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RESUMO 
 
O contexto de competitividade que o mercado globalizado exerce sobre as organizações, 

gerado basicamente pelo ambiente econômico, político e social, faz com que as empresas 

estudem e desenvolvam estratégias que as transformem ou as redirecionem para atender 

determinado cliente ou processo.  

 

A MRS Logística – empresa brasileira que atua no transporte ferroviário de carga, vem a cada 

ano demonstrando melhorias de performance operacional com alta confiabilidade em sua 

operação. O grande volume de carga transportado por esta empresa está concentrado na 

commoditie minério de ferro. A oferta de carga geral no mercado vem crescendo nos últimos 

anos, mas na região atendida pela malha ferroviária da MRS, este tipo de carga é fortemente 

transportado pelo modal rodoviário. 

 

Existem outras ferrovias no Brasil que têm grande atuação no transporte de carga geral, 

especialmente produtos agrícolas, conseguindo competir com o modal rodoviário e também 

se integrar a este numa solução de transporte intermodal. Diante deste cenário, foi realizado 

um diagnóstico através da aplicação de um questionário em duas operadoras ferroviárias que 

possuem a carga geral como maior volume transportado, demonstrando muita robustez e 

maturidade no processo de transporte desse segmento. O diferencial destas empresas em 

relação à MRS está concentrado no fato de que elas são responsáveis pela gestão e operação 

dos Terminais Multimodais. Este fator garante a elas uma flexibilidade dos serviços que 

compõem a tarifa ferroviária, tornando-as muito competitivas quando comparadas com o 

modal rodoviário. 

 

Partindo do contexto de que estratégias de operação são ferramentas utilizadas para 

aumentar a competitividade de uma empresa, primarizar terminais multimodais pode ser 

visto pela MRS como uma grande possibilidade de ampliar seu volume transportado de carga 

geral. 

 

Palavras-chave: primarização, terminal multimodal, carga geral, ferrovia, estratégia, 
competitividade 
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1. INTRODUÇÃO  

 
O modal ferroviário tem um papel de grande importância no transporte brasileiro, devido a 

sua capacidade de transportar grandes volumes e, se explorado de forma correta, auxilia e 

viabiliza significativamente a logística das empresas que utilizam este recurso.  

 

Entretanto, assim como os demais setores da economia brasileira, o transporte ferroviário 

atravessa um período de revitalização para atender as exigências deste mercado globalizado, 

competitivo e estruturado por cadeias produtivas cada vez mais dinâmicas, que exigem maior 

lucratividade, fazendo-se necessário analisar os diversos fatores que prejudicam ou 

alavancam o desempenho dos processos.  

 

Desta forma, a escolha do tema que trata sobre avaliar a viabilidade da primarização da 

operação de terminal multimodal de carga geral na MRS, está fundamentada na importância 

de se alcançar um bom desempenho na operação dos terminais ferroviários de carga geral, 

para a melhoria competitiva de mercado.  

 

Dentre os objetivos do trabalho estão: 

• Identificar os benefícios gerados pela operação primarizada de terminal multimodal 

dentro da organização; 

• Estabelecer comparações entre diferentes práticas de gestão utilizadas por outras 

concessionárias do modal ferroviário; 

 

Inicialmente o trabalho descreve sobre os fatores históricos e econômicos que contribuíram 

para o surgimento do transporte ferroviário do país e suas variações ao longo do tempo. 

Passando de um modelo controlado pelo capital estrangeiro para uma gestão nacional deste 

processo, com a criação da Rede Ferroviária Federal SA (RFFSA) como uma tentativa 

governamental de perpetuar e garantir a otimização deste modo de transporte, seguro e 

econômico que auxilia no fortalecimento e desenvolvimento nacional. Posteriormente, com 

o Programa Nacional de Desestatização do Governo Federal, o transporte ferroviário passa a 

ser gerido por empresas privadas, configurando a nossa realidade atual. A MRS logística, 



  
 
 

 

 
 | 12 | 

empresa abordada no presente trabalho, faz parte deste grupo de concessionárias que 

administra as malhas ferroviárias, sendo responsável pela região sudeste, nos estados de 

Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, região que concentra grande representatividade 

econômica do país. Estando hoje entre as maiores companhias ferroviárias do mundo devido 

ao grande fluxo de carga transportada pelos seus trens.  

 

O capítulo subsequente traz uma abordagem conceitual, fundamental para a compreensão 

do trabalho, detalhando sobre terminal de cargas, suas classificações e as estratégias 

organizacionais praticadas atualmente na tentativa de otimizar resultados, tais como a 

terceirização e primarização. Sendo que o segundo conceito somente pode ser compreendido 

se analisado de forma conjunta ao primeiro, devido à falta de embasamento teórico para tal. 

Quanto à terceirização, o capítulo traz uma descrição sobre as vantagens e desvantagens de 

sua aplicação assim como os fatores relevantes para a tomada de decisão sobre terceirizar as 

atividades de uma organização. 

 

O quinto capítulo realiza uma breve abordagem sobre o Benchmarking, enfocando sobre sua 

eficácia enquanto processo de aprimoramento organizacional, por meio do qual se avalia as 

melhores práticas administrativas no contexto nacional em prol de um desempenho superior. 

Desta forma, o capítulo também apresenta através da aplicação de questionário às 

concessionárias ferroviárias, um diagnóstico das mesmas sobre mapeamento de práticas 

organizacionais de gestão dos terminais multimodais. Posteriormente, foi realizado uma 

análise e reconhecimento de melhores ações que podem ser incorporadas no contexto da 

MRS, a fim de verificar a viabilidade de se primarizar a operação de terminais, buscando 

ampliar o poder competitivo no mercado de transporte de carga geral. 

 

No sexto capítulo há a contextualização do transporte ferroviário brasileiro e suas limitações 

devido à restrição de sua malha ferroviária, o que torna necessário sua integração ao 

transporte rodoviário para que possa atender seus clientes. Diante deste cenário, o terminal 

intermodal de cargas tem papel fundamental e neste sentido é que concentra a questão 

primordial do trabalho, a gestão destes terminais. 
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Dando continuidade ao trabalho, o sétimo capítulo traz uma contextualização do trabalho 

realizado pela MRS na sua busca por competitividade de mercado, pontuando a primarização 

da operação dos terminais multimodais como uma possível estratégia para o alcance de seus 

objetivos. Para melhor especificar a relevância desta primarização, o capítulo efetua uma 

abordagem conceitual sobre o funcionamento do transporte de carga geral na MRS. 

 

Finalizando, o ultimo capítulo aponta informações qualitativas balizadas pelo benchmarking 

realizado, sob a contribuição estratégica que a primarização dos terminais multimodais pode 

propiciar a organização. 
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 
O presente trabalho baseia-se fundamentalmente em uma pesquisa descritiva, cujo objetivo 

é caracterizar e estabelecer relações entre as variáveis estudadas.  

 

Para tanto, houve o levantamento bibliográfico de literatura disponível acerca do tema 

trabalhado, legislação vigente e referências técnicas. Além de estudos de caso envolvendo 

outras empresas atuantes no setor de transporte ferroviário, buscando estabelecer uma 

avaliação do setor em outras realidades organizacionais. Neste âmbito, foi realizada uma 

pesquisa qualitativa com algumas concessionárias de operações ferroviárias no país visando 

reconhecer as práticas organizacionais de gestão que envolve a operação de terminais 

multimodais de carga geral. Neste trabalho não será abordado dados quantitativos 

relacionados a custo de implementação e manutenção do projeto. Mas, haverá um processo 

comparativo do desempenho entre sistemas, que contribuirá para uma tomada de decisão 

mais assertiva acerca do objetivo da pesquisa – Primarizar a operação de terminal multimodal 

de carga geral na MRS. 

 

A escolha dessa metodologia de pesquisa está embasada em um instrumento de abordagem 

do planejamento estratégico - o benchmarking, que tem produzido resultados significativos 

no universo das organizações, às introduzindo uma filosofia de busca e pesquisa no mercado 

por fatores que influencie estrategicamente em seus processos e resultados. 

 

A aplicação do questionário ocorreu em duas empresas de transporte ferroviário que possuem 

a carga geral como maior volume transportado e que tem a operação de terminais 

multimodais como o diferencial em relação à MRS.  

 

VLI Multimodal S.A 

É uma empresa de transporte ferroviário com soluções logísticas integradas ao negócio de 

seus clientes com grande representatividade no Brasil. Possui um sistema totalmente 

integrado com ativos próprios e de terceiros que conectam ferrovias, portos e terminais. 
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Atualmente conta com aproximadamente 7.000 km de linhas férreas próprias, 6 terminais 

portuários e 8 terminais de carregamento. Foi entrevistado pessoalmente em 

dezembro/2016, o Especialista Técnico responsável por projetos de melhoria em terminais 

portuários ou seco. 

RUMO  

É uma empresa de transporte ferroviário com grande representatividade no Brasil, possui uma 

malha ferroviária de mais de 12 mil quilômetros de extensão e ligação direta com os portos 

de Santos, Paranaguá, São Francisco do Sul e Rio Grande, garantindo a  movimentação de 

commodities agrícolas e produtos industriais (carga geral). Foi entrevistado pessoalmente em 

janeiro/2017, o Gerente Comercial responsável por terminal portuário e transporte de açúcar. 

 

As entrevistas foram realizadas abordando os temas: nível de serviço, Capex / Opex, estrutura 

e estratégia comercial. Como instrumento para coleta de dados foi aplicado um questionário 

as concessionárias com as seguintes perguntas abertas:  

• Quais as vantagens da operação primarizada? 

• Quais as desvantagens da operação primarizada? 

• Quais as sinergias entre terminal e ferrovia? 

• Qual a forma de investimento na estrutura do terminal? 

• Todo terminal em que a empresa opera está em terreno próprio? 

• Qual a estrutura utilizada na gestão dos terminais? 

• Qual o objetivo estratégico de primarizar a operação? 

• Existe alguma flexibilização na parcela do terminal cobrada na tarifa? 
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3. A REALIDADE ATUAL DA EMPRESA  

 

Neste capítulo será tratado a realidade do transporte ferroviário no país com a respectiva 

operação ferroviária na MRS, que serão utilizados para o desenvolvimento do trabalho.  

 

Transporte ferroviário  

 

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) (2008), a 

implantação da malha ferroviária brasileira teve o objetivo de interligar vários estados do país, 

principalmente regiões próximas aos portos de Parati, Angra dos Reis e Santos.  

 

Segundo Castro (2002), a desestatização do setor ferroviário encontra-se no terceiro ciclo de 

evolução institucional desse modal no Brasil. O primeiro ciclo se referiria aos primeiros 

investimentos no século XIX, promovidos pelo capital inglês interessado nas altas taxas de 

retorno, tendo a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí (a “Inglesa”) sido sua principal representante 

ao fazer o trajeto de descida da Serra do Mar. 

 

O segundo ciclo teria como característica principal a nacionalização das malhas existentes 

através da contração de empréstimos no âmbito internacional para aquisição dessas. Segundo 

Castro (2002), em 1929, o Estado já era dono de 67% das companhias ferroviárias brasileiras 

e responsável pela administração de 41% da rede (cerca de 10.000 km). Essa segunda fase 

teria como ícone a criação da RFFSA (Rede Ferroviária Federal S.A.) no ano de 1957. Isso foi 

motivado pelo desejo do governo em unificar a administração da malha ferroviária nacional, 

então composta por 18 linhas – já totalizavam 30.000 km (LANG, 2007). Martins e Cruz (2004) 

ainda afirmam que essa nova fase teria como característica marcante o maior controle do 

governo ao dispor de instrumentos para reorganizar as malhas de ferro, equacionar os 

problemas e efetuar um planejamento global. Os resultados foram positivos, porém o 

incentivo à indústria automobilística acabou por desviar o foco de investimentos do setor 

ferroviário (RAILBUSS, 2004).  
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 O terceiro ciclo se iniciou com a inabilidade pública, ao passar dos anos, em gerir eficazmente 

a rede ferroviária nacional sob a égide da RFFSA. No ano de 1984, a dívida é transferida ao 

Tesouro Nacional e é criada a Cia. Brasileira de Trens Urbanos, que trataria do transporte de 

passageiros dos grandes centros aos subúrbios com o objetivo de aliviar a já pesada estrutura 

administrativa da RFFSA (CASTRO, 2002). Entretanto, a gestão da RFFSA continuava deficitária 

em função também de crises econômicas que rareavam os investimentos necessários e optou-

se por incluí-la no PND (Programa Nacional de Desestatização) em 1992, para que fossem 

feitos estudos pelo BNDES na busca de uma melhor solução para as bases técnicas e jurídicas 

da desestatização. De acordo com o DNIT (2008), o volume de investimentos do Governo 

Federal na malha ferroviária foi reduzido significativamente entre 1980 e 1992. Eram 

necessários investimentos para conter o desequilíbrio técnico-operacional devido à 

degradação da malha e do material rodante. A RFFSA não conseguia gerar recursos suficientes 

para pagar a dívida contraída nos anos anteriores.  

 

Finalmente, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, as privatizações foram 

consideradas prioridade e deu-se início ao processo de desestatização da malha, conforme  

Tabela 1, incluindo a RFFSA.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: https:/pt.wikipedia.org/wiki/Transporte_ferroviário_no_Brasil 

A matriz de transportes brasileira é ainda altamente voltada para o modal rodoviário. De 

acordo com Caixeta e Martins (2001), os efeitos da infraestrutura nas condições de eficiência 

da economia são essenciais, uma vez que a disponibilidade de infraestrutura adequada 

Tabela 1: Concessão da Malha Ferroviária - RFSA 
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aumenta a eficiência do sistema produtivo e reduz o custo unitário dos produtos, beneficiando 

todas as empresas. 

 

Em comparação com os EUA, este país possui números mais equilibrados, em que o rodoviário 

representa 26% e o ferroviário 38% da matriz norte-americana de transportes, conforme 

Figura 1: 

 

 

Figura 1: Distribuição do transporte no Brasil comparando com outros países 

Fonte: COPPEAD / CNT, 2008 

Segundo dados da Confederação Nacional de Transporte (CNT) (2013), o transporte rodoviário 

tem sua maior participação, conforme apresentado na figura 1 com 61,1% das cargas, seguido 

do ferroviário com 20,7% e aquaviário com 13,6%, representando 95,4% de toda a carga 

transportada no contexto brasileiro. Desta forma constata-se que um melhor 

dimensionamento com a utilização de modais com custos menores, poderão gerar uma 

melhor competitividade aos produtos brasileiros. 
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Figura 2: Representatividade dos modais na cadeia de transporte no Brasil 

 

MRS Logística S.A. 

 

A MRS é uma operadora logística que administra uma malha ferroviária de 1.643 km nos 

estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, região que concentra cerca de 54% do 

PIB brasileiro. Hoje, a companhia está entre as maiores ferrovias de carga do mundo, com 

produção quase quatro vezes superior àquela registrada nos anos 1990. Quase 20% de tudo 

o que o Brasil exporta e um terço de toda a carga transportada por trens no país passam pelos 

trilhos da MRS. O gráfico abaixo apresenta o crescimento da MRS: 

 

 

 

 

 

Figura 3: Evolução do ROI e Lucro Líquido MRS 
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A MRS é composta 6 grandes acionistas conforme gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Composição acionária – MRS Logística 

A Figura 5 mostra a participação dela dentro do setor ferroviário no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

Operando cerca de 800 locomotivas e 20 mil vagões pelos 1.643 km de malha, a MRS posiciona 

o modal ferroviário na região como um dos mais importantes corredores de movimentação 

de cargas de diversos tipos, como minério de ferro, produtos siderúrgicos, commodities 

agrícolas e contêineres por exemplo. A figura 6 mostra o fluxo de movimentação e os portos 

atendidos pela MRS. 

Figura 5: Participação MRS no transporte ferroviário 
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Das cargas transportadas através dos trilhos da MRS destacam-se o minério de ferro, seguido 

pelos volumes de outras ferrovias utilizando o direito de passagem e pelos produtos 

siderúrgicos. As figuras 6 e 7 estratificam as cargas que transportadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Fluxo MRS por segmento e Portos atendidos 

Figura 7: Estratificação de volume transportado pelas linhas MRS 
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A Tabela 2 mostra o crescimento da MRS no atendimento aos clientes ao longo da malha 

ferroviária. 

 

 

 

 

 

   

A Figura 8 mostra os clientes atendidos pela MRS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Visando atender as necessidades de nossos clientes e proporcionar soluções simples e seguras 

para o transporte de seus produtos, a Companhia oferece os serviços de Trem Unitário e Trem 

Tabela 2: Número de Clientes atendidos 

Figura 8: Clientes atendidos pela MRS 
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de Carga Geral, atrelando aos mesmos soluções intermodais. As soluções intermodais visam 

ampliar o acesso à ferrovia utilizando o modal rodoviário de curta distância para captação ou 

entrega das cargas. A interação entre os modais é feita através dos terminais, responsáveis 

pela movimentação e controle das cargas.  

 

 

Figura 9: Definição dos tipos de trens de carga MRS 

    

 

Figura 10: Exemplo de Operação intermodal. 
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Contudo, existe interface entre os modais ferroviário e rodoviário em grande parte do volume 

de carga geral transportado pela MRS. Esta interface é realizada em terminais multimodais, 

fator que insere mais um representante na cadeia logística, que é o tema principal deste 

projeto. 
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4. BASES CONCEITUAIS 

 

Inicialmente é importante contextualizar que os comportamentos estratégicos das empresas 

são condicionados por contextos específicos, caracterizados por ambientes econômicos, 

políticos, ambientais e sociais nas quais estas estão inseridas. Toda essa configuração exerce 

pressões sobre as organizações fomentando a necessidade de constantes adaptações e 

mudanças (quebra de paradigmas).  

 

Essas mudanças organizacionais podem transitar desde uma modificação de posição no 

mercado, função social, redirecionamento estratégico e reavaliação das práticas entre outras. 

Entretanto, independente dos motivadores para tal ação, mudança é uma prática comum e 

necessária ao longo da história das organizações e faz parte de um processo de adaptação das 

empresas ao mercado.  

 

A terceirização por sua vez é uma estratégia organizacional que tem sido amplamente 

difundida no país, pois possibilita que algumas empresas possam transferir determinadas 

atividades a outras empresas, reduzindo sua estrutura, diminuindo custos – recursos 

burocráticos e administrativos. Entretanto, para atingir tal finalidade é necessário que esta 

estratégia seja assumida de modo consciente pelas organizações a fim de que não gere 

equívocos e efeitos negativos aos negócios, o que é o tema deste projeto. Organizações que 

estão vivenciando conflitos estão colocando o conceito de primarização em prática no nosso 

país.   

 

Contudo, o tema primarização é incipiente, sendo assim ainda não foi desenvolvido teoria 

suficiente sobre este tema, onde se encontra apenas a conceito que primarização é o contrário 

de terceirização. 
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4.1 Terceirização 

 

De acordo com Giosa (1997), a Terceirização teve origem nos Estados Unidos após a eclosão 

da Segunda Guerra Mundial, onde as indústrias bélicas tinham o desafio de concentrar-se no 

desenvolvimento e produção de armamentos a serem utilizados e, passaram a delegar 

algumas atividades de suporte a empresas prestadoras de serviço mediante contratação. 

 

Já Polonio (2000), cita que a terceirização surgiu de forma natural, no início do século XIX, na 

economia francesa, onde não se podia percebê-la como instrumento de gestão empresarial, 

mas como uma limitação da capacidade de diversificação das atividades principais e 

acessórias. Polonio et al (2000) afirmam que “no Brasil, a noção de terceirização foi trazida 

por multinacionais na década de cinquenta, pelo interesse que tinham em se preocupar 

apenas com a essência do negócio. Ao contratar a prestação de serviços de terceiros para a 

produção de componentes do automóvel, reunindo peças fabricadas por aqueles e 

procedendo a montagem final do veículo”.  

 

Sendo assim, pode-se ter a visão que terceirização foi criada para que as empresas 

concentrassem seus esforços em seu produto final, repassando a terceiros as atividades 

complementares.  

Giosa define terceirização da seguinte forma: 

É um processo de gestão pelo qual se repassam algumas 

atividades para terceiros – com os quais se estabelece uma 

relação de parceria – ficando a empresa concentrada apenas 

em tarefas essencialmente ligadas ao negócio em que atua. 

(Giosa, 1997, p. 14) 

 

Sob o campo da legislação, por se tratar de uma estratégia relativamente recente no Brasil 

ainda não há regulação suficiente, as diretrizes dispostas são traçadas pelo poder judiciário, 

de forma generalizada. As opiniões sobre a liberação de tal prática se divergem entre os 

diversos setores da economia, entretanto, o poder público ainda não se posicionou quanto à 
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liberação da mesma de forma indiscriminada nos diversos ramos de trabalho, mas já iniciou 

análise de projeto de lei nesse sentido.  

 

Contudo, a cada dia a terceirização vem sendo adotada pelas grandes empresas como uma 

boa alternativa para alavancar a produtividade. Porém, outro fator significativo para o 

aumento da terceirização nos mercados mundial e brasileiro é ser facilmente justificado pela 

redução de custo com funcionários que tal medida propicia as empresas, ao ponto que a mão 

de obra fica muito mais barata quando é contratada por terceiros, pois elimina e/ou reduz os 

gastos com salários, indenizações, planos de assistência à saúde, alimentação e outros itens 

que compõem a carteira de benefícios das grandes empresas. 

 

Entretanto, a terceirização traz consigo, em longo prazo implicações que, conforme explícito 

posteriormente, podem também comprometer a economia, qualidade do produto e, 

consequentemente, a imagem das organizações. Dessa forma, a terceirização não deve ser 

assumida de forma indiscriminada, e sim vista como uma estratégia para suprir uma demanda 

do mercado. 

 

4.1.1 As vantagens e desvantagens da terceirização 

 

A terceirização tem sido aplicada a diversos setores dentro das organizações, entretanto a 

configuração de ser uma estratégia vantajosa ou não irá depender de sua aplicação dentro 

daquele mercado. Dessa forma, algumas vantagens e benefícios experienciados pela 

terceirização em uma organização podem ser ineficientes e gerar contratempos em outras. 

Portanto, necessita-se de analises e atenção ao implementar esta estratégia. 

 

 A decisão de se aplicar a terceirização em organizações deve ser baseada em uma série de 

fatores que, de certa forma, agreguem valor ao negócio da empresa, tornando-a mais 

competitiva e preparada para as mudanças que o cenário econômico mundial impõe. 

 

Segundo Giosa (1997), é possível identificar as seguintes vantagens com a terceirização (sem 

ordem de prioridade): 
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• Desenvolvimento econômico: que se reflete a partir da criação de novas 

empresas, com oferta de mão de obra com diferentes níveis de qualificação, 

gerando emprego e receita para o Estado; 

• Especialização por natureza de serviço a ser prestado: as empresas se tornam 

cada vez mais especializadas em suas atividades; 

• Competitividade; 

• Busca da qualidade; 

• Controles adequados; 

• Diminuição do desperdício; 

• Agilidade das decisões; 

• Menor custo; 

• Maior lucratividade e crescimento; 

 

O mesmo autor, Giosa (1997), cita algumas desvantagens ou fatores restritivos referentes ao 

processo de terceirização. São eles: 

• Resistências e conservadorismo: inibem a aplicação de técnicas modernas, 

caracterizando aspectos da cultura de algumas empresas; 

• Dificuldades de encontrar a parceria ideal: parceiros para atender às condições 

de qualidade e produtividade exigidas pelo mercado; 

• Risco de coordenação de contratos: situação critica, podendo gerar perda do 

poder de execução; 

• Falta de parâmetros de custos internos; 

• Custo de demissões; 

• Conflito com os Sindicatos; 

• Desconhecimento da Legislação Trabalhista; 
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4.1.2 Fatores relevantes para a tomada de decisão sobre terceirizar as atividades de uma 

organização 

 

Segundo Oliveira (1994), existem alguns fatores que devem ser levados em consideração pelas 

organizações ao se efetuarem a terceirização das atividades, sendo: custos diretos e indiretos, 

eficiência e lealdade.  

 

Para tanto, Oliveira define estes fatores da seguinte forma: 

Custos diretos e indiretos – custos diretos são custos 

expressamente vinculados a determinados produtos ou 

serviços. Custos indiretos são os que não se vinculam aos 

produtos ou serviços, mas ao conjunto da empresa.  

Eficiência – a eficiência de um sistema organizacional é dada 

pelo quociente de seu “output” (ou produto) de energia e seu 

“input” de energia (ou custo)  

Lealdade – pode ser entendido como a disposição de alguém 

permanecer ligado a um sistema (uma empresa, um 

casamento, um partido político, um clube, uma entidade 

qualquer), mesmo não estando satisfeito com o que vem 

obtendo e tendo a opção de deixá-lo. (Oliveira, 1994, p. 111, 

112) 

 

Quando se “entrega” uma determinada atividade a uma empresa terceirizada, ocorrerá uma 

variação nos três fatores citados acima: custo, eficiência e lealdade. Espera-se uma redução 

nos custos, aumento na eficiência devido à especialização da empresa que executará 

determinada atividade, porém, ocorrerá redução da lealdade onde, os “novos executores” da 

atividade não terão o mesmo comprometimento que tinham os executores que trabalhavam 

na empresa que terceirizou determinada atividade. Oliveira (1994), demonstra graficamente 

a evolução destes fatores tendo como referência a atividade primarizada (ponto 0 no eixo X 

do gráfico), terceirização, quartização e virtualização. 
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Figura 11: Curvas teóricas de mudança nos custos, na eficiência das atividades e na lealdade dos 

executores 

 

4.2 Terminal Multimodal 

 

O processo logístico no Brasil é bastante complexo devido à toda infraestrutura existente ou, 

de certa forma inexistente. Este cenário cria determinados “gargalos” que se faz necessário 

buscar alternativas para viabilizar o transporte  

 

4.2.1 Terminal de cargas  

 

Segundo Bustamante (1997), terminal de cargas é um local especializado no armazenamento 

e movimentação de cargas para embarque e desembarque, nos mais diversos modais com 

ênfase na maximização da operação de transporte. Atualmente, considera-se terminal 

qualquer ponto da via de uma modalidade de transporte em que fluxos significativos têm 

origem, destino ou sofrem transferência de veículo, comboio ou modalidade, visando à 

captação de usuários através da satisfação de suas expectativas quanto à qualidade de serviço 

e sua tempestividade. Economicamente, terminal seria a interface entre os setores 

produtores ou consumidores e o transporte de seus produtos ou insumos. 

 

Para Valente (2015), os terminais se destacam pela sua grande importância na coordenação 

dos transportes. O desempenho dos sistemas multimodais e intermodais depende do 
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desempenho dos terminais. Para um bom desempenho, é necessário que os mesmos sejam 

projetados, equipados e utilizados adequadamente. Quanto a sua classificação, um terminal 

de carga pode ser classificado de acordo com sua tipologia: 

a) Serviços logísticos:  

• Movimentação e arranjo das cargas: descarregamento, ruptura de carga (picking), 

reagrupamento (packing), armazenagem, carregamento, despacho de mercadorias, 

etc.; 

• Acabamento de produção (transformação física): etiquetagem, 

embalagem/empacotamento, acondicionamento, coprodução, serviços, etc.  

b) Modalidade de transporte:  

• Unimodal; 

• Intermodal; 

• Multimodal.  

c) Utilização:  

• Carga geral: opera com os mais diversos tipos de carga; 

• Especializado: opera com um tipo específico de carga.  

d) Finalidade: 

• Concentrador de produção: concentra cargas nas regiões produtoras ou geradoras 

de cargas; 

• Beneficiador: com atividades de beneficiamento da mercadoria, agregando-lhe 

valor; 

• Regulador/estocador: armazena cargas para homogeneizar ou regular fluxos de 

transporte.  

 

4.2.2 Carga geral  

 

De acordo com Bustamante (1997), a carga geral é conhecida também por carga seca, é 

formada de modo geral pelas mercadorias embaladas, como sacaria, engradados, caixotes e 

caixas, fardos, tambores e amarrados. É uma carga embarcada e transportada com 

acondicionamento (embalagem de transporte ou unitização), com marca de identificação e 
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contagem e unidades. Podem ser: solta, onde inclui os volumes acondicionados sob 

dimensões e formas diversas, ou seja, sacarias, fardos, caixas de papelão e madeira, 

engradados, tambores, etc. Neste tipo, há perda significativa de tempo na manipulação, 

carregamento e descarregamento devido à grande quantidade de pequenos volumes, sujeitos 

a perdas e avarias, e à variedade de mercadorias. E pode ser unitizada, onde a uma carga 

constituída de materiais (embalados ou não) arranjados e acondicionados de tal forma que 

possibilitem a movimentação e armazenagem por meios mecanizados como uma única 

unidade. 

 

Outro conceito relevante para classificação de cargas são:  

a) Carga a Granel: tipo de carga líquida (petróleo e seus derivados) ou seca (minério, 

grãos, etc.) que pode ser embarcada e transportada sem acondicionamento, marca de 

identificação e contagem de unidades. As líquidas são transportadas em veículos 

próprios com tanque ou cisternas ideais para armazenamento do produto. Já as secas 

são transportadas em vagões adequadas para o carregamento.  

b) Neo-granel: Corresponde ao carregamento formado por conglomerados homogêneos 

de mercadorias, de carga geral, sem acondicionamento específico, cujo volume ou 

quantidade possibilita o transporte em lotes, em um único embarque (exemplo: 

veículos).  

c) Carga Frigorificada: cargas que precisam de refrigeração ou local para congelamento, 

de forma que as qualidades do produto sejam mantidas durante o transporte. Um 

exemplo disso são carnes, frutos do mar, frutas frescas, dentre outros. 

d) Carga Perigosa: cargas que por causa de sua constituição podem causar acidentes e 

prejuízos a outras cargas ou colocar em risco a vida daqueles que estão em contato 

com elas. Elas são divididas de acordo com as recomendações para o Transporte de 

Produtos Perigosos das Nações Unidas como explosivos, gases, líquidos inflamáveis, 

substâncias oxidantes, sólidos inflamáveis, substâncias venenosas, infectantes, 

corrosivos, materiais radioativos e outras substâncias perigosas variadas.  
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Essas variedades de cargas evidenciadas exigem um trabalho diferenciado na operação dos 

terminais, e aponta a importância desta etapa na cadeia logística. Sendo, portanto, campo 

estratégico de atuação de muitas organizações ferroviárias.  

 

No contexto atual, a MRS concentra sua atuação na operação ferroviária, deixando a operação 

dos terminais que estão inseridos no seu processo logístico sob a gestão de terceiros. Dessa 

forma, os valores desta operação são agregados a composição do frete e repassados ao cliente 

final.   
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5. BENCHMARKING REALIZADO / OUTRAS REALIDADES ORGANIZACIONAIS 

 

Dentre as várias abordagens de mudanças organizacionais emergentes, CHIAVENATO (2004) 

comenta que benchmarking se destaca por sua característica didática e baseada no mercado. 

Conclui ainda dissertando que, para a aplicação do processo de comparação do desempenho 

entre dois ou mais sistemas – benchmarking – é necessário pela organização iniciar 

documentando as práticas vigentes, seguido de avaliação dos pontos fortes e fracos, 

diagnosticando suas fragilidades. Aplica-se na sequência, a pesquisa nas concorrentes ou 

organizações líderes do mercado para diferenciação das habilidades, comparação dos pontos 

fortes e fracos com sua própria organização e, por último, adoção do “melhor do melhor”, 

incorporando os pontos fortes dos concorrentes de forma a excedê-los, ou ao menos 

alcançando uma vantagem competitiva.  

 

Corroborando com o texto acima, para SPENDOLLINI (1993) benchmarking é um processo 

contínuo e sistemático de aprimoramento organizacional por meio da busca pelas melhores 

práticas administrativas que conduzem ao desempenho superior. De forma geral, consiste em 

pesquisar, avaliar e superar os fatores-chave dos concorrentes e daquelas empresas 

consideradas excelentes – benchmarks. Podendo ser aplicada a qualquer função – produção, 

engenharia, recursos humanos, vendas, etc. Seu objetivo é a definição de metas de gestão e 

legitimação das mesmas por meio de comparações externas. 

 

Para auxiliar na tomada de decisão da empresa para a primarização ou não dos terminais, 

busca-se avaliar a praticabilidade da gestão de Terminal Multimodal de carga geral, traçando 

um paralelo entre diferentes práticas de gestão utilizadas por outras operações ferroviárias, 

no contexto nacional.  

 

Gianesi (1994) afirma que a operação não tem a eficiência em custos como principal 

contribuição para a organização e mais importante do que avaliar a área neste quesito é focar 

nos benefícios gerados que podem ser sustentados no longo prazo fazendo com que a 

empresa se destaque das demais. 
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Esta comparação procura definir elementos que podem ser incorporados para a defesa de 

recursos para a primarização do terminal, visando o aumento do poder competitivo da MRS 

Logística.  

 

Para Hooley (2011), o posicionamento competitivo refere-se à maneira como os clientes 

enxergam as ofertas existentes no mercado, seja de serviços ou produtos. Serve para atingir 

os principais objetivos da empresa, como por exemplo, se o desejo é aumentar o share de 

participação no mercado, são através do posicionamento que ficará definido os meios de se 

chegar lá. 

 

Buscando ampliar o poder competitivo da MRS, neste capítulo será feita uma avaliação dos 

elementos relativos à estratégia de gestão da operação de Terminal Multimodal de carga 

geral. Para este fim, realizaremos um diagnóstico das principais fragilidades, uma comparação 

com as práticas de outras empresas e a simulação da adoção das melhores práticas. 

 

5.1 Diagnóstico (benchmarking) 

 

O problema do estudo concentra-se na falta de conhecimento sobre gestão de terminais de 

carga geral, que a primarização de terminais poderá gerar para a empresa ferroviária em 

questão. A falta de know-how da empresa ferroviária em questão exige que seja feito um 

levantamento sobre as características operacionais, equipamentos, tarifas, infraestrutura, 

mão de obra e serviços necessários para o gerenciamento e condução de um terminal. 

O conteúdo de uma estratégia de operações constitui-se de 

seus objetivos e de suas áreas de decisão. Os objetivos são 

definidos por aqueles critérios que permitem a organização 

competir no mercado: determinado nicho de mercado a que se 

esteja visando pode valorizar, por exemplo, a consistência na 

prestação do serviço; outro nicho pode valorizar mais a 

velocidade de atendimento. Consistência e velocidade são 
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exemplos de objetivos de uma estratégia de operações de 

serviços, Gianesi (1994 p.102)  

 

À vista disso, este trabalho buscou estruturar tais informações através da aplicação de um 

questionário junto às empresas, de forma a conhecer eventuais boas práticas que pudessem 

ser compartilhadas e, eventualmente, adotadas pela MRS. As concessionárias respondentes 

foram a VLI e Rumo. 

 

O questionário aplicado buscou abordar o tema de gestão de terminais sob a ótica de alguns 

tópicos específicos, a saber: 

• Nível de serviço; 

• Capex/Opex; 

• Estrutura; 

• Estratégia Comercial; 

 

Tabela 3: Consolidação das respostas ao questionário de Gestão de Terminais Multimodais 

Fonte: Concessionárias Ferroviárias 
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Em linhas gerais, nota-se que as concessionárias tem visões semelhantes para os temas 

abordados no questionário relativamente à gestão de terminais. O que a análise associada das 

respostas poderá apontar são eventuais especificidades de cada uma das concessionárias bem 

como oportunidade de compartilhamento de boas práticas e uniformização (onde cabível) de 

iniciativas. 

 

NÍVEL DE SERVIÇO 

 

No tema/relativo à nível de serviço, pode-se notar uma semelhança entre a visão das 

empresas em obter terminais de carga geral primarizados, onde se consegue observar 

oportunidades de melhorias e viabilizar novos transportes com redução e/ou eliminação da 

parcela de custo do terminal da tarifa do transporte. Além disto, a operação primarizada 

permite um maior alinhamento ao negócio nos quesitos produtividade e segurança. 

 

CAPEX/OPEX 

 

No tema/relativo a investimento inicial nos terminais multimodais, as empresas analisadas 

demonstram formas diferentes de gerir estes processos sendo que, a ferrovia A opera em área 

própria ou de terceiros (buscando sempre locais estratégicos para viabilizar a operação), 

desenvolvendo o projeto e buscando parcerias que são responsáveis pelo investimento inicial. 

Já a ferrovia B, opera apenas em terrenos próprios, pois entende que ainda não há 

necessidade ampliar a operação para outros locais em que o terreno não esteja dentro da 

área de concessão adquirido por esta empresa. A ferrovia B, na maioria das vezes, é 

responsável pelo investimento inicial do projeto de instalação dos terminais, mas não descarta 

a possibilidade de buscar parcerias de terceiros para realizar estes investimentos. 

 

ESTRUTURA 

 

Em termos de estrutura organizacional, os modelos de atuação das concessionárias são 

parecidos, demonstrando muita robustez e maturidade no processo de operação de terminais 
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com mão de obra primarizada. Possuem uma Diretoria com Gerências específicas para 

controlar esta operação e os respectivos subprocessos. 

 

ESTRATÉGIA COMERCIAL 

 

No tema/relativo à estratégia comercial, as duas empresas ferroviárias consideram a operação 

de terminais como um centro de custo, trabalhando com o objetivo de aumentar o volume de 

carga transportado, possibilitando à área Comercial de suas respectivas empresas, cadastrar 

o valor do transbordo que compõe a tarifa da forma que for conveniente para que o custo 

completo da solução ferroviária se torne cada vez mais competitivo em relação ao transporte 

rodoviário direto.  

 

A análise combinada de todos os temas de gestão de terminais realizadas pelas 

concessionárias aponta para certa uniformidade no tratamento das ações. Do ponto de vista 

do setor isso é importante, pois mostra uma consciência geral do setor sobre o tema. 

 

Evidentemente que haverá especificidades e particularidades entre as concessionárias e a 

forma que cada uma realiza tais ações de gestão. Não era objetivo deste trabalho uma análise 

aprofundada destes aspectos, mas sim um panorama geral do setor sobre o assunto. Análises 

mais aprofundadas podem ser realizadas em trabalhos posteriores em continuidade a este, 

provavelmente a partir de pesquisas de campo/entrevistas para a correta caracterização das 

particularidades de cada operação e potencial para aplicação comum. 

 

5.2 Nível de intermodalidade de transporte de carga geral na MRS   

 

De todo volume de carga geral transportado pela MRS em 2016, 81% teve intermodalidade 

em pelo menos uma das pontas, demonstrando a relevância de buscar maior competitividade 

de custos nos serviços acessórios à ferrovia.  

 

A Tabela 4 mostra o comportamento do transporte de carga geral na MRS por seguimento: 
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SEGMENTO INTERMODAL FERRO DIRETO 

AGRICULTURA 93% 7% 

SIDERURGIA 76% 24% 

CONSTRUÇÃO CIVIL 89% 11% 

CONTAINER 93% 7% 

DEMAIS 68% 32% 

TOTAL¹ 81% 19% 

¹ Considera média ponderada por volume transportado 

Tabela 4:  Representatividade do transporte de carga geral na MRS – por segmento  

 

Corroborando com o tema em questão, Gianesi (1994) conclui que estratégia de operações é 

uma ferramenta para impulsionar a competitividade da empresa e para isso, organiza recursos 

e esforços de modo a possibilitar uma competição eficaz entre seus concorrentes. 
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6. ANÁLISE DO SETOR 

 

O transporte ferroviário de cargas no Brasil ainda representa uma pequena parcela no total 

de volume transportado. Isto se deve, principalmente, pela pequena extensão da malha 

ferroviária e à falta de integração entre as ferrovias existentes. De acordo com a Associação 

Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF), em 2015, as ferrovias brasileiras 

transportaram 332 milhões de toneladas, incluindo todos os tipos de produtos. Apesar de este 

número vir crescendo ano após ano, o volume transportado por ferrovia no Brasil ainda 

representa menos de 25% do total de cargas transportadas. Este cenário é facilmente 

identificado na oferta de carga geral que vem crescendo nos últimos anos, porém é 

fortemente transportado pelo modal rodoviário.  

 

Para se ter uma noção do tamanho da malha ferroviária brasileira, os Estados Unidos da 

América (EUA) – que possuem uma extensão territorial pouco maior que a do Brasil – tem 225 

mil km de ferrovias. Comparando a densidade da malha brasileira com a norte-americana, 

temos no Brasil 3,4 mil km de linhas por milhão de km² de área contra 29,8 dos EUA. 

 

 

Figura 12: Comparativo Densidade Ferroviária Brasil x EUA 
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Desde o início da concessão das ferrovias (sob a forma de desestatização), as concessionárias 

já investiram mais de R$ 40 bilhões na recuperação da malha, na adoção de novas tecnologias, 

na redução dos níveis de acidentes, em capacitação profissional e na aquisição e reforma de 

locomotivas e vagões. 

 

Os números do setor, em quase 20 anos de concessão, deixam claro que a gestão conduzida 

pela iniciativa privada tem sido um sucesso. Segundo dados da ANTF, a movimentação de 

cargas aumentou 142%, saindo de 137 milhões em 1997 para 332 milhões em 2015. 

Crescimento alavancado pelo transporte de minério de ferro, produtos siderúrgicos e de 

commodities agrícolas como soja, milho e arroz. As ferrovias também transportam um volume 

considerável de açúcar, combustíveis, produtos petroquímicos e de materiais da construção 

civil como areia e cimento. 

 

Os principais órgãos reguladores das ferrovias - vinculados ao Ministério dos Transportes - são 

o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT). 

 

Além do crescimento no volume transportado, outro grande desafio das ferrovias é a 

segurança no transporte. A gestão do nível de interferência mútua entre os trens e as 

comunidades, e a segurança das pessoas que vivem nas proximidades da linha férrea são 

alguns dos focos que as ferrovias têm para reduzir o nível de ocorrências. 

 

Devido ao tamanho restrito da malha e a limitação geográfica, faz-se necessário uma 

integração da ferrovia com o transporte rodoviário para atender o maior número de clientes. 

Esta solução “ferro-rodo” muitas vezes traz benefícios para os clientes, seja na tarifa mais 

baixa do que se utilizasse apenas o transporte rodoviário, ou na possibilidade de armazenar o 

produto em um terminal de cargas intermediário (avanço de estoque). 

 

Para esta solução existir, é fundamental a figura do terminal intermodal de cargas, que faz o 

recebimento da carga por um modal (ferroviário por exemplo) e, posteriormente, o embarque 

da mesma carga em outro modal, no caso o rodoviário. O terminal pode ser operado e gerido 
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por um operador logístico terceirizado ou pela própria empresa que opera a ferrovia. A Figura 

13 abaixo mostra os principais terminais intermodais existentes ao longo da malha MRS. 

 

 

Figura 13: Malha MRS com terminais intermodais 

 

A questão central deste trabalho é reunir informações que permitam ao corpo 

executivo da MRS decidir entre terceirizar ou “primarizar” a gestão e operação dos terminais 

que estejam em áreas contempladas no seu Contrato de Concessão e Arrendamento, seja 

estes terminais já existentes ou que ainda serão implantados. 
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7. MODELO CONCEITUAL  

 

Nos últimos anos, a MRS tem feito um trabalho diferenciado para aumentar o volume 

transportado de carga geral, não somente pela área comercial, mas também estruturando 

toda a área operacional para este objetivo. Isto inclui revisão da grade de trens¹, comitês de 

alinhamento e revisão de metas internas. 

 

Todo este esforço contribuiu para a MRS aumentar o volume transportado de carga geral em 

2015 (+3%) e a ter uma redução pequena em 2016 (-2%), devido à crise econômica, sendo que 

seus principais clientes apresentaram quedas expressivas de produção e venda neste período. 

 

Dentro do trabalho para aumentar o volume de carga geral e melhorar o nível de serviço 

oferecido aos clientes, foi identificada uma oportunidade que pode contribuir com estes dois 

objetivos: a de primarizar a operação dos terminais multimodais. Mas para tornar mais fácil o 

entendimento, faz-se necessário explicar como funciona o transporte de carga geral na MRS. 

 

Em função do tamanho reduzido de sua malha ferroviária, somente 1.632 km distribuídos em 

três estados (MG, RJ e SP), uma prática comum e fundamental para realização do transporte 

de carga geral é a utilização de terminais multimodais de carga. Os terminais funcionam para 

integrar dois ou mais modais diferentes e permitir o baldeio da carga de um modal para o 

outro. Isto permite que os clientes utilizem a ferrovia no transporte, mesmo que parcialmente. 

Em alguns casos a ferrovia faz a primeira parte da viagem - embarcando na origem e, em 

outros casos faz a entrega final. Neste último, a carga é embarcada nos vagões em um terminal 

multimodal no meio do caminho. 

 

Atualmente, todos os terminais multimodais onde os vagões da MRS são carregados ou 

descarregados são operados e geridos por um operador logístico independente. Esta condição 

tem suas vantagens, mas por outro lado, torna mais cara a solução completa de transporte 

para o cliente, visto que o operador do terminal cobra todo o custo existente no mesmo mais 

uma margem de lucro, e isto é repassado aos clientes, diretamente pelo operador do terminal 

ou por intermédio da MRS (subcontratação). 



  
 
 

 

 
 | 44 | 

 

Existem no mercado diversas cargas cuja diferença entre o preço praticado pelo transporte 

rodoviário de ponta a ponta é ligeiramente inferior ao preço da solução multimodal (ferro-

rodo), cuja carga é embarcada na origem por ferrovia, segue até um terminal multimodal, 

onde é baldeada para caminhões que farão a entrega da carga no cliente final. Neste exemplo, 

é necessária a entrega no cliente final por caminhão, pois, o mesmo não possui ramal 

ferroviário e/ou está fora da região atendida pela MRS. 

 

A alternativa de primarizar a operação dos terminais multimodais vem com o objetivo de 

reduzir o preço repassado aos clientes na tarifa de transporte, permitindo viabilizar na ferrovia 

cargas que atualmente estão sendo atendidas por outro modal, geralmente o transporte 

rodoviário. Isto porque a operação própria do terminal pode ser contabilizada como centro 

de custo, eliminando nesta situação a necessidade do terminal gerar lucro em sua operação, 

e desobrigando a MRS de cobrar, na parcela que compete ao serviço de terminal e que 

compõe a tarifa ferroviária, um valor que supere o custo do terminal. Ou seja, a partir do 

momento que a operação do terminal é realizada pela empresa ferroviária, é possível reduzir 

a tarifa cobrada do cliente, tornando competitiva a solução de transporte multimodal 

(incluindo a ferrovia) para determinadas rotas. Isto foi comprovado através da pesquisa 

realizada junto às demais concessionárias ferroviárias. 

 

Na MRS, a proposta é implantar o primeiro terminal de operação própria, numa área de um 

cliente da companhia, utilizando o modelo de parceria (com contrapartidas comerciais da 

MRS). Foi realizado um business plan com todo o estudo e detalhamento das necessidades, 

assim como os recursos necessários para colocar o terminal em operação dentro do nível de 

excelência esperado. O business plan considerou os volumes potenciais nos eixos MG x RJ e 

MG x SP, com base num levantamento feito por uma consultoria especializada contratada pela 

MRS, assim como nas informações dos atuais clientes que compõem o plano diretor da 

companhia. 

 

Inicialmente, o terminal funcionará somente para recebimento e expedição de cargas 

industrializadas em contêiner e terá entre sete a dez funcionários em nível operacional, todos 
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contratados especificamente para a operação deste terminal. A gestão e suporte 

administrativo serão realizados pela Gerência de Logística, que fica ligada à Diretoria 

Comercial da MRS. Os equipamentos utilizados no manuseio das cargas serão duas reach 

stackers (para fazer o transbordo dos contêineres) e duas empilhadeiras (para ova e desova 

das mercadorias nos contêineres). É necessário ainda avaliar a melhor alternativa, em termos 

financeiros, entre alugar ou comprar os equipamentos. 

 

Após a implantação e maturação do terminal em MG, o próximo passo é estruturar o plano 

de inaugurar um novo terminal no interior de SP, considerando os volumes potenciais também 

já mapeados pela consultoria contratada. No caso de SP, o objetivo a princípio é implantar o 

terminal em alguma área de propriedade da União e constante no Contrato de Concessão e 

Arrendamento da MRS. 

 

Portanto, é com o objetivo de captar a carga contida na fatia de mercado citada acima, que 

vemos sentido em se primarizar a operação dos terminais de carga geral. Acreditamos que 

reduzindo o número de terceiros na logística de transporte é possível enxugar os custos 

(eliminando a margem de lucro no terminal), dando prioridade ao objetivo principal da 

empresa, que é aumentar o volume de cargas transportado pela ferrovia. 
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8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Neste capítulo serão apresentadas as principais conclusões e recomendações provenientes 

das análises realizadas ao longo deste trabalho, o qual foi desenvolvido a partir dos seguintes 

objetivos: 

• Identificar os benefícios gerados pela operação primarizada de terminal multimodal 

dentro da organização; 

• Estabelecer comparações entre diferentes práticas de gestão utilizadas por outras 

concessionárias do modal ferroviário; 

 

Diante deste contexto, as considerações estão estruturadas no resultado do diagnóstico 

realizado junto às concessionárias, reforçando o posicionamento que previamente já estava 

sendo avaliado pela MRS, de usar o terminal como “centro de custo” para viabilizar 

transportes que atualmente não estão sendo realizados pela ferrovia em virtude do preço da 

solução ferroviária estar acima do praticado pelo transporte rodoviário direto. 

 

A decisão de primarizar um terminal multimodal deve ser vista, portanto, como uma 

estratégia comercial que se justifica pela possibilidade de ampliar o poder de competitividade 

da empresa, permitindo maior flexibilização dos serviços que compõem a tarifa ferroviária de 

carga geral, diminuindo a quantidade de participantes na cadeia, podendo desta forma, 

vender a solução total para o cliente a um preço menor que os praticados em outros modais.  

 

Mesmo o foco principal da primarização do terminal estar em alavancar novos volumes de 

transporte na ferrovia, outros benefícios vem a reboque visto que a gestão direta do terminal 

possibilita um maior controle da produtividade e também da segurança na operação. Ou seja, 

além de impulsionar o volume transportado pela ferrovia, a primarização ainda promove uma 

diferenciação que agrega valor ao cliente.  

 

As análises realizadas durante a pesquisa evidenciam a viabilidade da primarização sob 

perspectivas mercadológicas, entretanto não finda o assunto, sendo necessário um estudo 
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mais aprofundado que contemple também análise econômico-financeira, fator este não 

objetivado nesta pesquisa. 
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APÊNDICE A 

 

Questionário: 

 

• Quais as vantagens da operação primarizada? 

• Quais as desvantagens da operação primarizada? 

• Quais as sinergias entre terminal e ferrovia? 

• Qual a forma de investimento na estrutura do terminal? 

• Todo terminal em que a empresa opera está em terreno próprio? 

• Qual a estrutura utilizada na gestão dos terminais? 

• Qual o objetivo estratégico de primarizar a operação? 

• Existe alguma flexibilização na parcela do terminal cobrada na tarifa? 
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