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Introdução
No ano de 2013, os operadores logísticos brasileiros estão seguindo uma 
receita para ampliar seus negócios no país, que tem como principal ingrediente 
o aumento da competitividade e redução dos custos fixos de seus clientes. A 
unificação da cadeia através de um 3PL visa trazer vantagens competitivas e 
melhorar os serviços através de informações mais precisas, redução do bottom 
line e qualidade no SLA (nível de serviço acordado). Ao analisar as novas 
tecnologias e inteligências logísticas aplicadas, demonstraremos a oportunidade 
de saving financeiro global do contrato da ordem de USD 1,2 MM.

Objetivo
O objetivo principal é mostrar que o elo entre 3PL e Trading pode reduzir a 

incidência de rupturas no abastecimento de matérias-primas para indústria de 

transformação no segmento de HPC (home and personal care), solução ligada à 

entrega do gerenciamento de toda a cadeia logística nacional para um 3PL. Em 

específico, disponibilizar ao mercado a opção de compra de granéis sólidos, 

matérias-primas importadas via financiador internacional e inserir neste 

contexto a solução logística 3PL.

Oportunidade de Melhoria
Demonstrar as vantagens competitivas e savings operacionais na cadeia de 

abastecimento quando é aplicada a figura de um 3PL/4PL aliado a uma trading 

company. No entanto, se o trabalho do operador logístico estiver sintonizado 

com os elos da cadeia, poderá haver uma melhora no nível dos serviços 

contratados, diminuindo para níveis mínimos a possibilidade de 

desabastecimento.

Perfil das Empresas
Fundada em 1969 a Tegma é uma das principais companhias de gestão logística 
do Brasil. Especialista em prover soluções logísticas e gestão na cadeia de 
suprimentos, atua em quatro áreas distintas: serviços logísticos e transportes 
para a indústria automobilística, transporte rodoviário, distribuição 
(e-commerce) e armazenagem e gestão de estoques. A Cisa Trading é uma 
empresa especializada em diversos segmentos do mercado, voltada a oferecer 
soluções às empresas que necessitam de “know-how” específico em comércio 
internacional. A empresa atua em todo o Brasil e dispõe da tecnologia da 
informação mais atualizada, de processos integrados e consolidados de forma a 
oferecer soluções logísticas, operacionais, tributárias e financeiras.

Modelo Atual
Atualmente as importações de granéis sólidos destinados à indústria de HPC e 
Vidreiro são realizadas no incoterm CFR (cost and freight). A partir disso os 
compradores nacionais são responsáveis pela contratação de toda a logística 
nacional desde o porto de destino até a entrega na planta fabril. Para as 
contratações de serviços logísticos ligados à cadeia de abastecimento de 
granéis sólidos minerais, as compras são realizadas de modo fracionado, ou 
seja, existem diversas empresas que prestam serviços a cada uma das fases da 
cadeia.

Figura 1 - Atores da cadeia nacional

Modelo Sugerido
Partindo de um mesmo conglomerado empresarial é importante que se 
evidenciem as vantagens em aumentar a participação das empresas 
(Tegma/Cisa) na cadeia de abastecimento. Hoje a Tegma já está inserida nas 
soluções logísticas. Com a entrada da Cisa, a oportunidade está em trazer 
saving financeiros, na compra e venda do produto, mantendo um único focal 
point no abastecimento desta matéria-prima. Reduzindo assim o investimento 
em working capital, conforme fluxo apresentado a seguir. 

Figura 2 - Fluxo sugerido

É comum nos períodos de crises internacionais encontrar empresas 
preocupadas em reduzir os níveis de estoque e working capital. No entanto, 
propomos através dessa ferramenta não arrastar para o resultado financeiro os 
custos de estoques e de antecipação de estoques na importação. Também 
disponibilizar os recursos para excelência operacional, medidos através de KPIs. 

Análise dos Resultados
Após estudos e análises, chegamos ao coeficiente de que concentrar toda a 
logística portuária em um 3PL revela uma vantagem competitiva muito 
agressiva (16,36%). Com esta vantagem financeira podemos destacar a melhora 
no fluxo operacional e no fluxo de informações. Em tempo real definiremos o 
dinamismo operacional e, aliada a esse controle uma estratégia de estoques 
mínimos impactará positivamente nos resultados. Aplicando o conceito 3PL na 
contratação logística conseguimos alcançar 3 savings importantes. Traduzindo a 
operação em números, percebemos que: 1) existe muita sinergia entre os 
departamentos. Evitar que mais de uma pessoa faça o mesmo 
trabalho/retrabalho nos dá condições de redução do quadro; 2) a nova 
caraterística da operação trabalhando 24/7, pôde-se dar mais produtividade 
aos equipamentos reduzindo o número de implementos rodoviários na 
operação; 3) com a proximidade do ponto de armazenagem a planta fabril 
existe a redução do transit time. Abaixo quadro consolidado de reduções 
globais do contrato:
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