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RESUMO 

 

 

A constante competição do mercado vem a cada dia sendo mais acirrada, as 
empesas vem buscando alternativas para redução de custos melhoramentos nas 
suas margens, a cada dia se torna mais difícil ser competitivo no mercado, 
principalmente com relação aos custos logísticos para empresas, a união dos 
modais pode ser uma alternativa para redução de custos e melhoramento da gestão 
da carga de ponta a ponta para os clientes. Nosso trabalho tem como objetivo 
propor um modelo de transporte multimodal entre a empresa VLI, que foi criada com 
a proposta de criar soluções logísticas integradas ao negócio de seus clientes e a 
Usiminas um dos maiores fabricantes de aços do Brasil unir o modal ferroviário com 
grande vantagem em longas distancias e o modal rodoviário muito eficiente em 
pequenas distâncias.  Oferecer para Usiminas uma integração completa, realizando 
uma análise de viabilidade para a construção de modelo integrado de gestão 
operacional que consiste em operacionalizar toda a cadeia de transporte, fazendo a 
gestão da frota rodoviária de modo a fazer a logística Door to Door, nosso modelo 
visa o gerenciamento da cadeia de transporte até o cliente final como forma de 
agregar valor e, ao mesmo tempo, reduzir os custos, garantindo aumento da 
lucratividade nas operações, organização e benefícios ao cliente através de um 
único operador logístico. 
 

Palavras chaves: Integração. Multimodal. Clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMMARY 
 
 
The constant competition of the market is becoming more and more fierce, the 
companies have been looking for alternatives to cost reduction improvements in their 
margins, each day it becomes more difficult to be competitive in the market, 
especially with regard to logistics costs for companies, the union. Modal switching 
can be an alternative to cost savings and improved end-to-end load management for 
customers. Our work aims to propose a multimodal transport model between the 
company VLI, which was created with the proposal of creating logistics solutions 
integrated to the business of its customers and Usiminas one of the largest steel 
manufacturers in Brazil to join the rail modal with great advantage. over long 
distances and the road mode very efficient over short distances. To offer Usiminas a 
complete integration, performing a feasibility analysis for the construction of an 
integrated operational management model that consists in operationalizing the entire 
transport chain, managing the road fleet in order to do the logistics Door to Door, our 
model aims Transport chain management to the end customer as a way to add value 
while reducing costs while ensuring increased profitability in operations, organization 
and customer benefits through a single logistics operator. 
 
 
Keywords: Integration. Multimodal Customers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O mercado logístico vem se transformando muito durante os anos, a cada dia 

a competição para conquista de mercado se torna mais acirrada, a busca pela 

fidelização dos clientes é muito grande, as empresas especializadas em logística 

buscam a todo momento oferecer novas soluções de logística aos clientes, com 

objetivo de gerar valor e vantagem competitiva, tentam a todo o momento se 

reinventar de forma diferenciada, e cada vez mais buscam a redução de custos 

como forma de atratividade para os clientes. Como cita Sakai.  

 

Uma das grandes preocupações das organizações é a diminuição dos 
custos. A logística com atividades como armazenagem, estoque e 
transporte chegam a representar 30% do valor das vendas, a depender do 
setor econômico, da localização geográfica e da relação entre o peso e o 
valor dos produtos. Em muitas empresas, o custo logístico total é uma das 
maiores parcelas do custo final do produto, superado apenas pelo custo das 
matérias primas (SAKAI, 2005, p. 12). 

 

O cliente é o principal motivo para as empresas procurarem atingir um bom 

nível de serviço e buscarem realizar suas atividades pelo menor custo total, além de 

oferecer capacidades logísticas alternativas com ênfase na flexibilidade, na 

agilidade, no controle operacional e no compromisso de atingir um nível de 

desempenho que implique um serviço perfeito (BOWERSOX e CLOSS, 2001). 

Foi com este desafio que resolvemos realizar este estudo, visando e oferecer 

ao cliente Usiminas, estratégico para VLI, um serviço diferenciado de ponta a ponta 

realizando a união de dois modais de transporte, e tentando extrair o que cada 

modal tem de melhor a oferecer, o modal ferroviário eficiente em grandes distancias 

e na grande capacidade de transporte de carga e o modal rodoviário conhecido por 

sua agilidade e rapidez em pequenas distancias. 
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2 CAPÍTULO I: BASES CONCEITUAIS 

 

2.1 Logística integrada – estratégias e práticas  

 

2.1.1 A Logística  

 

Segundo Cavanha Filho (2001), a Logística pode ser definida como a parte do 

processo da cadeia de suprimento que planeja, implementa e controla o eficiente e 

efetivo fluxo e estocagem de bens, serviços e informações relacionadas, do ponto de 

origem ao ponto de consumo, visando atender aos requisitos dos consumidores. 

Também em diversas outras definições e significados, a Logística leva a um 

conjunto de terminologias para designar as áreas onde se desenvolve, tais como: 

transportes, distribuição, distribuição física, suprimento e distribuição, administração 

de materiais e operações. 

Caixeta Filho e Martins (2001), tem como definição que a Logística, na qual o 

transporte é normalmente seu principal componente, é vista como a última fronteira 

para a redução de custos na empresa. 

Para Rodrigues (2002), “o conceito de Logística pode ser entendido como 

adquirir, manusear, transportar, distribuir e controlar eficazmente os bens 

disponíveis”. 

Bowersox e Closs (2001), afirmam que o objetivo da logística é fornecer 

produtos ou serviços no local e momento esperados pelos clientes, e ressaltam que 

a implementação das melhores práticas logísticas é um dos grandes desafios das 

organizações na concorrência global. 

Segundo Ballou (2006), a logística estuda a maneira como a administração 

pode melhorar o nível de rentabilidade nos serviços de distribuição aos 

consumidores, por meio de planejamento, organização e controle efetivo das 

atividades de movimentação e armazenagem, cujo objetivo é facilitar o fluxo de 

produtos, diminuindo o hiato entre a produção e a demanda, de modo que os 
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consumidores tenham bens e serviços quando e onde quiserem, e na condição 

física que desejarem. 

 

2.2  A construção dos sistemas de logística integrada 

 

Na antiguidade, as atividades econômicas eram desenvolvidas com o intuito 

apenas de garantir as necessidades de sobrevivência das populações locais. Os 

produtos de consumo, alimentos ou bens materiais, eram geralmente produzidos em 

lugares específicos, e disponibilizados em quantidades suficientes, somente em 

determinadas épocas do ano. Não havia uma ampla variedade de produção. Devido 

à ausência de uma logística integrada, as mercadorias precisavam ser consumidas 

nos pontos de coleta, ou então, transportadas por meios próprios dos consumidores, 

para locais onde pudessem ser armazenadas. (BALLOU, 1999).  

Segundo Fleury (2003), a origem das atividades logísticas, se confunde com o 

início das atividades econômicas organizadas. A partir do momento que o homem 

passou a realizar a troca de excedentes da produção especializada, foram 

introduzidas três das mais importantes funções logísticas: estoque, armazenagem e 

transporte. O excesso da produção gerada e não vendida transformava-se em 

estoque, o qual precisava ser armazenado, e mais tarde transportado, até o local de 

consumo.  

Novaes (2001), classifica a evolução do processo logístico em quatro fases, 

sendo a primeira de forma segmentada e as outras três de maneira integrada, porém 

dividida em três níveis: rígida, flexível e estratégica. Os diferentes níveis de 

integração caracterizam bem o grau de relacionamento que os vários elos da cadeia 

de suprimentos foi adquirindo, no decorrer dos anos, conforme pode ser visto na 

figura 1. 
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Figura 1- Evolução Histórica da Logística 

 

Fonte: RAVANI. Logística Empresarial – Adaptado NOVAES (2001; P.41) 

 

Logo a seguir será apresentado o detalhamento de cada uma dessas fases 

da evolução citada por Novaes (2001), com os complementos de alguns outros 

autores. 

  

2.2.1 Atuação Segmentada  

 

Pelo fato do sistema de produção americano ter se concentrado durante a II 

Guerra Mundial na produção bélica, no período pós-guerra, pôde-se verificar, como 

decorrência, a formação de grandes lacunas de demandas, sobretudo no mercado 

de automóveis, eletrodomésticos e bebidas. Preocupadas em atender a essas novas 

necessidades, as empresas promoveram um considerável aumento do processo 

produtivo. Porém, se por um lado, a produção de mercadorias em grande 

quantidade deixou de ser problema, o processo de distribuição e controle dos 

estoques das mesmas, ainda se mostrava bastante precário (BOWERSOX, 2001).  

Uma vez que não haviam ainda sofisticados sistemas de comunicação e 

informática, as vendas eram feitas de forma manual. Além do mais, grandes volumes 

de estoques eram gerados ao longo de toda a cadeia logística, levando a um 

crescimento ainda maior dos custos (NOVAES, 2001).  
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Ainda segundo Novaes, os produtos eram transportados em lotes 

econômicos. Economias eram realizadas, recorrendo-se a modos de transportes 

mais econômicos, menores fretes, assim como melhor utilização da capacidade de 

cada veículo.  

A década de 60 é bastante influenciada pela necessidade de especialização 

da produção a nível mundial. Cada produto era fabricado na área que melhor 

conciliasse as questões de baixo custo e localização geográfica, o que por sua vez 

conduziu ao aperfeiçoamento dos sistemas de distribuição. O excesso da produção 

gerado nas regiões especializadas, pôde desta forma, ser transportado de forma 

econômica para outras áreas produtivas e consumidoras. Da mesma forma, a 

ausência de mercadorias necessárias, era contornada pelas importações.  Ainda na 

década de 60 observou-se, a influência da informática nos processos produtivos, 

com a introdução de cartões perfuradores e fitas magnéticas, que foram aos poucos 

substituindo alguns procedimentos manuais. O emprego de computadores trouxe 

relativas melhoras ao tratamento de problemas de sequenciamento da produção, 

localização otimizada de centros de distribuição, otimização de estoques, dentre 

outras atividades (NOVAES, 2001).  

 

2.2.2 Integração Rígida   

 

Segundo o estudo proposto por Figueiredo & Arkader (1998), salientou um 

período com foco no cliente.  Período esse, no qual, a Logística passou a assumir 

uma forte preocupação não só relacionada ao produto, mas também à qualidade de 

serviços prestados. As operações logísticas buscavam dessa forma, conciliar baixo 

custo com melhora do nível de serviço.  Nesse sentido, a logística voltou-se para 

questões de produtividade e custos de estoque. 

Novaes (2001), relata que, outro fato característico desse período, foram as 

relativas melhoras verificadas nos fluxos logísticos, com a utilização intensiva da 

multimodalidade de transporte. Através do uso combinado de transporte aéreo, 

marítimo e terrestre, as empresas conseguiram obter redução de custos, assim 

como melhor aproveitamento de capacidade de transporte.  
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2.2.3 Integração Flexível   

 

Segundo Bowersox (2001), a terceira fase, que começou em fins da década 

de 1980, e ainda está em fase de implementação em muitas empresas, é 

caracterizada pela mudança de natureza do planejamento, que passou a assumir 

um caráter mais flexível, respondendo melhor às necessidades instantâneas do 

processo.  

A integração dinâmica e flexível foi verificada ao longo da cadeia de 

suprimentos, envolvendo não só as relações internas da empresa, mas também o 

relacionamento entre a empresa e seus fornecedores e clientes. A mudança no nível 

de integração foi favorecida pela adoção do EDI (Intercâmbio eletrônico de dados), 

que conduziu à flexibilização do processo de programação. As informações, que 

antes só apresentavam alguma funcionalidade no tratamento histórico, passaram a 

ser essenciais para atualização de dados em tempo real.   

 

2.2.4 Integração Estratégica (SCM)  

 

Figueiredo e Arkader (1999), apresentam a última era da logística como 

diferenciador que vai de meados dos anos 80 até os dias atuais com uma visão 

completamente integrada e global, com foco estratégico a considerar a logística no 

mais alto nível de planejamento estratégico da empresa, e ênfase de atuação na 

SCM, a preocupar-se com as interfaces dentro das organizações e entre as 

diferentes funções. Auferindo-se grande apoio das ferramentas de tecnologia da 

informação para suprir as necessidades de seus mercados que estão a exigir mais 

agilidade, flexibilidade, redução de custos e satisfação da realização de seus 

desejos e ou expectativas. 

Boyson et al. (1999), descrevem que o início dos anos 90 caracteriza-se pela 

concretização da integração interna com foco gerencial tático estratégico em busca 

da competitividade através da adoção de métodos quantitativos de controle de 

qualidade e da oferta de serviços aos clientes. Tendo ênfase em desenvolver 

equipes interfuncionais e segmentação da base da SCM para melhor desempenhar 
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os serviços e atender ao cliente. Em meados dessa década, está visão amplia-se 

para o ambiente externo com maior força para atingir o foco estratégico e ênfase de 

atuação na eficiência das interfaces dos elos da SCM, para aprimorar a previsão da 

demanda, o planejamento cooperativo e o compartilhamento das informações para 

gerir a cadeia como um todo. 

Na visão de Stevens apud Christopher (2001), o presente da logística também 

se caracteriza pela extensão da integração no ambiente externo (integração Inter 

organizacional entre fornecedores e clientes) com foco gerencial globalmente 

estratégico, que busca trocar informações e maximizar o lucro para todos, 

explicitando uma atitude de apoio e cooperações mútuas, dando ênfase de atuação 

nas atividades logística e da SCM. 

Para Ballou (2001), a visão se estende para a cadeia de suprimento com foco 

estratégico voltado para o mercado, no qual permite analisar e planejar a logística 

para minimizar custos, desperdícios, aumentar a qualidade, flexibilidade e agregar 

valor aos produtos/serviços. Com ênfase de atuação na SCM, na cooperação e no 

relacionamento entre os membros da cadeia. 

Segundo Novaes (2001), outros aspectos que ganharam maior relevância 

nesta nova fase, são os seguintes:  

 Preocupação dos impactos logísticos no meio ambiente, assim como o 

tratamento atribuído à questão da logística reversa. Numa fase bastante 

marcada pelos efeitos da globalização, que contribuíram para o aumento da 

circulação de mercadorias por meios terrestres, os congestionamentos de 

trânsito tornaram-se mais frequentes, elevando bastante o nível de poluição 

atmosférica. Diante do movimento de uma série de entidades em defesa do 

meio ambiente, começou-se a refletir mais sobre os agentes poluentes 

envolvidos em operações logísticas. Houve uma maior preocupação também 

com o descarte de alguns produtos finais, muitas vezes maléficos ao meio 

ambiente, no processo produtivo. Descobriu-se, que muito destas matérias-

primas, após serem submetidas a uma série de tratamentos, ou operações de 

reciclagem, poderiam ser reaproveitadas. Tentava-se reduzir dessa forma, os 

desperdícios de materiais, o que por sua vez possibilitariam diminuição de 

custos.  

 Abertura das fronteiras organizacionais, seja através da formação de 

parcerias com fornecedores e clientes, seja pela prática da terceirização de 
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uma série de atividades. Desta forma, cresceu de forma intensiva a circulação 

da informação por toda a cadeia produtiva, possibilitando o acesso mútuo de 

informações organizacionais e estratégicas.  Consequentemente, um maior 

grau de sincronismo foi verificado na cadeia de suprimentos, em toda a sua 

extensão. As diversas operações logísticas deixaram assim de atuar 

isoladamente, não sendo mais exclusivas de um setor específico. Pode-se 

perceber o grande grau de relevância que foi atribuído aos canais de 

comunicação, assim como aos novos sistemas de informações, ao propiciar 

um fluxo de informações mais eficiente. As questões como integridade da 

informação, confiabilidade de transmissão, foi dedicada uma atenção 

especial.  

 Surgimento da prática do “postponement” ou postergação, que possibilita a 

redução de prazo de entrega do produto, assim como diminuição das 

incertezas ao longo da cadeia. Por meio desta, os produtos ficam 

armazenados nos centros de fabricação na sua forma semiacabada, só 

recebendo o acabamento, quando solicitados para venda, nos centros de 

distribuição. O postponement permite responder de forma bastante flexível às 

necessidades de customização do usuário final. Grandes volumes de 

estoques de produtos acabados que se acumulavam nos pontos de venda, 

gerando custos de estoque, foram dessa forma, bastante reduzidos.  

 Preocupação com a satisfação plena do consumidor seja ele intermediário ou 

final, fato este que por sua vez conduziu a uma progressiva melhora na 

prestação de serviços, em termos de eficiência, qualidade, redução de preços 

e otimização de tempo.  

Percebe-se uma preocupação sustentável, abrangendo impactos ambientais, 

sociais e econômicos com foco no cliente, foco esse que tratava desde a logística 

reversa até o não atraso na entrega dos produtos. 

 

2.1.3 A Visão do Transporte no Brasil 

 

Segundo artigo “O Transporte Move o Brasil “, da CNT – Confederação 

Nacional dos Transportes, o transporte é um dos pilares da economia de um país, 

sendo um elemento primordial para o desenvolvimento e a expansão da capacidade 
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produtiva. Quanto mais uma nação produz, maior é a sua interface com o transporte 

e a logística. Pessoas precisam se locomover, e produtos precisam ser entregues 

dentro e fora do território nacional.  

A logística está estreitamente associada com a área de transportes não só 

porque esta representa o custo mais visível das operações logísticas como também 

porque a maioria dos operadores logísticos no Brasil e em outros países tem sua 

origem no serviço de transportes ou armazenagem. Aos poucos os transportadores 

incorporaram novos serviços em decorrência de novos acordos ou, inclusive, pela 

fusão com empresas multinacionais (MARCELINO, 2004, p. 33) 

Segundo Novaes,  

 

No Brasil, não temos disponibilidade de opções de modais. Nossas ferrovias 
não formam uma rede com boa cobertura do território nacional. As opções 
de transporte marítimo também não são amplas. Na distribuição interna, a 
esmagadora parte do transporte de produtos manufaturados é constituída 
pelo transporte rodoviário. Para os embarcadores, restam poucas opções 
de transporte conjugado, levando ao uso intensivo de apenas um deles, o 
rodoviário. (NOVAES, 2007, p. 243) 

 

De acordo com Bowersox e Cooper (2007, p. 194), “o transporte rodoviário 

expandiu-se rapidamente desde o fim da Segunda Guerra Mundial”. De modo 

significativo, o rápido crescimento do setor de transportes rodoviários resultou da 

velocidade conjugada com a capacidade de operar porta a porta. 

Ainda de acordo com Bowersox e Cooper, 

 
Os caminhões têm flexibilidade porque são capazes de operar em uma 
variedade de rodovias. Quase um milhão de milhas de estradas estão 
disponíveis para os caminhões, o que representa mais milhagem que todos 
os outros modais de superfícies em conjunto. A frota nacional de caminhões 
de estrada excede 1,7 milhões de tratores e os 4,9 milhões de carretas. 
(BOWERSOX e COOPER, 2007, p. 194) 

 

Novaes (2007 p. 245), diz que, “uma grande parte da frota brasileira é de 

propriedade de autônomos, pessoas físicas que fazem serviços de transporte para 

embarcadores diversos e para empresas transportadoras”. 

O transporte rodoviário dentre os modais é o mais simples de existir, pois 

necessita somente da rodovia, porém Segundo Bowersox e Cooper (2007, p. 194), 

“o custo variável por milha para as transportadoras rodoviárias é alto porque é 

preciso uma unidade de força e um motorista para cada carreta ou combinação de 

carretas enfileiradas”. 
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Fazendo uma correlação entre o modal rodoviário e o ferroviário pode-se ver 

diferenças claras através dos conceitos, conforme descrito por Novaes (2007, p. 

246), por operar unidades (trens) de maior capacidade de carga, o transporte 

ferroviário é basicamente mais eficiente em termos de consumo de combustível e de 

outros custos operacionais diretos. O transporte ferroviário se caracteriza 

principalmente por transportar grandes volumes por longas distâncias e por menor 

custo.  

 

Outra especialidade do transporte ferroviário está relacionada com as 
características do manuseio de carga e com os volumes transportados. No 
caso de produtos a granel (grãos, minérios, fertilizantes, combustíveis), 
pode-se construir terminais de carga e descarga bastante eficientes, 
empregando vagões apropriados que permitem agilizar as operações, 
barateando os custos. (Novaes, 2007, p. 246) 

 

Mesmo diante das vantagens do transporte ferroviário quando comparado ao 

rodoviário, conforme descrito pelos autores, existe ainda um desbalanceamento da 

matriz logística, onde o grande percentual ainda está concentrado no modal 

rodoviário, conforme pode ser visto no gráfico da figura 2.  

 

Figura 2 - Matriz dos Transporte no Brasil. 

 

Fonte: CNT – Confederação Nacional dos Transportes (2018) 

 

2.2.5 Fatores Determinantes para a Integração entre modais 
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Uma infraestrutura de transporte moderna, interligada, planejada e que 

atenda às demandas do país é imprescindível para o incremento da produtividade e 

da competitividade das empresas e para o bem-estar da população. 

Existem três fatores que devem ser levados em conta para a análise e 

planejamento dos transportes (IPEA – Logística e Transportes no Brasil, 2016), 

 Fluxos nas diversas ligações de rede, nível de serviço atual, nível de serviço 

desejado, características da carga, tipos de equipamentos disponíveis e suas 

características e os princípios à aplicação do enfoque sistêmico;  

 Características da carga: relação entre peso e volume, densidade média, 

dimensão, tipo de veículo, grau de fragilidade, perecibilidade, estado físico, 

assimetria e compatibilidade entre cargas diversas;  

 Perfil da carga: escolha do modal mais adequado, a rota mais eficiente 

(origem e destino) e tempo previsto.  

Após fazer uma análise dos três fatores acima, mesmo assim ainda não é 

suficiente para uma tomada de decisão. Precisa-se partir para o próximo passo que 

é cruzá-los com o desempenho dos modais de transporte. Cada modal tem as suas 

características e peculiaridades, variando de acordo com a sua aplicação. A 

eficiência de cada um, quando direcionada para a necessidade do cliente, será o 

diferencial para a redução de custos e principalmente para aumento da 

competitividade do produto. 

Como pode ser observado na tabela 1 as variáveis operacionais têm grande 

amplitude, indo de um extremo ao outro. O que é vantagem competitiva para um 

modal para outro é desvantagem.  

 

Tabela 1 - Desempenho das variáveis operacionais por modal de transporte 

Variável Operacional Rodoviário Ferroviário Aéreo Dutoviário Hidroviário

Velocidade1 2 3 1 5 4

Disponibilidade2 1 2 3 5 4

Confiablidade3 2 3 5 1 4

Capacidade4 3 2 4 5 1

Frequencia5 2 4 3 1 5

Total 10 14 16 17 18

Desempenho  das Variáveis Operacionais por Modal

Fonte e elaboração: Ribeiro (2010, p. 9).  

Notas: 1 Tempo de deslocamento de um ponto a outro.  
    2 Capacidade de um atender a qualquer par de locais.  
    3 Diferença entre a entrega programada ou publicada e a efetivada.  
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    4 Habilidade de um modal para operar qualquer tipo de carga, especialmente tamanho.  
    5 Quantidade de cargas programadas.  
   Obs.: Quanto menor o número de pontos, melhor é o desempenho da variável operacional. 

 

Pode-se concluir que, os modais rodoviário e ferroviário saem na frente se 

comparado aos demais. Isso se dá, principalmente, pelo equilíbrio de pontuação nas 

variáveis operacionais o que os deixa com aplicações mais diversas e customizadas 

para atender os clientes. Os outros modais possuem extremos e por isso suas 

soluções são mais específicas.  

Nota-se que para definir uma solução logística integrada é preciso aprofundar 

nas análises, retirando de cada modal o seu potencial máximo. Seguindo essa linha, 

parte-se para o próximo passo que é cruzar este desempenho outras características 

detalhadas, as quais são descritas na tabela 2 (IPEA – Logística e Transportes no 

Brasil, 2016). 

 

Tabela 2 - Comparativo entre modais 

CARACTERÍSTICAS DOS MODAIS 

RODOVIÁRIO FERROVIÁRIO 

• Transporta produtos acabados e 
semiacabados por curtas e médias distâncias 
– material rodante (caminhões, carretas, 
reboques etc.);  
• Transporta menor quantidade de carga por 
unidade de energia consumida;  
• Apresenta preços médios de frete mais 
elevados que os modais ferroviário e 
hidroviário (tornando-o apto para o transporte 
de mercadorias de valor mais agregado ou 
perecíveis);  
• Frota “rastreada” permite: implantação de 
processos logísticos just-in-time (redução de 
estoques nas fábricas e esperas em pátios 
modais e portos);  
• Vantagens: muita flexibilidade, facilidade de 
integração no transporte porta a porta, 
adequação aos tempos demandados e 
frequência e disponibilidade dos serviços; e  
• Desvantagens: não transportar grandes 
volumes em uma única vez, alto custo do 
frete em relação à distância e provoca 
elevado custo de manutenção da 
infraestrutura.  

• Consegue transportar praticamente quase 
todos os tipos de carga: soja, milho, fertilizantes, 
minério de ferro, carvão mineral, produtos 
siderúrgicos, derivados do petróleo etc.; 
• Vantagens: grandes volumes de produtos 
homogêneos, percorre médias e grandes 
distâncias, custo variável baixo e alta 
regularidade; e  
• Desvantagens: elevado investimento, 
necessidade de grande quantidade de carga, 
altos custos fixos, modal pouco utilizado no 
Brasil (possui pequena malha de cerca de 29 mil 
quilômetros de extensão).  

Fonte: IPEA Logística e Transporte no Brasil (2016, p. 14-15) Adaptado pelo Autor 
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De acordo com dados apresentados no relatório do IPEA – Logística e 

Transportes no Brasil (2016), existem vantagens e desvantagens de cada modal, 

uma vez que cada um requer uma infraestrutura diferenciada para ser competitivo. 

Outro ponto importante é que modal rodoviário e ferroviário não podem ser vistos 

como concorrentes, mas sim como complementares.  

 

2.3 Intermodalidade e Multimodalidade 

 

O transporte intermodal é caracterizado pela operação logística de 

transferência de materiais entre diversos modais. De acordo com Ribeiro e Bouzada 

(2010, p.19), a intermodalidade/multimodalidade de transportes tem o potencial de 

reduzir custos nas operações logísticas, através do transporte de cargas, mas 

também de alterar outros indicadores de desempenho associados à operação.   

O conceito de intermodalidade/multimodalidade está diretamente ligado a 

visão de sistemas relativos ao gerenciamento da cadeia de suprimentos (SCM - 

Supply Chain Management), buscando reduzir e eliminar, as interrupções no 

movimento contínuo de cargas e equipamentos de transporte, se possível, desde o 

ponto de origem ao local de destino. 

O usuário do transporte tem uma faixa de serviços à sua disposição, todos 

girando em torno dos cinco modais básicos (aquaviário, ferroviário, rodoviário, 

aeroviário e dutoviário). A variedade de serviços de transporte é quase ilimitada: os 

cinco modais podem ser usados em combinação. Dentre essas escolhas, o usuário 

seleciona um serviço ou combinação de serviços que forneça o melhor equilíbrio 

entre qualidade oferecida e o custo do serviço (BALLOU, 2001). 

A intermodalidade e multimodalidade trará as opções possíveis para o usuário 

de transporte decidir aquele que melhor poderá atender, conforme citado por Ballou 

(2001), na busca do equilíbrio entre qualidade e custo. Na figura 3, podemos 

observar como os modais se complementam e evidenciam a capacidade de carga 

de cada um. 
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Figura 3 - Capacidade de carga entre modais 

Fonte: ANTAQ 

 

Neste prisma, vimos a particularidade de cada modal e a representatividade 

de capacidade, que irá definir o trade off da melhor escolha em relação a vários 

fatores como: meio ambiente, led time, capacidade geral e preço. 

 

2.3.1 Escolha de Serviço 

 

Cada um dos cinco modais básicos de transporte oferece seus serviços 

diretamente aos usuários. Isso contrasta com o uso de um “intermediário de 

transportes”, assim como um agente de carga, que vende serviços de transporte, 

mas geralmente possui pouca ou nenhuma capacidade de movimentação. O serviço 

de apenas um modal também contrasta com os serviços que envolvem dois ou mais 

modais de transporte (BALLOU, 2001). 

Com base em Ballou destacar cada modal com suas características 

principais. 
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2.3.1.1 Ferroviário 

 

A ferrovia é basicamente um transportador de longo curso e um 

movimentador lento de matéria prima e de produtos manufaturados de baixo valor e 

prefere mover embarque de carregamento completo. As estradas de ferro oferecem 

uma diversidade de serviços especiais ao embarcador, desde a movimentação de 

mercadorias a granel, até produtos que exigem equipamentos especiais. Outros 

serviços incluem serviço expresso para garantir a chegada dentro de um certo 

número de horas; privilégios de várias paradas, que permitem carregamento parcial 

e descarregamento entre os pontos de origem e de destino; coleta e entrega; e 

diversificação e redespacho, que permitem circuito de roteirização e mudanças no 

destino final de um embarque enquanto em percurso (BALLOU, 2001) 

  

2.3.1.2 Rodoviário 

 

Em contraste com o serviço ferroviário, o rodoviário é um serviço de 

transporte de produtos semiacabados e acabados, e movimenta fretes com 

carregamentos de tamanhos médios menores que o ferroviário. As vantagens 

inerentes do modal ferroviário são: seus serviços porta a porta de modo que nenhum 

carregamento ou descarregamento é exigido entre a origem e o destino, como 

frequentemente acontece nos modais ferroviário e aéreo; sua frequência e 

disponibilidade de serviço e sua velocidade de porta a porta e conveniência. O 

modal rodoviário oferece uma entrega razoavelmente rápida e confiável. O carreteiro 

necessita completar apenas uma carreta antes de movimentar a carga, enquanto 

uma estrada de ferro deve estar preocupada em compor um trem de 50 vagões ou 

mais. O modal rodoviário ainda tem vantagens no mercado de carregamentos de 

pequenos (BALLOU, 2001). 
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2.3.1.3 Aéreo 

 

O transporte aéreo está sendo utilizado por um número crescente de 

embarcadores para serviço comum, apesar de as taxas de frete aéreo excederem as 

do rodoviário por mais de 2 vezes e as do ferroviário por mais de 16 vezes. O 

atrativo do transporte aéreo é sua velocidade imbatível entre origem e destino, 

especialmente em longas distâncias. Contudo, essa velocidade não é diretamente 

compatível com a de outros modais porque o tempo de coleta e entrega e do 

manuseio terrestre não estão incluídos. O transporte aéreo tem uma vantagem 

distinta em termos de perdas e danos. O índice de reclamação de custos sobre a 

receita de frete era cerca de 60% daqueles para o rodoviário e o ferroviário 

(BALLOU, 2011). 

 

2.3.1.4 Aquaviário 

 

O serviço de transporte fluvial é limitado em escopo por várias razões. O 

serviço fluvial doméstico está confinado aos sistemas de vias aquáticas internas, 

que exige que os embarcadores estejam localizados nas vias aquáticas ou que 

usem outro modal de transporte em combinação com o fluvial. Na média ele é mais 

vagaroso que o ferroviário. A disponibilidade e a confiabilidade dos serviços fluviais 

são fortemente influenciadas pelo clima. Os custos de perdas e danos resultantes do 

transporte por água são considerados baixos em relação aos outros modais porque 

o dano em produtos a granel de baixo valor não preocupa muito e as perdas devido 

a demoras não são sérias (geralmente compradores mantém estoques grandes). A 

capacidade e o manuseio estão aumentando ao mesmo tempo que as barcaças 

transportadoras estão sendo desenvolvidas, e melhoramentos como satélites de 

navegação com radar, batímetros aperfeiçoados e piloto automático significam um 

serviço contínuo (BALLOU, 2001). 
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2.3.1.5 Dutoviário 

 

O transporte por dutovia oferece uma faixa muito limitada de serviços e 

capacidades. Os produtos economicamente mais viáveis para serem movimentados 

por dutovia são o petróleo cru e os produtos de petróleo refinado. A movimentação 

do produto é muito vagarosa. Essa lentidão é abrandada pelo fato de que os 

produtos se movem 24 horas por dia e 7 dias por semana. Isso torna a velocidade 

efetiva muito maior quando comparada com outros modais. Com relação ao tempo 

em transito, o serviço de dutovias é mais confiável de todos modais, porque há 

poucas interrupções para causar variabilidade no tempo em transito (BALLOU, 

2001). 

Como citado no início do capítulo, cada modal possui particularidades que 

trazem pontos positivos e negativos. Dependerá da necessidade do usuário, para 

indicar o mais adequado a sua necessidade de movimentação, e assim agregar 

mais valor ao negócio. 

 

2.3.2 Transporte Intermodal 

 

Nos últimos anos, tem aumentado o uso do transporte por mais de um modal. 

Além de benefícios econômicos evidentes, o crescente transporte internacional tem 

sido a força direcionadora. O principal aspecto da intermodalidade é a livre troca de 

equipamentos entre os modais. Por exemplo, uma parte de um contêiner rodoviário 

pode ser carregada a bordo de uma aeronave, ou uma carreta pode ser puxada por 

um transportador aquático. Tais intercâmbios de equipamentos criam serviços de 

transporte que não estão disponíveis para o embarcador que usa apenas um modal 

de transporte. Os serviços coordenados são geralmente um comprometimento entre 

serviços oferecidos individualmente pelos transportadores em cooperação. Isto é, 

mesmas características de custo e desempenho entre os transportadores 

participantes (BALLOU, 2001). 

Neste tipo de transporte, há emissão de documento para cada modal 

utilizado, e assim uma clara divisão de responsabilidades durante o transporte. 
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Há várias possibilidades de combinações de serviços intermodais, porém nem 

todas são práticas.  

 

2.3.3 Transporte Multimodal 

 

De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), 

definido pela Lei 9.611/98 de fevereiro de 1998, Multimodal de Cargas é aquele que, 

regido por um único contrato, utiliza duas ou mais modalidades de transporte, desde 

a origem até o destino, e é executado sob a responsabilidade única de um Operador 

de Transporte Multimodal”. Além do transporte em si, podem compreender os 

serviços de coleta, unitização, desunitização, movimentação, armazenagem e 

entrega da carga ao destinatário, bem como a realização dos serviços correlatos que 

forem contratados entre a origem e o destino, inclusive os de consolidação e 

desconsolidação documental de cargas (ANTT, 1998). 

Nesse tipo de operação, existe uma relação com um Operador de Transporte 

Multimodal (OTM), que assume a responsabilidade perante o dono da carga, lidando 

diretamente com as várias transportadoras envolvidas no Fluxo das mercadorias da 

origem até o destino. Ainda que o OTM não execute nenhuma das etapas, ele 

assume o compromisso sobre o envio da carga (ANTT, 1998). 

Vale destacar que esse operador deve ter um registro na Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT), e a operação demanda a emissão do conhecimento 

de Transporte Multimodal de Cargas (CTMC). Esse documento é válido não só como 

o documento fiscal do transporte, mas também como contrato de prestação de 

serviços (ANTT, 1998). 

Segundo Novaes (2015), “o termo transporte multimodal designa muito mais 

do que uma simples inter-relação físico/operacional: envolve a integração de 

responsabilidades (integridade da carga, seguro etc.), de conhecimento (o 

documento de despacho que acompanha a carga), de programação (horários 

combinados, cumprimento dos mesmos etc.), de cobrança do frete e demais 

despesas”. 
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Apesar dos tipos de transporte serem bem parecidos, cada modalidade tem 

diversas diferenças e dependerá do usuário a escolha adequada de acordo com a 

operação, e o tipo de carga que será transportada. 

 

2.4 Marketing e novos negócios: construindo novos modelos 

 

Neste atual cenário do mercado, em que demonstra inconstâncias provindas 

de uma crise financeira, e em que há uma alta competitividade e um grande receio 

para novos investimentos dentro do ambiente organizacional, vale salientar a 

importância do estudo de Marketing para analisar possíveis estratégias para 

atratividade de clientes, a fim de traçar ideias inovadoras com a menor probabilidade 

de riscos financeiros.   

Se é possível fazer uma empresa crescer em meio momentos de turbulência, 

basta tomar como referência a pesquisa realizada pela revista EXAME (2018), em 

que mostra empresas como Petrobras, que apresentou crescimento de mais de 11% 

do seu valor de mercado em 2018, a Suzano Papel que dobrou este valor também 

no ano passado e que se destacou por sua boa gestão incluindo à fusão com a 

empresa Fibria, e pôr fim a empresa Ambev que também merece destaque pelo 

lucro líquido bilionário arrecadado, mesmo em meio um cenário de declive no 

volume de vendas de cervejas no Brasil, crescimento este que está relacionado à 

inovação com produtos premium com valor de custo mais elevado. Portanto, pode-

se dizer que a análise de Marketing é a maior fonte de ideias úteis para o 

crescimento de uma empresa atualmente. 

De acordo com Vergani (2010), o conceito de Marketing é a utilização de 

todos os recursos dentro de uma empresa, destinando isso ao mercado, de forma 

em que se entenda a necessidade destes clientes com intuito de transformar isto em 

uma oferta organizada e criativa. Portanto, propor soluções inovadoras é tendência 

como estratégia competitiva e não há mais que se falar em desenvolvimento de 

produto analisando apenas sua produção, mas sim todo o âmbito em que determina 

uma compra, com isto surge várias necessidades, em que vale destacar a 

importância de sistemas de gestão inovadores quem vem evoluindo ao longo do 

tempo.  



31 

 

 

Sobre a definição de Marketing, o renomado KOTLER, citado por Silva 

(2014), publicou em 1980 que “é a atividade humana dirigida à satisfação das 

necessidades e desejos através de um processo de troca”. (Kotler, 1980, p. 33), e 

que este processo não se baseia apenas na venda, sendo esta última apenas o fim 

da última etapa de todo um trabalho, vale acrescentar sua ideia de que o marketing 

não se limita a “um departamento da empresa cuja função é analisar o mercado, 

encontrar oportunidades, formular estratégias de marketing, desenvolver estratégias 

e táticas específicas, propor um orçamento e estabelecer um conjunto de controle”, 

fazendo que com que toda a empresa se conscientize sobre o real valor a ser 

passado aos clientes.  

Com isso, pode-se analisar a importância de toda a equipe entender a 

complexidade que gira em torno de uma empresa para que se obtenha sucesso, a 

fim de atrair clientes de forma à atender basicamente a necessidade do mercado, e 

perceber que o simples fato de conclusão de uma venda não significa que esta 

empresa estará preparada para se manter para os futuros novos negócios ou até 

mesmo para o ramo atual, ou seja, incluir a gestão de marketing faz com que ela 

possa se adaptar dentro de um mercado e investir em atualizações para se manter 

nele. 

Vale salientar que, de uma época para outra, mudanças sociais contribuem 

para a modificação do marketing Vasconcelos (2009), ou seja, basta um avanço na 

tecnologia, com sua facilidade de informação, propagandas e inúmeras 

possibilidades criadas ininterruptamente, faz com que, haja necessidade da 

mudança de estudos sobre a gestão do marketing e de como utilizar os recursos a 

favor do crescimento de uma empresa, sendo um dos pontos importantes: a 

praticidade em entrar em contato com o cliente, a divulgação de forma rápida, a 

possibilidade de um feedback em tempo recorde, a execução de transações 

abrangendo maiores locais, entre outras facilidades que, se torna uma ferramenta 

para análise do mercado e desenvolvimento de estratégias para evolução da 

empresa. 

Para Cobra (2005), o conceito de que “marketing não é ciência nem arte, mas 

utiliza ferramentas oriundas dessas áreas para elaborar produtos com base em 

informações sobre comportamento dos consumidores” referente à sua origem, que 

teve o intuito da sua real descrição sobre a função, num momento em que muitos 

pesquisadores disseram vir da Ciência, por ter como significado o conjunto de 
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informações sobre uma realidade, ou seja, um processo de avaliar o conhecimento 

empírico. Sua real definição não é relevante e só vale realmente ressaltar a 

verdadeira importância sobre a coleta das análises já realizadas a fim de aprimorar 

todo um processo dentro de uma empresa. 

É importante citar os casos de Li e Calantone (1998), em que há ligação de 

uma boa gestão de marketing e sucesso dos produtos, sendo as empresas: 

 A Microsoft estabeleceu formas de captar conhecimentos de clientes em 

todas as fases no desenvolvimento de novos produtos, desde a especificação 

do produto, em busca da observação de sua conformidade e teste da antes 

da entrega da versão final. 

 A Silicon Graphics, ao procurar a construção de um novo computador gráfico, 

optou por empregar heavy-users tais como o Walt Disney Imagineering 

Group, que ajudou a fazer o computador Ônix, que é um dos mais populares 

computadores gráficos. 

 A General Motors que utiliza o conceito de benchmark competitivo de modo a 

revitalizar seu longo período de liderança no mercado automotivo. O seu 

Knowledge Center, localizado na cidade de Detroit, examina de forma 

microscópica veículos tais como Ford e Toyota. 

Com a análise de mercado, pode-se notar as diversas formas em que as 

grandes empresas utilizam para se destacar, o que é basicamente investimento na 

área de marketing para que possa fazer toda uma análise complexa desde a 

produção até a venda, a fim de ganhar destaque e manter sua produção em alta. 

São empresas de grande porte e que se preocupam em se manter no 

mercado desenvolvendo estratégias para novos negócios, a fim de atender a 

demanda de seus cliente, de forma à superar expectativas, pois hoje não basta 

realizar o básico, as pessoas buscam se surpreender com ideias inovadoras, e 

quem pode trazer isto são os profissionais desta área dentro de cada empresa, 

responsável por grande parte do crescimento e até do decrescimento na produção, 

como vemos diversas empresas que se tornaram obsoletas ao longo do tempo e 

que muitas delas fecharam as portas, ou tiveram que se reinventar para continuar no 

mercado.  

Ainda sobre este assunto no Gráfico 1, do seleto grupo de empresas que se 

destacam por seus lucros na casa do trilhão, pesquisa divulgada pelo site Olhar 

Digital (2019). 
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Gráfico 1 - Microsoft fez US$1 trilhão em receita total acumulada. 

 

Fonte: On MSFT (2016) 

 

A partir do gráfico pode-se verificar que as empresas mais ricas são as que 

mais possui relatos de avanços em seu setor, utilizando e criando recursos para 

superar as demandas do mercado. Sendo a inovação não somente nos produtos, 

mas em todas as áreas dentro da empresa, a maior estratégia de marketing utilizada 

para atrair clientes. Contudo, é importante salientar o tempo em que empresas se 

mantêm em alta durante anos, como a Microsoft, devido sua preocupação com o 

real valor passado aos clientes, incluído nele a qualidade e a satisfação.   

  

2.4.1 Análise na visão de Porter  

 

Sobre os estudos analisados nessa área, ainda que seja uma ferramenta 

antiga, dos anos 1970, as 5 forças de Michael Porter, ainda é o sistema mais 

utilizado como referência para desenvolvimento de estratégias para o planejamento 

de uma empresa, que analisa a competitividade do mercado seguindo o roteiro 

inicial básico para análise, de acordo com pesquisa do SITEWARE (2017), que 
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decorre das seguintes perguntas: O mercado em que sua empresa está inserido é 

lucrativo? Vale a pena investir? Se sim, como ser melhor que a concorrência? 

Para que se possa responder as seguintes perguntas, o esquema de Porter 

(2018), reproduzido na Figura 4, que demonstra as 5 forças externas que podem 

influenciar nos negócios de uma empresa. 

 

Figura 4 - Forças competitivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SITEWARE (2018) 

 

 Segundo Carla (2013), pode-se conceituar estas forças da seguinte forma: 

 Rivalidade entre os concorrentes: é de suma importância a análise dos 

concorrentes diretos de uma empresa e a análise das estratégias em eles se 

utilizam, pois só assim poderá desenvolver um planejamento para se destacar 

no mercado. 

 Poder de negociação dos fornecedores: este ponto é importante para que 

uma empresa não fique dependente de apenas um fornecedor, que tenha 

sempre outras opções. Também é importante nesta etapa analisar qual o 

impacto que estes fornecedores têm no produto desenvolvido, e traçar 

estratégias para a possibilidade da falta deste. 

 Ameaça de produtos substitutos: Por mais que a empresa possua um 

produto inovador, é importante investir em análises dos benefícios do produto 
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dos concorrentes para que a empresa possa evoluir e não se torne obsoleta. 

 Ameaça de entrada de novos concorrentes: Como todo mercado, há 

possibilidade de abertura de novas empresas, com isso podem surgir mais 

concorrentes, para isso, utilizando como referência grandes empresas, uma 

forma de diminuir esta possibilidade é utilizar-se de patentes, contratos 

exclusivos de fornecimento do produto, e por fim possuir uma marca 

consolidada, é uma estratégia que pode evitar os “aventureiros” de se arriscar 

neste mercado. 

 Bom poder de negociação dos clientes: Para uma boa análise das cinco 

forças de Porter, é importantíssimo a verificação desta etapa, contando que o 

cliente é fator determinante para definir o valor do produto de uma empresa, 

além disso, quanto maior o número de concorrentes, maior é o controle deste 

consumidor nas vendas. 

  O mais interessante desta ferramenta de gestão é que pode ser utilizada em 

empresas de grande e pequeno porte, o que traz consigo a análise de forças e 

fraquezas do próprio negócio e de seus concorrentes. Fazendo que haja um melhor 

planejamento estratégico para desenvolvimento da empresa, estando sempre atento 

ao redor para trazer produtos inovadores, se destacar perante a concorrência, 

surpreendendo o cliente para que escolha o produto. 

 

2.4.2 Análise de SWOT 

 

  Entrando no conceito da análise SWOT (Strenghts, Weaknesses, 

Opportunities, and Threats), e mantendo a ideia de Porter, como já citado, é 

importante manter atualizada as informações sobre a concorrência, de forma a 

verificar as estratégias utilizadas, esta análise de cenários no planejamento 

estratégico é o que determina a vida de uma organização, conforme representada 

na Figura 5. 

 

 

 

 



36 

 

 

Figura 5 - Análise SWOT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rock Content (2018) 

  

  A tradução da sigla SWOT é Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças, 

que é dada as seguintes definições, de acordo com Oliveira (2007, p. 37): 

 Ponto forte é diferenciação conseguida pela empresa – é uma variável 

controlável – que lhe proporciona uma vantagem operacional no ambiente 

empresarial. 

 Ponto fraco é a situação inadequada da empresa – também é uma variável 

controlável – que lhe proporciona uma desvantagem operacional no ambiente 

empresarial. 

 Oportunidade é a força ambiental incontrolável pela empresa, que pode 

favorecer sua ação estratégica, desde que conhecida e aproveitada, 

satisfatoriamente, enquanto perdura. 

 Ameaça é a força ambiental também incontrolável pela empresa, que cria 

obstáculos à sua ação estratégica, mas que poderá ou não ser evitada, desde 

que reconhecida em tempo hábil. 

 Avaliar características internas e externas é de suma importância para que os 

gestores proponham ideias e soluções de problemas para sua área, seja de 

pequenas ou grandes empresas, a ferramenta de SWOT abrange toda a área 

corporativa com intuito de reduzir suas dificuldades, e é muito utilizada pela 

simplicidade na utilização para obter informações, possibilitando desenvolver 

inúmeras estratégias para que uma empresa se torne competitiva no mercado. 
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De acordo com FILHO, Cid (2001) em seu estudo que “vantagem competitiva 

é a busca de uma posição competitiva favorável em um ramo de negócio, que visa 

estabelecer uma posição lucrativa e sustentável perante as forças que determinam a 

concorrência em um ramo”, conceito este concluído após leitura de Porter e 

utilização da ferramenta SWOT, em que pode-se notar a diferença em que uma boa 

gestão de marketing em meio empresarial pode destacar e trazer grandes benefícios 

para uma empresa, seja ela micro às de grande porte, podendo ser adaptado por 

qualquer gestor.  

Segundo Porter (1992) existem duas questões principais em que se pode 

basear para desenvolver a estratégia competitiva, sendo elas, à atratividade dos 

diversos ramos de negócio e dos fatores determinantes para lucratividade, e 

também, os determinantes da posição relativa de uma empresa, no que se refere ao 

lucro, quando compara-se a um conjunto de empresas da concorrência. Sendo que 

num mesmo ramo há empresa que são mais lucrativas que as demais, momento em 

que entra o estudo das cinco forças de Porter, a fim de analisar e se destacar em 

meio este mercado. 

Perante estas análises pode-se verificar que a complexidade da gestão de 

marketing de uma empresa é a avaliação de dentro, em seu ambiente interno, a fim 

de corrigir problemas tanto no seu ambiente corporativo e no relacionamento com 

seus fornecedores, e o ambiente externo, tanto em sua concorrência, com objetivo 

de avaliar suas estratégias e traçar novas para se destacar, e também, a 

necessidade de seus clientes a fim de obter o máximo de informações relacionados 

ao ramo, com intuito de criar produtos e formas de produção inovadoras, atraindo os 

consumidores para si. 

 

2.5 Análise de atratividade de novos negócios  

 
 A análise da viabilidade de projetos pode ser realizada de acordo com várias 

perspectivas. Para este fim atualmente existem os seguintes métodos de análises de 

viabilidade: econômico-financeira; técnica ou tecnológica; legal; operacional; 

ambiental; mercadológica (de marketing, ou de mercado); política; fiscal; de 

localização; social; dentre outras (OLIVEIRA, 2015). 
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 Para a realização da análise de viabilidade de determinado projeto, a maioria 

das opções citadas anteriormente devem ser consideradas, principalmente as 

relacionadas aos bancos e fundos de investimento, pois se torna relevante atender 

vários pré-requisitos anteriores à apresentação do projeto, para então considerar se 

o mesmo será ou não realizado (OLIVEIRA, 2015). 

 Para este estudo foram consideradas a análise de viabilidade econômico-

financeira, onde será abordado o conceito de balanço patrimonial, demonstração de 

resultado do exercício, taxa mínima de atratividade, período de retorno do 

investimento, valor presente líquido, taxa interna de retorno, ponto de equilíbrio, 

fluxo de caixa líquido, valores Incrementais, índice de lucratividade e taxa de 

rentabilidade; bem como a viabilidade técnica, estratégica e operacional.  

 

2.5.1 Viabilidade Econômico – Financeira  

 

A análise de viabilidade financeira tem como objetivo apontar se determinado 

projeto possui condições de atender as expectativas e demandas dos investidores, 

induzindo na tomada de decisão, servindo de respaldo para a escolha do melhor 

cenário, a fim de desmontar a viabilidade positiva ou negativa do investimento 

(RIBEIRO, 2017). 

Neste sentido, cabe ressaltar a relevância da análise de viabilidade 

econômico-financeira para o projeto, pois através da mesma se torna possível 

comparar as alternativas de investimento, e verificar se determinado projeto possui a 

capacidade de retorno do investimento e sobre o investimento (RIBEIRO, 2017). 

 

2.5.1.1 Balanço Patrimonial e seus componentes 

 

O Balanço Patrimonial encontra-se inserido dentro dos relatórios contábeis 

obrigatórios, tendo como objetivo a apresentação da situação patrimonial da 

organização em determinado período, sendo considerado um dos mais importantes 

relatórios pela emitidos pela Contabilidade (MORANTE, 2009). 
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Neste contexto, o Balanço Patrimonial apresenta-se dividido em dois grandes 

grupos, compostos por uma coluna localizada do lado esquerdo denominada Ativo e 

uma coluna do lado direito, denominada Passivo. O Ativo é constituído por itens que 

apresentam saldo positivo do patrimônio, demonstrando os ganhos da empresa, 

aplicações do capital originário do Passivo e Patrimônio Líquido. Importante ressaltar 

que o Passivo apresenta as obrigações/dívidas financeiras da empresa, podendo ser 

descrito como uma obrigação exigível podendo ser cobrada em seu vencimento, 

sendo caracterizada por recursos aplicados no ativo (GREPALDI, S.A., 2016; 

GREPALDI, G.S., 2016). 

O Ativo pode ser dividido em Ativo Circulante ou em Ativo não Circulante, 

conforme especificado no art. 178 da Lei nº 6.404/76, sendo composto por ativo 

realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível, sendo suas contas 

ordenadas em ordem decrescente de liquidez. O grupo Passivo também é dividido 

em Passivo Circulante, Passivo não Circulante e Patrimônio Líquido, que por sua 

vez é subdivido em Capital Social, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação 

Patrimonial, Reservas de Lucros, Ações em Tesouraria e Prejuízos Acumulados, 

devendo as contas serem classificadas de forma correta e ordenada para uma 

melhor compreensão e interpretação dos dados disponibilizados do balanço (ROSS 

et al., 2015). 

 

2.5.1.2 Demonstração de Resultado do Exercício 

 

A Demonstração do Resultado do Exercício pode ser compreendida como 

uma forma de se evidenciar o resultado líquido do período através de uma 

apresentação resumida de todas as operações realizadas durante o exercício social 

de uma empresa, onde se torna possível a apuração do lucro ou prejuízo da 

empresa em determinado período (CREPALDI, S.A., 2016; CREPALDI, G.S., 2016). 

De acordo com o § 1º do art. 187 da Lei nº 6.404/76, devem ser computados 

na determinação dos resultados as receitas referentes aos rendimentos, 

independente da sua realização em moeda, custos, despesas, encargos e perdas 

relacionadas a pagamentos ou incorridos, correspondentes as receitas e 

rendimentos (ROSS et al., 2015). 
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2.5.1.3 Taxa Mínima de Atratividade 

 

Os métodos do Valor Presente Líquido – VPL e da Taxa Interna de Retorno – 

TIR se encontram baseados em fluxos de caixa descontados de acordo com a Taxa 

Mínima de Atratividade – TMA, o que significa o retorno mínimo exigido para certo 

projeto de investimento. Dentro deste contexto cabe ressaltar que a TMA pode ser 

definida de acordo com a política interna de cada organização (SCHROEDER et al., 

2005). 

A TMA pode ser compreendida como um índice de juros de grande 

importância para a avaliação de qualquer investimento ou financiamento, pois essa 

taxa representa o mínimo de retorno financeiro que uma aplicação deve trazer de 

viabilidade ao negócio. Assim, a TMA deverá render no mínimo a taxa de juros 

correspondente à rentabilidade das aplicações correntes e de pouco risco 

(CASAROTTO FILHO e KOPITTKE, 2011). 

 

2.5.1.4 Período de Retorno do Investimento 

 

O período de retorno do investimento, também conhecido como Payback 

Simples (PBs), pode ser definido como o quantitativo de períodos necessários para 

se recuperar o investimento, ou seja, o tempo que o investimento precisa para zerar 

o fluxo acumulado. Este tipo de método depende somente dos valores do fluxo de 

caixa, sendo considerado como uma medida não-paramétrica, que não deve ser 

utilizada de forma isolada para a tomada de decisão, mas como uma informação 

complementar (GONÇALVES et al. 2009). 

O Payback Descontado (PBd), apresenta-se como uma opção similar e leva 

em consideração o valor temporal do dinheiro. Este método utiliza o fluxo de caixa 

descontando a TMA com o objetivo de resultar no momento em que o fluxo de caixa 

descontado irá zerar, ou em outras palavras, quando o investimento gera valor ao 

ser comparado com a taxa de desconto utilizada (GONÇALVES et al. 2009). 
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2.5.1.5 Valor Presente Líquido 

 

O Valor Presente Líquido – VPL pode ser definido como o método que 

apresenta todos os valores de custos e receitas do fluxo de caixa para o período 

inicial ao ser descontada uma TMA. Neste sentido, caso o valor do VPL for positivo a 

proposta será atrativa, caso seja negativo a melhor alternativa será desconsiderar a 

proposta (SILVA et al., 2014). 

O VPL caracteriza-se por ser um método que considera o valor temporal dos 

recursos financeiros investidos, apresentando algumas características, como a 

possibilidade de aplicação a fluxos de caixa que apresentem mais de uma variação 

de entrada e saída, dependendo exclusivamente dos fluxos de caixas projetados e 

do custo de oportunidade do capital, não sendo afetado pelas preferências do 

decisor, pela atual rentabilidade e contabilização da empresa ou por outros projetos 

autônomos. Sua principal desvantagem se encontra na necessidade da 

determinação da TMA devido a sua flexibilidade (ZAGO et al., 2009). 

De acordo com Motta e Calôba (2006), o VPL pode ser obtido através da 

formula:  

 

(1) 

 

 
Onde: 

i - taxa de desconto;  

j - período genérico (j =0 a j = n), percorrendo todo o fluxo de caixa; 

FCj - fluxo genérico para t = (0 ... n) que pode ser positivo (receitas) ou negativo 

(custos);  

VPL (i) - valor presente líquido descontado a uma dada taxa i;  

n - número de períodos. 

 
Considerando a tomada de decisão em aceitar ou rejeitar determinado 

investimento, observa-se que quando o método VPL apresentar valor maior que 

zero, deve-se considerar que o investimento possuiu atratividade econômica, devido 
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o valor presente das entradas de caixa ser maior que o valor presente das saídas. 

Caso esse valor for igual a zero, demonstra que o investimento neste caso é 

indiferente, e quando apresentar valor menor que zero significa a inviabilidade 

econômica para o investimento (SVIECH e MANTOVAN, 2013). 

 

2.5.1.6 Taxa Interna de Retorno 

 

A Taxa Interna de Retorno – TIR não visa a avaliação da rentabilidade 

absoluta, a mesma objetiva encontrar uma taxa intrínseca de rendimento, esse 

método representa uma taxa de desconto que iguala, no período zero, as entradas e 

saídas de caixa, podendo ser compreendida como uma taxa que anula o Valor 

Presente Líquido (SAMANEZ, 2009).  

Para Motta e Calôba (2006), a TIR define-se como um índice que mede a 

rentabilidade do investimento por uma unidade de tempo, sendo representado pela 

seguinte fórmula:  

 

(2) 

 
 
 
Onde:  

i - taxa de retorno, ou TIR;  

FCj - fluxo de caixa genérico para j = [0; n];  

Unidades devem ser % ao ano ou % ao mês.  

 
Resultados para referência: 

- Se TIR > TMA -  projeto economicamente viável; 

- Se TIR < TMA - projeto economicamente inviável;  

- Se TIR = TMA - indiferente investir os recursos. 

 

De acordo com Zago et al. (2009), a TIR pode ser obtida através de uma 

projeção de fluxo de caixa e representa a taxa que anula a diferença entre as 
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receitas e despesas. Neste caso, a tomada de decisão consiste em aceitar 

determinado investimento quando a taxa vier a superar o custo de oportunidade do 

capital estabelecido no projeto. O método TIR contribui para facilitar a visualização 

percentual do resultado obtido e para a utilização do valor em dinheiro no tempo, 

mas por outro lado, observa-se a dificuldade para a realização de seu cálculo devido 

o mesmo ser realizado por tentativa e reaplicação dos saldos com a mesma taxa de 

investimento. 

 

2.5.1.7  Ponto de Equilíbrio 

 

O Ponto de Equilíbrio - PE apresenta-se como um considerável limitador do 

projeto, pois uma vez alcançado seu valor o mesmo traz tranquilidade e segurança 

para a empresa. O PE representa o momento em que o lucro é igual a zero, o que 

significa que quanto menor o ponto de equilíbrio melhor (GOMES, 2013). 

De acordo com Brito (2011), a fórmula do PE apresenta a seguinte estrutura:  

 

 

(3) 

 

 

Onde: 

PE –  ponto de equilíbrio 

RT –  receitas totais 

CF –  custos fixos 

CV –  custos variáveis 

 

O ponto de equilíbrio evidência o quanto uma empresa deve faturar para 

pagar seus gastos em um determinado período, apresentando o mínimo que a 

empresa necessita faturar, e o que sobrepor a este valor será considerado como 

lucro (BRITO, 2011. 
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2.5.1.8 Fluxo de Caixa Líquido 

 

A avaliação da viabilidade de um determinado investimento é executada 

através de um fluxo de caixa, medido de acordo com cada período do intervalo de 

tempo em relação da diferença entre os fluxos de entrada e os de saída de caixa. 

Através desses fluxos se torna possível computar somente os movimentos efetivos 

de recursos, com reflexos financeiros sobre o caixa, onde são desprezadas as 

receitas e despesas de natureza contábil (MARIN e PALMEIRA, 2014). 

Assim, a análise do investimento pode ser processada com base em fluxos de 

caixa, em que o dimensionamento desses valores se apresentam como o aspecto 

de maior relevância da decisão, considerando que o rigor e a confiabilidade dos 

dados estimados influência de forma direta na representatividade dos resultados do 

investimento. A avaliação da viabilidade de projetos de investimento embasada nos 

resultados de caixa, e não a partir do lucro, ocorre devido a necessidade econômica, 

onde revela a capacidade da organização em remunerar o capital aplicado 

reinvestindo os benefícios gerados (MARIN e PALMEIRA, 2014). 

 

2.5.1.9 Valores Incrementais 

 

Os fluxos de caixão são computados através de seus valores incrementais, 

pelos fluxos de entrada e saída de caixa que se originam da decisão do 

investimento, caso inexista o investimento, os fluxos de caixa imputáveis a proposta 

deixam de existir (MARIN e PALMEIRA, 2014). 

De acordo com Assaf Neto (1992, p.2), os valores incrementais do fluxo de 

caixa podem ser representados a partir da seguinte estrutura: 

 

(4) 
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Onde: 

Δ FC - Fluxo de caixa incremental; 

Δ ROP - resultado operacional incremental; 

IR - alíquota de imposto de renda aplicável sobre o resultado operacional 

incremental; 

Δ DND - despesas não desembolsáveis incrementais (depreciação, basicamente) 

 

2.5.1.10 Índice de Lucratividade e Taxa de Rentabilidade 

 

O índice de lucratividade – IL pode ser mensurado através da relação entre o 

valor atualizado dos fluxos operacionais líquidos de entrada de caixa e os de saída 

de caixa, indicando que para cada R$1 (um real) aplicado no investimento, quanto a 

empresa obteve de retorno, apresentando todos os resultados em valores 

atualizados de acordo com a TMA (ASSAF NETO, 1992). 

Caso o índice de lucratividade apresente um valor superior a 1, 0, indica um 

valor presente líquido maior que zero, o que reforça a atratividade econômica do 

projeto. O IL com valor menor que 1,0, apresenta-se como um indicativo de 

desinteresse pela alternativa, o que representa um valor atualizado de entrada de 

caixa menor do que o de saída. Já a Taxa de Rentabilidade – TR, pode ser 

representada pela relação entre o VPL determinado pela taxa de atratividade, e o 

valor atualizado dos gastos do capital (ASSAF NETO, 1992). 

 

2.5.2 Análise de Viabilidade Técnica 

 

A viabilidade técnica compreende a capacidade que determinado projeto 

possui para ser considerado exequível, onde é verificado se existem recursos 

técnicos ou tecnologia que possibilitam produzir as entregas de produtos ou serviços 

de acordo com as especificações instituídas legalmente (OLIVEIRA, 2015). 

Cada projeto possui sua variável técnica especifica, podendo ser um projeto 

complexo, que irá envolver um levantamento apurado de todas das necessidades da 
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empresa em termos de otimização de processos, postos de trabalho, geração de 

informações, além de materiais tecnológicos necessários para o seu 

desenvolvimento. (RIBEIRO, 2017). 

Para o estudo da viabilidade técnica de determinado projeto, torna-se 

indispensável o aprofundamento do assunto considerando o ramo de atividade que 

será exercida, sem deixar de considerar os fatores como as condições do solo, 

inserção do empreendedorismo nas proximidades, restrições geotécnicas e 

ambientais, regras de utilização, dentre outras (RIBEIRO, 2017). 

Madureira (2014, p.2), apresenta um roteiro para a condução metódica da 

Análise Técnica da Viabilidade:  

 

A análise técnica começará pela avaliação da capacidade de cada uma das 
soluções possíveis em atender os requisitos técnicos funcionais e 
operacionais estabelecidos no planejamento. Essa tarefa consiste em 
verificar se cada solução proposta poderá atender requisitos como 
desempenho, segurança, confiabilidade e todos os outros. Cada análise 
produzirá conclusões positivas ou negativas, a serem completamente 
documentadas. Essa função será mais simples em projetos evolutivos, mas 
exigirá empenho, competência e poderosos recursos técnicos no caso 
de soluções inovadoras. Os relatórios terão portes bem diferentes: desde 
uma simples nota sobre pesquisa bibliográfica até extenso conteúdo 
baseado nos resultados de testes e simulações. O produto desse trabalho 
será um conjunto de soluções viáveis em termos de atendimento aos 
requisitos técnicos. Nessa etapa, ocorrerá a pesquisa de patentes e, muito 
importante, o envio ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) 
dos pedidos de registro de patentes de eventuais soluções inovadoras. 
(MADUREIRA, 2014, p.2) 

 

Dentro deste contexto, observa-se que abordagem técnica constitui um dos 

primeiros passos para a realização do estudo de viabilidade, pois somente a partir 

dessa abordarem será dada continuidade ao projeto, onde fica a cargo de um 

profissional capacitado da área técnica avaliar se o escopo do projeto poderá ser 

executado (RIBEIRO, 2017). 

 

2.5.3 Análise de Viabilidade Estratégica 

 

Segundo Maximiano (2006), o processo de planejamento estratégico envolve 

desde a tomada de decisão, sobre qual o padrão de comportamento que a 
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organização pretende adotar, até os produtos e serviços que pretende oferecer, e ao 

tipo de mercado e consumidor que pretende alcançar.  

Uma organização que não possui um planejamento estratégico, corre o risco 

de ficar à mercê das circunstâncias, pois não possui uma trajetória delineada a ser 

seguida. Determinados gestores costumam se concentrarem de forma exagerada no 

âmbito operacional, e acabam não exercendo sua função, agindo conforme as 

prioridades que lhes são designadas, e assim suas atividades laborais se destinam 

somente a resolução de problemas e, muitas vezes não conseguem compreender o 

motivo real desses problemas (MAXIMIANO, 2006). 

Neste sentido, se pode compreender que a viabilidade do projeto se encontra 

alinhada aos objetivos estratégicos da empresa. O ponto mais relevante do 

planejamento estratégico, compreende a definição de quais projetos serão 

realizados pela organização, ou seja, seu portfólio. Através do portfólio a empresa 

define que apostas irá realizar com seus produtos e serviços para alcançar seu 

almejado espaço no mercado (RODRIGUES, 2015). 

Para dar prosseguimento aos projetos estipulados, a empresa dispõe de um 

orçamento liberado pela diretoria, para este fim. Orçamento este, bastante disputado 

devido todos os projetos da empresa buscarem o mesmo valor. Para a escolha dos 

projetos que serão executados, são utilizadas técnicas de viabilidade, com o intuito 

de quantifica-los e ajudar a tornar a decisão mais justa (RODRIGUES, 2015). 

Este momento é propicio para verificar se determinado projeto poderá agregar 

ao caminho que a empresa pretende percorrer estrategicamente ou não, assim 

torna-se necessário que o objetivo do projeto esteja em sintonia com a direção e 

desenvolvimento dos negócios da organização (RODRIGUES, 2015). 

 

2.5.4 Análise de Viabilidade Operacional 

 

A análise da viabilidade operacional consiste em avaliar a urgência do 

problema que pode estar no contexto da visão e fases de estudo, ou na aceitação da 

solução através da definição, seleção, aquisição, e fases do projeto. Esse tipo de 

análise verifica os recursos de determinada empresa ou setor, que podem ser desde 

recursos humanos, equipamentos, materiais, até matéria prima e insumos, em 
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qualidade e quantidade necessárias para execução de determinado projeto 

(OLIVEIRA, 2015). 

Assim, se pode compreender que a viabilidade operacional apresenta uma 

medida do grau de adequação de solução para a empresa, considerando a área 

operacional como um dos fatores mais críticos, devido a aceitação dos 

colaboradores, requisitos dos clientes e a potencialidade que se espera do projeto 

(OLIVEIRA, 2015). 
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3 CAPÍTULO II - METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Pode-se definir pesquisa como o processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é 

descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos 

científicos. Assim, tem-se que pesquisa é um processo que, a partir da utilização de 

uma metodologia cientifica, permite a obtenção de novos conhecimentos da 

realidade (GIL, 1994).  

Este projeto caracteriza-se por pesquisa descritiva. A pesquisa descritiva 

exige do investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. Esse 

tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade 

(TRIVIÑOS, 1987).  

Para Triviños (1987), os estudos descritivos podem ser criticados porque 

pode existir uma descrição exata dos fenômenos e dos fatos. Estes fogem da 

possibilidade de verificação através da observação. E ainda para o autor, às vezes 

não existe por parte do investigador um exame crítico das informações, e os 

resultados podem ser equivocados; e as técnicas de coleta de dados, como 

questionários, escalas e entrevistas, podem ser subjetivas, apenas quantificáveis, 

gerando imprecisão.  

Neste sentido, o projeto em questão buscou avaliar a atratividade de um 

mercado para o desenvolvimento de uma gestão operacional integrada dos modais 

ferroviários e rodoviários do estado de Minas Gerais. 

Em relação a estratégia da pesquisa o projeto caracteriza-se pelo estudo 

qualitativo, segundo Banks (2009), a abordagem qualitativa busca esmiuçar a forma 

como as pessoas constroem o mundo à sua volta, o que estão fazendo ou o que 

está lhes acontecendo em termos que tenham sentido e que ofereçam uma visão 

rica, permitindo ao pesquisador desenvolver modelos, tipologias, teorias como 

formas de descrever e explicar as questões sociais. 

Neste caso em especial foram efetuadas entrevistas em profundidade 

envolvendo diretores e gerentes das empresas Usiminas e VLI com objetivo de 

melhorar o entendimento do processo logístico de ambas. 

Para se atingir o objetivo proposto foi realizado um estudo de campo que 

Segundo Gonçalves (2001), a pesquisa de campo é o tipo de pesquisa que pretende 
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buscar a informação diretamente com a população pesquisada. Ela exige do 

pesquisador um encontro mais direto. Nesse caso, o pesquisador precisa ir ao 

espaço onde o fenômeno ocorre, ou ocorreu e reunir um conjunto de informações a 

serem documentadas. 

A pesquisa de campo contribuiu na organização das informações e se 

desenvolve uma visão ampla satisfatória do objeto em estudo, que consiste em ir de 

encontro ao que se pretende pesquisar. A coleta dos dados foi realizada na empresa 

VLI no terminal integrador em Santa Luzia – Minas Gerais 

Para este estudo utilizou-se alguns instrumentos de coleta de dados: 

Benchmarking, Levantamento documental e Levantamento bibliográfico. 

As empresas estão em um ambiente cada vez mais globalizado e competitivo, 

resultando em uma dependência constante de informações sobre o desenvolvimento 

de novos métodos de organização que lhes permitam absorver e adaptar-se às 

mudanças tecnológicas e estratégicas para se rapidamente colocar no mercado e na 

economia global (MARTINS; SANTOS; CARVALHO, 2010).  

Segundo Toledo (2013), benchmarking é uma ferramenta para detectar e 

implementar os melhores processos para uma melhor qualidade e maior 

produtividade, com base nas experiências das empresas líderes de mercado. 

Já Teixeira, Maccari e Ruas (2014), Benchmarking é um processo sistemático 

e contínuo para avaliar produtos, serviços e processos de trabalho das organizações 

que são reconhecidas como representantes das melhores práticas para a finalidade 

de fazer processo de melhoria organizacional. 

Metodologia empregada para análise da situação atual será realizada uma 

pesquisa bibliográfica, a qual consiste, segundo Lakatos (2010), de um 

“levantamento de toda a bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, 

publicações avulsas e imprensa escrita”. 

 Além disso, também foi realizada uma pesquisa documental. Gil (2002), 

afirma que a pesquisa documental leva em conta materiais que não foram tratados 

analiticamente, ou que podem ser reelaborados de acordo com os objetos de 

pesquisa. 

Metodologia empregada para análise da situação atual: Entrevistas; Pesquisa 

documental e Pesquisa bibliográfica 

Para Gil (1999), o método científico é um conjunto de procedimentos 

intelectuais e técnicos utilizados para atingir o conhecimento. Para que seja 
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considerado conhecimento científico, é necessária a identificação dos passos para a 

sua verificação, ou seja, determinar o método que possibilitou chegar ao 

conhecimento. Segundo o autor, já houve época em que muitos entendiam que o 

método poderia ser generalizado para todos os trabalhos científicos. Os cientistas 

atuais, no entanto, consideram que existe uma diversidade de métodos, que são 

determinados pelo tipo de objeto a pesquisar e pelas proposições a descobrir. 

Em relação à estratégia da pesquisa, cabe ao pesquisador avaliar as 

possibilidades em relação a duas delas. A primeira é denominada Pesquisa 

Qualitativa, cuja preocupação é focada para apreender os fatos e fenômenos, e não 

meramente registrá-los ou descrevê-los. É voltada para a percepção da realidade. O 

tipo mais comum de pesquisa qualitativa em ciências sociais é o Estudo de Caso.  

O segundo tipo é a Pesquisa Quantitativa, que expressa uma forte 

preocupação com a mensuração e o estabelecimento de relações e determinações 

de alguns fatos ou fenômenos da realidade social.  

As pesquisas também obedecem a métodos que precisam ser seguidos para 

que se tenha sempre referências e rastreabilidade, conforme Gil (2008, p. 50, 51, 52, 

53, 54, 55):  

 Pesquisa bibliográfica – É desenvolvida a partir de material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora presente em 

quase todos os tipos de Projeto, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente 

a partir de fontes bibliográficas. Tem como principal vantagem permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama mais ampla de fenômenos do que 

aquela que poderia pesquisar diretamente. 

 Pesquisa documental – Assemelha-se à pesquisa bibliográfica, diferenciando-

se apenas quanto à natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica se 

utiliza fundamentalmente de contribuições de autores sobre determinado 

assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que ainda não 

receberam um tratamento analítico, como documentos oficiais, artigos de 

jornais, diários, contratos, gravações etc. 

 Pesquisa experimental – Investigação empírica, na qual o pesquisador 

controla e manipula variáveis independentes e observa as variações que essa 

manipulação e esse controle produzem em variáveis dependentes. Esse tipo 
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de pesquisa é mais eficiente quando os objetos em estudo são entidades 

físicas. 

 Quando se trata de objetos sociais, ou seja, pessoas, grupos ou instituições, 

as limitações são evidentes, devido às considerações éticas e humanas 

envolvidas. 

 Pesquisa ex-post-facto – É uma investigação sistemática e empírica, na qual 

o investigador não tem controle sobre as variáveis independentes, porque 

suas manifestações já ocorreram, ou porque são intrinsecamente não 

manipuláveis. Nesse caso, são feitas inferências sobre a relação entre as 

variáveis sem observação direta, a partir da variação concomitante entre as 

variáveis independentes e dependentes. 

 Levantamento (SURVEYS) – Caracteriza-se, em geral, como pesquisa de 

grande extensão geográfica e superficial (no sentido de abordar poucos 

assuntos), para obter dados que permitam construir quadros de referência e 

formular hipóteses, a serem utilizadas posteriormente em pesquisas de maior 

profundidade (CASTRO, 2002). Na maioria dos levantamentos, não são 

pesquisados todos os integrantes da população estudada. É feita a seleção 

de uma amostra significativa de todo o universo e a conclusão projetada para 

a totalidade do universo, levando-se em consideração a margem de erro 

prevista. 

 Estudo de campo – Esse tipo de investigação tem muitas semelhanças com o 

levantamento, distinguindo-se principalmente em dois aspectos. 

Primeiramente, o estudo de campo procura muito mais o aprofundamento das 

questões propostas do que a distribuição das características da população 

segundo determinadas variáveis. A outra distinção é de que no estudo de 

campo estuda-se um único grupo ou comunidade em termos de sua estrutura 

social, ou seja, ressaltando a interação de seus componentes. 

 Estudo de caso – É caracterizado por um estudo profundo e exaustivo de um 

ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e 

detalhado. De acordo com Yin (apud GIL, 1999, p. 73), o estudo de caso é um 

estudo empírico que investiga um fenômeno atual dentro do seu contexto de 

realidade, quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são 

claramente definidas e no qual são utilizadas várias fontes de evidência. Pode 
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ser usado tanto em pesquisas exploratórias quanto descritivas e explicativas. 

Os estudos de casos organizacionais e histórias de vida são exemplos desse 

tipo de estudo. 
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4 CAPÍTULO III - LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE INFORMAÇÃO  

 

4.1 Análise do setor 

 

O mercado de aço no Brasil vive desde a sua criação momentos de altos e 

baixos. Trata-se de um dos principais vetores da economia nacional e foi durante 

vários anos a mola propulsora do país, principalmente nas décadas de 60 e 70, onde 

praticamente todas as grandes siderúrgicas eram estatais e houve um grande 

investimento para aumento de capacidade para suportar o crescimento do PIB, que 

estava muito pautado, principalmente, pela expansão da indústria automobilística e 

da construção civil, que tem o aço como matéria prima principal.  

Após este período o país entrou em um período de baixo crescimento e 

hiperinflação fazendo com que o mercado do aço ficasse estagnado nos anos 80 e 

90. Também foi neste período que ocorreu a grande transformação do setor, onde 

ocorreram as privatizações, trazendo as empresas do aço para um novo patamar. 

Desde então o mercado produtivo evoluiu muito, chegando ao ápice nos anos 2000, 

onde o mercado consumidor interno do Brasil gerou uma grande demanda e as 

usinas seguiram este crescimento, aumentando muito a capacidade produtiva, 

inclusive superior às necessidades de mercado. Porém, foi nesta década atual que o 

mercado sofreu seu maior baque, atravessando uma crise que gerou uma recessão 

de mais de dois anos, derrubando vertiginosamente a demanda e gerando uma 

ruptura nos planos dos grandes grupos produtores de aço no Brasil.  

Diante deste cenário, praticamente todos os grandes fabricantes de aço se 

viram diante da necessidade de melhorar a sua produtividade e principalmente 

reduzir seus custos, uma vez que, além da concorrência nacional existe também a 

concorrência internacional. Atualmente existe em todo o mundo uma sobra de 

capacidade de aço, em mercados onde o custo total do produto torna-se muito 

competitivo frente aos nacionais. Na figura 6 pode-se ver a distribuição desta sobra 

de capacidade.   
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Figura 6 - Excesso da capacidade produtiva de aço no mundo. 

 

Fonte: Anuário Brasileiro da Siderurgia (2019; P.37) 

 

Um dos fatores que impactam no custo final do produto está a logística que 

na cadeia de produção do aço tem papel fundamental, uma vez que ela é usada 

tanto para abastecer a usina com toda a matéria prima (minério de ferro, carvão 

mineral, coque, calcário, etc.) quanto para escoar os produtos acabados para o 

mercado interno e para o mercado externo.  

Conforme reportado no Anuário Brasileiro da Siderurgia (2019), com a 

retomada das obras de infraestrutura, a volta do desenvolvimento dos negócios na 

construção civil, o crescimento da indústria automobilística, a continuidade dos bons 

ventos soprando a favor do agronegócio e, ainda, o aumento do consumo das 

famílias dos bens duráveis, deverá se conseguir preencher quase que totalmente a 

grade de produção da indústria de aço. Em 2018 o crescimento registrado nas 

vendas internas foi de 8,7% e a expectativa para 2019 é que esteja no mesmo 

patamar ou até mesmo seja superada.  

De acordo com o presidente da ANFAVEA (Associação dos Fabricantes de 

Veículos Automotores), Antônio Megale, o mercado interno teve forte reação, o que 

mostra que parte da demanda reprimida foi bem atendida. O crescimento das 

vendas de caminhões e máquinas agrícolas indica a recuperação da economia 

brasileira.  

Foi este cenário positivo que impulsionou a retomada da Usiminas, uma das 

maiores produtoras de aços planos do Brasil que alimenta uma grande parcela dos 
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setores automobilísticos, dos fabricantes de máquinas e equipamentos e da indústria 

da linha branca, além de uma gama enorme de pequenos clientes que utilizam as 

suas chapas para a indústria da transformação.  

Nessa corrida, sem dúvida alguma, as empresas estão investindo cada vez 

mais também no aperfeiçoamento de seus modelos de operação, com a introdução 

de ferramentas e sistemas de logística cada vez mais eficientes e sofisticados. Com 

isso, logística deixou de ser apenas a movimentação interna ou externa dos 

materiais produzidos, para ganhar um upgrade de status. Dentro da proposta do 

Supply Chain Management, ela passou a ser a entrega dos produtos no tempo certo, 

na quantidade certa, no lugar certo e da maneira correta, trazendo consigo a 

fidelização dos clientes e, ainda, outro aspecto importantíssimo: a redução de 

custos. 

Por tudo isso, no setor siderúrgico, a manutenção da logística num papel de 

protagonismo, perfeitamente alinhado ao planejamento de negócios da empresa, é 

absolutamente fundamental. Entre outros aspectos relevantes – tais como as 

tendências do setor e os novos desafios que virão a reboque do tão esperado 

reaquecimento da economia brasileira, relatou Zenóbio (2017). 

Ainda segundo Zenóbio (2017), os custos logísticos têm se tornado cada vez 

mais relevantes dentro dos custos e despesas da cadeia do aço no Brasil 

justamente pela carência de uma infraestrutura logística adequada e integrada entre 

modais. Isso, é claro, afeta a competitividade dos preços dos produtos brasileiros 

frente a produtos de países desenvolvidos, que em sua maioria tem o 

desenvolvimento da infraestrutura logística como política de Estado e não política de 

governo, o que garante a continuidade dos planos estratégicos ao longo do tempo.  

Existe também uma consciência que investir em infraestrutura alavanca a 

economia do país em um primeiro momento e, num segundo momento, alavanca os 

usuários desse sistema com uma logística mais “limpa e racional”, com uma matriz 

de custo adequada e competitiva, que reflete na precificação dos produtos.    

 

4.2 Análise atual da empresa 
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A empresa que está sendo utilizada como base para este projeto é VLI, que 

foi criada com a proposta de criar soluções logísticas integradas ao negócio de seus 

clientes. Fundada em 2010 a VLI nasceu para trazer um modelo logístico de 

transporte de carga mais eficiente para seus clientes. O sistema logístico da VLI, 

interligando ferrovias, terminais e portos, reúne as melhores condições para atender, 

com eficiência, as principais regiões brasileiras produtoras de bens e produtos 

industrializados, siderúrgicos, agrícolas e minerais e uma vasta carteira de clientes 

nestes segmentos.  

A VLI – Valor da Logística Integrada opera uma base de ativos robusta, 

composta por duas ferrovias que somam quase 10.000 km (Ferrovia Centro Atlântica 

SA e Ferrovia Norte Sul), cinco portos e oito terminais integradores (seis de granéis 

sólidos e dois de produtos siderúrgicos). Seu capital é multinacional e são 

compostos de quatro grandes grupos que são a Vale, a japonesa Mitsui, a 

canadense Brookfield e o Fundo de Investimento do FGTS, da Caixa Econômica 

Federal.  

A VLI tem como missão suprir um dos principais gargalos do Brasil que é a 

infraestrutura e deixa isso muito claro quando se olha sua Visão que é: “Transformar 

a Logística do Brasil”. Para isso passou por um plano de investimento muito forte, na 

ordem de R$ 8,9 bilhões nos últimos quatro anos, através da construção de 

terminais integradores, ampliação de capacidade de suas ferrovias e construção de 

um novo porto em Santos, com capacidade para carregamento/descarregamento de 

quatro navios simultâneos.  

A produção é diversificada e entre as principais cargas que transportam 

estão: contêineres, siderúrgicos, cimento, bauxita, agrícolas, coque, carvão e 

minério de ferro. 

A VLI transporta, por meio de sua rede integrada de terminais, ferrovias e 

portos, milhões de toneladas de produtos agrícolas como grãos (milho, soja e farelo 

de soja), açúcar e fertilizantes. Além de fluxos logísticos que combinam rapidez, 

segurança e confiabilidade, a VLI tem uma estrutura completa de armazéns e silos 

que garantem o melhor atendimento para esse setor. 

A VLI opera em cinco corredores de exportação, com um sistema produtivo e 

eficiente na região central do Brasil (Goiás, Distrito Federal, Triângulo Mineiro e 

interior de São Paulo), reconhecida pela forte produção agrícola, a VLI opera 

ferrovias e terminais intermodais que recebem as cargas de seus clientes e fazem o 
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escoamento ou abastecimento por meio de dois importantes corredores o corredor 

Centro Leste e o Corredor Centro Sudeste. 

Porém, o mercado de logística está cada vez mais concorrido e os clientes 

estão buscando cada vez mais soluções consolidadas que geram ganhos no custo 

final do produto. Foi pensando nisso que a VLI já começou em 2018, um piloto de 

transporte multimodal de granéis sólidos (soja e açúcar), no corredor de exportação 

Centro Sudeste, incluindo o serviço de retirada do produto pelo modal rodoviário, 

direto da planta do cliente levando para os terminais integradores. Anteriormente 

essa parte da logística era feito pelo próprio cliente que precisava gerenciar 

transportadoras e/ou caminhoneiros autônomos.  

Objetivo é unir o modal ferroviário com grande vantagem em longas 

distancias devido a capacidade gigantesca de carga transportada em uma só 

composição ferroviária e o modal rodoviário muito eficiente em pequenas distancia 

devido sua rapidez e flexibilidade de chegar a qualquer local. 

Com objetivos bem claros de alimentar toda esta cadeia produtiva a VLI 

busca reduzir alguns gargalos e melhorar a performance de sua rede integrada de 

terminais, ferrovias e portos, consequentemente agregar valor ao seu negócio e ao 

negócio de seus clientes. 

Com resultados satisfatórios e uma grande demanda de mercado para ter 

uma solução logística cada vez mais completa e integrada, a expectativa para o 

futuro é aumentar a multimodalidade gerando valor para empresa e soluções 

inovadoras e eficientes para seus clientes. 

O modelo de negócios que foi escolhido para ser utilizado como base de 

estudos deste trabalho de análise de viabilidade foi o segmento de transporte de 

produtos siderúrgicos. Este segmento foi definido em função de sua alta margem de 

contribuição para a empresa VLI e ser um modelo que consiste no compartilhamento 

de modais, utilizando parte do deslocamento ferroviário, que é operado pela VLI e o 

rodoviário, operado por transportadoras terceirizadas e gerido pela própria Usiminas, 

para chegar até o cliente final. Além do ponto de vista técnico, no que tange a 

multimodalidade, a Usiminas é um cliente muito estratégico para a VLI, uma vez que 

ela utiliza a empresa para transportar praticamente toda a matéria prima e insumos 

para fabricação do aço (minério de ferro, carvão mineral, coque, calcário, etc.) e 

para fazer o transporte dos produtos acabados para os seus clientes. 
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A Usiminas é um dos maiores grupos empresariais do Brasil e um dos 

maiores fabricantes de aços planos, com clientes que vão desde os fabricantes de 

automóveis e eletrodomésticos da linha branca até empresas de pequeno porte que 

são atendidos por distribuidores. Estes distribuidores tem o papel de realizar as 

vendas para as indústrias fabricantes de peças e equipamentos e para o varejo em 

geral, movimentando volumes significativos por ano.  

A Usiminas está instalada na cidade de Ipatinga, que fica no Vale do Aço em 

Minas Gerais, em uma região com forte viés para a fabricação de aço. Além disso a 

cidade é estratégica para a Usiminas, em função de sua posição geográfica e da 

infraestrutura logística disponível. Existe uma ferrovia de grande capacidade, que 

passa praticamente dentro da empresa, onde foi construído um pátio de manobras 

exclusivo para atender a Usiminas visto o volume transportado de matéria prima e 

produto acabado. 

Atualmente a VLI realiza a parte da logística ferroviária e o armazenamento 

no centro de distribuição. Neste centro de distribuição, também chamado de terminal 

integrador, é feito o transbordo da carga dos vagões para o pátio de armazenagem e 

posteriormente é feito o carregamento dos caminhões para o modal rodoviário que 

leva as cargas aos clientes finais. 

Os clientes do ramo siderúrgico têm uma característica específica e 

funcionam como distribuidores para clientes menores em todo o Brasil uma vez que 

a Usiminas não comercializa diretamente o aço para o varejo. Sendo assim existe 

uma capilaridade de clientes, localizados na região da grande BH, que precisam ser 

atendidos pela Usiminas e utilizam o terminal integrador de Santa Luzia como centro 

de distribuição. 

É essa última fase da logística que está sendo estudada e será feita a 

proposta para oferecer para Usiminas uma integração completa, gerando para ela 

uma economia no frete e um dispêndio de gestão fora de seu core busines, que é a 

produção de aço e não logística. A importância do sistema logístico dentro da cadeia 

produtiva do aço tem um peso significativo e é tratado pela Usiminas desta maneira, 

conforme relatado pelo seu Diretor de Logística, Leonardo Zenóbio (2018).   

“A competição é inerente ao mundo dos negócios. Por conta disso, as 

organizações estão sempre buscando se diferenciar de seus concorrentes, 

investindo cada vez mais na atualização tecnológica de seus parques industriais, 

notadamente por meio da aquisição de ferramentas, máquinas e matérias-primas de 
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alta qualidade, capazes de garantir a alta qualidade e a durabilidade de seus 

produtos, ” comentou Zenóbio em entrevista ao site Brasil Siderurgia (2018). 

Neste cenário, a VLI atua gerando soluções logísticas customizadas que 

integram os principais estados produtores de aço e consumidores de insumos 

siderúrgicos no Brasil. Com isso, a VLI atende à indústria de forma dinâmica e 

competitiva, tanto no abastecimento de insumos como o carvão mineral, calcário, 

gusa e minério de ferro, quanto no escoamento de aços planos e longos para os 

mercados interno e externo.  

 

4.2.1 Visão Geral do Terminal Integrador Santa Luzia 

 

Os processos de integração entre o modal rodoviário e ferroviário trazem 

complexidades específicas, trazendo gargalos que limitam a operação. Ao se 

analisar os dados históricos de distribuição rodoviária do cliente, é possível verificar 

oportunidades de otimização e organização para melhor gestão da cadeia. 

Com intuito de melhorar o nível de serviço do cliente do ramo siderúrgico e 

consequentemente agregar valor ao seu negócio, um destaque das operações 

logísticas da VLI no segmento de siderurgia é o Terminal Integrador Santa Luzia 

(MG), destinado ao transbordo de produtos e insumos siderúrgicos para seus 

clientes do Vale do Aço. O terminal centraliza cargas que antes eram distribuídas em 

diversos terminais na região de Belo Horizonte, permitindo ganhos em produtividade 

e agilidade para a logística da região. 

 

Figura 7 - Malha Corredor Centro Leste VLI 

 

 

 

 

 

 

Fonte: VLI 
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A figura 07 destaca a operação do Corredor Centro Leste na VLI que está 

presente nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Com forte vocação agrícola 

e siderúrgica, é um dos principais corredores da empresa integrando terminais, 

ferrovias e portos de terceiros. Na operação de siderúrgico, destaque para o TISL. 

Localizado em Santa Luzia (MG), opera como um centro avançado de clientes 

siderúrgicos para distribuição de cargas na grande BH, interior de Minas Gerais, São 

Paulo e região Sul do Brasil. O TI Santa Luzia demonstrado abaixo na figura 02 

é responsável, também, pela movimentação de minério de ferro destinado ao 

abastecimento de usinas siderúrgicas. Possui capacidade para movimentar 120 mil 

toneladas mensais de produtos siderúrgicos acabados e 200 mil toneladas mensais 

de minério de ferro. 

Os principais produtos movimentados são bobinas e fardos com operação 

realizada no galpão por tratar de tipos de produtos que necessitam de 

acondicionamento especial. As chapas, placas e fio máquina são realizadas no pátio 

em operação ao ar livre. Cada um dos produtos mencionados anteriormente, 

passam pela área de peação para amarração e acondicionamento da carga. Outro 

produto operado no terminal é o minério que também é realizado em área externa. 

O TISL foi construído com objetivo de facilitar a entrega de produtos de 

acordo com a necessidade do cliente. A contratação dos veículos rodoviários que 

movimentam os produtos para transbordo é de responsabilidade dos clientes que 

contratam as transportadoras para execução da operação de transporte rodoviário. 

Toda estrutura do TISL foi constituída para atender os clientes com excelência e 

gerar valor ao negócio. A integração ferroviária e rodoviária que o terminal oferece 

juntamente com a eficiência na operação rodoviária, são os diferenciais para 

operação em larga escala. 

 

4.2.2 Análise da Operação Rodoviária no Terminal Integrador Santa Luzia 

 

O atendimento ao cliente Usiminas nos produtos bobinas, fardos e chapas 

são atualmente os que demandam maior volume. Desta forma, o diferencial para 
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operação é realizar com eficiência e com maior velocidade. A oportunidade para o 

negócio está através do conceito de multimodalidade. É possível agregar aos atuais 

transporte ferroviário e armazenagem já contratados, a ponta rodoviária. Conforme 

gráfico 01 que demonstra os dados de movimentação rodoviária do primeiro 

quadrimestre de 2019, a região metropolitana de Belo Horizonte concentra o maior 

volume da operação com movimentação superior a 52%. Na região em destaque as 

distâncias são mais curtas e consequentemente menor tempo de atendimento. 

Gráfico 2 - Percentual Cargas Destinadas Grande BH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Fluxo da Operação Rodoviária no Terminal Integrador Santa Luzia 

 

Na figura 08 é demonstrado todo processo de solicitação do produto até a 

entrega. O fluxo é iniciando com o cliente final informando a ordem de compra para 

a Usiminas. Após fabricação na usina e na sequência com o transporte ferroviário 

até o terminal, o produto entra no estoque já em condições de ser expedida 

conforme decêndios. 

 

Fonte: VLI 
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 Figura 8 - Fluxo da cadeia do produto. 

 

 

 

 

 

Com o produto em estoque, inicia-se o processo de expedição. No sistema 

Usiminas, é realizado uma avaliação de crédito do cliente e sendo positivo, é 

formado o DT (Documento de Transporte) com informações da carga solicitada pelo 

cliente. Após essa etapa, o DT é disponibilizado para transportadora, que vincula 

uma carreta para atendimento. Com a carreta no terminal inicia-se o fluxo de 

carregamento conforme abaixo figura 09:  

Figura 9 - Fluxo de movimentação para carregamento no TISL. 
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Esse processo repete-se rotineiramente com atendimento a Usiminas 

realizado por 3 transportadores principais. Na operação há algumas carretas que 

fazem poucas viagens a cada mês e em algumas situações apenas uma viagem. Na 

tabela 03 há a quantidade de carretas que foram utilizadas para atendimento ao 

volume de janeiro a abril na região metropolitana de Belo Horizonte. A quantidade 

oscila entre 27 e 28 carretas delimitando a quantidade de veículos que trabalham de 

forma “dedicada”. 

 

Tabela 3 - Quantidade de carretas utilizadas para atendimento ao volume em cada mês 

  

 

 

A quantidade média de 27,5 carretas utilizadas de janeiro a abril representa a 

movimentação de 80% do volume. Esta quantidade é a referência para continuidade 

nas análises e definição do número de veículos para operação no terminal, 

destacando a centralização do serviço com melhor nível de gestão de ativos, pode 

contribuir para aumento da produtividade da frota. 

 

4.3 Práticas de sucesso no mercado 

 

4.3.1 MRS Logística 

 

A MRS é uma operadora logística que administra uma malha ferroviária que 

passa pelos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, a empresa é 

considerada como uma das ferrovias de carga mais conceituadas do mundo. Nos 

Janeiro Fevereiro Março Abril Média

Quantidade 27 28 28 27 27,5

Fonte: VLI 
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últimos anos a empresa alavancou sua produção, atualmente vem produzindo 

quatro vezes acima àquela registrada na década de 90. Aproximadamente 22% de 

tudo que o Brasil exporta e um terço de toda carga transportada por trens no país, 

são transportados pela MRS. A companhia possui uma malha de 1643 km de 

ferrovia, conta com uma frota de 18 mil vagões e 800 locomotivas e circula em 

pontos estratégicos conforme figura abaixo: 

 

Figura 10 - Malha MRS 

 

Fonte MRS 

 

A Empresa vem atingindo excelentes resultados e possuem boas práticas que 

podem ser disseminadas em outras companhias. Para o gerenciamento do negócio 

há departamentos específicos com atuação direta em cada segmento. 

A Gerência Geral de Soluções Intermodais e Inteligência de Mercado é 

focada para captar novos clientes e novas cargas, visando o planejamento de longo 

prazo, é papel também dessa gerência buscar soluções e executar serviços 

intermodais agregados ao modal ferroviário. Todos os assuntos sobre negociações, 

obrigações previstas em contratos, acordos de prestações de serviços e relações 

comerciais, são de responsabilidades dessa gerencia, algumas das atuações podem 

ser citadas conforme abaixo:  
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 Gestão de documentos de venda: acordos, contratos e aditivos; 

 Cálculo periódico de estádias e Take or pay; 

 Controle e criação de novos fluxos em sistema; 

 Lançamento de tarifas e reajustes; 

 Gerenciamento das bases com dados de produção da companhia;  

 Processos de indenização de carga. 

Há também uma gerência da diretoria comercial responsável pela prospecção 

e desenvolvimentos de negócios para o segmento de Siderurgia, essa gerência é 

chamada de Gerência Geral de Siderurgia, está envolvida no processo de inbound 

de produtos para produção de aço, e também outbound que são os produtos 

siderúrgicos acabados e semiacabados. 

Na figura 11 podemos observar alguns dos principais produtos transportados 

pela companhia, detalhando o tipo de carga, volume e principais clientes. 

 

Figura 11 - Produtos Transportados 

 

Fonte: MRS 

 

No site da empresa há um detalhamento dos números relacionados a 

evolução do transporte de cargas conforme figura 12: 
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Figura 12 - Evolução Transporte de Carga 

 

Fonte: MRS 

 

Percebe-se claramente a evolução no transporte de carga geral saindo de um 

patamar de 4,5 milhões de toneladas em 2003 para 9 milhões de toneladas em 

2018, onde o açúcar foi uma das principais cargas transportadas chegando a 27% 

do total transportado. 

O número de clientes também é bem expressivo, principalmente na carteira 

de contêineres, conforme mostra a figura 13: 
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Figura 13 - Carteira de Clientes 

 

Fonte: MRS 

 

O processo logístico da empresa pode ser detalhado de maneira sucinta 

conforme figura 14: 

 

Figura 14 - Processo Logístico 

 

Fonte: MRS 

 

 

Terminal de origem: Local onde é coletado a carga, esse terminal poder ser 

intermodal, ou seja, tem acesso ferroviário e acesso rodoviário.  
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Estufagem: Um container “estufado” é um container que recebeu a carga a 

ser transportada. Além de “estufagem”, pode-se chamar o processo de “ova” ou 

“carregamento”, entre outros termos. 

Transporte ferroviário: É o transporte da carga realizado pelo modal 

ferroviário 

Terminal intermediário: Terminal que se faz o transbordo da carga, ou seja; 

a carga ainda não chegou ao seu destino final, nesse terminal é realizada a troca de 

modal. 

Armazenagem / Movimentação: Armazenagem é uma atividade da qual o 

terminal cobra para a sua carga ficar ocupando um determinado espaço, isso é 

variável, cada terminal tem a sua tarifa, por tipo de produto, por espaço, etc. A 

maioria dos terminais oferecem um free time ao cliente, ou seja, você pode ficar com 

a carga armazenada durante um determinado período, antes do caminhão/trem 

retirar, sem cobrança. Movimentação da carga, o terminal cobra por isso, tirar de um 

local e movimentar para outro, no contêiner, é chamado de Handling (ex: Tira o 

contêiner do vagão e coloca o contêiner no piso do terminal = 1 handling = 1 tarifa 

cobrada).  

Ponte Rodoviária: Quando o transporte está sendo realizado pelo modal 

ferroviário, porém, esse modal não tem acesso ao cliente final, nesse caso é 

utilizado o modal rodoviário e é chamado de ponte rodoviária. 

Cliente final: Geralmente o cliente final é quem compra o produto ou quem 

irá utilizar o produto. 

Percebe-se que o processo aplicado pela empresa MRS Logística funciona 

muito bem, a metodologia aplicada no seu negócio é padronizada e de fácil 

entendimento o que traz uma transparência e conforto para seus clientes. A 

empresa vem investindo muito para aprimorar ainda mais a eficiência logística, há 

projetos robustos previstos para os próximos anos, aguardando apenas a renovação 

da concessão. 

 

4.4 O modelo conceitual para a operação integrada 
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A VLI já faz a gestão de retirada do volume de produto siderúrgico via ferrovia 

da fábrica do cliente em Ipatinga - MG, o volume tem metas mensais estabelecidas 

em contrato. O Terminal Integrador de Santa Luzia recebe o produto siderúrgico via 

ferrovia, faz a descarga através de pontes rolantes, separa por tipo de produto e faz 

o armazenamento na sua área de estocagem. Cada produto tem um código e é 

registrado no sistema de gestão e controle. 

A análise de viabilidade para a construção de modelo integrado de gestão 

operacional envolvendo os modais rodoviário e ferroviário se dá a partir do TISL - 

Terminal Integrador de Santa Luzia, no município de Santa Luzia – MG conforme 

figura 15:  

 

Figura 15 - Logística Integrada 

Fonte: VLI 

 

O modelo consiste em operacionalizar toda a cadeia de transporte, fazendo a 

gestão da frota rodoviária de modo a fazer a logística Door to Door.  Através da 

contratação de um operador e ou ativos próprios, dessa forma todas as 

movimentações de carga ficam sob responsabilidade da VLI.   

O grande desafio do nosso projeto consiste em transportar e operar produtos 

siderúrgicos de forma eficiente e eficaz sempre buscando vantagens competitivas. 

Nosso modelo visa o gerenciamento da cadeia de transporte até o cliente final como 

forma de agregar valor e, ao mesmo tempo, reduzir os custos, garantindo aumento 

da lucratividade nas operações da organização e benefícios ao cliente através de 

um único operador logístico.  
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As etapas foram detalhas abaixo: 
 
 

4.4.1 Armazenamento 

 
Os produtos serão armazenados por prioridade de acordo com demanda, 

cotas mensais, para facilitar sua retirada e reduzir tempo de estocagem, eliminando 

estadias e multas contratuais. As etapas de recebimento são as seguintes: 

 Recebimento de produtos;  

 Descarga ferroviária; 

 Conferência e destinação para estocagem ou armazenamento e registro em 

sistema de gestão de produtos; 

 Identificação dos produtos, separação nos endereços e locais adequados, 

produtos nobres bobinas e fardos vão para galpão coberto, fio máquina e 

chaparia são destinados para pátio em área aberta. 

 

4.4.2 Expedição 

 

Essa etapa inclui recebimento e processamento de pedidos, retirada no 

estoque, movimentação interna de produtos, recebimento da carreta, carregamento 

e amarração da carga, emissão de documento para acobertar o transporte. O 

terminal tem responsabilidade por toda coordenação através de um canal direto com 

o cliente com cotas de volume previamente estabelecidas. 

 

4.4.3 Transporte rodoviário 

 

O transporte poderá ser realizado com frota própria ou contratada exclusiva 

de veículos adequados a necessidade da carga, o carregamento obedecerá rígidas 

normas de segurança, a carga será coberta por seguro, motoristas dedicados e 



72 

 

 

capacitados. A frota rodoviária será monitorada via satélite em tempo real garantindo 

a confiabilidade e atendimento a prazos estabelecidos e com conferencia e geração 

de relatório da integridade da carga pelo motorista na entrega para o cliente final. 

 

4.4.4 Fluxo de informações 

 

As informações compreenderão o fluxo de todos os produtos, balanço diário, 

de carregamento na origem, produtos em transito no modal ferroviário, produtos 

estocados/armazenados, produtos em transito no modal rodoviário, volume de 

entregas diárias por cliente. Dessa forma o cliente obterá em tempo real a 

movimentação de todos seus produtos que possibilitará um balanço de massa, 

permitindo tomada de decisões a qualquer tempo. 

O planejamento contara com reuniões mensais de cotas e reuniões diárias 

para ajustes de demandas pontuais. 

 

4.4.5 Principais ganhos associados ao projeto: 

 

4.4.5.1 Otimização da administração de produtos 

 

A gestão de estoque é essencial para o controle de suporte para o serviço. 

Ela é crucial para garantir que a demanda será suprida. E permite tomada de 

decisões mais acertadas para as vendas e vai até o monitoramento das entregas, 

acompanhando o recebimento por parte dos clientes. O acompanhamento de cada 

etapa permite identificar todas as falhas que precisam ser corrigidas e as melhorias 

que podem ser feitas. Dentre os ganhos podemos citar a redução de percentual de 

avaria de produtos, gestão para minimizar indenização, controle de estoque, 

redução de estadias e multas contratuais etc. 

 



73 

 

 

4.4.5.2 Comunicação eficiente 

 

O compartilhamento de informações é fundamental para que a logística 

integrada funcione e garanta eficiência nos processos. Com isso, é possível obter 

uma melhoria considerável na forma como as pessoas e setores se comunicam. 

Uma vez que todos trabalham em conjunto para alcançar os resultados esperados, 

se evita problemas de retenção de informação e os dados passam a ser trocados 

com maior frequência e permitam o controle de gestão de toda a cadeia de logística 

do produto em tempo real. 

 

4.4.5.3 Agilidade nos processos 

 

O maior compartilhamento de informações e a melhoria na comunicação faz 

com que a execução dos processos se torne mais ágil. O mesmo serve para a 

tomada de decisão do gestor, que, além de ser pautada em uma base sólida e 

confiável, passa a ser feita com maior agilidade, o que pode representar um grande 

diferencial para o negócio, permitirá a emissão de pedidos com atendimento a 

clientes de forma rápida com prazos previamente definidos 

 

4.4.5.4 Aumento da produtividade 

 

Esse benefício pode ser obtido por meio da otimização dos processos e 

correção das falhas. Quando as atividades são mapeadas, o objetivo é encontrar 

melhores métodos de trabalho — o que inclui a eliminação de etapas 

desnecessárias, que não agregam valor ao resultado final. Assim, a força de 

trabalho se torna mais eficiente: produzindo mais, em menos tempo, com a mesma 

equipe disponível. 
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4.4.5.5 Redução de custos 

 

A redução de custos acaba sendo uma consequência da aplicação da 

logística integrada e os benefícios que ela proporciona. Ela vem por meio da 

redução de desperdícios, aumento da produtividade, maior agilidade, diminuição de 

erros e necessidade de retrabalhos, por exemplo. É esperado uma redução de HH 

do quadro de pessoal. 

 

4.4.5.6 Criação de vantagem competitiva 

 

Falamos a respeito da rapidez com que o gestor consegue obter as 

informações e tomar suas decisões. Esse fato, aliado a um serviço aprimorado que 

será oferecido para o cliente, bem como o aumento da qualidade dos produtos e do 

atendimento, permite encontrar meios de se destacar no mercado e sair na frente da 

concorrência. A logística integrada pode ser vista como uma evolução na forma em 

que se gerencia seus processos e todas as outras atividades relacionadas a eles 

mesmo as externas, como no caso do serviço de entregas, já que tudo passa a ser 

controlado e centralizado, desde o acionamento dos fornecedores para envio dos 

materiais, até o momento em que os produtos são entregues no cliente. 

 

4.5 Avaliar a percepção dos principais parceiros sobre o conceito inicial do 

modelo 

 

O mercado atual exige que empresas busquem oportunidades para serem 

melhores em seu ramo de atividade reduzindo custos para o cliente e maximizando 

valor. Desta forma, considerando o ramo logístico, a eficiência na operação é um 

dos pilares para o crescimento. Para avaliar a forma como o cliente Usiminas 

enxerga valor na operação ferroviária e rodoviária, realizamos uma pesquisa com o 

Coordenador de Logística, Carlos Eduardo Matos de Souza distribuída em 7 temas 

http://www.uppertools.com.br/blog/gestao-do-conhecimento-e-vantagem-competitiva-entenda-relacao/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
http://www.uppertools.com.br/blog/gestao-do-conhecimento-e-vantagem-competitiva-entenda-relacao/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
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principais sendo roteiro da pesquisa, operação atual, volume, gestão do modelo 

atual, principais problemas, custos e apresentação do novo modelo. Cada item foi 

discutido em profundidade com a ideia de retirar insumos para direcionar as ações e 

nortear o desenvolvimento do novo modelo operacional da gestão rodoviária. 

A percepção do cliente Usiminas, reforça a necessidade de ser um modelo 

que tenha como principal gatilho o custo. A condição de manutenção dos custos 

praticados e até oportunidades de redução, faz parte da estratégia deles com os 

clientes atuais e possíveis. Mesmo destacando como alavanca os custos, vantagens 

como melhor performance de operação do terminal aliada a melhoria de processos e 

níveis de controle do ferroviário já praticados atualmente e possibilidade de serem 

extensíveis ao rodoviário em uma melhor gestão, podem ser destacados como 

pontos positivos.  

O avanço na gestão rodoviária foi destaque como diferencial na proposta 

citado pelo cliente, e melhorando planejamento, previsibilidade de oferta e redução 

dos ciclos com avanço da gestão nos clientes de destino, poderão ser pilares que 

reforçarão a nova forma de operar. Mesmo em vários momentos o custo com a 

operação ser destaque como ponto fundamental, é perceptível a vontade do cliente 

Usiminas que qualidade no serviço e pontualidade podem fazer a diferença. 
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5 CAPÍTULO IV - DESENVOLVIMENTO DE PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

5.1 Detalhamento do modelo – FRAMEWORK  

 

Conforme explorado no capítulo 3, o negócio da Usiminas é de grande 

relevância para a VLI, uma vez que opera um sistema responsável por todo o 

abastecimento de insumos e matéria prima, além de realizar o escoamento dos 

produtos acabados.  

A proposta de solução, objeto deste trabalho, está inserida na parte final da 

cadeia logística da Usiminas, onde ela realiza uma operação de transporte 

rodoviário para alguns clientes na região metropolitana de Belo Horizonte, que são 

distribuidores e fábricas que utilizam os produtos acabados, tanto em bobinas 

quanto chapas grossas.  

Toda a cadeia logística está demonstrada na figura 16, com destaque para a 

última fase do processo, que é o segmento de escoamento rodoviário. Toda essa 

gestão é feita pela própria Usiminas, desde o agendamento dos caminhões até a 

entrega nos clientes. Porém, esse tipo de atividade não faz parte do core business 

da Usiminas, que tem como principal objetivo a produção de aços planos.  

Foi pensando em prover um melhor nível de serviço para a Usiminas, com 

foco em oferecer um serviço multimodal completo, incluindo os modais ferroviário e 

rodoviário integrados, que este trabalho de análise de viabilidade está sendo 

proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

Figura 16 - Framework do modelo integrado multimodal da Usiminas 

 

Fonte: Autores deste trabalho (agosto_2019) 

 

O modelo proposto visa deixar cada empresa dando foco em seu core 

business e no que realmente agrega valor a seu negócio como destacado no 

framework da figura 16. Por isso está sendo proposto uma gestão única de toda a 

cadeia logística, cabendo a VLI fazer o transporte desde a usina até o cliente final.  

Para se chegar a análise de viabilidade do modelo foi necessário conhecer e 

detalhar como irá funcionar cada processo da logística rodoviária, visando prestar 

um serviço de melhor qualidade, tanto para a Usiminas quanto para seus clientes 

finais. Nos próximos tópicos será explorado como irá funcionar o modelo proposto, 

desde a logística interna no Terminal até o processo rodoviário. 

 

5.1.1 Sistema Logístico do Terminal Integrador de Santa Luzia 

 

O terminal faz o papel de um centro de distribuição dos produtos siderúrgicos 

na cadeia. Há uma grande variedade de destinos finais, que são divididos entre a 

região de Grande Belo Horizonte (viagens curtas) e os demais locais. O material 

recebido pelo modal ferroviário é descarregado nos locais de armazenamento 
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(galpão para bobinas e fardos, pátio para chapas) e posteriormente carregado em 

carretas para entrega aos clientes finais. Não há agendamento de chegada das 

carretas nem programação prévia das cargas.  

A Usiminas conta com diversas transportadoras, que ofertam suas carretas 

disponíveis no terminal no início do dia. Os programadores da Usiminas verificam as 

quantidades de carga de cada cliente já liberadas para expedição e as distribuem 

para as carretas, de acordo com a capacidade de cada uma. O sistema é orientado 

para maximizar o peso transportado, cuja média é de cerca de 28 toneladas.  

Ao combinar carga e carreta, a Usiminas gera um documento de transporte 

que é apresentado na portaria do terminal e, posteriormente, no local de 

carregamento para localização dos produtos. Após a localização e carregamento, as 

carretas são direcionadas para área de peação onde é realizada amarração e 

lonamento da carga para circular em condições de segurança e manutenção da 

integridade do produto. Como etapa final, a nota fiscal é disponibilizada e o veículo 

liberado para circulação.  

 

5.1.2 Sistema Logístico Rodoviário 

 

O modelo a ser operado tem por premissa o melhor atendimento ao cliente 

com otimização dos tempos do ciclo no terminal e garantia das entregas em tempo 

hábil para descarga no cliente final. A atuação começa pela programação da 

Usiminas no momento de distribuição da carga para carregamento e segue durante 

a disponibilização para a transportadora, processo de carregamento e, por fim, na 

emissão da nota fiscal.  

Na condição atual, o documento gerado pela Usiminas é feito com base na 

integração entre seu sistema e o usado pelo TISL para controle de estoque, mas 

não leva em consideração dificuldades operacionais. Além disso, o documento só é 

visível no sistema do TISL a partir do momento em que já houve vinculação de placa 

à carga. Sendo assim, a operação não trabalha com planejamento antecipado e lida 

com problemas como concorrência operacional entre produtos e entre 

equipamentos. 
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A gestão sistemática centralizada do fluxo de carregamento possibilitará 

ganhos em todo processo de disponibilização de carga até entrega nas 

transportadoras e Usiminas. As informações por necessidade de distribuição produto 

a produto permitirão o avanço na organização dos estoques de forma a agilizar o 

carregamento no Terminal TISL.  Entre as principais ações que podem gerar ganhos 

estará a garantia de eficiência na gestão de estoque com a categorização dos 

produtos, bem como a previsão de demanda e a atualização constante do inventário. 

A visibilidade de toda a cadeia será informação de valor para acionamento da 

quantidade de carretas em horários pré-definidos. Essas informações permitirão a 

equipe do turno da noite já deixar de forma organizada em ordem de prioridade os 

produtos para escoamento rápido a partir da chegada das carretas. O acionamento 

e organização do fluxo das carretas por parte da equipe da VLI vai garantir a 

assertividade e pontualidade nos momentos adequados, bem como capacidade de 

transporte suficiente para atender as demandas.  

A visibilidade de toda a cadeia permitirá ainda o monitoramento do ciclo em 

tempo real da circulação das carretas, gerando confiabilidade e pontualidade para o 

cliente final e avançando na cadeia buscando melhorias também de tempos no 

cliente final. O modelo de monitoramento e acompanhamento dos produtos e 

carretas poderá gerar uma apólice de seguros com valores mais baixos dado o grau 

de controle e eliminação de possibilidade de perda de mercadorias por roubos.  

A gestão de acompanhamento dos tempos do ciclo de cada carreta permitirá 

análise e estratificação dos principais problemas de forma a trabalhar sempre com 

ciclo otimizado e eficiente que poderá resultar na redução do número de ativos 

(carretas) envolvidas no transporte, reduzindo significativamente os custos da 

parcela do transporte rodoviário na composição total para o cliente Usiminas. 

 Abaixo temos cada parcela do processo onde teremos ganhos. 
 
 

5.1.2.1 Formação de cargas 

 

O planejamento feito pela VLI com base nas programações mensal, semanal 

e prévia da diária direcionará a área de operações, que acessará o sistema que já 

contém as respectivas cotas de volume por produto/cliente. Nesse momento, será 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpatrus.com.br%2Fblog%2Fconheca-os-6-pilares-do-controle-de-estoque-eficiente%2F&data=02%7C01%7C%7C229e1b374ff9469bb2e408d74356a1aa%7Ceef8f41a1fa3486c9dc32fa5f63c9231%7C0%7C0%7C637051911662306537&sdata=AMA4UxvyJswqcO1x6TXSTCSx1ffvicep1QxtfLYDeTs%3D&reserved=0
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realizada uma avaliação de crédito do cliente, e caso esse não esteja inadimplente, 

será feita a liberação de formação do DT (Documento de Transporte) com 

informações da carga solicitada pelo cliente. Após essa etapa, o DT será 

disponibilizado para o motorista e a área de operações vinculará a carreta para 

atendimento.  

Nesse momento, a carreta já se encontrará à disposição no terminal e inicia-

se o fluxo de carregamento conforme apresentado pela Figura 10. Esse processo irá 

se repetir rotineiramente de acordo com a demanda de volume para atender a 

Usiminas e seu cliente final realizado por uma única transportadora. Dessa forma, 

são eliminadas atividades que não agregam valor, pois no fluxo atual a Usiminas 

precisa determinar quais produtos serão transportados em cada carreta, para depois 

uma equipe VLI verificar o documento e garantir que as informações como 

localização do produto no estoque estão corretas.  

 

5.1.2.2 Estoque 

 

A gestão de estoque será realizada com base no controle ofertado pelo 

planejamento à área operacional, visando o atendimento dos clientes finais. Esse 

controle visa a descarga dos produtos que chegam via ferrovia no terminal para 

locais adequados de forma a liberar os produtos por códigos atrelados ao sistema de 

gestão. Essa forma de controle agregará na formação de pilhas, colocando os 

produtos mais próximos da área de carregamento por ordem de prioridade. A 

otimização da área de estocagem será preponderante para garantir que a demanda 

será suprida, e permitirá a tomada de decisões mais acertadas para o escoamento 

dos produtos. 

Com a gestão proposta nesse modelo, será possível ainda realizar a atividade 

de transbordo direto do modal ferroviário para o rodoviário, eliminando o desperdício 

de tempo no estoque dos materiais. Muitos dos produtos que chegam já têm 

liberação de expedição, e será possível conciliar os horários de descarga e 

carregamento para realizar apenas uma movimentação, o que também reduz riscos 

de danos ao material. 
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5.1.2.3 Carregamento 

 

Atualmente, o tempo de espera na fila para carregamento é o maior tempo do 

processo das carretas no terminal, seja por falta de planejamento do estoque ou 

imprevisibilidade da demanda. O ciclo das carretas é calculado de acordo com a 

seguinte divisão dos tempos: 

 

 
 
Onde: 
t1 = Tempo de espera entre chegada do motorista na portaria 2 e entrada da carreta 
t2 = Tempo de espera na fila interna 
t3 = Tempo de carregamento 
t4 = Tempo de peação 

 

A tabela 04 abaixo mostra as médias calculadas para os quatro tempos, em 

um espaço amostral de 135 carretas de bobina. 

 

 Tabela 4 - Medias dos Tempos 

Tempo T1 T2 T3 T4 Tempo 

total 

Média 

amostral 

00:32 00:59 00:14 00:50 02:36 

         Fonte: Autores deste trabalho (agosto_2019) 

 

A mesma análise feita com um grupo de 402 carretas de chapa grossa pode 

ser vista na tabela 05 abaixo. 

 

Tabela 5 - Grupo de Carretas Chapas Grossa 

Indicador T1 T2 T3 T4 Tempo 

total 

Média 

amostral 

00:34 01:07 00:22 00:44 02:47 

Fonte: Autores deste trabalho (agosto_2019) 

 

No caso de fardos, existe uma janela de carregamento que funciona entre 

06:00 e 08:00, portanto não há fila de espera definida. Porém, a Usiminas programa 
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a expedição das cargas que já estão liberadas, independente do produto, e envia 

carretas de acordo com sua meta de volume programada para o dia.  

Com o modelo proposto, teremos uma programação feita de forma a 

minimizar os tempos de espera, responsáveis por mais da metade do processo 

conforme visto acima, na soma dos tempos T1 e T2. 

Quando as etapas de formação de carga e vinculação das carretas são feitas 

pela própria operação, problemas operacionais como conflito entre equipamentos, 

remoção de produtos da pilha e grande distância entre produtos no estoque também 

são minimizados sem deixar de atender o volume demandado.  

 

5.1.2.4 Peação/Expedição 

 

Atualmente, o volume é faturado pela Usiminas quando a expedição é 

finalizada no momento da peação. O sistema automaticamente gera uma nota fiscal. 

Outro fator que poderá agilizar a expedição será a padronização da frota. No modelo 

atual, diversas carretas diferentes são carregadas no terminal.  

As carretas do tipo graneleiro precisam ser desmontadas, o que envolve a 

retirada de tampas pesadas e adequação de berços ou bobineiras para transporte, 

demandando mais tempo de operação. A padronização das carrocerias poderá 

reduzir o tempo das atividades de inspeção para carregamento e também da 

peação.   

 

5.1.2.5 Monitoramento 

 

Com a gestão das carretas realizadas pela área de operação do terminal, a 

VLI irá monitorar todos os tempos. Os acionamentos para carregamento serão 

sempre realizados em D-1, de forma que não falte carretas para o transporte no dia, 

e o monitoramento permitirá controle de todas as etapas do ciclo, inclusive medir um 

passo antes que é a pontualidade de chegada para carregamento conforme 

programação feita em D-1. Todas as etapas passam a ser controladas: tempo 
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aguardando antes do carregamento, tempo durante o carregamento, tempo de 

viagem carregado, tempo aguardando antes do descarregamento no cliente final, 

tempo durante o descarregamento no cliente final, tempo aguardando saída do 

terminal no cliente final e tempo em trânsito vazio no retorno até o terminal VLI, 

fechando assim o ciclo de uma viagem.  

A completa gestão vai garantir controles on time, esses dados serão 

transformados em informações para tomada de decisão na busca de melhorias e 

otimização de cada parcela do ciclo com análises realizadas pela área de operações 

e planejamento. 

 

5.1.2.6 Descarga no cliente 

 

O planejamento da programação de descarga no cliente final será realizado 

com reuniões semanais e diárias para ajustes necessários visando garantir a 

demanda orçada mensal. A área de operações irá monitorar e fazer comunicação 

dos tempos junto aos motoristas e acionará a área responsável do cliente final em 

caso de desvios para garantir a aderência aos tempos mínimos previamente 

calculados pela área de planejamento.  

Com efetiva atuação em cada etapa, será possível reduzir ciclos nos tempos 

em terminais, em trânsito e no cliente, melhorando o monitoramento, gerenciando 

toda a cadeia e gerando valor para o cliente. Alguns clientes finais têm restrições de 

horários para recebimento, e será possível atender essas restrições priorizando o 

carregamento e adequando horários da operação VLI que possibilitem o giro 

completo da carreta. 

 

5.1.2.7 Concorrência  

 

Outro fator que pode ser levado em consideração é a concorrência entre 

Usiminas e Aperam pelas transportadoras. Quando as carretas já estão disponíveis 

no terminal e a Usiminas não tem cargas liberadas para expedição, as 
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transportadoras ofertam os veículos para a Aperam, porque sua prioridade é 

minimizar o tempo de carreta parada. Com o modelo proposto, a VLI irá garantir a 

disponibilidade de transporte para as demandas sinalizadas. 

 

 

5.2 Análise de viabilidade para o Modelo 

 

5.2.1 Viabilidade Operacional  

 
O modelo proposto apresenta viabilidade operacional, a VLI irá oferecer 

otimização e monitoramento da carga, com foco no planejamento, assegurando a 

previsibilidade e integridade da carga. A gestão de estoque e a elaboração de um 

SLA junto ao cliente também são escopos do trabalho e considerados como 

relevantes, com a finalidade de maximizar a eficiência operacional. Ou seja: a 

estratégia é oferecer serviços de excelência e de acordo com a necessidade do 

cliente, sem que se corra o risco de desperdiçar recursos e investimentos. 

 

5.2.2 Viabilidade Estratégica 

 
Com base no foco no cliente Usiminas, categorizado como classe A e 

considerando a consolidação de parceria de longo prazo, a estratégia da VLI será 

fornecimento de um serviço multimodal. A VLI passará a fazer a gestão completa da 

cadeia logística rodoviária a partir do carregamento na usina em Ipatinga até o 

cliente final na região metropolitana de Belo Horizonte. 

A desoneração da gestão da equipe de logística e o custo abaixo do praticado 

atualmente é uma estratégia alinhada com as necessidades do cliente Usiminas, 

que preza por manter o nível de satisfação do cliente final e ainda garantir o nível de 

Market Share de produtos siderúrgicos na região metropolitana de Belo Horizonte 

com preço mais competitivo. Portanto, entende-se que, esse modelo é viável e 
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estratégico para VLI, pois, irá alavancar a logística do negócio gerando 

competitividade, segurança, confiabilidade e consequentemente a preservação do 

contrato. 

 

5.2.3  Viabilidade Financeira 

 
A viabilidade financeira está demonstrada na tabela 06, onde é possível 

identificar redução de custo em torno de 100 mil reais / ano com o novo modelo 

proposto, ou seja: há viabilidade financeira. Essa é uma análise inicial, com bases 

em levantamentos preliminares, com cotações informais de mercado, onde foi 

observado possibilidades através das melhorias operacionais maximizar o saving do 

projeto e viabilizar a proposta junto a Usiminas. 

Abaixo segue tabela 6 com uma análise comparativa entre o modelo Usiminas 

X Modelo Proposto. 

 
Tabela 6 - Análise Comparativa 

 
Fonte: Autores deste trabalho (agosto_2019) 

 

Na tabela 06, análise comparativa, é possível verificar de forma detalhada as 

informações de fluxo de cargas para calcular a viabilidade financeira.  
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Atualmente o valor pago pela empresa Usiminas para transportar a carga no 

modal rodoviário é R$23,50 a tonelada, tendo um custo anual aproximadamente de 

R$3,3 milhões. Algumas empresas de transportes foram consultadas das quais 

foram encontrados valores acima e abaixo do valor praticado. Para calcular a 

viabilidade foi utilizada a empresa que ofertou o menor custo por tonelada R$22,80 

uma diferença de R$0,70 por tonelada que multiplicado pelo volume total é possível 

obter um saving de mais de R$100 mil por ano. 

Enfim, o estudo mostra viabilidade em todos os aspectos: operacional, 

estratégico e financeiro. Conforme mencionado anteriormente a solução multimodal 

desenvolvida além de trazer a redução de custos irá contribuir para a padronização 

dos processos, otimização de recursos, segurança na carga transportada, 

previsibilidade, despreocupação com processos burocráticos entre outros. 

 

5.3 Plano de implementação do projeto 

 

A figura 17 demonstra o modelo logístico completo, desde a fabricação do 

aço, e, seu escoamento via transporte ferroviário, armazenamento no terminal 

Integrador de Santa Luzia – TISL, transporte rodoviário e descarga no cliente final, o 

foco é integrar toda a cadeia Logística com Gestão pela VLI a partir das etapas 3,4 e 

5. 
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Figura 17 - Infográfico da cadeia Logística 

 

Fonte: Autores deste trabalho (agosto_2019) 
  

Etapa 1: A Usiminas produz o aço e embarca no trem da VLI que segue 

destino até o Terminal Integrador de Santa Luzia -TISL.  

Etapa 2: A partir da chegada do trem no terminal Integrador de Santa Luzia – 

TISL, a área de ferrovia planeja com a equipe do terminal e fazem o encoste do trem 

para iniciar a descarga.  

Etapa 3: A área de operações do terminal realiza a descarga e distribui para o 

estoque, levando em consideração o tipo e as características de cada produto. 

Etapa 4: de posse da programação recebida do planejamento à área de 

operações do terminal comunica os caminhoneiros e planeja o carregamento para 

D+1.  No dia seguinte logo após a chegada das carretas o carregamento e feito a 

documentação CTE e nota fiscal são entregues ao motorista liberando-o para fazer a 

entrega no cliente final. 

Etapa 5: Já previamente acordado entre o Terminal Integrador de Santa Luzia 

– TISL através das reuniões semanais e diárias o cliente final faz sua programação 

para receber o caminhão no horário e realizar a conferência do produto, descarga e 

liberação do caminhão para retorno ao terminal para iniciar a próxima viagem. 
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5.3.1 Recomendação 

 

A implementação do modelo proposto demonstra a seriedade da VLI com 

nova forma de abordar e cuidar do cliente alinhada aos principais valores. 

Este resultado demonstra que as metodologias de análises devem ser 

seguidas e disseminadas para outros seguimentos da VLI. Esse estudo se limitou ao 

macroprocesso das etapas 3,4 e 5. Recomendamos no futuro uma análise criteriosa 

dos subprocessos de cada etapa, destacamos inicialmente os tempos e movimentos 

de cada parcela do ciclo rodoviário para que sejam mapeados outros ganhos e 

oportunidades na sua execução.  Sugere-se ainda um estudo de comparação para o 

ciclo rodoviário com frota de ativos rodoviários próprios da VLI. 

 

5.3.2 Limitações 

 

Uma das principais limitações que ocorreu durante a execução do projeto foi 

em relação ao levantamento de custos para a solução apresentada neste projeto. 

Todas as transportadoras contatadas fizeram questionamentos que, em função do 

tempo, não foi possível detalhar no nível que elas precisavam. Desta forma houve 

uma limitação para se conseguir o custo mais preciso para as operações.  

Outra limitação foi na análise do processo de descarga dos clientes finais da 

Usiminas. Pelas análises preliminares existe um potencial de melhoria da eficiência 

operacional dentro deles, o que poderá acarretar ainda mais ganhos para o projeto 

como um todo. 

 

5.3.3 Aprendizagem 

 

A aprendizagem adquirida pelos participantes durante o processo de 

construção do TCC estudo. 
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Durante a construção deste trabalho foi possível adquirir diversos 

conhecimentos, dentre eles o funcionamento de uma cadeia logística completa, 

principalmente com a abordagem detalhada do funcionamento do modal rodoviário. 

Como todos os integrantes do grupo pertencem ao modal ferroviário, primeiramente 

foi um desafio propor um modelo de negócio logístico que envolvesse um modal 

pelo qual o grupo não tinha familiaridade e principalmente conhecimento técnico. 

Porém, ao iniciar os estudos e à medida que o trabalho foi se aprofundando, foi 

muito gratificante ver que todos os integrantes do grupo puderam adquirir novos 

aprendizados e pô-los em prática dentro de um projeto que irá agregar valor para o 

cliente nos três pilares: operacional, estratégico e financeiro. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
De acordo com os estudos realizados no trabalho, conclui-se que o modelo de 

integração do modal ferroviário e rodoviário para o cliente Usiminas vem de encontro 

com a expectativa do cliente que e com a estratégia da VLI, que é gerar maior valor 

para seus clientes, propondo soluções integradas e diferenciadas aos seus 

negócios.  

A partir de análises no mercado e também com o cliente Usiminas foi possível 

entender as suas dificuldades enfrentadas no modelo atual, onde ela é responsável 

pela gestão rodoviária, que vão desde a dificuldade de planejamento até a perda das 

janelas de descarga no cliente final, devido os caminhões não cumprirem o lead time 

proposto, gerando baixa qualidade no atendimento ao cliente final da Usiminas. 

Desta forma, o modelo foi proposto para viabilizar duas expectativas da 

Usiminas que são melhorar o nível de serviços para os seus clientes, mantendo ou 

reduzindo o custo praticado. Foram feitas análises de viabilidade avaliando três 

prismas que são os ganhos operacionais, os ganhos estratégicos e os ganhos 

financeiros. 

Após todas as análises vimos que existe a possibilidade de ganhos nas três 

linhas do desenvolvimento do trabalho, onde, em contatos preliminares com 

algumas transportadoras, foi possível já aferir ganhos na ordem de R$ 100 mil/ano. 

Nessa análise de cenário econômico não foi levado em consideração o potencial 

ganho em gestão que uma empresa especializada em logística como a VLI poderá 

conseguir, principalmente fazendo uma melhor gestão de toda a cadeia, desde o 

carregamento até a descarga no cliente final.  

Portanto, entendemos como viável o modelo proposto neste projeto, sendo 

que o mesmo será submetido à aprovação da diretoria da VLI e posteriormente ao 

cliente Usiminas, para posterior planejamento e implantação.  
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