques devem ser embarcados com a frente voltada para o
sentido de movimento do trem;

2) ao carregar em uma mesma plataforma duas viaturas de pesos
acentuadamente diferentes, a viatura mais pesada deverá ser carregada sobre o truque
dianteiro do vagão;

3) entre duas viaturas, canhões ou obuses carregados em um mesmo vagão e
muito próximos, devem ser colocados elementos de amortecimento de choques, tais
como: coxins de palha ou lona, pneumáticos, etc.;

4) as viaturas sobre rodas devem estar com tração total durante a operação de
embarque;

5) o intervalo mínimo entre duas viaturas num mesmo vagão deve ser de 0,5
metro, a fim de não prejudicar a segurança das amarrações;

6) diminuir a pressão dos pneus para reduzir oscilações, sempre que a situação
permitir;e

7) acionar os freios-de-mão das viaturas e equipamentos depois de
embarcados.

c. Formação e treinamento de equipes de segurança contra acidentes, visando:
1) colocação e adequação de extintores junto ao material rodante embarcado e

nos demais vagões;
2) revisão da ancoragem do material embarcado;
3) vistoria das tampas dos tanques de combustível das viaturas e de todo

material inflamável transportado;
4) revisão da carga de água das cisternas, que devem estar totalmente cheias

ou vazias; e
5) revisão dos freios-de-mão e dispositivos de alarme dos vagões.

GENERALIDADES DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO MILITAR
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
a. Esta apostila trata das atividades de planejamento do transporte aquaviário

de tropa, pessoal, veículos ou cargas de natureza militar.
b. A modalidade de transporte aquaviário compreende os transportes marítimos

(oceânico e costeiro ou de cabotagem) e o de águas interiores (fluviais e lacustres).
c). A Marinha de Guerra é responsável pelos transportes militares aquaviários,

excluindo os orgânicos das outras Forças Singulares, dentro de suas respectivas áreas de
jurisdição.

d. Ao Ministério dos Transportes cabe a coordenação do transporte marítimo,
nele compreendidos a frota mercante e o sistema portuário.

e. Em tempo de guerra, a Marinha Mercante será mobilizada para
complementar os meios existentes em tempo de paz.

f. O Comando da Marinha é responsável pela mobilização das embarcações
provenientes da Marinha Mercante, definindo as especificações dos meios flutuantes a
serem requisitados, as adaptações necessárias e os estaleiros onde serão executados os
serviços, e pela fiscalização das obras e coordenação dos pagamentos aos armadores e
estaleiros.
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g. Ao Comando do Exército incumbe, com vistas ao uso do transporte aquaviário
para o cumprimento de suas missões operacionais, elaborar os planos de transporte
correspondentes, para que os escalões competentes possam apresentar à Marinha de
Guerra suas necessidades e condições de execução.

h. O Exército, em tempo de paz, poderá utilizar os serviços da Marinha Mercante
para a realização de transportes administrativos.

i. O transporte aquaviário caracteriza-se por :
1) possuir capacidade de transportar grandes volumes a longas distâncias;
2) ter possibilidade de levar qualquer tipo de carga;
3) apresentar  custo  mais  baixo  que  o  transporte rodoviário, ferroviário ou aéreo;
4) apresentar  flexibilidade  para  alterar  seu itinerário, quando marítimo;
5) ser de fácil controle;
6) sofrer relativa influência da ação do inimigo, particularmente quando escoltado;
7) ser lento;
8) ser sujeito a  retardo ou interrupções, em virtude de congestionamento ou

destruição de terminais ou seus acessos;
9) exigir terminais especializados, muitas vezes distantes de comunidades e áreas

industriais importantes;
10) exigir um certo grau de unitização do material a ser transportado; e
11) proporcionar conforto na evacuação de feridos e doentes, quando se dispuser

de embarcações apropriadas a esses encargos.

j. Convém assinalar que, no deslocamento de cargas volumosas a grandes
distâncias, o transporte aquaviário poderá ser o mais rápido no contexto da operação,
uma vez que as outras modalidades, em geral, empregam maior número de viagens.

l. O transporte aquaviário compreende elementos básicos e complementares.
 1) Elementos Básicos:
a) As aquavias - marítimas, fluviais ou lacustres, naturais ou artificiais, nacionais ou

internacionais.
b) Os meios flutuantes , navios ou embarcações menores, de grande variedade; e
c) Os terminais e as instalações portuárias.

2) Elementos complementares
a) Organização para efetuar a operação; e
b) Infra-estrutura de manutenção e reparo de material fixo e flutuante.
m. Apesar da existência de grande número de aquavias naturais (marítimas e

fluviais ou lacustres), há necessidade de se estabelecer aquavias ou trechos específicos
utilizando-se os recursos artificiais, como os canais e as eclusas.

n. O sistema aquaviário é constituído pelas vias navegáveis situadas em águas do
domínio marítimo, fluvial e lacustre nacional, na forma da legislação em vigor, incluindo
suas instalações e seus equipamentos.

o. Os planos e programas de transporte deverão abranger  o deslocamento das
OM, desde suas origens até os destinos previstos, incluindo todas as modalidades de
transportes envolvidas.

 2. TERMINOLOGIA
• Aguada - provisão de água potável que um navio transporta para consumo da

tripulação e do pessoal embarcado.

• Anteparas - divisões  verticais do casco, que repartem o navio internamente.
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• Aquavias interiores - canais que permitem a passagem do tráfego de
embarcações fluviais, incluindo lagos, rios, enseadas e baías. Normalmente, se
desdobram pelo interior do território ou ao longo da linha de costa.

• Armador - pessoa ou firma que equipa, mantém e explora comercialmente
embarcação mercante, podendo ser ou não o seu proprietário.

• Autonomia - espaço de tempo durante o qual uma embarcação pode
permanecer navegando sem necessitar de reabastecimento. Depende de seu raio de
ação, da capacidade de aguada, dos suprimentos que pode transportar e da capacidade
das câmaras frigoríficas.

• Boca - a maior largura de uma embarcação.

• Cábrea - espécie de guindaste, podendo ser fixo ou flutuante.

• Calado - distância vertical entre a superfície da água em que a embarcação
flutua e a face inferior de sua quilha, ou ainda, profundidade mínima de água necessária
para a embarcação flutuar.

•   Carga em viatura - toda carga que a Unidade, Subunidade, Fração e/ou
destacamento transporta em viaturas e reboques. É também denominada de carga em
depósito móvel.

• Carga geral - denominação que recebe toda a carga acondicionada em caixas,
camburões, sacos, tambores ou embalagens diversas.

• Carga pesada - denominação que recebe qualquer suprimento ou equipamento,
excluídas as viaturas e reboques, pesando acima de 4.540 kg ou excedendo a 2,8 m³.

• Carregamento - colocação efetiva de tropa, equipamento e suprimento em um
navio.

• Ciclo de transporte - tempo necessário ao carregamento de um veículo, seu
deslocamento até o local de destino, descarga, retorno ao local de origem e preparação
de uma nova carga.

• Coberta - local destinado ao alojamento ou refeitório.

• Costado - revestimento ou  forro exterior do casco acima da linha d’água, em
embarcações de grande porte.

• Embarque - carregamento de tropas , equipamentos e suprimentos em um
navio.

• Escotilha - abertura retangular que permite a passagem de um compartimento
para outro, situados em pavimentos diferentes.

• Estiva – serviço de movimentação de carga a bordo dos navios nos portos, o
qual compreende a retirada e a arrumação desta nos porões e nos conveses.

• Guia de coberta - militar  da tropa embarcada designado para exercer o controle
do pessoal instalado em determinada coberta.
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• Grupamento de embarque - formação administrativa,  temporária, de todo o
pessoal, com suprimentos e equipamentos que embarca em um só navio.

•  Operação anfíbia - operação militar com o emprego de tropas e suprimentos
transportados por via aquática.

• Pallet - plataforma portátil sobre a qual são agrupadas e fixadas cargas de diversos
tamanhos e manipulado como uma unidade. Também denominada de paleta.

• Pau de carga - aparelho de força para suspender grandes pesos que normalmente
equipa navios de carga geral.

• Pelotão de navio - pessoal da tropa transportada organizada especialmente para
auxiliar a execução de tarefas de carregar e descarregar um navio.

• Plano de carregamento - documento  que indica como a tropa e seus
equipamentos serão estivados a bordo de uma embarcação.

• Plano de embarque - plano contendo instruções e informações concernentes à
organização para o embarque, designação de navios, suprimentos e equipamentos a serem
embarcados, localização e determinação de áreas de embarque, medidas de controle e de
comunicações e instruções complementares referentes ao embarque.

• Ponto de desembarque - área em terra designada para o desembarque de
pessoal e material constitutivo de um Grupamento de Embarque.

• Ponto de embarque - área em terra designada para o embarque de pessoal e
material de um grupamento de embarque.

• Popa - parte posterior de uma embarcação.

• Porto - local que oferece abrigo às embarcações e permite o embarque e
desembarque de pessoal e carga.

• Porto organizado - é aquele que está aparelhado para atender às necessidades
da navegação, bem como à movimentação e guarda de mercadorias

• Proa - parte anterior de uma embarcação.

• Quilha - viga longitudinal de uma embarcação, disposta em todo o seu
comprimento, na parte mais baixa do seu casco.

• Raio de ação - maior distância até onde o navio pode afastar-se de sua base e a
ela regressar, sem necessitar de reabastecimento de  combustível.

• U
nitização - é o agrupamento de peças individuais de um carregamento em uma única
unidade, maior e mais pesada, com o finalidade de facilitar o manuseio nos transbordos.

• 
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 PLANEJAMENTO DO TRANSPORTE
1. GENERALIDADES

No presente capítulo estão relacionadas as etapas essenciais a serem abordadas no
planejamento de qualquer tipo de transporte aquaviário, seja ele operacional ou
administrativo, sob a forma de seis questionamentos :

1) o que transportar?
2) de onde e para onde transportar?
3) quando transportar?
4) como transportar?
5) com que transportar?
6) qual o custo do transporte?

2. PESSOAL, MATERIAL E ANIMAL A TRANSPORTAR
a. Para o transporte de tropa e viaturas são indispensáveis, o conhecimento do efetivo

de cada Unidade a ser transportada, bem como o comprimento, a largura, a altura e o peso
bruto de cada viatura ou equipamento militar orgânicos.

b. Para o transporte de suprimentos é necessário que se obtenha a tonelagem e o
volume de cada classe de suprimento a transportar.

c. O transporte de animais segue os mesmos procedimentos do transporte de
materiais, com as devidas adaptações.

3. ORIGEM E DESTINO
a. Levantar as necessidades de :
1) deslocamento prévio da  tropa  para o local de embarque;
2) apanha e/ou entrega prévia de cargas em terminais para unitização; e
3) transbordo final de carga, para completar o transporte porta-a-porta.

b. O transporte aquaviário, apresenta restrição no tocante à escolha dos locais de
embarque e desembarque devido:

1) á necessidade da existência de portos ou embarcadouros;
2) à  necessidade  de  áreas  de  estacionamento  compatíveis com os efetivos e/ou

tonelagens a embarcar ou desembarcar; e
3) ao tipo de embarcação disponível, que pode necessitar da
 utilização de equipamentos portuários para carga e descarga.

4. PRAZOS E PRIORIDADES

a. Normalmente, são fixadas as datas limites para o término de cada operação de
transporte,  bem como o grau de prioridade que deve ser dado aos  diversos itens de
suprimento e/ou Unidades a transportar.

b. Os prazos para a realização do transporte aquaviário serão fixados em função da
disponibilidade portuária ou da concentração de meios flutuantes.

       c. Nas situações de emergência, por meio de contatos com a Marinha de Guerra,
deve-se verificar os prazos para as  adaptações necessárias nas embarcações, bem como a
previsão dos tempos de duração para as operações de embarque e desembarque da carga a
transportar.

5. ITINERÁRIOS

a. De posse dos pontos de origem e destino do deslocamento, deve-se realizar uma
pré-seleção das alternativas disponíveis de portos para o embarque e o desembarque.
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b. Dependendo dos portos pré-selecionados, poderá haver a necessidade de se
planejar os deslocamentos complementares empregando outras modalidades de transporte.

6. MEIOS DISPONÍVEIS

a. Instalações fixas
1) Terminais
a) Os terminais aquaviários compreendem os portos, os ancoradouros, as praias e

outros locais da linha costeira ou margens ribeirinhas ou lacustres, utilizados para embarque
e desembarque de carga, viaturas ou de tropa

b) Os terminais oceânicos ou fluviais e lacustres são normalmente utilizados sob a
responsabilidade da Marinha de Guerra, que emprega o pessoal do terminal civil, mobilizado
ou contratado e o material já instalado.

c) O comando do terminal é responsável pela descarga de suprimentos e
equipamentos, pelo desembarque de tropa e pela evacuação de pessoal e material,
responsabilizando-se também pela guarda e armazenamento temporário de carga bem como
pelo estacionamento e alimentação de pequenos efetivos, por tempo restrito.

d) Em operações militares,  com  possibilidade  de  atuação
do inimigo, devem ser evitadas concentrações significativas de meios flutuantes em

um mesmo terminal, descaracterizando  alvos compensadores.
e) Os seguintes fatores são fundamentais para a seleção dos terminais necessários à

obtenção de uma adequada dispersão:
- situação das forças amigas, tanto operacional quanto não-operacional:
- capacidade total exigida do terminal;
- possibilidades do inimigo;
- quantidade, capacidade e proximidade dos portos, praias e outras áreas adequadas

para a descarga das embarcações;
- pessoal e equipamento disponíveis para o estabeleci- mento e a operação dos

terminais, incluindo os recursos locais; e
- disponibilidade e proximidade de meios rodoviários ou ferroviários, visando a

intermodalidade.
f) O planejamento e o controle da chegada de navios e outras embarcações aos

terminais favorece a dispersão e aumenta a segurança.
g) É desejável que alguns dos terminais possuam uma grande capacidade ou uma

capacidade ociosa em relação ao planejamento de sua utilização para permitir, em
determinadas circunstâncias, que navios sejam remanejados face à destruição de algum
terminal pelo inimigo, ou ainda, para preservar as atividades econômicas essenciais da
região

h) Os terminais devem ter equipamento adequado para o manuseio de volumes
padronizados.Em conseqüência, a carga deve ser, tanto quanto possível, unitizada.

i) A capacidade de um porto para o planejamento deve considerar os seguintes fatores
:

- A capacidade de atracação, que depende:
- da profundidade dos canais de acesso;
- dos obstáculos à navegação;
- das dimensões da bacia de  evolução;
- da extensão e profundidade da linha de cais e dos embarcadouros existentes;
- da capacidade dos fundeadouros e de suas caracte-
rísticas;
- da atividade aérea, de superfície e submarina do inimigo;
- das condições do mar; e
- das condições climáticas;
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A capacidade de carga e descarga, que depende:
- equipamento existente no cais para execução do transbordo;
- equipamento do navio;
- do equipamento disponível para manuseio de carga;
- das barcaças e pontões existentes;
-  da área dos galpões de material em trânsito;
- da mão-de-obra local;
- da necessidade de dispersão tática;
- da atividade do inimigo;

- das condições climáticas; e
- das condições do mar;

- A capacidade de desembaraço, que depende da :
- capacidade  de  intermodalidade  do porto;
- capacidade dos dutos existentes;
- capacidade dos aeroportos; e
- atividade do inimigo.

2) Aquavias
a) As aquavias exteriores (oceânicas), praticamente, não possuem limitação de fluxo.

No planejamento da utilização dessas vias devem ser consideradas :
- rotas que interligam os terminais; e

- distâncias em milhas náuticas entre esses terminais.

b) As aquavias interiores  apresentam  limitações  que devem ser conhecidas. Essas
limitações abrangem, normalmente, a profundidade, largura, obras de arte, declividade   e
irregularidade do leito, a existência de pontos que limitam a altura das embarcações, a
variação decorrente do regime das águas, etc.

c) As limitações   impostas   pelas    aquavias     interiores refletem-se, diretamente,
na  capacidade  das embarcações   que nelas navegam, impondo restrições a seus  calados
ou  à duração do  ciclo  de transporte,   pela  redução  da  velocidade  em  alguns trechos ou
imposição de paradas obrigatórias em transposição   de eclusas. (

d) As aquavias interiores adquirem, quando preparadas para a navegação, uma
capacidade de escoamento de carga muito superior às demais vias de transporte,
constituindo-se em fator importantíssimo na integração dos transportes interiores do país e
no planejamento de operações militares.

e) Os recursos e os equipamentos para as aquavias interiores compreendem batelões,
balsas, rebocadores, sistema empurrador-chata, além dos meios próprios dos terminais, tais
como molhes, cais, meios de carregamento e descarregamento das embarcações,
instalações de manutenção e de comunicações, etc.

f) No planejamento de utilização das aquavias interiores devem ser considerados os
seguintes fatores:

- integração com as demais vias de transporte como um meio de diversificar e ampliar
as possibilidades de transporte;

- enchentes periódicas e os períodos de estiagem (regime das águas);
- influência  das  marés  e  do  clima  sobre o nível das
 águas (regime das águas);
- disponibilidade de pessoal especializado, tal como operadores de barcaças, pilotos e

operadores de rebocadores;
- quantidade e condições do equipamento e das instalações militares locais;
- tipos e característica de embarcação adequada para a aquavia considerada;



TRANSPORTE VOLUME II 192

- necessidade de serviços de engenharia (construção de pontes e cais, remoção de
obstáculos, limpeza de canais, alargamento e aprofundamento de passagens,
estabelecimento de pontos de transbordo, instalações necessárias à rede rodoferroviária,
etc.), quando for o caso.

g) As aquavias interiores têm baixa vulnerabilidade aos ataques aéreos e de artilharia,
em razão de se apresentarem como alvos lineares. No entanto, podem ser extremamente
vulneráveis às ações de forças irregulares, em ações de destruição de comportas, de
passagens, de equipamento flutuante, de canais e de passagens.

3) Meios flutuantes
a) Os meios flutuantes são classificados, normalmente, em função do serviço para o

qual são utilizados.
b) Os navios mercantes aptos a atender a qualquer tipo de tráfego,  recebem a seguinte

classificação :
- navio de passageiros;
- navio de carga geral;
- navio porta-contêineres;
- navio porta-barcaças; e
- navio porta-carretas  e porta-vagões  -  denominado “Roll-on-Roll-off”  (RO/RO);

possui  convés  corrido e superposto, livre  de  obstrução,  dotado  de  rampas  de  acesso,
por meio das quais é feito o carregamento e a descarga do material.

 - navio graneleiro - transporta granéis sólidos; atinge a capacidade de 280.000 t, com
calado em torno de 23 m e comprimento de 350 m.

- navio petroleiro - geralmente navio de grande porte, alguns com capacidade superior
a 400.000 t e calado acima de 25 m.

- navio especial para transporte de gás liquefeito ou natural.
- navio misto petróleo-minério - denominado “Oil-Ore” (O/O); com tonelagem média de

145.000 t  e  calado de 18 m.
- navio misto petróleo-cereal-minério - denominado “Oil-Bulk-Ore” (OBO); para o

transporte de petróleo, granéis secos ou minérios, com tonelagem entre 75.000 t com calado
de 14m e 170.000 t com calado de 19 m.

- navio "SOC" - denominação abreviada de "Slurry Ore Carriers"; para o transporte de
minério misturado com água.

- navio de passageiros e carga (mistos).

4) Os navios de guerra destinados ao transporte e mais empregados nas operações
militares, são os seguintes :

a) navio-transporte de órgãos de comando  - nele estão localizados o comandante da
Força embarcada e seu Estado-Maior (EM), de onde partem todas as ordens durante as
operações;

b) navio-transporte de carga - semelhantes aos navios mercantes de carga geral.
Necessita de adaptação para ser utilizado como navio de guerra;

c) navio-transporte de carga de assalto - com características semelhantes ao navio de
carga. Possui velocidade que permite acompanhar qualquer força-tarefa e é empregado,
normalmente, nas operações anfíbias;

d) navio-transporte de material comum;
e) navio-transporte de tropa - possui instalações adequadas ao transporte de homens,

juntamente com os seus equipamentos de combate;
f) navio-transporte de munição - possui câmaras refrigeradas para cargas perigosas

que devem ser mantidas em um ambiente de temperatura constante;
g) navio-tanque - especialmente construído para o transporte de petróleo e de seus

derivados;
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h) navio de apoio múltiplo - dispõe de instalações adequadas para transportar e
abastecer outros navios, com itens necessários às operações;

i) navio de provisões - possui porões ventilados e câmaras frigoríficas para a
conservação dos alimentos;

j) navio de desembarque - destinado ao transporte de
tropa, carga e viatura, desde o porto de embarque até o de desembarque; e
l) navio doca - é um tipo de navio de desembarque onde uma determinada área é

inundada de tal forma que as embarcações e/ou viaturas-anfíbias partam diretamente de
seu interior.

5) Em caso de mobilização ou de  transporte logístico de uma tropa em tempo de
paz, os navios que têm maior potencial de emprego são os seguintes:

a) navio de carga geral ou cargueiro
- Possuem vários compartimentos estanques entre si, chamados porões, os quais

se destinam ao transporte dos mais diversos tipos de carga. Estes porões podem ser
divididos em níveis, chamados cobertas, e o acesso a estes porões e cobertas são feitos
através de escotilhas e escadas.

- Normalmente possuem paus-de-carga ou guindastes que possibilitam a carga e a
descarga nos porões.

b) navio RO-RO:
- destinados ao transporte de veículos, podendo também ser empregados para o

transporte de contêineres e carga geral, desde que unitizada;
- possui rampa para o embarque e o desembarque de viaturas diretamente no cais,

sem a necessidade do emprego de aparelhos de força. As rampas podem ser localizadas
na popa, costado ou proa, havendo a possibilidade de existir mais de um acesso no
mesmo navio;

- não possuem separações verticais (anteparos) no seu interior, o que compromete
a estabilidade da embarcação em caso de avarias, pela falta de estanqueidade;

- possui vários níveis (conveses) para o carregamento, cujo acesso se dá por meio
de rampas internas, fixas ou móveis, ou ainda por elevadores; e a possibilidade de operar
sem a necessidade de sofisticados locais de atracação, a independência em relação aos
equipamentos portuários, a possibilidade de carregar e descarregar em curto espaço de
tempo, aumentando a rotatividade da embarcação, fazem com que o navio RO-RO tenha
prioridade de atracação na maioria dos portos nacionais

6) A avaliação da capacidade de transporte dos meios flutuantes é obtida a partir de
suas características, entretanto, o tipo da carga e de sua arrumação a bordo determinará
diferentes capacidades para um mesmo navio.

7) A diversidade de navios e do material a embarcar não permite, normalmente, a
aplicação de um planejamento padrão de embarque que atenda a todas as necessidades.
Assim, para cada plano de operação corresponderá um plano de embarque e de
carregamento específico.

8) Para a obtenção de dados de capacidade e outros que interessam ao
planejamento, pode-se utilizar o seguinte roteiro:

a) nome da embarcação;
b) armador (nome e endereço);
c) estaleiro (nome e endereço);
d) classe de navegação (cabotagem, etc.);
e) propulsão (tipo);
f) tonelagem líquida;
g) data de construção;
h) comprimento total;
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i) boca máxima;
j) altura  máxima  do  mastro;
l) calado máximo;
m) velocidade máxima;
n) raio de ação;
o) autonomia;
p) capacidade total de combustível e lubrificante;
q) tripulação (postos e número de tripulantes);
r) equipamentos de comunicação;
s) aplicação (carga geral, passageiros, granéis, etc.);
t) transporte de passageiros:
- capacidade dos camarotes;
- capacidade dos alojamentos; e
- capacidade dos porões de bagagem;
u) transporte de passageiros e de carga geral:
- dados relativos ao transporte de passageiros;
- capacidade de carga dos porões.

7. ALOCAÇÃO DE PESSOAL E CARGA
    Esta fase do planejamento visa quantificar a tropa, as viaturas e o suprimento a

transportar, em termos de área ocupada ou volume, de forma a permitir o estudo da
distribuição desses efetivos e materiais nos meios flutuantes disponíveis.

a. Pessoal
 1) A disponibilidade de navios de transporte de tropa pela Marinha de Guerra nem

sempre é suficiente para atender às necessidades em transporte daquela própria Força. Em
conseqüência, torna-se necessário prever a utilização de embarcações civis.

 2) Adaptações e áreas necessárias aos alojamentos.
a) A tropa deverá ser alojada de duas maneiras distintas:
- beliches tipo macas,  destinados a cabos e soldados;  e
- contêineres - alojamentos para  oficiais,  subtenentes  e sargentos.
b) Os beliches poderão ser duplos ou triplos. Em caso de emergência ou em viagens

de curta duração, os beliches podem ser substituídos por camas de campanha.

b. Viaturas
Para o levantamento da área a ocupar nas embarcações, os dados das viaturas a

transportar devem ser consolidados num quadro com todos os veículos a embarcar, suas
dimensões e o seu peso corretamente especificados. No caso de viatura com reboque, as
dimensões e o peso a considerar são o de cada um isoladamente.

c. Suprimentos
1)O suprimento a ser transportado, em função do tipo de meio flutuante empregado,

poderá ou não estar embarcado em viaturas.

2)  Deve ser estudado  o  tratamento  a  ser dado   ao material que   será
transportado   não   embarcado   em  veículos,     sendo necessário  definir  o   tipo  de
embalagem da carga ,   a  utilização ou não de volumes-padrão ou de "pallets" ou paletas 

  3) A alternativa de transportar o suprimento embarcado em viaturas tem como
vantagem diminuir significativamente os tempos de embarque e desembarque, além de
simplificar a estiva da carga e conferir uma grande flexibilidade à execução do planejamento.

Nos navios "RO-RO", os veículos, por seus próprios meios, tem acesso a todos os
porões através de rampas, ficando a estiva com apenas o estacionamento do veículo.
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No caso dos navios de carga geral, o sistema "viatura-carga" funciona como um
"pallet" ou um contêiner, conforme o veículo possua carroçaria aberta ou fechada. Isto
permite o içamento do conjunto como um todo por ocasião do embarque ou do
desembarque, bem como o seu correto posicionamento no porão do navio.

4) A unitização da carga não acomodada em viaturas é necessária para diminuir
extravios, furtos e choques, como também para facilitar o manuseio da carga no
transbordo para outros modais.

5) Para facilitar a estiva da carga é necessário empregar equipamentos do tipo
empilhadeira, na movimentação dos volumes unitizados no interior das embarcações.

6) Alguns itens de certas classes de suprimento requerem cuidados específicos, tais
como :

a) Classe I
Devem ser transportados em contêineres do tipo fechados ou abertos ou até

mesmo em "pallets". Para os gêneros perecíveis será necessário empregar,
obrigatoriamente, contêineres frigorificados

b) Classe III
- Devem ser transportados  conforme as prescrições particulares de cada item,

observado    o    disposto  no   Regulamento do  Transporte de Produtos Perigosos do
Ministério dos Transportes.

- Para o transporte de combustível, poderá se utilizar a própria empresa
distribuidora de petróleo, ou se empregar  viaturas cisternas militares e civis, contratadas,
de contêineres- tanque, ou ainda de tonéis ou camburões.

c) Classe V
Devem ser transportados conforme as prescrições do Regulamento de Transporte

Rodoviário de Produtos Perigosos, do Ministério dos Transportes,  e das normas
específicas das  Diretorias gestoras.

d) Classe X
Desta classe de suprimento, o item que deve receber atenção especial, é a água,

devido ao efetivo da tropa que pode ser transportada e à duração do deslocamento.
Aspectos como reabastecimentos, consumo diário por homem, normas para o consumo,
etc, devem ser perfeitamente estudados e definidos.

8. ALOCAÇÃO DE MEIOS
a.  Esta fase do planejamento somente será efetuada quando se estiver planejando

o transporte administrativo de tropa, em tempo de paz, em embarcações da Marinha
Mercante.

b. Para a realização de operações anfíbias, os tipos de carregamento utilizados em
navios, segundo a Marinha de Guerra, são os seguintes:

1) carregamento administrativo
- Utilizado quando não se espera, no porto de destino, ameaça do inimigo e quando

não se pretende empregar a tropa taticamente.
- Neste tipo de carregamento, deve-se  procurar  conseguir
 o máximo de utilização dos espaços destinados à tropa e à carga.

2) Carregamento de combate
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- Deve facilitar o desembarque de tropa, a fim de torná-la em condições de pleno
emprego logo após a chegada em terra.

- Neste tipo de carregamento as medidas de ordem tática predominam, não
havendo a preocupação da utilização econômica do espaço disponível a bordo.

- Os   métodos    de    carregamento   de    combate   mais apropriados para o
assalto são os seguintes :

a) carregamento por Unidade de Combate - toda ou parte de uma Unidade é
integralmente carregada em um só navio, acompanhada dos equipamentos e suprimentos
essenciais.

b) estiva horizontal - consiste na distribuição lateral de equipamentos ou cargas do
mesmo tipo, de tal modo que possam ser descarregados, simultaneamente, de dois ou
mais porões.

c) estiva vertical - permite a descarga de itens diversos, com seletividade, sem a
necessidade de descarga prévia de outros. Exige maior espaço livre sob a escotilha, a fim
de permitir acesso ao material

c. algumas verificações prévias poderão reduzir a quantidade de embarcações a
serem utilizadas num determinado deslocamento, tais como:

1) calado dos portos de origem e destino;

2) existência  de  equipamentos  portuários  que  viabilizem  o emprego de
determinados tipos de embarcações; e

3) em aquavias interiores:
- dimensão dos canais, eclusas, etc;
- variação da vazão, conforme a época do ano; e
- curvatura do rio.

9. QUADRO DE MOVIMENTO
a. O Quadro de Movimento descreve como se executará o deslocamento, fixando os

horários e a duração do embarque, do deslocamento e do desembarque.

b. Na confecção do quadro, deverão ser definidos, a partir do grupo data/hora do
término da missão de transporte, os prazos e/ou horários das operações a seguir
discriminadas na ordem cronológica inversa à de partida:

1) horário de início do desembarque;
2) horário de término de desembarque;
3) duração do desembarque;
4) horário de chegada da embarcação;
5) duração do deslocamento;
6) horário de saída da embarcação na origem;
7) horário de término de  embarque;
8) duração do embarque; e
9) horário de início de embarque.
c. O quadro deverá ser confrontado com as disponibilidades da empresa aquaviária,

de forma a compatibilizar os horários de partida das embarcações mobilizadas com o
tráfego normal.

d. Havendo a necessidade de introduzir modificações nas datas e horários
previstos, estes deverão ser feitos de tal forma que as novas datas e horários nunca
ultrapassem os dados constantes do Quadro Horário, por se tratarem de dados críticos.
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10. CUSTOS
  a. De maneira geral, o custo do transporte pelo modo aquaviário é obtido pela

soma de três parcelas distintas, a saber:
 1) o custo do deslocamento;
2) o custo dos serviços portuários; e
3) o custo das adaptações realizadas nas embarcações.

b. O custo do deslocamento é obtido junto à companhia de navegação contratada,
em função do efetivo e da tonelagem do material a ser transportado.

c. O custo dos serviços portuários refere-se à utilização dos serviços oferecidos nas
instalações portuárias, tais como:

1) serviços de embarcação:
a) utilização de rebocadores para a atracação;
b) suprimento d'água;
c) fornecimento de energia elétrica;
d) coleta de lixo; e
e) utilização de rebocadores para desatracação.

2) Serviços de movimentação de cargas (capatazia), seja para o embarque ou para
o desembarque:

a) via armazém;
b) direta;
c) baldeação direta; e
d) depósito em armazém para posterior embarque.

3) Utilização de equipamento portuário (guindastes, cábreas, empilhadeiras, etc.);

4) Transportes de mercadorias em veículos do próprio porto,  no interior das
instalações portuárias.

5) serviços complementares, tais como :
a) movimentação de volumes para vistoria;
b) pesagem;
c) carga   ou   descarga   em   veículos   estranhos   à administração do porto;
d) emissão de documentos; e

 e) pesagem de mercadorias carregadas em
veículos.

11. PROGRAMA DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO
O Programa de Transporte Aquaviário deve conter as seguintes informações :
a.organização das embarcações;
b.horários de embarque, desembarque e deslocamentos;
c.resumo do material requisitado;
d.itinerário percorrido, podendo assumir a forma de um diagrama;
e.alocação do pessoal nas embarcações, se for o caso; e
f. previsão de custos.

EXECUÇÃO DO TRANSPORTE

1. DESLOCAMENTO ATÉ O TERMINAL
a. A grande maioria dos terminais localiza-se junto aos grandes centros urbanos,

havendo a necessidade de se estudar o tráfego civil ao longo dos possíveis itinerários,
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para a seleção daquele que menos interfira na atividade da população. Em princípio, esse
deslocamento deverá ser noturno, ou, se diurno, fora dos horários de intenso tráfego.

b. No deslocamento rodoviário até o terminal, as OM que utilizam um mesmo
itinerário deverão ter horários de início de deslocamento defasado. As subunidades, em
qualquer situação, deverão ter intervalos entre a cauda e a testa de cada comboio.

c. É necessária uma ligação com o órgão local encarregado do trânsito para ajustar
o plano de deslocamento até o terminal aquaviário.

d. Quando se tratar de Unidade situada em localidade onde haja escalão superior,
as ligações deverão ser promovidas, inicialmente, por aquele escalão.

e. No caso dos deslocamentos ferroviários, deve ser lembrado que os pátios
normalmente não possuem áreas amplas onde se possam concentrar tropas,
principalmente motorizadas, mesmo de valor Unidade. É necessário, pois, um estudo
minucioso com assessoria da administração ferroviária, utilizando-se plantas de escala
adequada e reconhecimento no terreno para designar locais

onde o reajuste do dispositivo possa ser feito após o desembarque.
f. Quando as áreas disponíveis no interior dos terminais ferroviários forem de

pequeno porte ou não existirem, poderão ser selecionadas praças públicas ou locais
próximos aos terminais, por meio de ligação com os órgãos de controle de trânsito e de
administração pública, para a efetiva adoção desta alternativa.

g. Em função dos efetivos a serem deslocados, das condições do local, das condições
meteorológicas e dos horários de chegada das composições ferroviárias, poderão ser
necessárias providências , tais como: iluminação de campanha, instalação de toldos e outras
medidas que devem fazer parte do planejamento.

2.CONCENTRAÇÃO NO LOCAL DE EMBARQUE
a. No estudo da concentração no local de embarque, com a finalidade de definir áreas,

deverá se levar em conta que esta operação se divide, genericamente, em três grandes
fases:

 1) chegada dos comboios rodoviários e/ou ferroviários às áreas de estacionamento;
 2) organização do dispositivo para o embarque; e
3) realização   de   inspeção  com   a  finalidade  de  se  evitar deslocamentos

desnecessários quando da operação de embarque ou durante o próprio trajeto, onde deverá
ser verificado :

a) o estado de vedação das tampas dos reservatórios dos veículos, dos tanques das
viaturas cisternas, dos tambores e dos camburões;

b) o acondicionamento e a amarração da carga prevista para cada viatura; e
c) o estado das embalagens ou dos volumes que acondicionam o suprimento ou o

material de estacionamento.

b. Devido à grande movimentação de viaturas e/ou blindados da Unidade a ser
transportada, nas áreas de estacionamento, é necessário que, através de reconhecimentos
prévios, seja verificada a necessidade ou não de se executar melhoramentos nos pavimentos
desses locais e/ou de seus acessos.

3.EMBARQUE
a. O transporte por meios flutuantes, seja de pessoal, viaturas e/ou suprimentos, exige

um minucioso planejamento da operação de embarque, para que se processo de um modo
racional e otimizado.

b. Esta exigência se deve basicamente a dois fatores:
1) As áreas portuárias estão localizadas junto a concentrações urbanas, normalmente,

em regiões centrais com grande densidade de tráfego de veículos;
2) O   elevado  custo    do    afretamento    das    embarcações empregadas.
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c. Cada grupamento de embarque deverá constituir um destacamento precursor, cujo
efetivo deverá ser proporcional ao da tropa a embarcar, que terá por missões, dentre outras,
as seguintes:

1) reconhecer os locais de estiva, alojamento, instrução e lazer, refeitórios, enfermarias
e áreas de acesso permitido;

2) receber todo o material existente a bordo necessário ao transporte da tropa, tais
como: beliches, camarotes, equipamento de salvatagem, etc;

3) orientar a tropa que embarca/desembarca;
4) orientar o embarque do pessoal e do material, segundo o Plano de Embarque e

Carregamento.

d.Medidas preparatórias relativas ao pessoal
1) O embarque da tropa é organizado e controlado com o auxílio de dois documentos

básicos: o Rol de Embarque e o Cartão de Embarque.
2) O Rol  de  Embarque,  é  uma  listagem  do  pessoal  por embarcações

empregadas, com a designação dos locais a serem ocupados a bordo.
3) O Cartão de Embarque, é um documento elaborado para cada militar a embarcar,

contendo informações relativas a:
a) identificação do militar;
b) identificação    do    beliche,   camarote,   alojamento  ou coberta a ocupar;
c) identificação dos postos a ocupar em  caso de: abandono da embarcação, colisão,

incêndio e ação inimiga; e
d) dados relativos à fração da tropa a que pertence o militar, seu Grupamento de

Embarque, nome da embarcação, ponto de reunião, etc.

4) A sistemática de elaboração destes dois documentos é a descrita a seguir:
a) uma vez conhecida à missão, o comandante da Subunidade envolvida deve

remeter ao S/1 da Unidade, os Cartões de Embarque, em duas vias, referentes aos militares
envolvidos;

b) publicada a organização para o embarque, o S/1 preenche o campo do cartão
destinado a identificar o Grupamento de Embarque e, em ligação com os S/3, o Escalão
Superior e o pessoal do navio, os campos destinados a alojamento, beliche e ponto de
embarque, conforme o caso;

c) em seguida o S/1 elabora o Rol de Embarque e remete os cartões ao comandante
do Grupamento de Embarque, na hipótese da Unidade ser o núcleo da organização. Em
caso contrário, ou seja, quando as SU ou frações integrarem Grupamento de Embarque
nucleado em outra Unidade, o S/1 entregará os cartões ao militar mais antigo desta tropa
que, por sua vez, os apresentará ao comandante do Grupamento de Embarque;

d) os cartões são repassados, então, ao comandante do destacamento precursor que,
em coordenação com o Imediato do navio, preenche os campos destinados aos postos  de
abandono, colisão, incêndio e combate, conforme a necessidade, após o que procede a
distribuição de uma via dos cartões à tropa, permanecendo com a outra em seu poder;

e) antes da execução do embarque, as equipes de instalação do Destacamento
Precursor, colocam as 2ª vias dos cartões nas respectivas cobertas, amarradas aos beliches
por cordéis; e

f) por ocasião do embarque, a via que se encontrava com o militar é recolhida para
verificação pelo Oficial do Destacamento Precursor, confrontando seus dados com os do Rol
de Embarque.

5) Independentemente da duração do deslocamento, deverão ser elaboradas e
difundidas Normas Gerais de Ação regulando, entre outros, os seguintes aspectos:

a) procedimento individual durante o embarque, o deslocamento e o desembarque;
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b) dispositivo a ocupar na embarcação;
c) comportamento e atitudes no caso de abandono do navio, colisão, incêndio, extravio

e ação do inimigo, se for o caso;
d) cuidados com o uniforme e a higiene pessoal e a das instalações da embarcação;
e) consumo de ração;
f) utilização de instalações sanitárias;
g) utilização do serviço médico;
h) medidas de segurança;
i) serviços de escala;
j) controle do armamento;

l) disciplina a bordo; e
m) medidas de identificação de viaturas embarcadas.

e. Medidas preparatórias relativas ao material

1) Todo o suprimento e/ou material de estacionamento que não for transportado
embarcado em viatura, deverá ser embalado em volumes e identificado.

2) O transporte de suprimento, devido às suas características peculiares, exige um
planejamento mais detalhado de medidas que especifiquem a necessidade ou não de:

a) utilização de contêineres ou embalagens especializadas;
b) utilização de equipamento de movimentação de carga;
c) áreas de armazenagem;
d) utilização de instalações civis;
e) segurança das instalações, da carga e dos equipamentos; e
f) emprego de viaturas para o transporte do suprimento entre as áreas de

armazenagem e a embarcação.

4. OPERAÇÃO DE EMBARQUE
a. A operação de embarque é constituída por duas atividades distintas: o embarque

propriamente e o carregamento. O embarque diz respeito à entrada no navio de tudo aquilo
que transportará, seja pessoal ou material. O carregamento consiste na arrumação do
material a bordo, ou seja, na estiva da carga, segundo um plano determinado.

b. O embarque poderá ser precedido de um deslocamento rodoviário do grupamento
de embarque, desde a área de estacionamento até o local de embarque.

c. Em princípio, a tropa deverá ser embarcada após o término do embarque e
carregamento das viaturas e do suprimento, a fim de minimizar riscos de acidentes, desgaste
prematuro da tropa ou a sua dispersão em áreas do cais ou mesmo do próprio navio.

d. Com o objetivo de abrigar a tropa enquanto aguarda o embarque das viaturas,
poderá ser prevista a utilização de  armazém ocioso próximo ao local de embarque.

e. O processo utilizado no embarque de viaturas e/ou suprimento dependerá
basicamente do tipo de embarcação empregada no transporte. Os processos podem ser
divididos em dois grandes grupos:

1) Carregamento por rolamento.
a) É o processo de carregamento empregado nos navios "RO-RO", onde a viatura

desloca-se do ponto de embarque até o local previsto para sua estiva, por seus próprios
meios, utilizando as rampas de acesso internas  e externas existentes na embarcação ou dos
elevadores, para alcançar os diversos conveses.

b) O suprimento ou o material de estacionamento não embarcado em viaturas,
deverá ser acondicionado provisoriamente em algum tipo de veículo, de modo a permitir o
seu transporte até o local de embarque.

c) A movimentação deste tipo de carga, do veículo até o local previsto para sua estiva
a bordo, dependendo do seu peso e dimensões, exigirá o emprego de equipamentos de
movimentação de carga.
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2) Carregamento por içamento.
a) É o processo de carregamento empregado nos navios de carga geral. O material,

seja viatura ou suprimento, é colocado no cais ao lado da embarcação e embarcado com o
emprego de guindaste existente no porto ou por meio de dos paus-de-carga do próprio navio,
que poderão ainda auxiliar na estivagem (

b) Caso as escotilhas não permitam o içamento de viaturas na posição horizontal,
deverá ser previsto o içamento das mesmas na posição inclinada e da carga em separado.

c) Caso as escotilhas não permitam o perfeito acesso à totalidade dos porões. No caso
da estiva de viaturas esse fato não traz maiores implicações pois as mesmas poderão
deslocar-se até as suas posições definitivas, uma vez colocadas a bordo. Contudo, com
relação à carga, dependendo de seu peso e dimensões, haverá necessidade de empregar
equipamentos de movimentação, tipo empilhadeiras ou carregadeiras, para levá-la até
posições previstas para estiva, mormente quando estas estiverem localizadas em ângulos
mortos.

f. A carga será estivada conforme o previsto no Plano de Embarque e Carregamento e
será de responsabilidade do comandante do Destacamento Precursor de cada Grupamento
de Embarque e do Oficial de Carga do navio.

5. DESLOCAMENTO
a. O deslocamento de embarcações, mesmo com carga militar, deve ser controlado

pela própria empresa de navegação, ou então, por órgãos competentes do Ministério dos
Transportes, devido às características peculiares desta modalidade de transporte.

b. Em tempo de guerra, cabe à Marinha de Guerra ativar o controle do tráfego
aquaviário, integrando o controle civil desse tráfego ao controle militar.

c. O deslocamento é balizado pelos pontos de  origem e destino, além de pontos
intermediários de passagem julgados necessários.

d. Os pontos intermediários de passagem são estabelecidos em função da autonomia
da embarcação empregada e da duração prevista para o deslocamento.

e. No caso de comboios de embarcações,  devem  ser  utilizadas
aquelas que tenham autonomias semelhantes, de forma a facilitar a determinação dos

pontos intermediários  de  passagem.  Caso  não
seja possível, a autonomia do comboio terá como parâmetro a menor dentre as

autonomias das embarcações do comboio.
f. Em  aquavia oceânica, o deslocamento deverá ser planejado  juntamente com a

empresa contratada, ficando estabelecidos:
1) duração do deslocamento;
2) horário  de  chegada  a   cada  ponto  intermediário  de passagem;
3) horário  de   partida   de   cada   ponto  intermediário  de passagem;
4) finalidade de cada parada; e
5) horário de chegada no destino.

g. Deverão ser tomadas depois do início do deslocamento, no sentido de haver uma
fiscalização do material estivado, no tocante à amarração da carga acondicionada em
viaturas, com a finalidade de reajustá-las devido á movimentação da embarcação.

6. TRANSPORTE DE SUPRIMENTO
a. O suprimento militar, geralmente, adapta-se aos processos normais empregados na

navegação comercial civil, exceção feita àqueles que, por determinação da Diretoria
Provedora, necessitam de escolta ou de algum tratamento específico.



TRANSPORTE VOLUME II 202

b. Dependendo dos quantitativos a transportar, poderão até mesmo ser utilizadas as
linhas comerciais existentes das companhias de navegação, sem a necessidade de
contratação.

7. DESEMBARQUE
a. O desembarque de um navio exige providências semelhantes às tomadas quando

do embarque, pois as condicionantes existentes no destino, com relação à área portuária,
são praticamente as mesmas que na origem do deslocamento.

b. O desembarque deve ser feito de tal forma que permita um rápido reajuste do
dispositivo e a pronta liberação dos pontos de desembarque e das áreas de estacionamento
destinadas à concentração da tropa.

c. A tropa será desembarcada ainda enquadrada em seus respectivos Grupamentos
de Embarque e assim será deslocada dos pontos de desembarque até as áreas de
estacionamento, quando voltarão às suas frações originais.

d. O desembarque também é da responsabilidade do Comando do Destacamento
Precursor, que contará ainda com a atuação dos comandantes das diversas frações
constituídas para efetuar o controle do pessoal.

e. O controle do pessoal é feito com o auxílio dos mesmos
 documentos utilizados no embarque: o Rol de Embarque e os Cartões de Embarque.

As vias dos cartões que haviam ficado em poder da tropa são recolhidas e confrontadas com
o Rol de Embarque, sendo conferido desta forma o efetivo que será desembarcado.

f. Em princípio, a tropa deverá ser desembarcada antes do material, a fim de minimizar
riscos de acidentes, desgaste prematuro da tropa ou a sua dispersão pelo navio.

g. Os armazéns ociosos poderão ser utilizados para o abrigo da tropa, por ocasião da
espera para o desembarque das viaturas.

h. À medida que as frações forem sendo organizadas nos locais de desembarque, o
pessoal será embarcado nas viaturas para o prosseguimento do deslocamento, seja por
rodovia ou ferrovia, conforme o planejamento.

8. DESEMBARQUE DE SUPRIMENTO
a. Estando acondicionado em viaturas, não implicará em maiores providências, pois

uma vez colocado no local de desembarque poderá seguir destino tão logo seja liberada.
b. O suprimento transportado isoladamente, mesmo que tenha passado por um

processo de unitização, exige um planejamento detalhado para evitar algum tipo de retardo
no prosseguimento do deslocamento.

c. O transbordo de modalidades de transporte necessita que os meios de transporte
complementares, aqueles que receberão o suprimento e o transportarão até o seu destino
final, estejam disponíveis no porto em tempo hábil a fim de agilizarem a operação.

9. SEGURANÇA NO TRANSPORTE
a. A segurança do transporte aquaviário pode ser vista sob dois aspectos: a segurança

da embarcação e a da carga transportada.
b. A segurança da embarcação está compreendida no conjunto de fatores que permite

o seu deslocamento, de forma segura, entre dois portos ou terminais.
c. A segurança da carga transportada abrange as condições de embalagem,

conservação, embarque e desembarque, arrumação, controle de estocagem, manuseio e
guarda.

d. Segurança da embarcação
A segurança da embarcação depende da:
1) natureza e característica de construção de sua estrutura e dos equipamentos

instalados, que devem atender aos requisitos técnicos indispensáveis à sua operação;
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2) sinalização náutica, instalações existentes nos portos e nas vias navegáveis
(oceânicas ou interiores) e da rede de comunicações;

3) força militar  prevista para a sua defesa; e

4) medidas de segurança de ordem técnica e legal inerentes à própria embarcação.

e. Segurança da carga
1) As medidas de  segurança da carga  variam conforme cada tipo :
a)Carga geral - Constituída de artigos acondicionados em embalagens de natureza e

tamanho variado, compreendendo:
-carga comum, que não exige cuidado especial;
- carga especial, que exige tratamento específico em sua manipulação e conservação;
-carga  perigosa,   constituída   por    produtos  que apresentam risco de vida para

quem as manuseia, risco de avaria para outras cargas ou perigo para a própria embarcação.

b)Carga a granel – Transportada sem qualquer acondicionamento; pode ser seca
(cereais, carvão, minérios, etc.) ou líquida (combustíveis, água, líquidos em geral). A
segurança deste tipo de carga varia conforme a natureza do produto transportado.

2) A natureza da embalagem é de extrema importância na segurança da carga,
quanto a avarias, furtos ou extravios, devendo ter estrutura e forma adequada,
estanqueidade e impermeabilização, assim como informações claras e visíveis quanto ao
conteúdo.

MEDIDAS COMPLEMENTARES
1. GENERALIDADES
É conveniente que as OM programem instruções para a tropa, visando ao

aprendizado das normas e condicionamentos do transporte aquaviário, com vistas à
eficiência e à segurança da sua realização em quaisquer situações.

2. INSTRUÇÃO
a. Formação e treinamento de equipes para:

1) confecção de volumes-padrão e "pallets", segundo os modelos e as
quantidades especificadas no planejamento;

2) identificação e embalagem criteriosa de todo o material a ser transportado;
3) acondicionamento e fixação dos volumes nas viaturas; e
4) ancoragem das cargas e das viaturas a bordo.

b. Formação e treinamento de equipes de segurança contra acidentes, visando a :
1) colocação e adequação de extintores junto ao material embarcado;
2) verificação da existência e da situação das cargas dos extintores orgânicos de

cada viatura;
3) revisão da ancoragem do material embarcado;
4) vistoria das tampas dos tanques de combustível das viaturas e de todo material

inflamável transportado;
5) revisão da carga de água ou de combustível das cisternas, que devem estar

abastecidas conforme as quantidades previstas no planejamento;
6) orientação da tropa em caso de abandono da embarcação, colisão ou

incêndio.
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c. Instrução e adestramento da tropa, abordando os seguintes aspectos, dentre
outros:

1) procedimentos de embarque e desembarque;
2) procedimentos de abandono da embarcação em caso de colisão, incêndio e ação

do inimigo;
3)informações a respeito das áreas de circulação restrita;
4)disciplina de bordo;
5)cuidados com o uniforme e a higiene pessoal ;
6)cuidados com o armamento e o material individual;
7)horário da corporação, quando embarcada; e
8)familiarização com a terminologia própria da modalidade hidroviária.

d. Medidas relativas ao pessoal
Dependendo do prazo para a duração do deslocamento, deverá ser elaborado um

quadro de trabalho, contendo atividades de instrução, tais como:
1) manutenção do equipamento e do armamento individual;
2)  formaturas;
3)  treinamento físico;

4) treinamento   de   conduta   para   o   caso de  abandono da embarcação;
5) treinamento de conduta para o caso de colisão, incêndio e ação inimiga;

   e. Toda a ligação necessária entre pessoal embarcado e a tripulação do navio,
deverão ser feitas por intermédio do Comando do Grupamento de Embarque.

TEMAS PARA REFLEXÃO
1.Marinha mercante do Brasil
2. Transporte de Cabotagem e Fluvial
3. Aspectos Doutrinários
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CONCLUSÃO

“De que serviria o dinheiro na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não
tem entendimento” (Provérbios 17-16)

Esta obra busca passar algumas ferramentas para o gerente executivo que labuta com
a Logística, com ênfase para o transporte. Sua utilização está interligada ao modelo
andragógico.

Desde o início do século XX, muitos pesquisadores de modelos educacionais
concluíram que o sistema pedagógico não respondia plenamente às necessidades das
pessoas adultas, principalmente aquelas que, ao longo dos anos, foram assimilando
conhecimentos e habilidades em diferentes áreas do saber.

A pedagogia foi aplicada a crianças e adultos, contrariando a própria origem  que se
refere à educação e ensino das crianças (do grego paidós = criança).

No ensino fundamental e médio, as crianças necessitam e aceitam o modelo
pedagógico, entretanto, ao entrar na adolescência, os questionamentos começam a ser mais
freqüentes, incluindo os métodos e as pessoas envolvidas na aprendizagem.

O adulto, ao adquirir experiências, vive um conflito ao deparar-se com o modelo
pedagógico. Aceita, muitas vezes, por disciplina, respeitando a autoridade e o método, mas se
sente frustrado por não colocar no jogo da aprendizagem sua vasta bagagem de
conhecimento, fruto de seus acertos e erros ao longo da vida. O adulto sabe o que quer e
aonde quer chegar, pois tem consciência do que lhe falta agregar.

Em 1926, na Associação Americana para Educação de Adultos, o Professor
 Linderman, E.C. apresentou ao mundo uma pesquisa onde convidava os profissionais de
educação a considerar profundas diferenças entre o ensino infantil e o adulto.

Entretanto,  somente em 1973 foi que o Prof. Malcom Knowles definiu o termo
Andragogia, como a arte e ciência de orientar adultos a aprender. 

O Exército Brasileiro, a partir de janeiro de 2003, vem implementando alguns cursos de
pós-graduação lato sensu, baseados no modelo andragógico, como uma das metas do
Programa de Excelência Gerencial (PEG-EB) daquela Instituição. O modelo possui
características particulares e incomuns  para a América Latina. Algumas delas serão
apresentadas abaixo.

Considerando que um adulto em uma aula ou atividade similar assimila mais os
primeiros 15 a 20 minutos em relação ao restante do tempo de aula, o modelo andragógico
orienta o facilitador que este deve ocupar esses preciosos minutos iniciais para passar o foco
do assunto a ser abordado. Daí por diante, o facilitador deve usar a participação dos alunos,
que já foi anteriormente preparada e orientada por Fichas de Estudo Preliminar (FEP).

As FEP possuem características diferentes daquelas utilizadas no modelo pedagógico.
Devem conter exatamente o que cada grupo de estudo, normalmente denominada
organização, tem que pesquisar e apresentar. Com dia, hora e local bem ajustados, as tarefas
das FEP devem indicar os temas com as fontes de consulta específica e genérica. As fontes
específicas, de caráter obrigatório, são limitadas pela bibliografia, incluindo as páginas a
pesquisar, não devendo ser genérica. As fontes genéricas devem estimular a criatividade e
idéias inovadoras para a solução da tarefa.
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Os facilitadores, peça chave no modelo andragógico, devem conhecer e dominar muito
bem os temas das tarefas e atualizar-se antes do dia da aula em que os alunos apresentarão
as soluções das FEP. Durante a apresentação das soluções, o facilitador mantém o assunto
dentro do foco e reforça e/ou complementa com os pontos mais importantes.

O conteúdo deve ser atual, ou seja, o que foi apresentado em um curso anterior, deve
ser fonte de consulta para o próximo. O modelo andragógico não aceita repetição de idéias, a
não ser no que concerne às bases do tema, as quais estarão a cargo do facilitador no início
de cada sessão.

O modelo andragógico solicita a inclusão de atividades interativas, tais como
conferências, visitas, viagens de estudo, estudo de casos, tutorias, consultorias, seminários,
simpósios, etc. Com a invasão das pós-graduações lato sensu, denominadas MBA, as quais
em sua maioria não adotam o modelo andragógico, muitas organizações e profissionais vêm
encontrando dificuldade em assimilar ferramentas que lhes ajudem a melhorar seus
desempenhos profissionais. Entretanto, em busca de um título que possua uma forte chancela
na certificação, os MBA se tornaram um grande comércio, onde quem tem condições de
pagar mais, terá a melhor chancela. Ao terminá-lo, o profissional, muitas vezes, se dá conta
de que muito pouca ferramenta foi agregada. Agregar valor, condição impositiva do modelo, é
uma parte importante do conteúdo programático de um curso que adota o modelo
andragógico, o que demanda custos em pesquisa e tempo.

O modelo andragógico considera as aspirações pessoais de cada um de seus alunos,
que, na verdade, estão buscando uma elevação social (salário, promoção, etc) e, em alguns
casos, um determinado reconhecimento. Em conseqüência, as avaliações são secundárias e
a colocação do aluno ao final do curso é o que menos importa. Portanto, neste modelo, a
avaliação é um instrumento de acompanhamento para o facilitador e não há qualquer tipo de
classificação ao final do mesmo.

Uma característica fundamental do modelo andragógico é o aperfeiçoamento das áreas
cognitivas e emocionais. O curso de pós-graduação lato sensu em Gerência Executiva de
Transporte e Mobilização (GETRAM), desenvolvido pelo Exército Brasileiro em parceria com a
Câmara Interamericana de Transporte (CIT), aplica o modelo andragógico e em seu programa
são trabalhados os campos da gerência cognitiva e gerência emocional, denominado gerência
total.

Além de várias pesquisas realizadas, a escola da vida tem ratificado que a gerência
emocional é muito mais utilizada que a gerência cognitiva na solução das tarefas de uma
organização. Portanto, o GETRAM é o primeiro do gênero a ser implementado no Brasil e
segue as características particulares do modelo andragógico.

Este modelo, aplicado em pós-graduações, orienta seus alunos para que os Trabalhos
de Conclusão de Curso (TCC), conforme estabelece a Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e o Conselho Federal de Educação, sejam diferenciados, relevantes e
factíveis. Em outras palavras, os TCC devem ter aplicação imediata e não permanecer
arquivados em prateleiras, servindo tão somente de fonte de consulta.

Considerando os princípios apresentados por Knowles, várias pesquisas foram
realizadas sobre o tema. Em 1980, Brundage e MacKeracher pesquisaram exaustivamente a
aprendizagem aplicada em adultos e identificaram trinta e seis princípios, bem como as
estratégias para planejar e facilitar o ensino. Wilson e Burket (1989) revisaram vários
trabalhos sobre teorias de ensino e identificaram inúmeros conceitos que dão suporte aos
princípios da Andragogia. Cita-se, ainda,  Robinson (1992), que, em pesquisa por ele
realizada entre estudantes do ensino fundamental, comprovou vários dos princípios da
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Andragogia, principalmente o uso da experiência de vida e a motivação intrínseca em muitos
estudantes.

Seguem, abaixo, algumas das principais diferenças do aprendizado de crianças
(pedagogia) e de adultos (andragogia):  

Características da
Aprendizagem

Pedagogia Tradicional Andragogia

Relação Facilitador/Aluno

Professor é o centro das
ações, decide o que
ensinar, como ensinar e
avalia a aprendizagem

A aprendizagem adquire
uma característica mais
centrada no aluno, na
independência e na auto-
gestão da aprendizagem.

Razões da Aprendizagem

Crianças (ou adultos)
devem aprender o que a
sociedade espera que
saibam (seguindo um
currículo padronizado).

Pessoas aprendem o que
realmente precisam saber
(aprendizagem para a
aplicação prática na vida
diária).

Experiência do Aluno

O ensino é didático,
padronizado e a
experiência do aluno tem
pouco valor.

A experiência é rica fonte
de aprendizagem, através
da discussão e da solução
de problemas em grupo.

Orientação da
Aprendizagem

Aprendizagem por assunto
ou matéria.

Aprendizagem baseada em
problemas, exigindo ampla
gama de conhecimentos
para se chegar a solução. 

Fonte: CAVALCANTI, Roberto A, Revista de Clínica Cirúrgica da Paraíba, Paraíba,
1999.

O modelo andragógico é recomendado para treinamentos em organizações, desde
que os facilitadores estejam habilitados para esse fim. Tem sido muito comum o emprego do
nome do modelo para cursos em alguns países, mas na prática conservam as principais
características pedagógicas.

Em muitas organizações européias e norte-americanas, que buscam implementar a
excelência da qualidade, esse modelo tem sido a tônica. Os funcionários são estimulados a
reuniões periódicas onde são abordados os problemas nos setores e processos sob sua
responsabilidade e discutidas as possíveis soluções, supervisionados, sempre que possível,
por um facilitador.

A organização em pequenos grupos e a utilização de todo tempo disponível são
essenciais para que se atinjam os objetivos desejados. Para a solução de tarefas, são
empregadas várias técnicas, como por exemplo, júri simulado, grupo de oposição, tempestade
de idéias, dramatização, ressaltando-se a do DADO INIMIGO, que estimula e descontrai os
participantes por ser um típico jogo onde facilitadores e alunos são colocados em igualdade
de condições.

 Outra característica importante do modelo é a ação de despertar nos participantes
a vontade de se manter atualizado de forma continuada e motivada, através de leituras
técnicas, participação em eventos e etc. Após o término do curso, esse grupo deve se auto
considerar uma família e reunir-se periodicamente, quando lhes convier, para tratar de
diversos assuntos, principalmente aqueles de ordem social e profissional. Isso é estimulado
ao longo do curso na área emocional e ajuda a integração entre as pessoas e organizações.
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Em princípio, participantes de cursos anteriores colaboram com os cursos futuros, mantendo
uma solução de continuidade de comprometimento com a área em estudo.

O comprometimento de todos é imprescindível. Como num navio, todos chegam
juntos no porto almejado. O facilitador durante as sessões presenciais, conduz, ativa e
permanentemente, a energia do grupo para o foco e  acompanha cada um dos participantes
de forma individualizada, mas se dirige sempre ao grupo e não a um determinado membro do
grupo. Usando a empatia ( do grego empátheia: entrar no sentimento), o facilitador
permanece atento para tentar imaginar ou sentir o que cada aluno sente em diferentes
situações e momentos. Ouvir realmente os sentimentos por detrás do que está sendo dito,
numa completa sintonia emocional. Trabalhando a empatia, torna-se possível dominar os
principais seqüestradores emocionais que mais dificultam o equilíbrio e harmonização do
ambiente organizacional. Valorizando a experiência subjetiva de cada aluno, o facilitador
busca manter o fluxo psicológico em todas as ocasiões, pois essa é a melhor maneira de
canalizar as emoções a serviço do desempenho e aprendizado, ou seja, “ fazer o que se
gosta e não sentir o tempo passar” . As emoções são positivadas, energizadas e alinhadas
com as tarefas que estão sendo desenvolvidas.

 Respeitar a todos e valorizá-los. Adultos não gostam de ficar embaraçados frente a
outras pessoas. Não existe detrito absoluto, assinalava o romeno Virghuil Gheorguil. Toda
idéia tem um valor. Ninguém é o dono da verdade absoluta, muito menos o facilitador. O uso
de técnicas de aprendizagem e temas realísticos estimulam e ajudam a participação. Não se
enfatizam protagonistas nas organizações, pois o próprio grupo vai eleger seu líder para cada
situação. Os questionamentos são direcionados às organizações e seus componentes se
exercitam em combinar a resposta que irão dar. A responsabilidade é de todos.

Várias outras características particulares do modelo andragógico poderiam ser
abordadas, entretanto foram comentadas algumas julgadas importantes.

Muitos especialistas consideram que a partir da graduação universitária, o modelo
andragógico deve ir substituindo, paulatinamente, o modelo pedagógico na aprendizagem.

É comum confundir que tempestade de idéias e trabalho em pequenos grupos já
caracterizam o modelo andragógico, contudo esse procedimento está muito longe de ser
verdade. O treinamento dos facilitadores é fundamental e imprescindível. Um curso de
extensão para facilitadores de modelo andragógico dura cerca de 30 horas e exige extrema
dedicação dos participantes.

Em síntese, o modelo andragógico é aplicado para adultos experientes em
treinamentos e cursos que tenham características particulares de ser: a combinação de
aprendizado emocional e cognitivo; atual; interativo; de alto grau de comprometimento pessoal
e com a  adição de valores; condicionado à individualidade de experiência e cultural;
realístico; em fluxo psicológico e gratificante.

O facilitador constitui-se na peça chave e deve ser bem treinado para que, atuando
como um catalizador de energia,  conduza os participantes ao porto desejado.
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