
Com o trânsito cada dia

pior nas grandes cida-

des, operadores logís-

ticos, indústrias e dis-

tribuidores têm de bus-

car alternativas para

continuar a atender a

cadeia de abastecimen-

to de maneira rápida e

eficiente

Cristiano Eloi

Segurança, violência e trân-
sito. Esses são alguns dos di-
versos problemas que as em-
presas da cadeia de abasteci-
mento enfrentam diariamente
para conseguir obter uma boa
operação logística de transpor-
tes nos grandes centros urba-
nos. Para driblar esses desafi-
os existentes no dia-a-dia da
operação, é necessário plane-
jar e antecipar os problemas a
fim de se poder otimizar os re-
cursos físicos e humanos que
as empresas têm, como infra-
estrutura, armazenagem, horá-
rio de trabalho e otimização do
atendimento dentro do horário
em que o cliente quer receber
a mercadoria. Tudo para que a

operação não saia prejudica-
da e não haja desabastecimen-
to nos clientes.

"O gestor de logística precisa
estar atento e montar o plane-
jamento visando efetivamente
as contingências e as variáveis
de cada local. Em São Paulo, se
a Marginal Pinheiros estiver pa-
rada, é preciso preestabelecer
um direcionamento para o mo-
torista otimizar os roteiros. Há
uma série de ferramentas, tec-
nologias embarcadas adequa-
das para a gestão de distribui-
ção, de roteirização e de comu-
nicação com o veículo, com o
motorista e com a base, e cen-
trais de acompanhamento, além
dos processos de segurança,



que são importantes e que de-
vem ser trabalhados", diz Alta-
miro Borges, especialista em
distribuição e presidente do
ABGroup Desenvolvimento de
Negócios.

Borges acredita que as cen-
trais de gestão de transporte
podem priorizar as melhores ro-
tas e caminhos, ajudar na ro-

teirização de carga e também
fazer a gestão de risco. Por
exemplo, ele "não deve entrar
em determinados bairros em
determinados horários e deve
ficar atento para perceber
quais vias foram interditadas, o
que altera toda a composição
das saídas e os horários de re-
torno dos veículos".

Trânsito intenso
O trânsito mais complexo nas

grandes cidades faz com que as
empresas de distribuição come-
cem a operar em outros horári-
os, em especial no período no-
turno. Isso gera outro problema,
que é a questão da segurança,
tanto para a loja do cliente, que
fica mais exposta, como para os
entregadores, que correm mais
riscos. "Entregar à noite é mais
tranqüilo com relação ao trânsi-
to, e nesse aspecto é o sonho de
todo distribuidor. Mas, por outro
lado, temos de ficar atentos para
a questão da violência, que tam-
bém é maior à noite. Precisamos
conciliar a entrega com as neces-
sidades do mercado, que, por
exemplo, quer receber de manhã,
porém não tão cedo que tenha
de acordar alguém e nem tão
tarde que não receba a merca-
doria por causa das restrições de
trânsito. Encontrar o meio-termo
é o grande desafio", afirma Lu-
cas Paturini, diretor de Logística
da Martin-Brower (MB).

A MB utiliza 130 caminhões
próprios com multitemperaturas
e espaço para cargas congela-



das, resfriadas e secas. Os veí-
culos podem partir de qualquer
um dos Centros de Distribuição
(CDs) localizados em Curitiba,
São Paulo e Recife, ou dos Cen-
tros de Apoio de Juiz de Fora ou
do Rio de Janeiro, tomando de-
cisões inteligentes na escolha
das rotas para poder atingir qual-
quer ponto do território nacional
no menor período de tempo. Ain-
da assim, as dificuldades decor-
rentes do tráfego intenso e as
restrições aos caminhões se en-
contram na maioria das cidades
grandes que a empresa atinge.
"A gente encontra esse tipo de
dificuldade nos calçadões de
Curitiba, no centro de Brasília e
em São Paulo. Com isso, conclui-
se que o governo não quer que
a gente estacione o caminhão ou
o cliente não pode receber a
mercadoria em determinado ho-
rário", afirma Paturini,

Para o executivo, a lei que en-
trou em vigor na cidade de São

Paulo no dia 30 de junho, e que
restringe a circulação de cami-
nhões pesados em uma área de
100 km2 das 5h às 21 h (leia
mais a respeito na página 42),
deverá se expandir para outras
cidades brasileiras e, por isso, a
saída é procurar alternativas,
como, por exemplo, cargas

agendadas, roteirização e horá-
rios alternativos de entrega.
"Com o trânsito pior a cada dia,
cidades como Belo Horizonte,
Brasília, Recife e Salvador ten-
dem a adotar essas medidas,
mas os distribuidores, operado-
res logísticos e indústrias têm de
procurar as alternativas, Além



dades de operação nos grandes centros urbanos. Ago-
ra com estoque próximo da demanda, parceria com
transportadoras especializadas, agendamento, roteiri-
zação, otimização da roteirização e frotas com carros
menores, é possível dispor de maior flexibilidade e agi-
lidade na entrega", comenta Ronaldo Barreto, diretor
de Logística da Ducoco.

A Castelo Alimentos inaugurou cinco docas em seu
CD de Jundiaí, em São Paulo, para agilizar a operação.
O novo setor de expedição da empresa, que represen-
tou um investimento de R$ 600 mil, reduziu o tempo de
entrega de produtos de quatro para duas horas. Ape-
sar do investimento, que agilizou a operação, Marcelo
Cereser, diretor-superintendente da empresa, acredita
que leis como as existentes em São Paulo podem difi-
cultar a operação e encarecer o preço do frete. "Se eu
for obrigado a operar com caminhões menores, o frete
do produto irá duplicar e os clientes atacadistas e su-
permercadistas vão querer receber os produtos na mes-
ma condição comercial, mas a indústria terá de pagar a
conta, e isso será repassado para o mercado e poderá
gerar inflação nos produtos."

Se, por um lado, as medidas anunciadas pela pre-
feitura de São Paulo pretendem melhorar o trânsito
na capital paulista, por outro, elas devem causar im-
pactos significativos para quem presta serviços de
transporte e gestão logística, como é o caso da Delta
Serviços Logísticos. Com a aprovação do decreto que
restringe a circulação de caminhões, a empresa já
prevê aumento de custos, contratação de funcionári-
os, investimento em segurança e maior tempo para
transportar volumes elevados de cargas. "Uma entre-
ga que poderia ser entregue em 40 minutos poderá
levar até 2 horas com algumas restrições. Isso tudo
faz com que os custos aumentem", afirma Pérsio de
Carvalho Júnior, superintendente comercial da Delta.

O executivo acredita que essas alterações são im-
portantes para se tentar disciplinar o transporte de
carga em São Paulo, mas uma série de adaptações
precisarão ser feitas para que as empresas se ade-
quem às medidas. Ele ressalta que a Delta, por exem-
plo, trabalha com o transporte de caixas eletrônicos e,
com as mudanças de horário para carga e descarga,
será necessário reforçar a segurança nos bancos du-
rante o período noturno. "O processo de entrega pode
ser feito até mesmo nos horários estipulados pela lei,
desde que haja condições de segurança para o trans-
portador. Abrir uma agência bancária durante a noite
é uma situação extremamente complexa", destaca
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