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Habituada ao transporte rodoviário, a Nestlé decidiu testar o uso do trem para levar matéria-
prima de São Paulo à fábrica de Montes Claros, em Minas Gerais, e mandar a produção de Leite 
Moça ao centro de distribuição em São Paulo. A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) passou a 
administrar a operação. A divisão de eletrônicos domésticos da Philips, em Manaus, no Amazonas 
também recorreu ao mercado para reestruturar a distribuição. A TNT e a Aliança foram 
contratadas para gerir partes do processo.  
 
Nestlé e Philips são dois exemplos que confirmam a tendência de terceirização de atividades 
logísticas no País, apontada por pesquisa realizada com 93 grandes empresas pelo Centro de 
Estudos em Logística  
 
(CEL) do Coppead/UFRJ. Preocupadas em reduzir custos e focar no core business para aumentar a 
competitividade, as companhias optam por prestadores de serviço e estão conseguindo bons 
resultados.  
 
Hoje, a logística consome R$ 160 bilhões por ano nas organizações brasileiras, o que representa, 
segundo o CEL, média de 7% do faturamento. Na composição de custos, o transporte é o mais 
representativo, chega a 64% do total gasto com logística. Justamente para otimizar este ponto da 
cadeia, a Nestlé escolheu o trem para o transporte de Leite Moça. Mas sem descuidar da 
eficiência.  
 
Para medir o sucesso da operação, foram avaliados a qualidade na entrega, a rastreabilidade da 
mercadoria e a capacidade de chegar ao cliente na data correta com a quantidade pedida.  
 
Confiabilidade  
 
Primeiramente, a Nestlé usou o transporte ferroviário para abastecer a fábrica, operação mais 
simples. Quando o processo passou a envolver o cliente, foi preciso diálogo. "Uma média de 200 
contêineres carregados com latas de Leite Moça passaram a ser transportados mensalmente pelos 
trilhos para São Paulo. Conseguimos mostrar confiabilidade na entrega e flexibilidade", diz o 
gerente geral intermodal da CVRD, Marcelo Spinelli.  
 
Em alguns casos, o ganho em eficiência e redução de custos - pela queda do valor do seguro da 
carga e nível de avaria - foi repassado aos clientes. "A parceria foi fundamental porque 
precisamos da disposição deles para receber o produto um pouco mais tarde", comenta o gerente 
nacional de transportes da Nestlé, Marcelo Souza.  
 
Resultado: a CVRD conseguiu reduzir a zero em roubo de carga, o índice de avaria foi para 
0,01%, os custos da operação foram reduzidos e a regularidade na entrega, mantida.  
 
Seguindo a linha da pesquisa - que indica percentual de 92% de terceirização nas atividades 
básicas -, a Phillips contratou a TNT para gestão de armazém e aliança na área de transporte. A 
performance de entrega das mercadorias era baixa, havia problemas na expedição dos produtos, 
na sua rastreabilidade, assim como no controle da logística reversa e no nível de atendimento ao 
cliente.  
 
Além disso, o frete não era competitivo. A empresa trabalhava com 15 transportadoras, sempre 
usando caminhões.  
 
"Não tínhamos visibilidade do status de entrega", diz o gerente de logística da Phillips, Christian 
Timotti. A saída foi contratar a TNT para redesenhar o fluxo logístico, além de investir em 



Tecnologia da Informação, criar um calendário de faturamento por região e estruturar o call 
center.  
 
Houve redução do número de transportadoras, renegociação do valor do frete e integração do 
modal rodoviário com a cabotagem, o que ficou a cargo da Aliança.  
 
A dificuldade foi fazer a equipe de vendas habituar-se a trabalhar com os prazos do transporte 
feito também por navios. Com a reestruturação e terceirização, a empresa conseguiu redução de 
custos, maior controle de entrega, melhor nível de serviço e menor custo de distribuição.  
 
- O custo da logística sobre o faturamento líquido caiu 23% ao longo de um ano e meio. Ainda 
precisamos rever o modelo de distribuição e outros processos, mas já melhoramos bastante - diz 
Timotti. (Débora Oliveira)  
 
Jornal do Commercio - 9/9/2003 


