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Na edição anterior da revista Cargo News, 
iniciei uma provocação sobre os desafios 
da logística na Região Metropolitana de 
Campinas, quais suas principais tendências 
para o futuro e quais são as ações necessárias 
para enfrentá-los.
Nossa região tem uma das melhores 
infraestruturas logísticas da América Latina, 
embora com níveis de congestionamentos 
perigosos para o bom funcionamento das 
cadeias globais de suprimentos.
È neste contexto que estou discutindo 
questões críticas para a continuidade de 
nosso sucesso. Em minha opinião, estas 
questões devem ser amplamente discutidas 
pelas diferentes forças da nossa sociedade 
local se quisermos continuar em nossa 
trajetória de destaque como hub logístico 
global, nacional e regional. É papel da 
Universidade subsidiar e participar destes 
debates e é desta forma que me posiciono 
neste artigo. 
As questões discutidas na primeira parte 
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deste artigo foram o desbalanceamento da 
infraestrutura e a tendência de automação 
dos processos logísticos.
Pretendo colocar em pauta agora a falta 
de integração de processos, burocracias e 
agentes em torno da gestão das cadeias de 
suprimentos, a carência de mão de obra 
capacitada na região, a necessidade de 
sustentabilidade das operações logísticas 
e a inadequação das Políticas Púublicas 
relacionadas à logística na Região 
Metropolitana de Campinas.
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Uma importante questão a se 
destacar é relacionada à atuação 
dos diversos atores nas cadeias 
produtivas. Existe uma forte pro-
pensão mundial para operações 
colaborativas e integradas visando 
ganhos através de economias de es-
cala, escopo e densidade. O sucesso 
do negócio hoje depende da com-
petitividade da cadeia produtiva 
em que a empresa está inserida e 
não mais de sua atuação individu-
al. A tendência é o crescimento das 
parcerias estratégicas que surgem 
normalmente a partir de contrata-
ções de serviços que evoluem para 
contratos logísticos e se transfor-
mam em parcerias estratégicas em 
alguns casos.

Estas parcerias estratégicas po-
dem ocorrer entre o fornecedor e 
produtor, ou entre prestadores de 
serviço. Estas parcerias são moti-
vadas principalmente pela redução 
de custos com especialização, busca 
de sinergia operacional, facilidade 
de planejamento, melhor serviço ao 
cliente e redução ou compartilha-
mento de custos. Estes movimentos 
têm como contrapartida o risco de 
dependência e perda de oportuni-
dades de novos negócios eventual-
mente conflitantes com os interes-
ses do parceiro e em alguns casos 
aumentos de custos.

Estas parcerias podem envolver 
tanto agentes públicos e privados. 
No âmbito privado inúmeros são 
os exemplos bem sucedidos des-
tas cooperações, a indústria auto-
mobilística é o caso mais notável 
criando arranjos produtivos onde 
sistemistas fornecem componentes 
para as montadoras todos com o 
objetivo comum de competitivida-
de internacional, unindo-se para 
isso inclusive em termos de investi-

mentos em infraestrutura. No caso 
público – privado são exemplos de 
sucesso as operações dos termi-
nais privativos no porto de Santos 
e operações das rodovias paulistas, 
casos que demonstram que o Brasil 
já tem experiência para realização 
de concessões e privatizações de 
serviços. A dificuldade maior está 
relacionada aos investimentos em 
infraestrutura. Nestes casos, tanto 
empresários quanto setor público 
tem uma visão conservadora e não 
alinhada. O governo adota uma 
postura de provedor de infraes-
trutura desconsiderando o valor 
agregado às cadeias de suprimen-
tos potencialmente usuárias e o 
empresariado desconsiderando os 
aspectos sócio e ambientais de suas 
ações. Falta uma visão moderna de 
sustentabilidade de negócios, ou 
seja, encarar o provimento de in-

fraestrutura pelo valor adicionado 
nas cadeias de suprimentos e pelo 
aumento de sua competitividade. 

Nesta linha temos um grande po-
tencial na nossa região metropoli-
tana. O que falta é um fórum ade-
quado, nos moldes do que é feito 
em outras regiões do mundo, onde 
se planeja para o longo prazo e se 
direciona recursos tanto publico 
como privados para atingir as me-
tas. È o caso do Plano Espanhol de 
Logística e do Bureau de Negócios 
Logísticos de Bremen, Alemanha. 
Estes fóruns discutem para suas 
regiões políticas públicas coeren-
tes, busca de investimentos publico 
privado, criação de plataformas lo-
gísticas e até a implantação de ope-
rações colaborativas que reduzam o 
nível de ociosidade dos caminhões, 
por exemplo.
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Outro aspecto a se destacar é a 
questão tão em pauta do meio am-
biente.

As atividades logísticas são agres-
sivas ao meio ambiente e poluentes. 
São aviões, navios, trens e cami-
nhões diuturnamente queimando 
combustíveis não renováveis. São 
embalagens tanto primárias quan-
to secundárias e terciárias, sendo 
descartadas como caixas, tambo-
res, bobinas de plásticos, latas e 
garrafas pet, por exemplo. 

Com isto vem crescendo muito 
a importância dos canais reversos 
das cadeias logísticas. Esta questão 
vem sendo tratada até hoje dentro 
de uma visão de logística reversa, 
ou seja, voltada para as operações 
necessárias para realizar os fluxos 
reversos de produção, pós-venda e 
pós-consumo. Se tratarmos assim, 
do mesmo jeito que a logística do 
e-commerce, a logística reversa 
não passará de um modismo. Pou-
cas são as diferenças da logística 
reversa para a de fluxo direto: ape-
nas é mais pulverizada e menos 
padronizada e por isso demanda 
operações de triagem e consolida-
ção mais complexas. 

Mas, se olharmos pela ótica das 
cadeias produtivas, as coisas mu-
dam de figura. Dois de nossos labo-
ratórios na Faculdade de Engenha-
ria Civil, Arquitetura e Urbanismo 
da UNICAMP, o Fluxus ( www.
fluxus.fec.unicamp.br )  e o Lalt 
(www.fec.unicamp.br/~lalt) vem 
pesquisando este conceito e nossa 
proposta é que a questão seja tra-
tada sob a ótica das Cadeias Sus-
tentáveis de  Suprimentos. Susten-
tável porque deve considerar, além 
da questão econômica, os aspectos 
ambientais e de inclusão social. A 
abordagem deve ser sob a ótica da 
rede produtiva, pois é na comple-
mentaridade das cadeias produti-
vas que está a grande oportunidade 
de minimizar impacto, externa-
lizar melhorias sociais e garantir 
rentabilidade econômica. A situa-
ção ideal é fechar ciclos produtivos 
onde resíduos de uma cadeia pro-
dutiva sejam insumo de outra.

Em julho do ano passado foi 
aprovada no Senado a lei que esta-
belece a Política Nacional de Resí-
duos Sólidos, que obriga o retorno 
de embalagens e outros materiais à 
produção industrial após consumo 

e descarte pela população. Esta lei 
baseia-se no princípio de respon-
sabilidade compartilhada entre os 
diferentes elos dessa cadeia de su-
primentos, desde as fábricas até o 
destino final.

Os municípios, por exemplo, 
ganham obrigações no sentido de 
banir lixões e implantar sistemas 
para a coleta de materiais reciclá-
veis nas residências. Hoje, apenas 
7% das prefeituras prestam o servi-
ço. Em termos de regiões metropo-
litanas esta participação é menor 
ainda.

Após a aprovação pela Presidên-
cia da Republica, a logística reversa 
regulamentada por essa lei come-
çará pelas embalagens de agrotóxi-
cos, pilhas e baterias, pneus, óleos 
lubrificantes, lâmpadas e produtos 
eletroeletrônicos e seus componen-
tes, como computadores, telefones 
celulares e cartuchos de impressão. 

Esta proposta só pode ser implan-
tada com sucesso quando tivermos 
os diferentes agentes de mudança 
da sociedade compartilhando obje-
tivos e agindo em uma mesma dire-
ção, como nos exemplos europeus 
da Escandinávia.

-
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Finalmente, são nas pessoas que 
estão as grandes oportunidades da 
logística brasileira e em particular 
de nossa região. Cada vez mais o fa-
tor diferencial das operações logís-
ticas é o conhecimento tecnológico 
e gerencial necessário para realizá-
-las. 

Como a obsolescência do conhe-
cimento acontece a taxas cada vez 
maiores, surge a necessidade de re-
-qualificação permanente dos pro-
fissionais e atualização constante 
nas bases do conhecimento na área. 
Isto é obtido por pesquisa e ensino.

Diversos são os grupos de pes-
quisa brasileiros voltados para a 
questão da logística e graças a es-
tes esforços começamos hoje a já 
ter uma competência para tratar 
os problemas de forma compatível 
com a realidade brasileira e não 
apenas importar soluções de outras 
realidades internacionais. Nesta 
área a tendência é de crescimento 
de pesquisa relacionada a proble-
mas nacionais e da aproximação 

de empresas e universidades para 
a discussão e solução de problemas 
específicos da nossa realidade. 

Em nossa região temos um ter-
reno fértil para parcerias entre 
universidade e empresas e muitas 
instituições vêm agindo de forma 
individual. 

Nós mesmos do LALT temos vá-
rias parcerias nesta linha, com uni-
versidades brasileiras e do exterior 
destacando a Alemanha, Inglaterra 
e EUA. Um grande ganho para to-
dos seria aumentar a sinergia destes 
esforços localmente criando um es-
paço de pesquisa multidisciplinar e 
multinível contemplando aspectos 
técnicos, tecnológicos e científicos 
da logística. Hoje só se faz pesquisa 
competitiva internacionalmente se 
envolvermos uma rede de pesqui-
sadores. 

Do outro lado, na questão de for-
mação e atualização dos recursos 
humanos do setor também temos, 
na região, a expansão de cursos 
nos diversos níveis (médio, técnico, 

graduação, pós-graduação strictu e 
lato sensu, especialização) alguns 
de excelente qualidade, compará-
veis com os padrões internacionais. 
Neste aspecto a tendência é de 
entrarmos em uma fase de redu-
ção seletiva destes programas pela 
própria seleção natural que deve-
rá vir. Temos na região escolas de 
destaque na formação técnica (a 
Fitel, por exemplo), na formação 
tecnológica (o curso de Logística 
Aeroportuária da FATEC Indaia-
tuba, por exemplo) e na formação 
de nível superior (Unicamp e PUC-
CAMP, por exemplo) São muitas 
outras e existe espaço para todas. 
As demandas por pessoal capaci-
tado em logística é crescente e de-
verá se manter assim nos próximos 
anos. Como crítica, acho que estas 
instituições devem aumentar a agi-
lidade e a interlocução com os em-
pregadores de forma a prover para 
o mercado currículos mais dinâmi-
cos e sintonizados com a demanda 
de profissionais.

Estes aspectos não são uma parti-
cularidade de nossa região, mas sim 
uma deficiência em todo o territó-
rio nacional e em todos os níveis de 
decisão de governo. As políticas pú-
blicas existentes não contemplam as 
particularidades locais e nem tratam 
as atividades logísticas da Região 
Metropolitana de Campinas como 
elemento regional e nacional vital 
para a competitividade internacional 
brasileira.

Basta uma análise superficial dos 
diferentes planos existentes para a 
região que isto fica claro. Por exem-
plo, os estudos de demanda dos pla-
nos diretores das cidades circunvizi-

nhas a Viracopos não consideram os 
mesmos parâmetros que a Infraero 
no Plano Diretor do Aeroporto. 

No âmbito urbano, embora seja 
exigência legal para os planos direto-
res municipais, quantos contemplam 
carga urbana? Quantas empresas e 
órgãos municipais tratam o fluxo in-
terurbano de cargas como parâmetro 
para tomadas de decisão? Circulam 
por aqui mais de 50% de toda a carga 
movimentada no estado de São Pau-
lo.  

E se consideramos a questão nacio-
nal, nem interlocução existe. Qual 
o órgão responsável hoje no Brasil 
pelo planejamento de longo prazo 

de infraestrutura de transportes? 
Eu desconheço. O mesmo acontece 
no âmbito estadual. Quem é o ator 
fomentador destas ações no âmbito 
estadual? 

Transporte aéreo não é discutido 
junto com o transporte terrestre nem 
com o marítimo. Não se discute o sis-
tema, mas sim seus componentes. 

Enquanto esta situação perdurar 
desperdiçaremos nossos parcos re-
cursos e perderemos cada vez mais 
nossas posições competitivas para 
outras regiões, como pode se notar 
que vem acontecendo no eixo da Ro-
dovia Castelo Branco com pólo na 
cidade de Sorocaba.
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própria seleção natural que deve-
rá vir. Temos na região escolas de 
destaque na formação técnica (a 
Fitel, por exemplo), na formação 
tecnológica (o curso de Logística 
Aeroportuária da FATEC Indaia-
tuba, por exemplo) e na formação 
de nível superior (Unicamp e PUC-
CAMP, por exemplo) São muitas 
outras e existe espaço para todas. 
As demandas por pessoal capaci-
tado em logística é crescente e de-
verá se manter assim nos próximos 
anos. Como crítica, acho que estas 
instituições devem aumentar a agi-
lidade e a interlocução com os em-
pregadores de forma a prover para 
o mercado currículos mais dinâmi-
cos e sintonizados com a demanda 
de profissionais.

Estes aspectos não são uma parti-
cularidade de nossa região, mas sim 
uma deficiência em todo o territó-
rio nacional e em todos os níveis de 
decisão de governo. As políticas pú-
blicas existentes não contemplam as 
particularidades locais e nem tratam 
as atividades logísticas da Região 
Metropolitana de Campinas como 
elemento regional e nacional vital 
para a competitividade internacional 
brasileira.

Basta uma análise superficial dos 
diferentes planos existentes para a 
região que isto fica claro. Por exem-
plo, os estudos de demanda dos pla-
nos diretores das cidades circunvizi-

nhas a Viracopos não consideram os 
mesmos parâmetros que a Infraero 
no Plano Diretor do Aeroporto. 

No âmbito urbano, embora seja 
exigência legal para os planos direto-
res municipais, quantos contemplam 
carga urbana? Quantas empresas e 
órgãos municipais tratam o fluxo in-
terurbano de cargas como parâmetro 
para tomadas de decisão? Circulam 
por aqui mais de 50% de toda a carga 
movimentada no estado de São Pau-
lo.  

E se consideramos a questão nacio-
nal, nem interlocução existe. Qual 
o órgão responsável hoje no Brasil 
pelo planejamento de longo prazo 

de infraestrutura de transportes? 
Eu desconheço. O mesmo acontece 
no âmbito estadual. Quem é o ator 
fomentador destas ações no âmbito 
estadual? 

Transporte aéreo não é discutido 
junto com o transporte terrestre nem 
com o marítimo. Não se discute o sis-
tema, mas sim seus componentes. 

Enquanto esta situação perdurar 
desperdiçaremos nossos parcos re-
cursos e perderemos cada vez mais 
nossas posições competitivas para 
outras regiões, como pode se notar 
que vem acontecendo no eixo da Ro-
dovia Castelo Branco com pólo na 
cidade de Sorocaba.
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Para concluir, uma pergunta que sintetiza minha pro-
posta: Qual o segredo de um bom cafezinho? Uma boa 
panela, água na temperatura certa, pó de boa qualida-
de... É só isso? Não. O segredo está na forma de com-
binar tudo isso e depois tomar conversando e em boa 
companhia. O mesmo acontece com a logística. Infra-
estrutura disponível, processos ágeis e operadores com-
petentes não bastam. O que faz a diferença é a sinergia 

entre tudo isso com atores sociais bem sintonizados en-
tre si: governos de diferentes instâncias, empresários, 
universidades, usuários, provedores de serviços, com 
espaços adequados para estas interações. Estamos tra-
balhando nesta direção na nossa região? Temos muitas 
ações isoladas. Precisamos é criar sinergia entre elas. 
Fico por aqui e espero tomar vários cafés com vocês 
neste ano.

Apoio


