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Logística para aprender

A partir desta edição, a revista CargoNews enriquecerá ainda mais seu conteúdo com a 
parceria do Laboratório de Aprendizagem em Logística e Transporte - LALT, da Unicamp. 
O laboratório apresentará artigos científicos voltados à Região Metropolitana de Campinas 
(RMC). Conheça um pouco mais sobre o LALT nesta entrevista com Orlando Fontes Lima 

Júnior, coordenador e fundador do laboratório.

Orlando Fontes 

Lima Júnior, 

coordenador 

e fundador do 

LALT

CargoNews: Como surgiu o 

LALT?

Orlando Fontes Lima Júnior: 

Diante da constatação de que o co-
nhecimento em logística é constru-
ído a partir de interfaces multidis-
ciplinares envolvendo engenharia, 
gestão e tecnologia, propusemos 
a criação, na Unicamp, de um “la-
boratório de aprendizagem” (Le-
arn Lab), inspirado no formato do 
System Dynamics Group do MIT - 
Massashuchetss Institute of Techno-
logy, que sugere a criação de espaços 
independentes para potencializar 
trocas de conhecimentos e experi-
ências entre diferentes públicos. 
Por isso, no LALT o conhecimento é 
construído com base na diversidade 
de áreas de atuação, visões, idades e 
posições hierárquicas de quem pes-
quisa o tema.

CN: Quais as principais frentes 

de atuação do LALT?

OLJ: O LALT atua em Ensino, 
Pesquisa e Extensão em Serviços, 
Logística e Transportes. Já forma-
mos mais de 200 alunos em cursos 
de expansão. O LALT dá suporte 
para disciplinas de graduação com 
alunos de engenharia e de outras 
áreas, como Matemática e Artes. 
Fazemos também treinamentos in 
company buscando atender a de-
manda de educação continuada dos 
profissionais na área de planeja-
mento e operação de serviços, logís-
ticas e transportes.

CN: Quem faz parte do LALT?

OLJ: O LALT reúne de estudan-
tes a recém-formados e altos execu-
tivos que se propõem a pesquisar 
problemáticas trazidas do mercado, 
bem como testar soluções acadêmi-
cas na prática, integrando a cadeia 
de suprimentos e quebrando barrei-
ras existentes entre as áreas.

CN: Quais as áreas que o LALT 

pesquisa?

OLJ: O LALT atua em três gran-
des linhas de pesquisa: Logística na 
prestação de serviços, Saúde e Pla-
taformas. Na área de Logística na 

prestação de serviços, somos o único 
grupo no Brasil a estudar a área e 
hoje temos mais de 25 casos diferen-
tes analisados de forma detalhada. 
Em Plataformas Logísticas, temos 
duas grandes frentes de pesquisa 
voltadas para a sustentabilidade e 
inteligência destas instalações, em 
parceria com o Fluxus Unicamp e 
com a UFSC, UFAM e BIBA Alema-
nha, respectivamente. Em Logística 
na saúde, temos trabalhos bastante 
interessantes aplicados à área hospi-
talar, especialmente em transplantes 
de órgãos utilizando abordagens de 
produção enxuta.
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A Região Metropolitana de Campinas tem uma das 
melhores, talvez a melhor, infra estrutura logística da 
America Latina. Representa parcela significativa do 
PIB Nacional e hospeda os principais operadores logís-
ticos e as maiores empresas globais.

Foi pioneira na implantação de processos importantes 
da chamada Agile Logistics, grande tendência mundial 
hoje. Bons exemplos são a Linha Azul de Viracopos, 
para operações internacionais, o Trem Regular Direto 
para Santos, para operações regionais e o TIC Terminal 
Intermodal de Cargas para a logística urbana.

Temos então todas as condições para o sucesso absolu-
to na logística nacional. 

Esta afirmação é verdadeira? Não
Nossa infra-estrutura é desbalanceada, carecendo de 

oferta de alguns importantes componentes como, por 
exemplo, instalações para armazenagem compatíveis 
com operações de alta produtividade. Além da infra-
-estrutura existente estar bastante congestionada, como 
é o caso de nossas ligações rodoviárias.

Embora tenhamos criados processos inovadores, como 
a linha azul, eles não estão integrados entre si o que pe-
naliza muito o tempo porta a porta das operações e enca-
rece o custo final dos produtos na cadeia logística.

A linha azul é uma excelente solução para agilizar o 
desembaraço de cargas de empresas que operam com 
grandes volumes. Não podemos discutir processos se-
melhantes para as pequenas empresas?Como conseguir 
a escala necessária para isso? 

Esta operação não é tratada como um elemento gera-
dor de valos das cadeias de suprimento e sim, apenas 
como um bom serviço oferecido pela Infraero. 

 Temos ainda um significativo déficit de mão de obra 
técnica capacitada. Na verdade temos um cruel parado-
xo, muito desempregados e vagas de emprego não ocu-
padas.

Até hoje estes aspectos não afetaram significativamen-
te o crescimento da Região Metropolitana de Campinas 
e nos colocaram na posição de uma das três regiões que 
crescem bem acima da média das cidades do Estado de 
São Paulo. A questão é garantir continuidade e sustenta-
bilidade desta tendência no longo prazo atendendo não 
só as questões econômicas como ambientais e sociais. 

Como esta expansão foi desordenada, o que se percebe 
em vários pontos é a degradação urbana crescente, boa 
parte motivada por processos logísticos e de transportes.

A logística tem esta característica: dinamiza economi-
camente uma região, mas se não for bem direcionada 
degrada o seu entorno. Basta visitar uma zona portuária 
para confirmar o que estamos falando.

Como outras regiões no mundo estão resolvendo pro-
blemas semelhantes? 

Algumas pela forte regulamentação estatal, principal-
mente em governos comunistas, como é o caso da China 
na região de Guangzhou. Outras pela força econômica 
de grandes organizações, como é o caso americano na re-
gião de Dallas. E outras ainda para participação balan-
ceada do Estado, da iniciativa privada e da comunidade 

1) O contexto da Logística na RMC

Metropolitana de Campinas
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local como nos casos da Itália no Interporto de Nola, 
da Espanha, na Plaza de Zaragosa e da Alemanha, na 
GVZ de Bremen.

Sou muito mais simpatizante do modelo europeu, 
por permitir soluções mais compromissadas com os 

È neste contexto que vou destacar quatro 
questões críticas para a continuidade de nosso 
sucesso regional, Estas questões devem ser am-
plamente discutidas pelas diferentes forças da 
nossa sociedade local se quisermos continuar 
em nossa trajetória de destaque como hub logís-
tico global, nacional e regional. É papel da Uni-
versidade subsidiar e participar destes debates 
e é desta forma que me posiciono neste artigo. 

As questões criticas que vou destacar são: o 
Desbalanceamento da Infra estrutura, a Falta 
de Integração de processos, burocracias e agen-
tes, a Carência de Mão de Obra capacitada, a 
Sustentabilidade das operações logísticas e a 
Necessidade de Políticas Publicas contemplan-
do as particularidades locais e inserindo as ati-
vidades logísticas da Região Metropolitana de 
Campinas como elemento regional e nacional 
vital para a competitividade internacional bra-
sileira.

2) Questões criticas para a 

Logística na RMC

Figura 1: Infraestrutura existente e prevista pelo Plano Diretor de Transportes do Estado de São Paulo 2000 2020 /Fonte STSP 2010 
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desejos políticos das diferentes forças da região em que 
está inserido e trazer com isso uma maior sustentabi-
lidade de longo prazo do que modelos que incentivam 
a competitividade local em detrimento de um melhor 
posicionamento global.

3 A Infraestrutura de suporte para a 
logística da RMC

Em termos de desbalanceamento e congestionamento da 
infra estrutura publica que suporta a intensa mobilidade e 
comunicação da Região Metropolitana de Campinas, a reali-
dade é preocupante. 

Em termos de logística global somos hoje o pulmão ope-
racional do porto de Santos, há muito tempo saturado o que 
vem gradativamente contaminando nossa região com conges-
tionamentos nas instalações de armazenagem e nas vias ferro-
viárias e rodoviárias. Estamos próximos também dos limites 
operacionais do Aeroporto de Viracopos, neste caso não só 
para cargas como para passageiros.

Em termos de infra estrutura privada, a grande tendência, 
no âmbito das atividades logísticas, é da volatilização de ati-
vos. O resultado é a desvinculação dos ativos físicos dos pro-
dutores e a separação entre as atividades que efetivamente 
geram valor ao negócio e as acessórias, principalmente a lo-
gística, como é o caso da terceirização da produção de marcas 
fortes e dos processos build to suit na construção de arma-
zéns. Esta tendência está levando a um aumento de demanda 
de locações de infra-estrutura (terminais, armazéns, escritó-
rios, e até parques fabris) junto com um significativo processo 
de terceirização.

No Brasil hoje mais de 80% das empresas já não tem a ati-

vidade de transportes própria e mais de 40% das empresas 
já terceirizaram ou pretendem terceirizar a armazenagem, 
com as atividades de gestão de estoques e projetos seguindo 
o mesmo caminho.

Esta realidade é facilmente constatada em nossa Região 
Metropolitana principalmente associada ao significativo dé-
ficit de espaços de armazenagem e congestionamentos.

Em termos de infra estrutura não serão projetos pontuais 
mesmo de grande monta, como o caso do Trem de Alta Velo-
cidade que resolverão sozinhos o problema.

Temos que discutir um plano diretor logístico para a Re-
gião Metropolitana de Campinas contemplando não só ações 
de Estado como também oportunidades de negócios privados 
e modelos mistos de participação.

Já temos alguns esforços só precisamos é encadeá-los de 
forma coerente e produtiva. A AMCHAM e a CIESP, por 
exemplo, têm grupos que discutem de forma regular estas 
questões. Os governos federal, estadual e municipal também. 
Muito ganharemos se tivermos espaços de discussão comum.  

Por exemplo, o Plano Diretor de Viracopos aborda o aero-
porto em si e uma restrita área de seu entorno, seu impac-
to nas cidades vizinhas é muito grande e não está pensado 

Figura 3: Aero-
porto de Viracopos 
vem batendo suces-
sivos recordes em 
movimentação de 
carga e de passagei-
ros no ultimo ano

4) A chegada dos robôs à logística
Em relação aos processos logísticos e sua automação, a ten-

dência é a continuidade e crescimento do uso intensivo da 
tecnologia da informação tanto para a gestão ( ERP, WMS, 
TMS, LIS) quanto para a automação de armazéns (etiquetas 
eletrônicas, robotização), a eletrônica embarcada( roterizado-
res) e a comunicação veículo via/base( GPRS) com sensíveis 
reduções de custos e ampliação do espectro de possibilidades 
de serviços. Esta tendência leva a se vislumbrar uma grande 
revolução no futuro pela criação de uma inteligência opera-
cional com base na automação dos processos de tomada de 
decisão. Será possível, em breve, decidir-se automaticamente 
e de forma otimizada, sobre uma situação operacional ins-
tantânea existente baseando-se nos cenários prováveis para as 
próximas horas de operação. Um exemplo do que vem acon-
tecendo é a readequação dos roteiros de coleta e entrega dos 
veículos que estão circulando a medida que novos pedidos 
entram durante o dia, mas de forma otimizada e com baixo 
custo.

Já estamos rapidamente entrando na era da robotização da 
logística. Já existem modelos comerciais de veículos que esta-
cionam sem intervenção humana e robôs que estofam contêi-
neres de forma otimizada. 

Como somos o principal pólo de informática brasileiro, a 
tendência é que estas inovações surjam primeiro em nossa re-
gião. As questões criticas deste aspecto são  duas. Primeiro é 
o fato que temos uma grande defasagem do nível tecnológico 
dos componentes logísticos sob responsabilidade da gestão 
publica e os da iniciativa privada. Segundo, estamos discu-
tindo novos pólos CIATEC, sediamos o maior conglomerado 
de instituições de pesquisa do Brasil, mas não estamos consi-
derando a oportunidade de criarmos em nossa região um pólo 
de produção e disseminação de conhecimento e tecnologia em 
logística. Nos moldes do que fez a Espanha, que priorizou, 
para o aumento de sua competitividade no seu plano 2020, os 

vetores de infra estrutura e conhecimento tecnológico voltados 
para a logística, poderíamos fazer o mesmo para nossa região. 
Temos potencial igual ou maior que Zaragosa, que criou uma 
das maiores plataformas logísticas européias, a PLAZA e um 
importante Centro de Pesquisa, o  Zaragosa Logistics Center. 

FINAL DA PRIMEIRA PARTE

Figura 2: Paketrobo-
ter -  Sistema robótico 
desenvolvido em par-
ceria pela Universida-
de de Bremnen BIBA 
GmbH e o Deutsche 
Post DHL
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neste plano nem nos planos diretores municipais pois é uma 
questão metropolitana, criando hiatos e regiões de expansão 
desorganizada.

Em contrapartida se pensarmos a logística de forma sistê-
mica para a região como um todo além de traçarmos diretrizes 
mais consistentes e eficazes identificaremos melhor ações que 
aumentam a eficiência dos investimentos públicos e criam 
oportunidades de negócios privados, como, por exemplo, na 
integração modal e no atendimento da crescente demanda por 
armazenagem.  
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to nas cidades vizinhas é muito grande e não está pensado 

Figura 3: Aero-
porto de Viracopos 
vem batendo suces-
sivos recordes em 
movimentação de 
carga e de passagei-
ros no ultimo ano

4) A chegada dos robôs à logística
Em relação aos processos logísticos e sua automação, a ten-

dência é a continuidade e crescimento do uso intensivo da 
tecnologia da informação tanto para a gestão ( ERP, WMS, 
TMS, LIS) quanto para a automação de armazéns (etiquetas 
eletrônicas, robotização), a eletrônica embarcada( roterizado-
res) e a comunicação veículo via/base( GPRS) com sensíveis 
reduções de custos e ampliação do espectro de possibilidades 
de serviços. Esta tendência leva a se vislumbrar uma grande 
revolução no futuro pela criação de uma inteligência opera-
cional com base na automação dos processos de tomada de 
decisão. Será possível, em breve, decidir-se automaticamente 
e de forma otimizada, sobre uma situação operacional ins-
tantânea existente baseando-se nos cenários prováveis para as 
próximas horas de operação. Um exemplo do que vem acon-
tecendo é a readequação dos roteiros de coleta e entrega dos 
veículos que estão circulando a medida que novos pedidos 
entram durante o dia, mas de forma otimizada e com baixo 
custo.

Já estamos rapidamente entrando na era da robotização da 
logística. Já existem modelos comerciais de veículos que esta-
cionam sem intervenção humana e robôs que estofam contêi-
neres de forma otimizada. 

Como somos o principal pólo de informática brasileiro, a 
tendência é que estas inovações surjam primeiro em nossa re-
gião. As questões criticas deste aspecto são  duas. Primeiro é 
o fato que temos uma grande defasagem do nível tecnológico 
dos componentes logísticos sob responsabilidade da gestão 
publica e os da iniciativa privada. Segundo, estamos discu-
tindo novos pólos CIATEC, sediamos o maior conglomerado 
de instituições de pesquisa do Brasil, mas não estamos consi-
derando a oportunidade de criarmos em nossa região um pólo 
de produção e disseminação de conhecimento e tecnologia em 
logística. Nos moldes do que fez a Espanha, que priorizou, 
para o aumento de sua competitividade no seu plano 2020, os 

vetores de infra estrutura e conhecimento tecnológico voltados 
para a logística, poderíamos fazer o mesmo para nossa região. 
Temos potencial igual ou maior que Zaragosa, que criou uma 
das maiores plataformas logísticas européias, a PLAZA e um 
importante Centro de Pesquisa, o  Zaragosa Logistics Center. 

FINAL DA PRIMEIRA PARTE

Figura 2: Paketrobo-
ter -  Sistema robótico 
desenvolvido em par-
ceria pela Universida-
de de Bremnen BIBA 
GmbH e o Deutsche 
Post DHL
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neste plano nem nos planos diretores municipais pois é uma 
questão metropolitana, criando hiatos e regiões de expansão 
desorganizada.

Em contrapartida se pensarmos a logística de forma sistê-
mica para a região como um todo além de traçarmos diretrizes 
mais consistentes e eficazes identificaremos melhor ações que 
aumentam a eficiência dos investimentos públicos e criam 
oportunidades de negócios privados, como, por exemplo, na 
integração modal e no atendimento da crescente demanda por 
armazenagem.  


