
E ra o ano 2000 e, em teoria, os ânimos deviam estar infla-
mados entre os executivos da finlandesa Nokia no Brasil.
Dois anos depois de ter instalado uma fábrica na Zona
Franca de Manaus, iniciavam-se as exportações da mai
or fabricante de celulares do mundo. Mas não chegavam
cumprimentos da Finlândia, e a transpiração excessiva de

seus executivos nada tinha a ver com o calor da selva. "A fábrica
era uma das menos produtivas da companhia no mundo", conta
Heraldo Castro, diretor de Relações Governamentais da Nokia
Brasil. O problema não era operacional, mas de logística.

A Nokia pôs-se a trabalhar lado a lado com a britânica Exel,
operadora logística contratada para administrar a operação na
Amazônia. O desafio era considerável. Manaus é um território
quase inacessível por terra, bem conectado por água e com um
sistema de transporte aéreo ineficiente, justo o que a Nokia
mais precisava para que a fábrica de Manaus funcionasse como
um centro de produção global. Depois de inúmeras reuniões
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com a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa),
a Exel chegou a uma solução. Desde 2003, a Nokia Brasil tem
facilidades para que seus produtos entrem e saiam no Amazo-
nas quase sem burocracia. Hoje, a filial da empresa finlandesa
é a estrela exportadora do pólo industrial de Manaus por fatu-
ramento, com receita total de USS 1,73 bilhão em 2004. Com o
apoio de três aviões que a Exel colocou exclusivamente para a
companhia na região, a Nokia está na posição número 24 entre
as maiores exportadoras do Brasil e conta com 23 empresas
fornecedoras e 6 mil empregados diretos e indiretos. "Enquanto
em 2000 um produto demorava 16 dias para sair do País, hoje
o tempo entre o pedido e o despacho chega a 7 dias. Os trâmi-
tes aduaneiros levam apenas quatro horas, um luxo na Améri-
ca Latina", diz Castro.

O diretor é um dos muitos executivos convencidos de que
terceirizar os serviços de transporte, armazenamento e distribui-
ção — negócio conhecido entre os operadores logísticos como



3PL (third-party logistics)
— é um dos segredos do
sucesso da empresa fin-
landesa no Brasil. Como
indica o caso da Nokia e
da Exel em Manaus, os
serviços de um operador
logístico vão muito além
do transporte de caixas.
Os grandes deste negócio
no mundo — como DHL,
FedEx, UPS, TNT ou
Exel — sabem disso e afiam os dentes quando olham para a re-
gião. Aqui há negócio, e as cifras o demonstram: segundo estudo
do Latin America Logistics Center (Lalc), de Washington, os cus-
tos logístico e de transporte na América Latina flutuam entre 7%
e 8% do valor do produto. "Há ineficiências e tudo faz prever que

a demanda por serviços logísticos na América Latina crescerá",
diz Maria Rey, diretora executiva do Lalc. Segundo a especialis-
ta, atualmente 10% das empresas latino-americanas terceirizam
suas necessidades logísticas, proporção que deverá subir para 12%
nos próximos três anos.

RÁPIDO E FRESCO
Os fornecedores de serviços logísticos também estão de olho nas
empresas latino-americanas — grandes, médias e pequenas — por
outra razão: a proliferação de tratados comerciais na região, ten-
dência que levará cada vez mais companhias a interessar-se pelos
mercados externos. "Se um norte-americano morde uma maçã
chilena, cerca de 15% do custo dessa fruta referem-se aos gastos
de distribuição nos EUA", diz Eduardo López, diretor de Plane-
jamento e Administração para México, América Central e Região
Andina da FedEx Express. "Se uma empresa consegue diminuir
esse gasto, cresce sua capacidade para competir no exterior."

5 DE MAIO, 2005 • AMÉRICAECONOMIA 59



Na América Latina, por enquanto,
somente as grandes empresas estão re-
correndo a serviços logísticos externos.
"A tendência de contratar é impulsiona-
da pelas multinacionais que estão na re-
gião", diz Rey. Segundo estudo sobre
3PL na América Latina realizado por
John Langley, do Instituto de Tecnolo-
gia da Geórgia, pela consultoria espa-
nhola Capgemini e pela FedEx, as em-
presas dos setores automobilístico, de
produtos de consumo de massa, de ali-
mentos e bebidas, alta tecnologia, indús-
tria farmacêutica e têxtil são as que mais
recorrem a provedores externos para co-
brir suas necessidades logísticas. O interessante do estudo é que
indica os espaços em que existem oportunidades de negócio.
Uma dessas indicações é que um alto percentual dos entrevista-
dos respondeu que os provedores externos não foram capazes de
ajudá-los a melhorar seus serviços e produtos de forma contínua.
Isto significa, de acordo com o estudo, que as práticas dos for-

necedores logísticos na América Latina não se encontram em ní-
veis ótimos, e que existem brechas para empresas capazes de
melhorar seus níveis de serviço e implementar uma integração
real com seus clientes. Outro dado que mostra o potencial de
mercado é que 70% das empresas que responderam que não uti-
lizavam serviços logísticos de terceiros consideram fazê-lo no
médio prazo.

Não são poucos os exemplos de boas experiências com o uso
do 3PL. Um deles é o caso da Will & Baumer, que se dedica à
produção de velas no México. Para entrar agressivamente nos
EUA, optou por trabalhar com a FedEx, companhia que se en-
carrega de colocar seus produtos na fronteira norte-americana.
Com esse sistema, a empresa reduziu seus custos de exportação
aos EUA em 25% e incrementou seus embarques ao país em
12% em um ano. Caso semelhante é o da também mexicana
Emyco, produtora de calçados, que reduziu de oito a cinco dias
os tempos de entrega nos Estados Unidos. Ou da norte-america-
na Payless Shoes, que contratou a panamenha Logistics Services
para distribuir todos os sapatos que produz na China às 200 lo-

jas que possui na América Latina.
"Com isso, reduziu-se o tempo de entre-
ga em uma semana", diz Surse Pierpo-
int, presidente da Logistics Services,
com sede no Panamá. "Uma maior ve-
locidade na rotação do estoque é funda-
mental para crescer."

A idéia de terceirizar os serviços de
logística aponta para ganho de competi-
tividade. Por exemplo, em março passa-
do realizou-se na embaixada da Argen-
tina em Tóquio uma degustação de ali-
mentos, bebidas e vinhos argentinos da
qual participaram não somente os gran-
des da indústria como empresas peque-
nas e médias. O evento — organizado

pelo ExportAr e patrocinado pelo governo argentino — incluía
no menu espaguete, salada de verdura, nhoque, doce de leite e
marmelada com queijo argentino. Chegar com produtos frescos
depois de 96 horas de viagem foi tarefa da TNT Argentina.
"Muitas companhias médias se deram conta de que seus custos
para cruzar as fronteiras argentinas e chegar ao Japão foram 25%



menores", diz Rubén González, ge-
rente de marketing e vendas da TNT
Argentina, em Buenos Aires. "E isso
é uma vantagem frente a seus concor-
rentes na região."

Em alguns casos, o provedor ex-
terno passa a ter um papel crítico no
modelo de negócios de um fabrican-
te. É o caso da empresa de logística
UPS e do fabricante de computadores
Dell, que vende a maior parte de seus
equipamentos de forma direta ao cli-
ente. A UPS administra a distribuição
da Dell na América Latina, com ex-
ceção de México e Porto Rico. "A
Dell não incorre nos gastos que im-
plica a venda de seus produtos na re-
gião", diz Tom Page, diretor de Solu-
ções de Mercadotecnia da UPS Amé-
rica Latina, com base em Miami. "A
gente se preocupa até do serviço téc-
nico." Assim, a Dell dedica-se so-
mente a seu negócio principal: fabri-
car computadores. Outro caso é o da
multinacional American Standard, lí-
der na indústria de acessórios para
banheiro que, graças a um operador
logístico, sabe onde está a mercado-
ria que produz em Monterrey, no México, e que viaja milhares
de quilômetros até chegar nos EUA e Canadá.

Quanto ao custo-benefício que implica contratar serviços dessa
natureza, o mercado não é unânime. "A redução de custos flutua
entre 10% e 30%, dependendo do negócio, ou seja, os valores e
produtos que cada empresa comercializa", diz González, da TNT.
No que existe pleno acordo é quanto ao motivo de contratar ope-
radores logísticos.

Cada companhia deve encontrar sua resposta e decidir se quer
pagar a um terceiro para cuidar dessa parte do negócio. Grandes
empresas como as mexicanas Cemex e Grupo Modelo e a brasi-
leira Petrobras o fizeram. Agora, falta que as médias e pequenas
sigam a tendência. "O 3PL é, sem dúvida, um mecanismo-chave
para ganhar competência, sem importar o tamanho da empresa",
diz Rafael Couttolenc, CEO da DHL para a América Latina, com
base em Miami.

3PL LATINO
Os operadores logísticos multinacionais não estão sozinhos na
luta por um pedaço do bolo. Há casos como os da colombiana
Almacenar e da mexicana Estafeta, que já sabem que o negócio
traz bons dividendos. Por exemplo, Almacenar — com clientes do
porte de Pfizer, Wyeth, Bayer, Pharma, Gilette e Xerox — é a lí-
der do setor em seu país, faturou US$ 25 milhões em 2004 e cres-
ceu em taxas anuais de dois dígitos nos últimos quatro anos. Es-
tafeta também faz bonito: tem cinco aviões e mais de 40 centros
de armazenamento em todo o México. Entre as maiores do Bra-
sil aparecem Júlio Simões Transportes, Expresso Mercúrio e
Binoto.

Embora os operadores logísticos aifrmem olhar para toda a

América Latina, os mercados preferi-
dos são os de sempre: México, pela
proximidade com os Estados Unidos,
e Brasil, pelo tamanho. Entretanto,
além de Chile e Argentina, que cres-
cem em competitividade nos merca-
dos externos, somam-se os países
centro-americanos que — com a aju-
da de um operador logístico, dizem
na indústria — teriam capacidade de
chegar com força aos EUA, desde
que o tratado de livre comércio com
os países do istmo seja ratificado,
permitindo tirar vantagem de sua
proximidade com o maior mercado
do mundo.

Claro que o negócio também tem
um limite. Segundo informe da con-
sultoria brasileira Tigerlog, os custos
logísticos no mundo são próximos a
11 % do PIB mundial, mas menos de
5% desse total está terceirizado.
"Nada nos faz prever que crescerá de
forma explosiva", diz Marco Antônio
Oliveira Neves, diretor da Tigerlog,
com base em São Paulo. "Tampouco
pode-se deixar de levar em conta que
a América do Sul tem custos logísti-

cos altos em comparação ao resto do mundo." Isso, além do cres-
cimento econômico que se espera na região para os próximos
anos, poderia ser um ponto a favor para acreditar que a terceiriza-
ção seguirá crescendo.

Para isso também há que quebrar algumas barreiras culturais.
Segundo o estudo da Langley, as principais razões que muitos
alegam na América Latina para não utilizar o 3PL são o medo de
entregar o controle das operações, a incredulidade na redução de
custos e a falta de conhecimento sobre a missão de um operador
logístico.

No fim das contas, o crescimento da terceirização de serviços
logísticos na América Latina corre pela mesma via: as empresas
devem sacar lápis e papel para ver quanto é o que gastam real-
mente em logística, quão eficientes são em sua cadeia de distri-
buição e quanto desembolsam em perdas de inventário. Os ope-
radores, por sua vez, devem demonstrar na prática que sua expe-
riência, ferramentas e todos seus ativos podem transformar um
negócio ineficiente e caro em outro capaz de conquistar bons re-
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sultados.

Fonte: América Economia, n. 298, p. 58-61, 5 maio 2005.




