Há 12 anos no mercado, a Sascar é apaixonada pela
inovação, por isso está entre as líderes nacionais em
telemetria, gestão de risco e logística para sua frota.

Com as soluções especíﬁcas para o gerenciamento
de frotas da Sascar, você tem à disposição monitoramento
completo e comportamental da sua frota, permitindo
a padronização da condução dos veículos para prevenir
o risco de acidentes, redução de custos excessivos com
combustível e assim prolongar a vida útil da sua frota
e maximizar os lucros da sua empresa.
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crescimento da economia brasileira em 2011, da ordem
de 2,7% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
produziu reflexos mais que positivos na atividade do transporte rodoviário, seja de cargas ou de passageiros. A maioria dos
segmentos pesquisados para compor essa edição especial de
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A constatação merece uma dupla comemoração. Primeiro,
por contrastar com a dura realidade vivenciada por inúmeras outras nações do mundo todo,
que se debatem para fugir dos tentáculos da crise financeira atual, que sufoca boa parte das
economias, em especial a européia. Segundo, porque permanecem estáveis os fundamentos
que projetam uma expansão ainda maior da economia brasileira nos próximos anos. Para
2012, a taxa de crescimento do PIB deve fechar em 4,5%, nas contas do ministro da Fazenda,
Guido Mantega. Em que pese o corte de R$ 55 bilhões nas despesas, anunciado pelo governo em fevereiro.
É claro que nem tudo são flores, quando se depara com uma outra constatação decorrente
desse esforço jornalístico da Redação de FROTA&Cia. Aliado ao aumento do faturamento e
do movimento dos negócios, não faltaram reclamações associadas à crescente evolução dos
custos operacionais do transporte. Em especial, a elevação dos gastos com manutenção, por
causa das más condições das ruas e estradas brasileiras. Depois, as restrições impostas pelos
governos municipais ao trânsito de veículos de cargas, notadamente nos grandes centros
urbanos. Além da elevação dos preços dos caminhões, como resultado do aumento da
procura e a incorporação de novas tecnologias voltadas para o controle de emissões.
Contudo, mais preocupante de tudo é a falta de motoristas profissionais que assola o
mercado de transportes. Além de prejudicar o esquema operacional das empresas, ao deixar
inoperante parte da frota de veículos, o problema provoca uma forte pressão nos custos, por
obrigar as transportadoras a reajustar salários e benefícios. Em complemento, ainda são
obrigadas a investir fortemente na formação profissional de aspirantes ao cargo, para suprir
suas lacunas na área de recursos humanos.
São questões que merecem uma séria reflexão. E, mais do que isso, exigem ações firmes e
pontuais da parte de todos os envolvidos – seja governo ou iniciativa privada - que colaborem
cada vez mais para o fortalecimento da atividade. Só assim, o transporte rodoviário poderá
corresponder aos anseios da nova economia brasileira. E de todos que acreditam no setor.
José Augusto Ferraz
Diretor de Redação
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pag.

35

Transporte de eletroeletrônicos
pela alta procura de componentes de informática e
26 Beneficiado
pela volta da isenção de IPI para a linha branca de eletrodomésticos,
setor de eletroeletrônicos viveu ano de magnetismo comercial

Transporte de e-commerce
dos segmentos de mercado que mais vem crescendo nos
28 Um
últimos anos, o comércio eletrônico fechou 2011 com chave de ouro,
que repercutiu positivamente no faturamento das transportadoras

Transporte siderúrgico
do recorde histórico de produção de 35,2 milhões de
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que reverberou negativamente nas operações de transporte
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e operadores logísticos apontam crescimento
31 Transportadoras
nas operações pelas novas estratégias de distribuição e pelo
crescimento das compras no varejo, que impulsionaram a produção

Transporte de contêineres
o comércio exterior em alta em 2011 e movimentação de mais
32 Com
de 5 milhões de TEU’s, a carga conteinerizada conseguiu levantar
os ânimos dos empresários que operam nesse segmento

Transporte de produtos farmacêuticos e cosméticos
a tradicional alta do segmento, as vendas domésticas
34 Mantendo
desses produtos tiveram incremento de 9,7%,o que garantiu ao
transportador da área um resultado positivo no período
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TRANSPORTE ON LINE

■ Para elevar a receita
A Tailtec apresenta ao mercado a
última versão da Plataforma Elevatória de Carga Veicular, modelo
DH- LKG 500. O equipamento pode ser utilizado na distribuição
de cilindros de gases, como GLP.
Com capacidade de carga de 500
kg, a plataforma é instalada a
partir de caminhões leves, com
carroçarias metálicas para gases
ou furgões. Características que
permitem a distribuição dentro
dos grandes centros urbanos. A
nova mesa chega agora com 1100
mm de largura e 925 mm de comprimento, e seu funcionamento é
eletro-hidráulico.

Produtora sobre rodas
O Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCOM) adquiriu dois Volvo VM, um 6x2 de
260cv e um 4x2 de 210cv, que foram literalmente transformados em unidades móveis de
captação e transmissão de imagens em alta definição (HD). O VM 260 ganhou até nome:
foi batizado de HDView, a primeira unidade móvel da região sul equipada com a tecnologia. Ele possui 17 câmeras, sendo uma robótica telecomandada. Já o VM 210 foi adaptado para ser veículo de apoio com grupo gerador de energia próprio e baú para transporte dos equipamentos.

30 anos de recapagem
Em fevereiro a DPaschoal completou exatos 30 anos da atuação no mercado de recapagem. A festa não é só pela data, mas também pela expectativa da empresa de crescer 15% na atividade em 2012. Atualmente, há
11 fábricas do grupo em seis estados brasileiros que oferecem o serviço,
além de 17 Truck Centeres, especializados no atendimento ao mercado de
veículos comerciais.

Financiamento gordo
O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou que vai financiar até 80% dos investimentos nos aeroportos concedidos de São Paulo (Campinas e
Guarulhos) e Brasília. Luciano Coutinho, presidente do órgão, confirmou o índice após a
realização dos leilões de concessão, em fevereiro. A participação do BNDES pode ocorrer
pelo apoio corporativo (diretamente às empresas) ou sob a forma de Project Finance, via Sociedade de Propósito Específico (SPE).
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Marca histórica
A concessionária Triângulo do Sol, que administra 442 quilômetros de rodovias paulistas, entre elas a Washington Luís (SP
310), atingiu o volume de 762 mil atendimentos registrados desde o início da concessão, em 1998. Só em 2011, foram cerca de 55 mil prestações de serviço, que incluem atendimentos médico, de guincho e
inspeções de tráfego. A SP 310 foi a com
mais ocorrências, com cerca de 72% do
total registrado no ano passado.

Mais transmissões

Maior cobertura

Novo comando

A General Motors confirmou a construção
de uma segunda unidade em Joinville
(SC), para a produção de transmissões,
como início de atividades em 2014.
Para tanto, a empresa irá investir
R$ 710 milhões, que deve ser
aplicado a partir de 2013. A fábrica
terá capacidade para produção de
150 mil transmissões ao ano.

A UPS Brasil aumentou a cobertura de
seus serviços expressos domésticos, de
oito centros para 12, em todo o Brasil,
ampliando a disponibilidade de seus
serviços para 110 cidades nas principais
áreas urbanas. Dessa maneira, a
transportadora permitirá aos clientes
reduzir o tempo em trânsito e custos
totais de transporte para seus envios.

A Randon teve um saldo positivo e atingiu
dois recordes no fechamento de 2011. A receita bruta total consolidada foi de R$ 6,4 bilhões, número recorde que representa crescimento de 14,1% sobre os R$ 5,6 bilhões gerados em 2010. As exportações referentes a
2011 responderam pelo acúmulo de US$ 294
milhões, número 22,5% superior a receita do
exercício anterior, de US$ 240 milhões.

Entregas públicas

Futura mão-de-obra
De acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) a chamada nova classe média, com renda familiar entre R$ 1,2 mil e R$ 5,3 mil, será responsável pelo fornecimento de trabalho mais qualificado para o desenvolvimento industrial brasileiro nos próximos anos. De acordo com
a FGV, os jovens da classe média que alimentam a expansão de quase
77% no número de pessoas, que declararam “frequentar” ou “ter frequentado”, entre 2004 e 2010, cursos de educação profissional.

Oportunidade logística
Fotos: Divulgação

A Cofipe, concessionária da marca Iveco em São Paulo, está programando a entrega neste ano de lotes vendidos para frotas de órgãos públicos. Para a Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo (Sabesp) serão 260 veículos, dentre os modelos Daily,
Eurocargo e Stralis. Já ao Corpo de Bombeiros serão 11 veículos EuroCargo 170E24 adaptados com auto bomba. Outros 28 modelos
Daily seguirão à Penitenciária do Estado de São Paulo.

O setor de shopping centers faturou, em 2011, R$ 108 bilhões, resultado 18,6% superior ao registrado em 2010. De
olho nessa tendência,
a TGestiona, que foca
o transporte de mercadorias para o setor,
realizou cerca de 1752
mil entregas por mês
em mais de cem shoppings no país. A estimativa é que sejam
inaugurados 43 empreendimentos em 2012, o que deve gerar uma receita adicional de 12% no setor.

Suspendido
O Inmetro (Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia) informa que suspendeu
temporariamente a exigência de
medição da eficiência de frena-

gem nos veículos que realizam o
transporte rodoviário de produtos perigosos, de acordo com as
exigências do Regulamento Técnico da Qualidade, RTQ5. A sus-

pensão se dará até o órgão encontrar nova metodologia, mais
adequada aos testes, e publicar
a regra por meio de portaria.

Marcelo Moscardi

panorama setorial

Acompanhando a boa performance do varejo
e o crescimento de diversos setores da economia
em 2011, o transporte rodoviário de cargas retoma
o fôlego e consegue bons resultados em 2011
Por Sônia Crespo

INDICADORES DO VOLUME DE VENDAS
DO COMÉRCIO VAREJISTA EM 2011
variação percentual
(2010/2011)

Categorias

O

transporte rodoviário de cargas é responsável por mais
de 60% do volume de mercadorias movimentadas no Brasil. Diretamente atrelado ao fluxo de consumo
a à economia do país, o setor conseguiu um bom desempenho em 2011,
ano em que a economia nacional encheu os pulmões e soprou em direção
ao varejo, que registrou um aumento
de 6,7% nas operações em relação ao
ano anterior, segundo dados do IBGE.
Esse índice repercutiu positivamente
em segmentos de transporte como carga fracionada, eletroeletrônicos, ecommerce, calçados e farmacêuticos,
entre outros. Ao mesmo tempo, a co-

Combustíveis e lubrificantes
Hiper, supermercados, prod. Alimentícios, bebidas e fumo
Tecidos, vestuário e calçados
Móveis e eletrodomésticos
Artigos farmacêuticos, ortopédicos, medicamentos e perfumaria
Equip. e materiais para escritório, informática e comunicação
Livros, jornais, revistas e papelaria
Outros artigos de uso pessoal e doméstico
Veículos e motos, partes e peças
Material de construção
Indicador geral

lheita da safra e a produção siderúrgica também
alcançaram níveis satisfatórios, impulsionando significativamente o volume
de cargas rodoviárias. Já
alguns setores de transporte, como o têxtil, viFonte: IBGE
venciaram o efeito devastador da concorrência de
produtos importados (ver box). Mas
esse crescimento generalizado, embora alentador, descortina também enormes desafios para os empresários do
transporte, como a crescente falta de
mão-de-obra qualificada, o descompasso no reajuste de fretes frente aos

1.6
4
3.6
16.6
9.7
19.6
5.9
4
6.1
9.1
6.7

elevados custos de manutenção e a falta de infra-estrutura viária para absorver, com qualidade, o aumento dessas
demandas.
Depois dos turbulentos anos de
2008 e 2009, a paulatina recuperação
da atividade pode ser percebida atraFROTA&Cia - Março 2012 -
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Transporte colaborativo: economia e eficiência
Em artigo publicado na revista Harvard Business Review Brasil, no final do ano passado,
o diretor do Ilos João Guilherme Araújo (foto)
comentou que desde meados da década de
2000 e mais fortemente após a recuperação
da crise de 2008, o Brasil vive o que pode ser
chamado de revitalização do setor de transporte rodoviário de cargas. “Houve um grande aumento da procura, em velocidade maior
do que a possibilidade de crescimento na
oferta do serviço. O desequilíbrio entre demanda e oferta de transportes, por sua vez, impulsiona um novo ciclo de desenvolvimento do segmento. Além do crescimento do PIB, fatores como expansão da fronteira agrícola, mercados consumidores mais exigentes e distantes dos grandes centros urbanos, a interiorização da atividade econômica e as fortes restrições de capacidade dos outros modais de transporte colocaram ainda mais peso e pressão no lado da demanda no setor rodoviário”, analisa o executivo.
Araújo diz que um caminhão deve ser tratado como um avião, onde
qualquer minuto de capacidade ociosa é irrecuperável .O consultor acredita que uma grande iniciativa adotada para buscar maior eficiência na cadeia de distribuição seja a prática de transporte colaborativo. “Sempre que
o mercado se vê enfrentando restrições de oferta de transporte, os embarcadores se tornam sócios dos prestadores de serviço na busca por eficiência
operacional, e isso traz uma maior facilidade na busca de compartilhamento de capacidade de transporte para circuitos de carga de diferentes
empresas”, analisa.

vés de cinco indicadores fundamentais, conforme um estudo divulgado
pelo Instituto de Logística e Supply
Chain – Ilos em 2011. O primeiro deles reporta ao volume de caminhões
vendidos no país: segundo a Anfavea, em 2011, o segmento teve expansão de 9% nos licenciamentos, saltando das 154,9 mil unidades em 2010
para 168,8 mil veículos.
Outro importante indicador se
concentra nos emplacamentos de caminhões realizados ao longo do ano.
De acordo com a Fenabrave, 2011 registrou 172,6 mil emplacamentos,
9,69% a mais que o volume de 157,4
mil de 2010. O aumento nas vendas
de óleo diesel também aponta para
uma estabilização operacional do segmento. Segundo dados divulgados
pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), no início deste ano, o consumo
de óleo diesel registrou aumento de
5,2% - saiu de 49,2 bilhões de litros,
em 2010 para 51,7 bilhões de litros no
ano passado. Mesmo o consumo de
biodiesel cresceu 5,3%, atingindo 2,5
bilhões de litros. O estudo elaborado
pelo Ilos identifica ainda o indicador
de fluxo de caminhões nas estradas
brasileiras, que foi 6,8% superior no
ano de 2011 (segundo o Índice
ABCR), em relação a 2010, como ou-

Têxtil: retração
A avalanche de artigos importados de vestuário que
desabou sobre o comércio
brasileiro em 2011 afetou
boa parte das transportadoras do segmento de têxteis,
como a Picilli Transportes,
que presenciou uma retração de quase 20% nas ope-

12 -

FROTA&Cia - Março 2012

rações de transporte desses
artigos. “Há uma crise no
setor devido à crescente importação de tecidos e roupas prontas”, interpreta
Agnaldo Picilli, diretor da
transportadora, que há
mais de 65 anos se dedica à
distribuição na Grande São

Paulo. A queda na demanda repercutiu diretamente
no faturamento, que registrou cifra 15% inferior à de
2010. Embora a empresa
planeje habitualmente a diversificação e a expansão de
suas ações, vive um momento de impasse: “sempre te-

mos novos projetos em
mente, porém é o mercado
têxtil que define nossas
ações”, justifica. Picilli diz
que a compra de veículos
nem chegou a ser cogitada
em 2011: “ficamos com alguns caminhões parados no
período”, lamenta.

VAREJO

FORTE – Esses resultados
demonstram que o transporte rodoviário de cargas acompanhou as expansões da indústria e do comércio
brasileiros em 2011. O varejo, por
exemplo, registrou crescimento no volume de vendas de 6,7% no acumulado do ano e impulsionou significativamente a atividade. Segmentos como
Móveis e Eletrodomésticos funcionaram como uma espécie de locomotiva
comercial: com aumento de 16,6% em
relação ao ano anterior. Com isso, as
atividades exerceram o maior impacto
(45,6%) da taxa anual de crescimento
do varejo, segundo dados do IBGE. O
segmento de Hipermercados, Supermercados, Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo registrou expansão no
volume de vendas de 4,0%, resultado
que o levou a responder por 27,3% da
taxa anual do varejo de 2011.
A atividade de Artigos Farmacêuticos, Médicos, Ortopédicos e de Perfumaria registrou crescimento de
9,7% em relação ao ano anterior, representando a terceira maior contribuição à taxa anual do comércio varejista, impactando beneficamente o
transporte de cargas do setor. O quarto maior impacto positivo no resultado do varejo em 2011 foi a atividade
de Equipamentos e Materiais para
Escritório, Informática e Comunicação, que conseguiu acréscimo no volume de vendas de 19,6% sobre o ano
de 2010. O item Outros Artigos de
Uso Pessoal e Doméstico (segmentos
como lojas de departamento, ótica,
joalheira, artigos esportivos e brinquedos) respondeu pelo quinto
maior impacto no resultado anual do

comércio varejista. Na sexta posição
vem o segmento de Tecidos, Vestuário e Calçados, com uma variação de
3,6% em relação ao ano anterior, seguido pela atividade de Combustíveis e Lubrificantes (sétimo lugar),
que registrou variação acumulada de
1,6%, pelo segmento de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria (oitava posição) com variação de 5,9%. O IBGE
também considerou significativas as
variações dos segmentos de Veículos,
Motos, Partes e Peças, que apresentaram resultados 6,1% superiores aos
de 2010, e o segmento de Material de
Construção, que obteve variação de

9,1% no volume de vendas no acumulado do ano.

PODER DO CENTRO-OESTE – No
mapa nacional, o impulso varejista desponta com força na região Centro-Oeste: as maiores taxas mensais de desempenho no volume de vendas ocorreram
em Tocantins (26,9%); Roraima (13,7%);
Mato Grosso (11,2%); Paraná (10,3%) e
na Paraíba (10,0%). Em termos de impacto no resultado global do setor, os
destaques foram São Paulo (4,7%); Paraná (10,3%); Minas Gerais (4,8%); Rio
Grande do Sul (4,7%); Santa Catarina
(4,2%) e Mato Grosso (11,2%).

O boom paulistano
O comércio varejista na região metropolitana de São Paulo – o maior polo comercial da América da América do Sul, encerrou 2011 com uma taxa de
crescimento acumulado de 3,1% em relação ao ano passado, segundo relatório divulgado em fevereiro pela Fecomercio, e movimentou as transportadoras dedicadas ao segmento de e-commerce e de carga fracionada. O
destaque se concentrou no segmento de Comércio Eletrônico, que obteve
um resultado excepcioMarcelo Moscardi

tro fator revelador do fortalecimento
da atividade de transporte rodoviário
de cargas no país. O último indicador
é a produção de caminhões atingindo
os patamares da capacidade instalada
– uma realidade nacional.

nal, com alta de 17%
comparativamente

ao

ano anterior. O setor de
eletroeletrônicos também
se sobressaiu, fechando
2011

com

a

segunda

maior taxa de crescimento real de vendas na região – 9,3% sobre o acumulado em 2010. As medidas de desoneração fiscal tomadas pelo governo
(isenção de IPI para a linha branca) no final
do ano contribuíram
Comércio eletrônico na capital
registrou alta de 17% em 2011

diretamente nesses
resultados.
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carga fracionada

Tempo é dinheiro
Por Sônia Crespo

A

movimentação de carga fracionada pode ser considerada
o melhor termômetro do mercado de transporte rodoviário de cargas. É a modalidade que atende inúmeros segmentos de mercado, de maneira eficiente e produtiva e, por isso
mesmo, tem de acompanhar o ritmo de
crescimento – e suas exigências – nas
grandes cidades, assim como encolher
e adaptar-se em tempos de recesso econômico. Não sem motivo, é também a

mais suscetível às dificuldades que
possam frear o transporte rodoviário
de cargas – como a falta de mão de obra
qualificada e o rodízio urbano, entre
outros contratempos. Reunindo grandes transportadores brasileiros, o setor
conseguiu bom desempenho operacional ao longo do ano passado, que variou entre 3% e 16% superior em relação a 2010, segundo os empresários entrevistados nesta edição.
A transportadora Braspress, que

realiza 1 milhão e 400 mil entregas por
mês em todo o Brasil e está no mercado há mais de 20 anos, registrou aumento de 16,4% em tonelagem de cargas nas operações de 2011. Para preservar a qualidade e a pontualidade
nas entregas mediante o considerável
aumento de tonelagem, o presidente
da empresa, Urubatan Helou, investiu
na ampliação da frota: “Dentro de nosso plano anual, ampliamos e renovamos nossa frota de caminhões realizando investimentos de R$ 25 milhões
em 2011 com a aquisição de 191 unidades”, comenta. “Naturalmente nós fazemos todo ano a renovação de 20%
da nossa frota. No ano passado, particularmente, antecipamos as compras
de 2012 exatamente para que nos pudéssemos aguardar o lançamento da

Setor conseguiu bom
desempenho operacional
ao longo do ano passado,
de 3% a 16% superior
em relação a 2010

Marcelo Moscardi

Segmento de cargas fracionadas cresce na mesma medida em que
se desenvolvem as cidades brasileiras e suas exigências de transporte

como o sistema “sorter” (veja
box). Sempre dinâmico, diz que
tem projetos definidos para expandir a atividade em 2012:
“Temos grandes planos de expansão de operações da nossa
área de transporte e distribuição, assim como também nas
nossas operações logísticas. Só
não podemos revelar, para não
contribuir para o insucesso dessas nossas iniciativas”, justifica.

Fotos: Divulgação

linha Euro V e, a partir daí, verificar
como é que ficaria a questão da distribuição de combustíveis para abastecer
esses veículos ao longo de 2012”, detalha. A frota atual da Braspress opera
com 1,2 mil caminhões próprios e mais
500 agregados, em todo o território nacional, onde a empresa tem 103 filiais.
O executivo avalia que a maior oscilação econômica vivenciada ao longo
de 2011 concentrou-se apenas no último trimestre do ano: “Quando a crise
da Europa acabou contaminando psicologicamente um pouco a economia
brasileira, deixamos de ter a alta sazonalidade naturalmente, que ocorre ao
final de cada ano com o abastecimento
de natal”, diz. As vendas de natal de
2011 foram muito tímidas, comenta o
dirigente, mas não chegaram a comprometer os resultados financeiros da companhia:o faturamento da empresa em
2011 foi de R$ 793 milhões, 16.8 % de
aumento relação à cifra de 2010.
No ritmo do segmento, Helou é
adepto a inovações técnicas que agilizam as operações em suas filiais, tais

Urubatan Helou, da Braspress:
operações de 2011 tiveram
aumento de 16,4% em
tonelagem de cargas

AJUSTES PARA CRESCER – Forte
nas entregas de cargas e encomendas
para o Centro-Oeste e Norte do país,
na elaboração de projetos logísticos e
nas operações de distribuição urbana,
a Mira Transportes conseguiu expandir em 4% o volume de carga fracionada movimentado em 2011, em comparação a 2010, saltando de 318,1 mil toneladas para 326,4 mil toneladas. Roberta Ottati, gerente de Marketing da
empresa, aponta um faturamento de
R$ 187 milhões ao longo de 2011. “Em
2012, estamos trabalhando com uma

previsão de crescimento de 15% em relação a 2011”, antecipa a executiva, comentando que para isso, a empresa está realizando grandes ajustes internos
para otimização de processos e custos.
“No momento”, prossegue, “estamos
trabalhando para fortalecer nossa presença no Centro-Oeste, intensificando
nossa atuação no agronegócio e em
outros segmentos, além de aumentar
nossa inteligência logística por meio
de projetos para clientes especiais”, revela. Com frota de 450 caminhões próprios – 10 novos cavalos mecânicos

Aposta na tecnologia
A alta rotatividade de

na filial São Paulo, em

metros de esteiras e capa-

volumes exigiu que o seg-

2004, com mais de 2 qui-

cidade para 8.400 volu-

mento de cargas fracio-

lômetros de esteiras. Hoje

mes por hora. No final do

nadas trouxesse do exte-

o sorter paulista opera

ano passado, a transpor-

rior algumas tecnologias

140 volumes por minuto

tadora iniciou o processo

inovadoras como a estru-

em 11 linhas de entrada

de implantação de com-

tura de sorter – o labirin-

(abastecimento), 36 li-

pact sorters – uma versão

to de esteiras controladas

nhas de saída, uma de re-

simplificada do sistema,

por sistemas eletrônicos

jeição e outra de recircu-

mas tão produtiva quan-

que seleciona e classifica,

lação, gerando um movi-

to a original , nas suas fi-

em alta velocidade, volu-

mento médio de 8.400

liais e selecionou Centro

mes de acordo com tipo,

volumes/hora. Em 2009

de Apoio Operacional em

peso e destino. A Bras-

foi a vez da filial do Rio

Tamboré, na Grande São

press instalou o primeiro

de Janeiro, que recebeu

Paulo, para instalar a pri-

equipamento deste tipo

estrutura com 4,7 quilô-

meira versão.

Sorter da Braspress em São
Paulo: 2 quilômetros de esteiras
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carga fracionada

Scania modelo G420 LA 6x2 foram adquiridos em 2011 – e 210 agregados, a
Mira atende clientes em todo o país
através de 20 filiais.
Roberta Ottati observa que as
maiores barreiras operacionais do setor em 2011 resumem-se em dois tópicos, a dificuldade de contratação de
motoristas qualificados e roubo de cargas. “A primeira fez com que nossa
empresa tivesse que trabalhar para reter os talentos e criar formas de buscar
novos profissionais no setor, aumentando os custos de RH. O roubo de
cargas, antigo problema da atividade,
faz crescer o prejuízo das transportadoras em 2011, obrigando as empresas
a investir em segurança e gerenciamento de risco. Além disso, o fraco
crescimento da economia em alguns
segmentos não ajudou a demanda pelo transporte”, resume a executiva.

RENOVAÇÃO

Néri Carlos Lovato, da Translovato: Custos
de manutenção altos, porém necessários

milhões de despachos, aproximadamente 30 milhões de volumes e 325 mil
toneladas. Segundo o executivo, “alguns custos foram um pouco altos no
ano passado, como a manutenção desta
atividade, no entanto necessários para
o desenvolvimento do setor”.
Com a pujança da carga fracionada,
a transportadora quer aperfeiçoar o
atendimento ao cliente: “A Translovato
pretende dar continuidade ao trabalho
que vêm desenvolvendo ao longo dos
anos, ou seja, dar prosseguimento aos
investimentos em todas as áreas as
quais visam apoiar as tomadas de decisões estratégicas e agregar novos serviços aos clientes”, resume. Néri Lovato
diz que a empresa, atualmente com
frota de 1 mil caminhões próprios e
agregados, reconhece a dinamicidade
exigida nos processos do segmento fracionado e por isso tem como alguns de
seus objetivos continuar a investir em
suas principais
ferramentas de
trabalho, ou seja, na renovação e ampliação
da frota para
assim assegurar
agilidade, seguRoberta Ottati,
rança e eficiênda Mira: trabalho
cia na movifocado na retenção
mentação de
de novos talentos
cargas. “ Tamprofissionais
bém é de interesse da Translovato proporcionar uma amFotos: Divulgação

PERMANENTE – A
Transportadora Translovato, que tem
17 filiais e atende às regiões Sul e Sudeste do país, também confirma crescimento nas operações com cargas fracionadas ao longo de 2011, ainda que não
divulgue os índices de expansão no período. Néri Carlos Lovato, diretor Presidente da Translovato, relata que no
período analisado foram expedidos 3

pla e moderna infraestrutura com tecnologia de ponta, a fim de qualificar
ainda mais as operações. Além de
manter os investimentos em treinamentos de seus profissionais”, detalha.
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CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL –
De acordo com Murilo Ricardo Alves,
gerente Comercial da RTE Rodonaves,
a transportadora registrou em 2011 um
crescimento de 9,7% no volume de carga seca fracionada e evolução de 22,3%
no faturamento em relação a 2010, ainMurilo Alves:
compra de
caminhões Euro
III, por razões
estratégicas

da que tenha experimentado um “achatamento do valor praticado por frete”.
Por uma questão estratégica, o executivo antecipou a compra de caminhões
Euro III: “Queríamos garantir a disponibilidade de caminhões no transporte
de carga até normalização de entregas
por parte das fábricas”, revela.
A RTE Rodonaves tem hoje frota
de 635 caminhões próprios e 131
agregados para atender as demandas
das regiões Sul Sudeste e CentroOeste. Os planos de diversificar ou
expandir as operações de transporte
em 2012, diz Murilo Alves, se concentram em investimentos em novos
centros de transferência de cargas e
alta tecnologia na operação – sem revelar mais detalhes.

transporte agrícola

Colheita
de incertezas
O recorde na safra, segundo a Conab, não trouxe substanciais
aumentos de faturamento para a maioria das transportadoras.
Para piorar, a entidade faz projeção pessimista para a safra
2011/2012, especialmente para as culturas da soja e o do arroz
Por Carlos Eduargo Biagini

S

egundo a Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab), a safra 2010/2011 foi a melhor já colhida com 163 milhões de toneladas. A
produção foi boa em todos os estados
brasileiros. A Bahia e o Paraná tiveram
a melhor produtividade na soja (3,3
mil kg por hectare). O Rio Grande do
Sul alcançou a maior produção de milho da história, apesar de todo o sofrimento com a estiagem. O trigo teve
produção significativa – 5,8 milhões
de toneladas. No Paraná, algumas lavouras de milho alcançaram a produtividade de 12 mil kg por hectare.
Na opinião de Carlos Bestétti, gerente de Levantamento e Avaliação de
Safras da Conab, a maior dificuldade
do ano passado foi a comercialização
do arroz e do trigo, cujos preços ficaram abaixo do mínimo. De
acordo com a Associação
Brasileira do Agronegócio (ABAG), a safra
2010/2011
registrou

Conab projeta safra
2011/2012 com queda de
volume da ordem de 3,5%
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Alta catarinense
Vilmar Rui, presidente da Cootravale (Cooperativa dos Transportadores
do Vale), de Itajaí (SC), informa que em 2011, as transportadoras afiliadas
transportaram 25% de toneladas a mais. “Tivemos um faturamento bruto
de R$ 160 milhões, uma evolução de 26% sobre 2010”, revela. Para dar
conta, a cooperativa ampliou em 19% sua frota, que possui 300 veículos
próprios e mais 75 agregados. Sobre 2012, Vilmar Rui prevê um crescimento de 35% de faturamento sobre 2011.
Paulo César Simioni, vice-presidente da Coopercarga (Cooperativa de
Transporte de Cargas do Estado de Santa Catarina), de Concórdia, reclama
do valor do frete. “Uma recente pesquisa divulgada pela NTC afirma que
os fretes rodoviários estão com 11,9% de defasagem. É uma realidade que
Carlos Bestétti, da Conab: milho deve
compensar as quebras da soja e do arroz

afeta diretamente nossas operações”. Numa reflexão sobre o balanço de
2011, Simioni afirma que encontrou dificuldades com a falta de mão-deobra e as condições de infraestrutura logística do país.

PREJUÍZO
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No ano passado, o faturamento total da
Divulgação

uma colheita recorde com preços favoráveis. “Uma combinação difícil de
acontecer”, explica o presidente Caio
Carvalho.
Nas estatísticas da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), o volume do insumo processado pela Região Centro-Sul desde o início da safra
2011/2012 até a primeira quinzena de
fevereiro de 2012 somou 494,2 milhões
de toneladas, queda de 11,2% ante a
safra 2010/2011. A produção acumulada de açúcar caiu 6,5%.
Bestétti, da Conab, avisa que as expectativas para a safra 2011/12 apontam para um volume 3,5% menor, ou
5,7 mil toneladas a menos do que na
safra anterior, apesar de um pequeno
aumento na área cultivada. Nos grãos,
deverá haver redução na produção da
soja de 6 milhões de toneladas e de 2,4
milhões de toneladas de arroz. “Perdas compensadas em parte pelo aumento de 6% na produção de milho
com 60 milhões de toneladas”, diz o
gerente. “De forma geral, não há previsibilidade de grandes quedas”, completa Carvalho.

empresa chegou a R$ 428 milhões, alta de
32% em comparação a 2010. A Coopercarga
também investiu na frota com a aquisição de
150 cavalos-mecânicos, 70% para ampliação
e 30% destinados à renovação da frota.

Adamucho, diretor da Câmara Técnica do Transporte Rodoviário do Agronegócio (CTAgro) e presidente do
Grupo G10, de Maringá (MT), considera que 2011 foi um ano neutro para
o setor de transporte agrícola.
“O aumento da
safra de grãos foi
de 1% a 1,5%.
Um resultado pífio. Por outro lado, o acréscimo
da frota foi de
5% a 6%. Total
descompasso.
Para piorar o
preço do frete foi
o mesmo de
2010”, diz o especialista.

A safra 2011/ 2012, recupera um pouco o humor de Adamucho. “Poderá
crescer uns 10%”, prevê. Porém, com a
quebra da produção no Rio Grande do
Sul, várias empresas “subiram e vão subir seus caminhões”
para o Mato Grosso.
“A região de atuação
do G10 sofreu uma
forte concorrência”,
revela.
Mas, o que mais
tem preocupado Adamucho é a expansão
do modal ferroviário no Estado. O go-

Paulo Simioni, da
Coopercarga: frete
11,9% defasado

Fotos: Divulgação

Caio Carvalho, da ABAG: “não há previsibilidade de grandes quedas na safra 2011/2012

verno está criando uma malha que ligará os terminais de Itiquira, Alto Araguaia, Rondonópolis e Alto Taquari ao
porto de Santos. Tudo deverá estar
pronto até o final deste ano. A administração será da América Latina Logística (ALL). “Serão quase 300km a
menos de escoamento de grãos por rodovias e quase 1.200 bitrens deixarão
de conseguir trabalho. Um prejuízo
anual para o setor de R$ 360 milhões”,
calcula.
Segundo ele, para piorar a situação
dos transportadores do Mato Grosso,
as resoluções 210 e 211 do Contran que
exigem o bitrem com tração 6x4, trazem uma perda de 1,6% da tara, o que
vai impactar em uma queda de 15% a
20% no resultado operacional final, em
cada unidade.
Para não depender apenas do
transporte da safra de grãos, o G10
vem expandindo seus negócios desde
2005. Entre os novos nichos explorados, estão a transferência de tanques
de etanol, biodiesel e óleo vegetal e
transbordo de cana, no fora-de-estrada. Em 2011, o grupo começou no
transporte de caçamba de açúcar a
granel e outros produtos.

Em 2011, a empresa aumentou tanto a frota quanto o faturamento em
17%. Para 2012, a expectativa é subir
mais 10% no faturamento. “Optamos
pela antecipação de compra e adquirimos mais 130 caminhões Euro III, que
serão responsáveis por este aumento
de receita ”, revela Adamucho.

INVESTIMENTOS E ESPERANÇAS Marcio Luiz Barbosa, diretor comercial da Transoeste (MT), não reclama
da safra 2010/2011 de milho e soja da

Adamucho: “expansão do modal rodoviário
vai causar prejuízo de R$ 360 milhões no MT”

região matogrossense, apesar da produção ter atingido cerca de 26 milhões de toneladas e ter ficado em números semelhantes à safra 2009/2010.
“Nessas duas últimas safras transportamos aproximadamente 1,5 milhão
de toneladas, em cada ano”, diz. Mas,
ele torce o nariz quando lembra da alta dos custos.
“O faturamento bruto também foi
semelhante nos dois anos, porém tivemos um aumento de gastos de 8%, valor que reduziu de nosso resultado
operacional, pois não conseguimos repassar nas tarifas de frete”, resigna-se.
As expectativas de Barbosa para a
safra 2011/2012 de grãos são melhores. Ele concorda com Adamucho de
que no Mato Grosso, deverá haver um
aumento de 10%. De olho nessa projeção, o diretor comprou 100 novos bitrens e renovou 50 conjuntos, num investimento total de R$ 35 milhões.
“Devido ao aumento da frota, estamos
com expectativa de faturamento maior
e deveremos transportar cerca de 1,7
milhões de toneladas neste ano”. Com
a aquisição, a Transoeste chegou a
uma frota de 500 caminhões e a idade
média caiu para exemplares 1,9 anos.
Contudo, uma das principais pedras no sapato de Barbosa e da região
continua sendo a falta de mão-deobra qualificada. “Atualmente, estamos com um déficit de 8%. Faltam 40
motoristas para nossa necessidade”.
Para compensar o problema, a empresa investe a 8 anos em treinamento e
qualificação numa parceria com a Associação de Transportadores de Cargas de MT (ATC). “Já formamos e
contratamos cerca de 300 motoristas
neste período”.
Para Adamucho esse problema
vem se agravando na região. “Na G10,
durante o ano inteiro ficam abertas no
RH de 30 a 100 vagas de motoristas. Só
em Maringá e região estimo que faltem 2 mil motoristas”.
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transporte de produtos químicos e combustíveis

Importações freiam expa
Segmento cresce timidamente frente à retração na produção
nacional e à intensa competitividade de produtos importados.
Já os transportadores de combustíveis tiveram um ano favorável

M
Marcelo Moscardi

Por Sônia Crespo

Nnonononon
nononononNn
Combustíveis:
alta onononon
nas vendas
nonononon
impulsiona
segmento
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esmo com a alta de 9,68%
no consumo doméstico de
produtos químicos e derivados entre janeiro e dezembro de
2011, em relação a 2010, o transporte
destes materiais não acompanhou
exatamente a mesma evolução percentual e a explicação se concentra na
forte concorrência imposta ao setor
pelas importações. Segundo a Associação Brasileira da Indústria Química – Abiquim, a demanda por produtos químicos teve uma elasticidade
de quase três vezes o PIB em 2011.
Fontes da entidade, cujos associados
representam 85% da produção nacional de componentes químicos e seus
derivados, avaliam que todo o incremento da demanda interna do ano
passado foi suprido por acréscimos
na parcela de importação, cujo volume subiu 24,83%, na mesma comparação. O crescimento das compras no
exterior deve-se, especialmente, à
perda de competitividade da indústria química nacional.
Sem conseguir fazer frente aos importados, a indústria local vem perdendo competitividade de forma acelerada. De janeiro a dezembro de 2011,
em relação ao mesmo período do ano
anterior, houve recuo nos índices de
produção e de vendas internas: a produção caiu 3,83% e as vendas acusaram decréscimo de 4%. De acordo com
o levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
– IBGE, a atividade de Combustíveis e
Lubrificantes representou apenas a sétima maior contribuição à taxa global
de crescimento das operações de varejo em 2011, com variação acumulada
de 1,6% em 2011.

nhando a demanda e o crescimento
econômico do país”, resume.
Para a categoria de transporte de
produtos químicos e perigosos, a concorrência de outros modais, como ferroviário e a cabotagem, é muito mais
acirrada e nitidamente percebida pelo
executivo da Cavalinho. “Neste nicho
de transporte, o crescimento da participação de outros modais é muito
maior que o rodoviário, pelas distâncias a serem percorridas”, relata constata Ossani, que administra uma frota
de 738 caminhões, todos próprios, que
se revezam em quatro filiais brasileiras
para atender as regiões Sul – onde está
a matriz, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, além do Mercosul.

nsão
OTIMISMO – “Para nós 2011, foi um
ano relativamente bom, com expansão
operacional na ordem de 6%”, resume
Paulo Ricardo Ossani, diretor da empresa gaúcha Transportes Cavalinho,
que completará 30 anos de atividades
em 2012 e tem em seu currículo os
maiores fabricantes e fornecedores de
produtos químicos e petroquímicos e
refrigerantes do país. Para o empresário, o crescimento só não se revelou superior frente às dificuldades que o setor de transportes encontrou, ao longo
do ano passado, nos repasses de aumentos. O faturamento da companhia
cresceu 9,11% em 2011, chegando aos
R$ 146,9 milhões.
Ossani comenta que a renovação
anual de parte da frota passou a integrar cláusulas contratuais de prestação
de serviços: “ A medida faz parte da
política de renovação da empresa, que
exige que os caminhões com mais de
oito anos de uso sejam substituídos”,
explica o dirigente. Para este ano, por
enquanto, Ossani prefere adotar uma
postura cautelar quanto a novos investimentos: “Estamos apenas acompaMontagem sobre fotos: Divulgação

AMPLIAÇÃO GARANTIDA – Especializada no transporte de alimentos,
autopeças, produtos de higiene e beleza e forte no ramo de transporte petroquímico, a Rápido 900 percebeu, em
paralelo à demanda aquecida, uma
acirradíssima concorrência ao longo
de 2011, que trouxe no contrapeso a
disputa de preços de fretes e a alta de
custos de manutenção por conta das
condições das rodovias. Tradicional no
ramo de movimentação de produtos
perigosos pela adoção de soluções customizadas de acordo com as necessi-

André Ferreira, da Rápido 900: ano frutífero

dades do cliente e pela expertise logística, a companhia conseguiu um bom
desempenho no período, transportando 1,3 milhão de toneladas, frente ao 1
milhão de toneladas de 2010.
André Ferreira, diretor da transportadora, diz que o faturamento teve um
crescimento em torno de 15%, se comparados os dois períodos. O executivo
adianta que a transportadora, que tem
610 caminhões próprios e 400 agregados, continuará crescendo em 2012: “Estamos trabalhando no início da construção das instalações de nossa nova sede
na cidade de Guarulhos, em SP. Também devemos ampliar a frota e investir
em tecnologia e terminais”, revela, para reforçar a atual estrutura de 20 filiais
no pais, que atendem as regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul.

De tanque cheio
A alta no consumo nacional de combustíveis em 2011 foi um estímulo
para os transportadores do segmento. De acordo com o Sindicom – Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes, em 2011, o volume de vendas chegou a 87,4 bilhões de litros, um
crescimento de 4,6% em relação a 2010, quando foram comercializados
84,6 bilhões de litros. O produto mais vendido pelas associadas durante o
ano passado foi o diesel, com 43 bilhões de litros, seguido da gasolina com
26,3 bilhões de litros e do etanol hidratado, com 6,4 bilhões de litros. A
gasolina foi o combustível que apresentou maior crescimento durante
esse ano, 19% em relação a 2010.

Ossani, da Cavalinho: cautela para 2012
FROTA&Cia - Março 2012 -
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transporte de autopeças

A todo vapor
Transportadoras de componentes automotivos lucraram
com a movimentação de 2011 e projetam repetir a dose de bons
resultados em 2012 com investimentos em ativos e pessoal

Marcelo Moscardi

Por Bruno Aurélio

Mercado de autopeças:
setor faturou 4,3%
a mais em 2011
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A

aposta na aquisição antecipada de veículos comerciais, em
consequência da nova legislação de emissões de poluentes, Proconve P7, a alta concorrência entre as montatoras, o grande estímulo e aposta na
aquisição de novos veículos com motorização Euro V gerou um recorde na
produção nacional de veículos, segundo dados da Anfavea. Segundo a entidade, foram produzidos 3,4 milhões de
veículos em 2011, um pequeno acréscimo de 0,7% se comparado ao ano de
2010. Fluindo junto a esta corrente, o
Sindipeças, que reúne a indústria de
componentes para veículos, estima
(dados oficiais ainda não foram divulgados) um faturamento de 90,08 bilhões para o ano que se passou, uma alta de 4,3% se comparado aos números
de 2010.
Para a transportadora MRT Transporte, que além de transportar produtos automotivos presta serviços logísticos nos segmentos de vestuário, cosméticos, farmacêuticos e de tecnologia,
o ano de 2011 teve saldo positivo. Em
todo o período, a empresa realizou 950
mil entregas nos diversos segmentos e
faturou R$ 100 milhões, número 17%
acima do registrado em 2010. O setor
automotivo respondeu por 10% de todo o faturamento da empresa. “Tivemos crescimento neste setor, devido ao
reconhecimento do mercado em relação à qualidade do serviço prestado e
o aumento da demanda, correspondente ao grande crescimento do mercado automotivo”, afirmou Odair Bernardi, gerente nacional de vendas.
A empresa, que opera nas regiões
Sul e Sudeste, possui 20 centros de distribuição, 229 veículos próprios e 250
agregados. Durante o ano, alguns veículos em transferência foram renovados, mas não houve a opção entre caminhões com motorização Euro V, que
serão exigidos por lei a partir de primeiro de abril. Entre suas dificuldades

DIFICULDADES

- Seguindo a corrente do setor, a empresa movimentou
900 mil toneladas de produtos, equivalente a 2,2 milhões de entregas, entre os segmentos em que atua, no ano
de 2011, o que representa um crescimento de 12,5% se comparado ao
mesmo período de 2010, quando
transportou 800 mil toneladas. “Não
nos deparamos com dificuldades ao
longo de 2011, ao contrário, tivemos
um ano muito bom em termos de resultados, com um crescimento de 17%
de nosso faturamento”, explica Lauro
Felipe Megale, diretor de marketing
da Atlas Translog.
A companhia, que possui 385 cami-

Montagem sobre fotos: Divulgação

no ano passado, a MTR teve dificuldades em contratar, preparar e reter mãode-obra.
Como estratégia para 2012, a empresa procura oferecer serviços logísticos, soluções customizadas e personalizadas. “Estamos projetando, para o
segmento automotivo, um crescimento lucrativo de 15%”, planeja
O mesmo resultado positivo contemplou a Atlas Translog, transportadora que atua nos segmentos de eletroeletrônico, informática, farmacêutica, confecções, autopeças e outros.
Com o lucro de R$ 548 milhões em
2011, A empresa aumentou em 17%
seu faturamento, contra R$ 470 milhões arrecadados em 2010.

Bernardi, da MTR: segmento automotivo representa 10% das operações

nhões próprios e cerca de 1460 veículos
agregados, investiu R$ 13,3 milhões na
aquisição de 125 veículos, entre leves,
pesados e semirreboques. “Pretendemos investir em veículos com motorização Euro V em 2012”, afirma Lauro.
“Para 2-2012, projetamos um crescimento de 15% em nosso faturamento
para 2012”, relata Megale. O executivo
ainda enfatiza que continuará investindo em estrutura de armazéns, frota, capacitação pessoal e tecnologia de informação. Além disso, pretende dar um
foco especial para a divisão de transporte aéreo e logística, que apresentam
um grande potencial de crescimento,
para o transporte de cargas.
Outra empresa que vivenciou um
bom momento em 2011 é a Ceva Logistics, que atua nos setores de autopeças, tecnologia, indústria de base e maquinários,
energia e varejo &
bens de consumo. A
companhia revelou
que ainda não possui
os números fechados
de 2011, porém antecipa que os resultaCeva: 60%dos lucros
provenientes do setor
automotivo

dos foram muito bons, em todos os
segmentos que atua. Além disso, a Ceva frisou que aproximadamente 60%
de seu lucro gerado em 2011 foi proveniente do setor automotivo. Em relação a 2010, a empresa transportou uma
tonelagem 15% maior em 2011.

SUSTENTABILIDADE - Neste período, a frota (própria e terceirizada) foi
ampliada em 80 unidades, para atender novas operações com frota dedicada. Para 2012, por conta da nova legislação que estabelece que todos os novos caminhões produzidos atendam
ao padrão P-7, parte da frota começará
a ser renovada conforme prevê no nosso plano de sustentabilidade para a
Ceva Ground iniciado em 2009.
Com 57 veículos próprios e 961
agregados, a companhia não antecipou a compra de caminhões Euro III,
uma vez que acredita que os novos caminhões com motorização Euro V trarão uma melhoria substancial na qualidade do ar e serão mais eficientes do
ponto de vista energético, gastando
menos combustível e gerando mais
energia. “Até 2015, 90% de nossa frota
será dedicada no padrão P-7, segundo
nossa meta de plano de sustentabilidade”, revelou a Ceva Logistics.
FROTA&Cia - Março 2012 -
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CHEGOU

SHELL
EVOLUX
DIESEL
ECONOMIA
E DESEMPENHO
RODAM JUNTOS

Shell Evolux Diesel foi especialmente desenvolvido para manter a eficiência operacional
dos veículos, proporcionando a você um maior retorno dos seus investimentos. Só Shell Evolux
gera uma economia de até 3% no consumo, além de oferecer mais limpeza, proteção
e desempenho*. Disponível nas versões S-50, S-500 e S-1800. Conheça também o Shell Evolux
Arla 32, para os veículos com tecnologia SCR. O único com a garantia de qualidade Shell.
Abasteça sua frota com a economia e os benefícios da linha Shell Evolux Diesel.

A marca Shell é licenciada para Raízen, uma joint venture entre Shell e Cosan. *Resultado obtido em testes realizados
em motores a diesel de caminhões e ônibus em comparação ao diesel comum, podendo variar com o tipo de veículo.

transportes sensíveis

Nas ondas da TV
Impulsionado pelas demandas crescentes do setor de informática as isenções fiscais de IPI para
alguns produtos, o transporte de componentes eletroeletrônicos conseguiu virar 2011 com sucesso

Marcelo Moscardi

Por Sônia Crespo

Aumento nas
vendas reforça
operações de transporte

O

ano de 2011 emanou bom
magnetismo comercial do
setor de eletroeletrônicos,
que foi beneficiado pela alta procura
de componentes de informática e pela
volta da isenção de IPI para a linha
branca de eletrodomésticos. O reflexo
disso nas operações de transporte de
cargas resultou bastante positivo. De
acordo com a Associação Brasileira da
Indústria Elétrica e Eletrônica – ABINEE o faturamento do setor em 2011
cresceu pouco mais que 8% na comparação com 2010, totalizando R$ 134 bilhões. Mesmo com o indicador expres-
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sivo, o presidente da entidade, Humberto Barbato, salientou que este índice “frustrou as expectativas iniciais,
que previam um crescimento de
13%”. Esse desapontamento está diretamente ligado à invasão de itens eletrônicos importados, que prejudicam
a produção nacional. O setor fechou
sua balança comercial, no período em
análise, com um déficit de mais de
US$ 32 bilhões – com crescimento de
18% em relação ao ano passado: as
importações atingiram US$ 40 bilhões
e as exportações não ultrapassaram os
US$ 8 bilhões.

PREÇOS

DEFASADOS – Daniel de

Oliveira, diretor Comercial da transportadora ALN Integração e Logística,
especializada em entregas de eletrônicos e cargas fracionadas em geral, diz
que a maior dificuldade econômica enfrentada ao longo de 2011 foi alinhar
preços praticados aos custos operacionais: “Com o crescimento da demanda
de mercado tivemos que criar alternativas para preservar nossa estratégia ousada de entrega, mantendo-nos competitivos nesse segmento”, destaca, salientando a importância dos prazos e
da alta qualidade exigida no manuseio
e na entrega desses produtos. A ALN
teve um crescimento expressivo no último ano, saindo do montante de 144,2
mil volumes transportados em 2010
para 380,4 mil em 2011. A empresa fechou com receita bruta anual de R$ 7,1
milhões. “Em relação ao ano anterior,
tivemos o crescimento de 121%”, aponta o diretor. Com matriz em Curitiba
(PR), A ALN iniciou suas atividades
em 1999 e hoje atende as regiões Sul e
Sudeste do país.
Daniel explica que o crescimento
operacional de 2011 exigiu uma ampliação na estrutura geral da empresa. “Em
2010 a ALN passou a integrar a holding
de empresas do grupo Atual Card do
Brasil, companhia que efetuou investimentos na estrutura física (novos armazéns) e expansão do quadro de colaboradores”, detalha. O executivo acredita
no fortalecimento permanente do transporte rodoviário de cargas. “Na minha

visão, o meio possui uma dinâmica diferente dos outros modais, haja visto a
relação custo/benefício para o cliente e
as várias opções de prestadores de serviço deste modal”, avalia.

imprescindível para esta modalidade
de entregas, explica a executiva. A
Overfast opera com 17 veículos para
efetuar entregas no estado de São
Paulo.

Mais componentes
Com o crescimento da comercialização de produtos pessoais
como tablets e smartphones,

URBANO – As restrições de
circulação em grandes centros urbanos
é um dos maiores dificultadores nas
operações do segmento, explica Gustavo Paiva, diretor da Meridional Cargas, relatando que entregas de difícil
acesso comprometem o percurso. Mas
nem entraves desse gênero nublaram
os resultados da empresa em 2011: a
transportadora registrou expansão de
22% no volume de carga fracionada
movimentada – onde os eletrônicos
têm
participação
significativa.
A Meridional opera atualmente com
frota de 150 caminhões e tem nove filiais no país para dar suporte ao atendimento nas regiões Sul e Sudeste do
Brasil. “As demandas exigiram que renovássemos 30% de nossa frota, que
hoje circula com idade média de 2
anos”, regozija-se o dirigente.
Para Terezinha Bento, responsável
pelo departamento comercial da
Overfast Transportes e Logística, que
também registrou evolução nas operações de eletroeletrônicos em 2011 –
embora não divulgue os índices de
crescimento, a falta de motoristas profissionais no mercado começa a preocupar o setor. Condutor capacitado é

INCERTEZAS – Com um olho voltado
para os acontecimentos externos e outro nas condições internas do país, as
empresas do setor eletroeletrônico prevêem um cenário de incertezas para o
próximo ano. Seus representantes defendem a necessidade de ações do governo para solucionar as barreiras à
competitividade e impedir a continuidade do processo de desindustrialização. Segundo dados da ABINEE, em
2012, o setor deverá crescer 13%, atingindo um faturamento de R$ 152 bilhões. Já a balança comercial deverá
continuar com déficit crescente – 17%
acima de 2011.
Para o presidente da ABINEE, as
medidas anunciadas no início de dezembro de 2011 pelo Ministro da Fazenda, Guido Mantega, para estimular a economia do país diante da crise
internacional, são insuficientes para
fortalecer o segmento e atingem somente bens de consumo, especialmente, os produtos de linha branca. “O
governo parece que não se sensibilizou com os números apresentados pela entidade, que demonstram os danos que a indústria de BK (bens de capital) e de infraestrutura de telecomunicações vêm sofrendo face à

Divulgação

CAOS

Meridional:
demanda exigiu renovação
de 30% da frota

além dos produtos eletrônicos domésticos, principalmente TVs digitais e paineis LCD aplicados em
produtos da linha branca, o ano
de 2012 traz enormes oportunidades para a indústria de componentes no Brasil. É preciso considerar, também, o mercado de
computadores, que continua forte, e o mercado automotivo, que
cada vez mais incorpora produtos
eletrônicos. “O mercado interno
brasileiro, portanto, será um bom
atrativo às empresas em diversos
segmentos, como o de alta tecnologia, com a demanda de sofisticados componentes semicondutores, memórias, controladores, storage, smartcards, aplicações em
RFID, entre outros produtos”, antecipa o diretor de Componentes
da ABNEE, Rogério Nunes.

concorrência desleal dos fabricantes
asiáticos", alerta Barbato.

FLUXO INTENSO – Mesmo com fluxos de carga cada vez mais intensos,
Daniel Oliveira, da ALN, diz que para
2012 a transportadora priorizará investimentos em planos operacionais
mais estratégicos: Queremos manter a
estrutura física da empresa sem muitos investimentos, todavia, otimizar as
rotas nas quais desenvolvemos o
transporte rodoviário, dando ênfase
também para a carga de retorno e, com
isso, melhorarmos a rentabilidade das
linhas”, resume.
FROTA&Cia - Março 2012 -
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cargas expressas

Quanto mais
ráp do, melhor
Setor de e-commerce está em franca ascensão. Há 10 anos
faturava R$ 549 milhões e hoje está quase na casa de
R$ 20 bilhões. Com isso, as transportadoras precisam
se adequar na mesma velocidade de uma compra online
Por Carlos Eduardo Biagini

O

comércio eletrônico (e-commerce) é um dos segmentos
de mercado que mais cresce
nos últimos anos. Essa prodigiosa pizza tem sido servida como banquete para as transportadoras que atuam na entrega de cargas expressas ou couriers e
que também atuam no modal rodoviário e aéreo. Até o fechamento desta edição, a e-bit, empresa especializada em
informações do e-commerce, não havia
divulgado o balanço de 2011, mas a entidade esperava um faturamento de R$
18,7 bilhões das 4.700 lojas conveniadas que participam de sua pesquisa. Se
esse número for atingido, representará
alta de 26% em relação a 2010, quando
o setor faturou R$ 14,8 bilhões.
Para se ter ideia da pujança do comércio eletrônico, em 2001, o faturamento foi de R$ 549 milhões. Apenas
dois anos depois, a cifra atingiu a casa do bilhão. Em 2006, o volume chegou a R$ 4,4 bilhões. Só o volume de
R$ 8,4 bilhões registrado no primeiro
semestre de 2011, superou o ano inteiro de 2008.
Ponto positivo, também, para os
investimentos das transportadoras
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que reduziram a taxa de atrasos de
17% em 2010 para 13% em 2011.
Em 2012, o segmento começou
“pegando fogo”. Em janeiro, foi faturado R$ 1,05 bilhão, valor 32% maior
do que o alcançado no mesmo período em 2011. A e-bit tem uma expectativa de que o setor como um todo
cresça 25% em 2012.

EXPANSÃO

DE NEGÓCIOS - De
olho nesses números, o Grupo Tegma
(SP), tradicional transportadora de
“veículos zero Km”, abocanhou a também paulista Direct Express, em 2011, e
não se arrepende. De acordo com Gennaro Oddone, diretor presidente da
Tegma, durante os nove primeiros meses de 2011, balanço divulgado até o fechamento desta edição, a empresa registrou um crescimento de 28,8% ante o
faturamento do mesmo período de
2010. “Em 2011, foram entregues 12 milhões de pacotes, um aumento de 35%
em relação a 2010. De um modo geral, o
ano de 2011 foi bom, refletindo a melhora dos indicadores econômicos e a
elevada confiança do consumidor”,
afirma.

Gennaro Oddone, da Tegma: ano bom

Para comprovar ainda mais como o
mercado está aquecido, Oddone informa que foram comprados 115 equipamentos próprios para a distribuição de
encomendas expressas em regiões com
elevada densidade demográfica. Por
outro lado, o executivo não fez compras antecipadas de modelos Euro III,
para aproveitar os preços menores do
que os produtos Euro V.
Para 2012, os planos da Tegma continuam positivos. Em janeiro, a empresa adquiriu outra companhia do setor, a
LTD Transportes, especializada na dis-

Fotos: Divulgação

Direct Express entregou
12 milhões de pacotes
em 2011, alta de 35%
em relação a 2010

O balanço da quantidade de carga
transportada também aumentou. Em
2011, a JadLog transferiu 6,16 milhões
de toneladas; em 2010 foram 4,63 milhões de t. Para dar conta da demanda,
a empresa adquiriu 10 caminhões
Mercedes-Benz. Foram compras dentro do previsto e não antecipação para
aproveitar os preços Euro III.
Hudson mantém a perspectiva po-

I NADIMPLÊNCIA - Sediada em
Guarulhos (SP), a Kenya S/A Transporte e Logística seguiu a mesma
onda e registrou crescimento em
2011. Tanto no desempenho operacional quanto no faturamento, a empresa teve um acréscimo de 3% em
comparação a 2010. No ano passado,
a receita chegou a R$ 137 milhões.
“Mesmo com o resultado favorável,
sofremos em 2011 com a inadimplência”, revela Franco Tegon, presidente da Kenya.
A empresa ampliou a frota em mais
30 unidades, com caminhões semirreboques leves, médios e pesados. Com
o lote, diferentemente das concorrentes Total e JadLog, a companhia fez
antecipação de compra de modelos
Euro III. “Antecipamos por questões
comerciais acertadas com o fabricante”, resume Tegon. Para 2012, a expectativa é ainda maior. “Pretendemos
crescer em pelo menos 15%”, antecipa
o presidente da Kenya.
Marcelo Moscardi

tribuição B2C, que traz à empresa uma
nova experiência no setor e a oportunidade de expandir a atuação no mercado de logística fracionada. “Queremos
expandir a nossa atuação em segmentos de alto valor agregado, como o ecommerce, por meio da oferta de soluções logísticas integradas, que abrangem operações de armazenagem, gestão de estoque e distribuição”, conclui.

sitiva para o exercício de 2012. “Esperamos elevar em 22% o faturamento.
Além de incrementar em mais ou menos a mesma proporção o volume de
cargas transportadas”, planeja. A JadLog
atualmente possui 6 filiais e 480 franquias e espera alcançar as 500 unidades franqueadas até dezembro de 2012.

GRANDE

EXPECTATIVA - Na opinião de Ronan Hudson, diretor Comercial da JadLog, o mercado promissor de 2011 não provocou dificuldades
econômicas ao longo do ano para a
empresa. O segmento de e-commerce
representou 19% do faturamento da
empresa. “No total, a JadLog faturou
R$ 264 milhões em 2011, valor 28,4%
maior do que o resultado de 2010, que
foi de R$ 205,3 milhões. Estamos vivenciando altas de faturamento, já que
em 2010 crescemos 39% em comparação a 2009”, afirma.

Ronan Hudson, da Jadlog: expectativa de expandir o faturamento em 22% este ano
FROTA&Cia - Março 2012 -
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Ronan Hudson, da Jadlog: expectativa de expandir o faturamento em 22% este ano
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transporte siderúrgico

evidenciar essa realidade”, afirma
Marco Polo de Mello Lopes, presidente
do instituto. Nem tudo está perdido.
Lopes prevê que em 2012, o consumo
aparente de produtos siderúrgicos chegue a 26,7 milhões de toneladas, aumento de 6,9% em comparação a 2011.

Tempos difíceis
Apesar do recorde de produção histórico de 35,2 milhões de
toneladas de aço bruto, o setor viveu um ano de obstáculos.
Houve quedas nas importações e no consumo aparente

EQUAÇÃO DO PERDE E GANHA -

Por Carlos Eduardo Biagini

O

aparente foi de 25 milhões de toneladas, uma retração de 4,2% em relação
a 2010. Por outro lado, as vendas internas cresceram 3,4%, com registro de
21,4 milhões de toneladas. As exportações brasileiras de produtos de aço no
período foram de 10,8 milhões de toneladas, alta de 20,7%.
“Com relação às dificuldades do setor, no ano passado, podemos ressaltar
a perda da competitividade, com destaque para a elevada carga e a acumulatividade do sistema tributário. A excessiva apreciação do real acaba por
Fotos: Divulgação

ano de 2011 foi considerado
difícil para a indústria do aço
brasileira, mesmo tendo sido
registrado o recorde de produção, com
35,2 milhões de toneladas de aço bruto. De acordo com o Instituto Aço Brasil, o país viveu o aprofundamento da
desindustrialização provocada pelo
aumento das importações diretas e indiretas de aço.
Houve queda
de 35,9% nas
importações.
O
consumo

Marco Polo de Mello
(no destaque):
produção de aço
será de 26,7 milhões
de t, em 2012
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A Inicial Transportes, de Sorocaba
(SP), transportou menos quantidade
de carga no segmento em 2011, mas faturou mais no final das contas, no balanço geral de suas operações. A empresa transferiu 84 mil toneladas de
cargas ao longo de 2011. Já em 2010, o
volume chegou a 108 mil toneladas.
No comparativo dos exercícios são
quase 25 mil toneladas de carga a menos. “O volume transportado acaba
variando pela diversidade de materiais transportados”, explica o gerente
Paulo Melchior. Com a cifra de R$ 28
milhões de faturamento, a empresa
elevou em 160% sua receita bruta com
relação a 2010. “Fazendo um balanço
do ano passado, nossas maiores dificuldades continuam sendo os custos
operacionais como valores de pedágios, diesel e impostos”, completa.
Apesar dos obstáculos, a empresa ampliou a frota com 31 equipamentos.
Sem divulgar números, Edson
Mantoani, presidente da Dallogis Logística (SP), informa que, em 2011, registrou um considerável aumento de
carga transportada. Mas, por outro lado, houve um fracionamento maior
das mercadorias, devido à circulação
de veículos pequenos dentro da Grande SP, por conta das restrições.
“Diante desse cenário, somos obrigados a utilizar mais veículos para a
mesma tonelagem, o que agride nossa
rentabilidade. A atual tarifa não atende a necessidade orçamentária para
manter os níveis de qualidade e mercadológicos das entregas aos destinatários”, afirma.

Pés no chão

Divulgação

transporte de calçados

Couto da Silva,
da Vitória:
crescimento de
24,8% no
faturamento

Pulverizada, a operação de transporte de calçados teve incremento
operacional em 2011, impulsionado pelo consumo. Esse ano, a meta
é estudar novas frentes de atuação, para elevar a produtividade
Por Bruno Aurélio

A

Marcelo Moscardi

o contrário da maneira como evoluiu o mercado de
calçados no ano retrasado,
em 2011 o setor produtivo freou seu
desempenho, retraindo assim as operações de transporte. Segundo levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística), a produção de calçados sofreu uma
queda de 11% no período,
ainda que tenha vivenciado
um incremento de 3,6% nas
vendas dos produtos. De
acordo com dados da Abicalçados (Associação Brasileira
das Indústrias de Calçados),
foram produzidos 814 milhões de pares ao longo do
ano passado. A retração fabril afetou de maneira mais
acentuada as exportações do
setor, que decresceram 21%
em volume ao longo do ano
passado. Para as transportadoras que atuam no setor, no
entanto, o ano foi bastante
satisfatório.
“Este segmento é bastante
pulverizado, existem inúmeras empresas que operam no
setor”, explica Urubatan Helou, presidente da Braspress.
Cerca de 8% das operações da
transportadora, diz o executivo, são focadas no produto. A

segmento, fechou o ano de 2010 com
faturamento de R$ 35 milhões, um
acréscimo de 24,8% em relação a 2010,
companhia registrou aumento de
quando faturou R$ 26 milhões. “So16,4% em tonelagem de cargas nas
mos uma empresa que atua há 13 anos
operações de 2011.
no mercado brasileiro. Nosso crescimento é em virtude do bom trabalho
EXPANSÃO REGIONAL – A Vitória
realizado e o reconhecimento de nosProvedora Logística, com sede em
sos clientes, tanto os novos quanto os
Porto Alegre (RS), outra transportadoantigos”, explica João Jorge Couto da
ra que se destaca pelas operações no
Silva, diretor geral.
Antes atuante apenas no
Rio Grande do Sul e região meSetor tem um
tropolitana, a empresa modifi2011 satisfatório
e boas perspectivas
cou sua estratégia e há cerca de
comerciais para 2012
três anos ampliou sua atuação
ao Centro Oeste e Norte do
Brasil. Só em 2011, a Vitória
Provedora Logística transportou aproximadamente 240 milhões de pares. “Para 2012, pretendemos aumentar em 30%
esse número. Para isso a empresa investiu R$ 5 milhões na
renovação de frota e esta abrindo novas frentes de captação”,
relata João Silva. O executivo
não adquiriu até o momento caminhões com motorização Euro
V, uma vez que não acredita
que o território nacional dispõe
de combustível do Diesel S-50
suficiente para o abastecimento
da nova frota. “Além disso, para cada 10 caminhões que adquiro, ganho um, se comparado
ao valor dos veículos Euro V”,
finaliza o executivo.
FROTA&Cia - Março 2012 -
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transporte de contêineres

Alta rotatividade
Comércio exterior intenso garante crescimento entre 12% e 20%
nas operações de transporte rodoviário de carga conteinerizada
Por Sônia Crespo

C

ção – nem a Associação Brasileira dos
Terminais de Contêineres de Uso Público Abratec) com tampouco a Câmara Brasileira de Contêineres (CBC) fecharam seus balanços de 2011, a estimativa de expansão do setor oscila en-

Montagem sobre fotos: Divulgação

om o comércio exterior em alta a carga conteinerizada conseguiu, em 2011, levantar os
ânimos dos empresários que operam
nesse segmento. Mesmo sem volumes
oficiais de crescimento na movimenta-

tre 8% e 10% e deverá ultrapassar, com
folga, a marca de 5 milhões de contêineres no período. Em 2010, a movimentação nacional de contêineres acumulou 4,8 milhões de unidades.
A empresa Santos Brasil, por exemplo – empresa responsável por cerca
de 20% das operações brasileiras de
contêineres, em 2011 movimentou nos
três terminais que administra (Tecon
Santos/SP, Tecon Imbituba/SC e Tecon Vila do Conde/PA) 1,52 milhão de
TEUs (contêiner de 20 pés), volume
6,7% superior sobre o resultado de

No ano passado as
operações com
contêineres no país
ultrapassaram a marca
de 5 milhões de TEUs
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2010. Para 2012, a previsão da companhia é superar a marca de 1, 63 milhão
de TEUs.

Balança comercial favorável
No acumulado janeiro-dezembro de 2011, as

LOGÍSTICA

ÁGIL – Para Fábio Zanzini Cury, diretor de operações da
transportadora Hipercom Terminais –
Contêineres, o volume de TEUs movimentados pela frota de caminhões da
empresa em 2011 aumentou 10% em
relação ao ano anterior. “Nosso faturamento cresceu 4%, chegando aos R$ 50
milhões”, adianta. O executivo lamenta apenas que, com a alta demanda pelo transporte, o valor de remuneração
do frete ficou abaixo do desejável.
Com 66 caminhões próprios e 100
agregados, a Hipercom coordena todas as etapas da cadeia logística do
transporte de contêineres, através de
estrutura própria. “Oferecemos uma
operação logística ágil, eficiente e integrada”, especifica Cury. A área de ação
da empresa, que tem quatro filiais, se
concentra basicamente em portos da
região Sudeste do país.
Cury comenta que para 2012 a empresa reserva um investimento de R$
20 milhões para a compra de cavalos
mecânicos e semirreboques – ainda a
definir –, além da ampliação das instalações dos terminais da empresa.

OPERAÇÕES

DEDICADAS – Na

Brasilmaxi, que há 23 anos é especializada no transporte, distribuição e lotação de cofres de cargas para os segmentos automotivo, alimentício, químico, de eletrodomésticos e eletroeletrônico, houve um crescimento de 12%
no volume de viagens ao longo de
2011. Segundo informações divulgadas pela empresa, a retração das via-

exportações brasileiras apresentaram valor recorde de US$ 256 bilhões, um crescimento de 26,8%
sobre igual período de 2010. As importações somaram recorde de US$ 226 bilhões, com aumento
de 24,5% sobre o mesmo período anterior. O su-

Exportações batem
recorde em 2011

perávit comercial no acumulado do ano totalizou US$ 29,790 bilhões, valor
47,8% superior ao registrado em 2010 (US$ 20,155 bilhões).

gens de contêineres via cabotagem
surpreendeu, uma vez que a expectativa era de que o transporte marítimo
pela costa crescesse vigorosamente em
2011. Ainda assim, o faturamento da
Brasilmaxi superou em 4% a cifra de
2010, chegando a R$ 79,1 milhões.
As operações dedicadas da empresa, umas das especialidades desenvolvidas ao longo de mais de duas décadas no segmento, exigiram a compra
de 23 trucks e 8 conjuntos de cavalo/carreta baú ainda em 2011, ampliando a frota para 166 caminhões
próprios, além dos 132 agregados.
Para os dirigentes da companhia,
que dispõe de terminal rodoferroviário de contêineres, o transporte rodoviário de cargas, por enquanto, não está perdendo negócios para outros modais, como a própria cabotagem e o
transporte ferroviário.
Para 2012, os planos da Brasimaxi

são crescer 15% no faturamento com a
ampliação de participação no mercado de transporte de contêineres de
importação e exportação, cujas operações estão atualmente concentradas
na região Sudeste do País ( RJ, SP e
ES), com entregas programadas para
todo o país.

CARGA

VALIOSA – Um desempenho operacional superior em 21% e
uma receita bruta de R$ 23,4 milhões –
16% maior que em 2010, foram registrados pela paranaense BBC Transportes, também especialista em transporte de contêineres, ao longo do ano
passado. Para atender a esse crescimento, a empresa teve de ampliar a
frota de veículos, comprando nove cavalos mecânicos, 12 semirreboques
porta-contêineres e 19 semirreboques
baú, totalizando atualmente 128 caminhões. Pelo alto valor agregado e pelo
acondicionamento invisível, as cargas
conteinerizadas acabam chamado a
atenção dos inimigos do alheio e para
Felix Odair Budel, Sócio Administrador da BBC Transportes, o roubo de
cargas neste segmento começa a preocupar o setor. Para este ano, a BBC pretende expandir as atuais áreas para armazenagem e movimentação de cargas conteinerizadas, concentradas nas
suas quatro filiais – Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Bahia.
FROTA&Cia - Março 2012 -
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transporte farmacêutico

2011, totalizando vendas de R$ 8,8 bilhões, ou 41,4% a mais que os R$ 6,2 bilhões comercializados em 2010. No período, a venda de caixas de medicamentos genéricos saltou de R$ 438,7
milhões em 2010 para R$ 583,2 milhões
no ano passado.

Marcelo Moscardi

Vendas de genéricos
saltaram de R$ 438,7
milhões em 2010 para
R$ 583,2 milhões no
ano passado

CRISE

transporte para o setor comprovam os
números de crescimento nas vendas, como as registradas pela transportadora
Ativa Logística, que tem atuação expressiva no segmento. O diretor Newton Tosim relata que a empresa registrou uma redução de 5% na tonelagem
movimentada em 2010, porém um aumento de 9% no peso médio por conhecimento. “Faturamos R$ 105 milhões
em 2011, com crescimento de 12% em
relação a 2010”, adianta. Tosim observa
que, face a crise mundial, o planejamento de expansão para 2011 ficou um pouco distorcido. “A expectativa era de que
acontecesse um crescimento superior, o
que não se concretizou”, revela. A Ativa
Logística opera com frota de 500 veículos – 45% próprios, em todo o país, com
ênfase nas regiões Sul e Sudeste.
Tosim diz que as expectativas da
empresa para este ano estão mais definidas. “Estamos com planejamento de
ampliar nossas operações para o estado
de Goiás, onde devem ser criadas três
novas filiais para atender a demanda
da região, adianta”.

Na dose certa
Aumento significativo no consumo de produtos farmacêuticos
em 2011, principalmente de medicamentos genéricos, produzem
efeitos positivos nas operações de transporte para o setor

M
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de Produtos Farmacêuticos do Estado
de São Paulo, por exemplo – que representa as empresas do maior mercado
do país, avalia que o setor farmacêutico
brasileiro comercializou 2,3 milhões de
unidades, que resultou em um faturamento de R$ 43 bilhões em 2011, cifra
20% superior aos RS 36,2 bilhões registrados em 2010. Foram comercializados
2,3 bilhões de caixas de medicamentos,
ou 13% a mais que as 2 bilhões de unidades comercializadas em 2010. A venda de remédios genéricos teve uma boa
representatividade ao longo do ano de

Divulgação

Por Sônia Crespo

antendo a tradicional alta
do segmento, a comercialização doméstica de artigos
Farmacêuticos e Cosméticos teve um
incremento de 9,7% ao longo de 2011,
de acordo com a pesquisa do IBGE, o
que garantiu ao transportador da área
um resultado positivo no período.
A produção de remédios não possui
entidade específica que avalie a evolução do setor no país, mas alguns indicadores específicos demonstram o crescimento no consumo desses artigos. O
Sindusfarma – Sindicato da Indústria

MUNDIAL - As operações de

Tosim, da Ativa:
ofensiva em
Goiás
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PANORAMA

A transportadora TNT inaugurou um novo terminal em Salvador, na BR 324. A filial possui 12.000 m2 de área útil com terminal de 3.300 m2 que pode operar 36 veículos pesados e leves
simultaneamente.

O Brasil chegou à marca de
R$ 200 bilhões de tributos pagos, em fevereiro. O registro
foi feito pelo Impostômetro
da ACSP (Associação Comercial de São Paulo).

XX Simpósio Internacional de
Engenharia Automotiva (SIMEA
2012). A divulgação da aprovação dos artigos acontece no dia
6 de agosto. Mais informações
pelo fone (11) 5908-404
.

Menos gás
Bolso cheio
O programa ProCopa Turismo, do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), vigente até dezembro deste ano, iniciou 2012
com R$ 633 milhões em carteira.

Simea 2012
A Associação Brasileira de
Engenharia Automotiva (AEA)
abre até o próximo dia 14 de
abril, as inscrições para a entrega de artigos técnicos para o
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Bernardo Fedalto assumiu a diretoria
comercial da Volvo Caminhões para o
Brasil. O executivo, que era gerente de
vendas da linha FH, acumulará as funções
até a contratação de um novo profissional e responderá diretamente a Roger
Alm, presidente da organização para a América Latina.
José Eduardo Ramos Gonçalves é o novo diretor executivo da Abraciclo – Associação Brasileira dos Fabricantes de
Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares,
no lugar de Moacyr Alberto Paes, agora assessor da presidência da entidade.

Nova filial

Impostômetro

Vai e vem

O lucro da Petrobras caiu
5,3% em 2011. Este é o pior
resultado desde o primeiro trimestre de 2007.

Miniatura presidencial
Durante visita à tradicional
Festa Nacional da Uva, em Caxias do Sul, em fevereiro, a
presidente Dilma Roussef ganhou uma réplica do ônibus
biarticulado Mega BRT, da
Neobus, considerado o maior
ônibus do mundo.

A Guerra Implementos Rodoviários
possui novo diretor comercial. Trata-se
de Jefferson Gomes Cunha, com experiência de onze anos na Busscar Ônibus e
sete na multinacional de combustível Texaco. Ele vai reportar-se diretamente ao
CEO Walter Rauen. Cunha tem larga experiência em negociações nacionais e internacionais, com vivência em outros
países como Venezuela, Colômbia, África, Inglaterra e Alemanha.
Luiz Mesquita de Arruda Camargo é o novo CEO da fabricante de implementos Noma do Brasil. Mestre em engenharia metalúrgica, formado pela Escola Politécnica da USP
e com especialização em administração de empresas e MBA
em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, o executivo
de 52 anos possui experiência no setor de aços especiais e
autopeças, com passagens pela Aços Villares e pela metalúrgica Zen SA.
Fernando Fontes Garcia assumiu a vice-presidência de Recursos Humanos da Mercedes-Benz do Brasil. O executivo
atua há mais de 25 anos na área de RH em diversos segmentos da indústria, inclusive o setor automobilístico.

No†ícias do mundo do transporte
atualizadas em tempo real

www.frotacia.com.br
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