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RESUMO 

A competitividade do mercado internacional exige que os produtos brasileiros 

possuam valor perante aos consumidores internacionais. A logística possui uma participação 

importante na geração de valor dos produtos para os clientes. Nesse sentido, o presente 

trabalho apresenta a logística como um dos principais componentes da atividade empresarial. 

Baseado nessa importância, esse estudo tem como objetivo melhorar o tempo nas diversas 

atividades da logística. Buscou se informações para identificar as atividades logísticas  da 

operação logística de exportação da soja em grãos, como os seus tempos de operação para 

simular o cenário atual e identificar os atividades que foram mais relevantes na sua 

execução.Partindo assim, do cenário atual, simulou-se as melhorias em termos de tempo de 

execução das atividades para então avaliar os resultados.  Foram realizadas Simulações de 

Monte Carlo para quantificar o tempo de trânsito e a variabilidade do transporte de soja em 

grãos utilizando a Ferrovia Norte Sul. Ao final do trabalho, concluiu-se que pequenas 

alterações podem gerar economias de cerca de 10% em tempo de trânsito, além do aumento 

da confiabilidade do sistema. 
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ABSTRACT 

 

The competitiveness of the international market requires that Brazilian products have value to 

international consumers. Logistics has an important participation in the generation utility 

marketing for customers. In this sense, the present work presents logistics as one of the main 

components of business activity. Based on this importance, this study aims to improve the 

time of logistics activities. It sought information to identify the logistic activities of the 

soybean grain export logistics operation, such as its operating times to simulate the current 

scenario and to identify the activities that were most relevant in its execution. Thus, from the 

current scenario, the improvements in terms of the execution time of the activities were 

evaluated and the results were then evaluated. Monte Carlo simulations were carried out to 

quantify the transit time and the variability of soybean transport in grains using the Ferrovia 

Norte Sul. At the end of the study, it was concluded that small changes can generate savings 

of around 10% in transit time, in addition to increasing system reliability. 
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INTRODUÇÃO 

 APRESENTAÇÃO  1.1.

O mercado é um dos meios sociais que possibilitaram o desenvolvimento e a especialização 

do conhecimento. Esse termo se refere ao espaço - real ou virtual-, em que os diferentes 

agentes econômicos podem trocar bens produzidos por um valor monetário quantificável e 

aceito mutualmente. 

Desde o período das grandes navegações, os impérios se empenhavam em formar novas 

rotas comerciais, que não necessitasse atravessar por intermediadores presentes no atual 

território da Itália, rumo as Índias. Nessa empreitada, a rota elaborada pelo navegador 

português Vasco da Gama trouxe lucros exorbitantes sobre os investimentos necessários para 

realizá-lo, destacando-se a importância do transporte no processo de formação de preço e 

valor de um produto. 

Atualmente, o comércio externo é de suma importância para o desenvolvimento do país: 

utiliza-se da capacidade produtiva para manufaturar produtos que trarão divisas, sustentarão 

empregos e futuros projetos, acelerando o moinho da economia.  

As crescentes exigências do mercado e as competições exigem um controle e 

conhecimento macro sobre os processos que compõem a logística. Para a identificação e 

construção desses processos que possuem uma ordem específica e tempo previsto, utilizaram-

se métodos para identificação e construção de redes de fluxo de materiais e informações.  

Para Ronald Ballou (1999), a logística pode ser definida como: “O processo de 

planejamento dos fluxos de materiais, objetivado a entrega das necessidades na qualidade 

desejada no tempo certo, otimizando recursos e aumentando a qualidade nos serviços.”. 

Helsinki (1996), por sua vez, entende que a logística é definida como uma estrutura de 

planejamento de negócios para a gestão de fluxos de materiais, serviços, informações e 

capital. Ele inclui os sistemas cada vez mais complexos de informação, comunicação e 

controle necessários no ambiente de negócios atual . 

A logística é um componente da cadeia de suprimentos (supply chain) que representa a 

movimentação de bens e informações. Nessa cadeia, são abordadas toda a infraestrutura de 

logística disponível, os agentes e as diferentes modalidades de transporte de forma a entregar 

uma mercadoria ao seu destino, com a melhor relação entre custo, tempo e risco. 

Atualmente, as empresas investem recursos importantes para pjarem uma logística 

otimizada. Entre os objetivos que as empresas possuem para realizar esse planejamento, 
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destacam-se: a redução dos custos de movimentação do produto, a melhoria da capacidade de 

atender à demanda, o ganho de competitividade empresarial e o crescimento da empresa. 

Segundo Ballou (2010), os principais critérios para a avaliação da logistica é o tempo de 

trânsito, confiabilidade e custo total do sistema. O tempo de trânsito é definido como o 

intervalo de tempo necessário para se transportar um produto. Já a confiabilidade trata da 

capacidade do sistema de alcançar seus objetivos com consistência e sem falhas. 

No Brasil, os principais modos de transporte disponíveis são o rodoviário, ferroviário e 

aéreo. Cada uma dessass modalidade possuem vantagens e desvantagens a depender da 

distância em que são utilizadas, tipologia e quantidade de carga transportada, além da 

disponibilidade necessária.  

Analisando a construção desse cenário em torno do Brasil, observa-se seu relativo atraso 

em relação aos grandes atores do comércio internacional. Em um país de dimensões 

continentais (8.516.000 km²) e um modo predominantemente rodoviário, os custos, eficiência 

e disponibilidade do transporte influenciam de forma significante o PIB nacional. 

Todos esses custos minam a competividade das empresas brasileiras. Tornando a 

atividade empreendedora menos rentável ao se comparar com a capacidade produtiva 

brasileira e aos ganhos potenciais dos produtos no cenário internacional. 

 Em uma das tentativas de mitigar esse problema, o Estado iniciou em 1980 a construção 

da ferrovia Norte Sul - FNS. Na concepção do seu projeto, FNS ligaria as cidades de 

Açailândia/MA a Anápolis/GO, tornando-se uma espinha dorsal do transporte ferroviário do 

país (VALEC, 2016). 

Ao final de 2017, estima-se que a FNS possua o trecho Açailândia/MA-Anápolis/GO 

com capacidade de operação, possibilitando se tornar um grande meio de escoamento da 

produção do Centro-Oeste, e consequentemente impulsionando o desenvolvido econômico e 

social do Brasil. Enfim, com o processo de globalização, as cadeias de suprimentos (CS) das 

diferentes empresas estão altamente interligadas, onde os valores de tempo e local são 

altamente decisivos para as estratégias desenvolvidas pelas empresas importadoras dos 

produtos nacionais. 

 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA E HIPÓTESE 1.2.

Atualmente, a tendência geral é de uma economia mundial mais integralizada, em que as 

brasileiras devem se tornar mais competitivas frente aos grandes agentes mundiais. Em face 

desse cenário, assim, um dos principais problemas é: Como reduzir o tempo de trânsito 
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necessário para a exportação de soja em grãos, saindo de Anápolis-GO, com destino São 

Luís- MA, pela Ferrovia Norte Sul e o Porto do Itaqui?”. Nesse sentido, como hipótese 

científica, espera-se que a construção e análise da cadeia logística para a exportação de soja, 

permitirá a identificação do caminho crítico da exportação dessa mercadoria a fim de propor 

melhoria a dos tempos de cada atividade da cadeia. 

 

Objetivo geral 

Após a formulação do problema e elaboração da hipótese cientifica, definiram-se os 

objetivos da pesquisa, que serão metas a serem alcançadas ao final desse trabalho. Os 

objetivos podem ser divididos em objetivos geral e secundários, como disposto a seguir: 

 

 Redução do tempo das atividades críticas da logística de exportação da soja em grãos 

por meio da identificação das atividades chaves e seus tempos de ocorrência ao longo 

do processo. 

 

Objetivos secundários: 

 Elaborar a cadeia de processos legais necessários para a exportação; 

 Esquematizar a sequência das atividades-chaves da cadeia logística de exportação; 

 Apresentar sugestões de aprimoramento da rede logística, identificando pontos críticos 

e propondo soluções; 

 Desenvolvimento de um modelo de otimização do tempo de trânsito para o processo 

de exportação por ferrovia por meio de simulação.  

 A METODOLOGIA DE PESQUISA 1.3.

Uma etapa importante de toda pesquisa é a explicação metodologia utilizada. A 

formulação do problema é essencial para traçar hipóteses e definir os objetivos que deverão 

ser alcançados ao final do estudo. Assim, algumas atividades são listadas para desenvolver 

este estudo: 

1- Definição do problema: esta etapa é fundamental para o desenvolvimento do estudo 

para que se possa buscar uma solução  

2- Revisão bibliográfica: essa etapa traz a compreensão dos conceitos principais para 

poder desenvolver o estudo como o entendimento de todo o processo da logística 
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(cadeia logística), pedido, transporte, estoque, exportação como também o seu 

processo de planejamento; 

3- Construção da cadeia logística da soja utilizando a ferrovia: essa construção se baseia 

em literaturas e entrevistas com técnicos do setor; 

4- Coleta de dados para simulação da cadeia logística da soja utilizando a Ferrovia Norte 

Sul; 

5- Simulação da operação logística da soja na Ferrovia Norte Sul atual 

6- Identificação dos gargalos da operação logística, identificados por meio de simulação; 

7- Simulação de vários cenários de operação a fim de reduzir o gargalo identificado; 

8- Análise e conclusão dos resultados dos diversos cenários da simulação Monte Carlo 

da operação logística utilizando a Ferrovia Norte Sul 

 ESTRUTURAÇÃO DA MONOGRAFIA 1.4.

Este trabalho seguiu os procedimentos da metodologia científica para elaboração dos 

capítulos. O presente capítulo apresentou o problema, juntamente com as hipóteses 

formuladas para solução e seus objetivos definidos. 

O capítulo dois apresenta os conceitos, divisões, atividades-chaves e a importância que a 

logística possui para a competitividade da empresa. Nesse capítulo ainda há a menção de 

conceitos utilizados para avaliação e planejamento de uma logística eficaz. 

 O capítulo três apresenta o método de criação de rede de atividades PERT/COM. Além 

de explicar como a simulação de Monte Carlo auxilia na análise probabilística de uma 

atividade. 

O capítulo quatro apresenta a metodologia utilizada para combinar as informações 

coletadas, os métodos PERT/CPM e Monte Carlo, além dos critérios utilizados para avaliação 

dos resultados. 

O capítulo cinco apresenta o panorama da Ferrovia Norte Sul e as principais mercadorias 

que ela transporta. Além disso, há a apresentação dos dados coletados e a etapas de 

construção de uma cadeia logística. 

O capítulo seis apresenta as Simulações de Monte Carlo realizadas com o planejamento 

logístico elaborado, de forma a obter resultados sobre confiabilidade e tempo de trânsito da 

atual situação e das melhorias propostas. 

O capítulo sete faz uma comparação entre os resultados obtidos em cada simulação, de 

forma a apresentar o impacto das ações de melhoria no processo de exportação. 
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2. LOGÍSTICA: O QUE DIZ A LITERATURA 

 APRESENTAÇÃO 2.1.

O presente capítulo tem como objetivo trazer a discussão sobre a logística e a cadeia 

de suprimento com as suas atividades. O desafio da logística está sempre na busca da redução 

do custo e assim, buscam profissionais que são os operadores logísticos. Operador Logístico 

tem como objetivo gerir toda a logística de uma empresa, desde a sua armazenagem, 

estocagem e controle do estoque e a gestão do transporte. Dando continuidade a esse estudo, 

apresenta-se neste capítulo, com mais detalhe as atividades chaves da logística. 

 LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS 2.2.

Segundo Ballou (2006), a cadeia de suprimentos pode ser definida como um arranjo de 

todas as atividades que estão relacionadas com o fluxo e transformação de mercadoria desde 

extração da matéria-prima até a entrega do produto manufaturado ao consumidor final.  

Nesse mesmo sentido, a cadeia de suprimentos pode ser desmembrada nas seguintes 

atividades (BALLOU, 2006): 

 Marketing; 

 Compras e Vendas; 

 Pesquisa e Desenvolvimento; 

 Produção; 

 Logística; 

 Finanças. 

A logística, que é o foco deste estudo, é definida pelo Council of Logistics Management 

(1962) como o processo de planejamento, implantação e controle do fluxo eficaz de 

mercadorias, serviços e informações relativas desde o ponto de origem até o ponto de 

consumo com o propósito de atender às exigências dos clientes (BALLOU, 2006). 

As atividades desenvolvidas em um sistema logístico típico são: serviços ao cliente, 

comunicações de distribuição, controle de estoque, manuseio de materiais, processamento de 

pedidos, peças de reposição e serviços de suporte, embalagem, tráfego e transporte. 

(COUNCIL OF LOGISTIC MANAGEMENT, 1962). 

Esses componentes podem ser classificados em atividades principais e atividades de 

suporte. As atividades principais ou atividades-chaves possuem maior importância por 
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comporem o caminho crítico de uma empresa. Elas normalmente representam a parte 

majoritária dos custos ou do tempo necessário para a conclusão eficiente da missão logística. 

As atividades principais da logística estão descritas na tabela Tabela 2. 1 (BALLOU, 2010).  

 

Tabela 2. 1-Atividades-chaves da atividade logística (BALLOU, 2006). 

ATIVIDADES-CHAVE 

1 – O processamento de pedidos e marketing cooperam para: 

Determinar as necessidades e desejos dos clientes e serviços logísticos. 

Determinar a reação dos clientes ao serviço 

Estabelecer níveis de serviços ao cliente 

2 – Transporte 

Seleção do modal e serviços de transporte 

Consolidação de fretes 

Determinação de roteiros 

Seleção de Equipamentos 

3 - Gerências de Estoques 

Políticas de estocagem de matérias-primas e produtos acabados 

Previsão de venda de curto prazo 

4-Fluxo de Informações  

Procedimento de interface entre pedidos de compra e estoques 

Métodos de transmissão de informação sobre pedidos 
    

 
            

         

 

Segundo Ballou (2006), a atividade empresarial cria quatro valores em produtos e 

serviços:  

 Forma: transformação da matéria-prima em um produto com funcionalidade e 

capacidade de utilização; 

 Posse: desejo de possuir o produto; 

 Tempo: disponibilidade do produto ao longo de um intervalo temporal; 

 Local: disponibilidade do produto em um espaço específico. 

A logística controla os valores de tempo e lugar, principalmente por meio do 

transporte, fluxo de informações e dos estoques. Dessa forma, o investimento em logística é 

compreensível para aumentar a competitividade da atividade empresarial. 

Em um sistema logístico, podem-se resumir as atividades-chaves e as condições de 

contornos, que limitam o cenário de responsabilidade do agente logístico, como 

demonstrado na Figura 2. 1. Nessa pesquisa, as etapas de processamento de pedido, 
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transporte, estoques, e as condições de exportação serão abordadas em capítulos seguintes, a 

saber:  

 

Figura 2. 1-Cenário logístico. 

 

Uma das principais tendências do atual ambiente empresarial é a busca pela maximização 

do retorno sobre os investimentos. Ao transferir sua operação logística para um terceiro, uma 

empresa que tem a oportunidade de reduzir investimentos em armazenagem, frota, tecnologia 

de informação, e até mesmo estoque, o que se reflete diretamente na melhoria do retorno 

sobre ativos e investimento. (FLEURY, 1999) 

Em uma atividade empresarial rotineira, o planejamento estratégico é reflexo da missão e 

visão de uma empresa em metas que serão alcançadas em longo prazo. Já o nível tático, é 

responsável pela setorização dessas etapas, transformando o planejamento estratégico em 

metas de marketing, logística, finanças e outros setores. Por fim, o planejamento operacional 

é responsável pelas decisões diárias de forma a atender e contribuir para a realização das 

metas propostas pelos níveis acima. 

Um dos objetivos do operador logístico é encaminhar um produto de maneira efetiva e 

eficiente ao longo do canal estrategicamente planejado. Em geral, por cada nível possuir uma 

perspectiva diferente, é normal que cada um trabalhe com diferentes qualidades de dados. 

Espera-se que o patamar estratégico trabalhe com dados mais incompletos e inexatos que os 

patamares seguintes (BALLOU, 2006). 

A escolha de uma boa estratégia de logística exige o emprego de grande parte dos mesmos 

processos criativos inerentes ao desenvolvimento de uma boa estratégia corporativa. 

(BALLOU, 2006). Em geral, os objetivos dessas estratégias são: redução de custos, redução 

do investimento no canal e melhoria do serviço ao cliente.  

Mais que qualquer outro fator, o nível do serviço logístico proporcionado aos clientes, 

afeta radicalmente o projeto do sistema. Serviços mínimos refletem em um número menor de 
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locais de estocagem e transporte mais baratos. Bons serviços significam exatamente o oposto. 

No entanto, quanto mais pressionados os limites desses serviços, maiores se tornam os custos 

logísticos, crescendo a uma taxa desproporcional em relação ao tipo de serviço. 

 CUSTO LOGÍSTICO TOTAL 2.3.

Muitos dos princípios e conceitos logísticos são decorrências da natureza especial das 

atividades logísticas, principalmente o transporte. A peça central para o planejamento 

logístico é o conceito de Custo Total. Esse elemento representa a análise dos custos logísticos 

entre fixo – quase invariável em relação à dimensão dos serviços – e variável (BALLOU, 

2006). 

Escolher um serviço de transporte com base nas tarifas mais baixas ou na promessa de 

maior rapidez nem sempre é o melhor método. Portanto, a questão básica na logística é a 

gestão do conflito de custos entre as atividades, será necessário gerenciá-los de maneiras 

coordenada. 

O conceito de custo total se aplica a algo bem mais abrangente que o problema da seleção 

de serviço de transporte. Por exemplo: quanto maior o nível de serviço ao cliente, menor será 

o número de clientes perdidos em decorrência de situações de falta de estoque, entrega lenta e 

inconfiável, e atendimento inadequado de pedidos. O custo das vendas perdidas diminui com 

a melhoria dos serviços. Serviços melhorados normalmente significam que se deve pagar 

mais pelo transporte, processamento de pedidos e níveis de estocagem. A melhor 

compensação ocorre num ponto ligeiramente abaixo do serviço 100% ao cliente (serviço 

perfeito) (Figura 2. 2). 

 

Figura 2. 2-Relação entre custo perdido de vendas e o nível de serviço ao cliente 

(BALLOU, 2006). 
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A conclusão é que o conceito do custo total, ou, alternativamente, do sistema total, não 

tem limites transparentes. Embora seja possível argumentar que sempre há um ponto em que 

todas as atividades do sistema econômico são economicamente relacionadas ao problema 

logístico da empresa, a tentativa de avaliar todas as variadas compensações de custos podem 

se relacionar a qualquer problema decisório é inútil. Fica para a capacidade de decisão da 

administração o julgamento sobre os fatores a serem considerados relevantes e a decisão de 

incluí-los na análise. Isso define se a análise de custo total incluirá apenas fatores no âmbito 

da função logística, ou se a análise deverá ser ampliada para incluir outros fatores sob o 

controle da empresa e mesmo outros que ficam além do controle da empresa, como ocorre na 

cadeia de suprimentos (BALLOU, 2006). 

  ATIVIDADES CHAVES DA LOGÍSTICA 2.4.

Conforme apresentado na Tabela 2.1, a principal atividade da logística, que é cenário 

da responsabilidade do agente logístico é descrita considerando: 

 Processamento de pedidos; 

 Transporte 

 Estoques 

 Exportação 

2.4.1. PROCESSAMENTO DE PEDIDOS 

Os clientes avaliam as ofertas de qualquer empresa em termos de preço, qualidade e 

serviço, e reagem de acordo com as próprias conveniências, aproveitando tais ofertas ou 

ignorando-as. Serviço, ou serviço ao cliente, é um termo de grande, alcance, incluindo 

elementos que vão desde a disponibilidade do produto/mercadoria até a manutenção pós 

venda. Assim sendo, o projeto do sistema logístico estabelece o nível de serviços ao cliente a 

ser oferecido. Nesse capítulo será discutida a primeira etapa do processamento de pedidos, 

como demonstrado na Figura 2.3. 
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Figura 2. 3-Cenário logístico: Ênfase na atividade de processamento de pedidos.  

2.4.1.1. FATORES FUNDAMENTAIS DO SERVIÇO AO CLIENTE 

Dentro da visão geral de uma empresa, o serviço ao cliente se apresenta como um 

componente essencial da estratégia do marketing, ou 4Ps – preço, promoção, ponto de venda 

e produto-, em que devem seguir diretrizes para oferecer um aceitável nível de serviço. Essas 

diretrizes se refletem os valores criados aos produtos pela atividade logística – tempo e local-. 

Dessa forma, são identificados três fatores fundamentais do serviço ao cliente: 

disponibilidade, desempenho e confiabilidade. Esses atributos são importantes para o serviço, 

todavia, dependendo da situação do mercado, determinado atributo pode ser mais ou menos 

importante. 

A disponibilidade é a capacidade de ter um produto em estoque no momento em que 

ele é desejado pelo cliente. A quantidade e a localização dos depósitos, assim como a política 

de estoque para cada um, constituem questões básicas durante a fase de um projeto no sistema 

logístico.  Um aspecto um aspecto importante da disponibilidade é a política de estoque de 

segurança da empresa. O estoque de segurança existe para compensar erros de previsão e 

amenizar atrasos de entrega durante o reabastecimento do estoque básico. (BOWERSOX, 

2001) 

O desempenho operacional envolve comprometimento logístico com o prazo de 

execução logístico com o prazo de execução esperado e sua variação aceitável. Medidas 

operacionais determinam o desempenho do ciclo de atividades quanto a: velocidade; 

consistência; flexibilidade; falhas e recuperação (BOWERSOX, 2001). 

Em logística, qualidade é sinônimo de confiabilidade. Um fator fundamental da 

qualidade em logística é a capacidade manter níveis de disponibilidade de estoques e de 

desempenho operacionais planejados. Além dos padrões de serviço, a qualidade inclui a 
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capacidade e a disposição para fornecer rapidamente informações precisas sobre ao cliente 

sobre operações logísticas e status do pedido (BOWERSOX, 2001). 

2.4.1.2. ELEMENTOS DO SERVIÇO AO CLIENTE 

Os elementos dos serviços aos clientes estão divididos por elementos de pré-transação, 

transação e pós-transação. 

a) Elementos pré transação: propiciam um ambiente para um bom serviço ao cliente.  

Um compromisso formal sobre as modalidades do serviço- por exemplo, o tempo 

máximo de entregadas mercadorias após a formalização da encomenda, os 

procedimentos relativos a eventuais devoluções, pedidos em aberto e também os 

métodos de embarque – é algo que permite ao cliente conhecer com exatidão o tipo 

de serviço que lhe será prestado.  

b) Elementos de transação: são aqueles que resultam diretamente na entrega do 

produto ao cliente. Estabelecer os níveis de estoque, selecionar as modalidades de 

transporte e determinar métodos de processamento dos pedidos são alguns 

exemplos desses elementos. 

c) Elementos pós transação:  são representados pelos serviços necessários para dar 

suporte ao produto em campo; gerenciar reinvindicações, queixas e devoluções. 

Esses elementos se fazem sentir depois da venda do produto, mas devem ser 

planejadas nos estágios de pré-transação e transação. 

2.4.1.3. DEFININDO O PROCESSAMENTO DE PEDIDOS 

O processamento de pedidos é representado por uma variedade de atividades incluídas no 

ciclo de pedido do cliente. Especificamente, elas incluem a preparação, transmissão, 

recebimento e expedição do pedido, e o relatório da situação do pedido. O tempo necessário 

para completar cada uma dessas atividades depende do tipo de pedido. O processamento de 

um pedido de venda de varejo será certamente diferente daquele de uma venda industrial. 

O ciclo de vida do serviço ao cliente se inicia pela preparação do pedido (1) – (Figura 

2.4). Essa etapa engloba a coleta das informações necessárias para a requisição do 

produto/serviço pretendido e a requisição formal.  Pode incluir igualmente a determinação de 

um vendedor adequado, do preenchimento de um formulário, determinar a disponibilidade de 

um estoque, transmitir por telefone a informação e o pedido. 
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Logo em seguida, há a transmissão das informações do pedido (2), que é a primeira 

atividade no ciclo do processamento. Ela envolve a transferência dos documentos do pedido 

do seu ponto de origem para aquele em que pode ser manuseado. A transmissão do pedido é 

realizada de duas maneiras básicas: manual ou eletronicamente. A transmissão manual 

envolve a utilização de serviço postal ou dos funcionários que o levarão manualmente ao 

ponto de atendimento.  

Com o recebimento do pedido (3), inicia-se a exatidão das informações contidas, como 

descrição, quantidade e preço dos itens; conferência da disponibilidade dos itens 

encomendados; preparar a documentação de pedidos em carteira ou de cancelamento, quando 

necessária; verificar situação de crédito do cliente; e fazer o faturamento. 

Após a conclusão de todas as especificações do pedido, começar-se-á a preparação do 

pedido (4) com identificação dos itens, embalagem, programação de embarque e 

preenchimento de documentação. Algumas dessas atividades podem ser desenvolvidas em 

paralelo com as da entrada de pedidos, compactando assim o tempo de processamento. 

Para finalizar o ciclo de pedido, existe o relatório final do processamento (5) que garante a 

situação ideal de serviço ao manter o cliente informado de quaisquer atrasos no 

processamento ou entrega do pedido.  

 

Figura 2.4- Etapas do processamento de pedidos (BALLOU, 2006). 

2.4.2. TRANSPORTE 

O transporte normalmente representa o elemento mais importante em termos de custos 

logísticos para inúmeras empresas. A movimentação de carga absorve de um a dois terços dos 

custos logísticos totais (BALLOU, 2010). 



14 

 

Nesse sentido, a construção de um sistema de transporte eficaz criam vantagens 

comerciais para organização que o controla, tornando-a mais competitiva, com serviços 

melhores e preços menores. Nessa etapa, serão abordados as características, métodos e 

avaliação, roteirização e situação atual da FNS, como ilustrado na Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5- Cenário logístico: Ênfase na atividade de transporte.  

2.4.2.1. CARACTÉRISTICAS DOS TRANSPORTES 

O usuário de transportes tem uma ampla gama de serviços á disposição, girando em torno 

de cinco modais básicos: hidroviário, ferroviário, rodoviário, aeroviário e dutoviário. Um 

serviço de transportes é um elenco de características de desempenho comprado a um 

determinado preço. 

A fim de ajudar a resolver o problema da escolha do serviço de transporte, este deve ser 

visto em termos de características básicas a todos os serviços: preço, tempo médio de viagem, 

variabilidade de tempo de trânsito, perdas e danos. 

PREÇO  

 O preço (custo) do transporte para o embarcador é simplesmente a taxa da linha de 

transporte dos produtos mais as despesas complementares cobradas por serviços adicionais. 

No caso de serviço alugado, a taxa cobrada pela movimentação de bens entre dois pontos, 

mais adicionais, como taxas de embarque na origem, entrega no destino, seguros ou 

preparação de mercadorias para embarque, perfazem o custo total do serviço (BALLOU, 

2006). 

Os custos do serviço variam bastante de acordo com o transporte utilizado. Segundo 

pesquisa feita por Wilson (2000), aglomerando os custos médios dos cinco modais em 

US$/t.milha – Tabela 2. 2- Tarifas dos modais de transporte (BALLOU, 2006).-, o transporte 
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aéreo possui a tarifa mais elevada, enquanto os dutoviários e hidroviários são os mais baixos. 

O transporte ferroviário é cerca de 10 (dez) vezes menos dispendioso que o transporte 

rodoviário.  

Segundo Ballou (2010), embora as tarifas médias possam ser usadas para efeito de 

comparação em geral, elas não são os elementos unicamente representantes dos custos de 

movimentação de uma carga. A comparação deve ser feita com base nas tarifas totais, que 

refletem o produto embarcado, à distância e o destino, mais o manuseio especial exigido pelo 

carregamento. 

 

Tabela 2. 2- Tarifas dos modais de transporte (BALLOU, 2006).  

Modal Preço, US$ cents/ t.milha 

Ferroviário 2,28 

Rodoviário 26,19 

Hidroviário 0,74 

Dutoviário 1,46 

Aeroviário 61,20 

 

Dessa forma, segundo Bowerson (2001), a criação de preço de transporte envolve critério 

de apropriação dos componentes de custo. A apropriação é uma preocupação fundamental da 

transportadora; como, porém, a estrutura de custo influencia a margem de negociação de 

preço, a perspectiva do embarcador é importante também. Os custos de transporte são 

classificados, em várias categorias: custos variáveis, custos fixos, custos conjuntos e custos 

comuns. 

a) Custos Variáveis: são custos que se alteram de maneira direta e previsível em relação 

ao determinado nível de atividade, em dado período. Os custos variáveis só podem ser 

evitados não operando o veículo. A não ser em situações excepcionais, as taxas de 

frete devem cobrir pelo menos os custos variáveis. 

b) Custos Fixos: são custos que não se alteram em curto prazo e são incorridos ainda que 

a empresa deixe de operar, por exemplo, durante o feriado ou uma greve. Essa 

categoria de custos inclui custos da transportadora não afetada diretamente pela 

quantidade de carga movimentada. 

c) Custos Conjuntos: são derivados inevitavelmente criados por decisões de prestar 

serviço especial. Quando, por exemplo, uma transportadora decide levar uma carga do 
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ponto A ao ponto B, há nela, também, uma decisão implícita de assumir um custo de 

retorno, da volta do ponto B ao ponto A. 

d) Custos Comuns: essa categoria inclui custos da transportadora incorridos para 

atendimento da todos os clientes ou de um segmento de clientes. Custos normais, 

como custos de terminais e de administração, são conhecidos como overhead. São 

frequentemente apropriados ao preço cobrado de cada embarcador proporcionalmente 

ao nível de atividade ou à quantidade de embarques. 

TEMPO DE TRÂNSITO E VARIABILIDADE 

O tempo de entrega (viagem/trânsito) é calculado como o tempo médio do percurso de 

um frente entre origem e destino. Os modais de transporte variam conforme a possibilidade, 

ou impossibilidade, de proporcionar conexão direta entre os pontos de origem e destino. 

A variabilidade diz a respeito às diferenças normais que ocorrem entre embarques 

feitos em modais diferentes. Ainda que todos os fretes tenham os mesmos pontos de origem e 

destino e um único modal, isso não significa que virão a completar o percurso necessário em 

tempo exatamente igual. As variáveis existentes como condição do tempo, congestionamento 

de tráfego, número de escalas e diferenças no tempo necessário para consolidação das cargas 

podem provocar demoras. A variabilidade do tempo de viagem é uma medida da incerteza no 

desempenho do transportador. 

Em termos de variabilidade, os serviços de transporte podem ser qualificados como se 

fossem por tempo médio de entrega. Isto é, o trem ostenta a maior variabilidade do tempo de 

entrega, e o avião, o menor, com os caminhões situados entre esses extremos. Quando se 

considera a variabilidade em relação ao tempo médio em trânsito dos serviços de transporte, o 

avião é o menos confiável, e o caminhão com carga completa o mais confiável –Figura 2. 6. 
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Figura 2. 6-Comparação da confiabilidade e o tempo de trânsito dos modais 

terrestres (BALLOU, 2006). 

DANOS E PERDAS 

Dadas as diferenças entre os transportadores no tocante a capacidade de movimentar 

suas cargas com maior ou menor índice de danos e perdas, a experiência nessa área torna-se 

um dos principais fatores na opção por um determinado transportador. A condição dos 

produtos é uma das mais importantes considerações em matéria de serviço ao cliente. 

Potencialmente, os maiores prejuízos com os quais o embarcador deve arcar são 

relacionados com o serviço aos clientes. A remessa de mercadorias pode destinar-se a 

reposição de estoque ou a utilização imediata. Cargas atrasadas ou mercadorias em condições 

incompatíveis com sua utilização representam problemas para o cliente ou provavelmente o 

aumento dos custos de armazenagem causado pelo aumento das quantidades de estoque ou 

acúmulo de pedidos em carteira que ocorrem quando a reposição não é feita de acordo com o 

planejamento. 

2.4.2.2. CARACTERÍSTICAS LOGÍSTICAS DOS MODAIS DE TRANSPORTE 

Outro ponto importante para o planejamento é o conhecimento das características, trade-

offs, tarifas, tempo em trânsito e variabilidade associados aos modais de transporte. 

Para este estudo, destacam-se os modais rodoviário, ferroviário e marítimo. Segundo 

Ballou (2006), meio ferroviário é um transportador de longas distâncias e de baixa velocidade 

para matéria–prima e produtos manufaturados. O fato da velocidade relativamente baixa 

reflete o fato de que a maior parte do tempo de trânsito (86%) é empregada em operações de 

carga e descarga, montagem de locomotivas e trânsito dentro das estações. 
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O serviço ferroviário comum é principalmente de carga completa (CL – carload). Este 

diz a respeito a um tamanho predeterminado de embarque, normalmente próximo ao ponto 

excedente. Outro ponto importante é a composição dos gastos, por ser concessão, a ferrovia 

possui maior participação dos custos fixos – material rodante, manutenção da linha e estações 

- do que custos variáveis – combustíveis, manutenção de locomotivas, etc.- (BALLOU, 

2006). 

Em contraste com a ferrovia, o serviço rodoviário é o transporte de produtos semiprontos 

ou acabados com linha de alcance médio de 1147 km para carga fracionada (LTL – less truck 

load) e de 454 km (TL – truck load) (WILSON, 2000). As vantagens inerentes do transporte 

rodoviário são os serviços porta-a-porta, sem necessidade de carga ou descarga entre origem e 

destino, transbordo esse inevitável nos modais ferroviários e aéreos; frequência de 

disponibilidade do serviço e a velocidade (BALLOU, 2006). 

Já o transporte aquaviário possui um escopo limitado. Entre as motivações, existe a clara 

necessidade de intermodalidade com o meio rodoferroviário e aéreo, a baixa velocidade de 

trânsito, além a variabilidade e disponibilidade do serviço por conta das condições do tempo. 

Todavia, o serviço aquaviário compensa pela grande capacidade de transporte e os custos 

totais baixos em comparação aos outros modais. (BALLOU, 2006) 

2.4.2.3. SERVIÇO INTERMODAL 

Cresceu nos últimos anos a utilização do transporte de mercadorias em processos que 

utilizem mais de um modal. Além dos óbvios ganhos econômicos que isso proporciona, o 

crescimento do transporte internacional tem sido um dos principais motores dessa mudança. 

A principal característica da intensidade é o livro intercâmbio de equipamentos entre os 

diversos modais. Por exemplo, o contêiner que é a carga de um caminhão pode ser embarcado 

e transportar em um avião, ou o vagão ferroviário ser embarcado em um navio com a ajuda de 

um guindaste. 

O TOFC (trailer on flatcar, ou ainda piggyback) é o transporte de semirreboques, em 

vagões plataforma ferroviários, normalmente em trajetos bem maiores que os normalmente 

cobertos em caminhão. O TOFC é uma combinação de conveniência e flexibilidade do 

transporte rodoviário com a economia da ferrovia em longos percursos. A taxa é normalmente 

mais que baixa que a exclusivamente rodoviária e tem permitido ao transporte pesado 

inclusive expandir seu alcance econômico. De sua parte, a ferrovia consegue com isso atrair 

parte do transporte que, de outra forma, seria feito exclusivamente via rodoviário. O 
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embarcador lucra com a conveniência do serviço porta-a-porta de longa distância e taxas 

razoáveis. 

Pela modalidade TOFC(Figura 2. 7- TOFC (UPS, 2017).), o semirreboque inteiro é 

transportado num vagão plataforma. Mas também é possível visualizar o semirreboque de 

duas formas: 1) como um contêiner, ou caixa, em que a carga é embalada; 2) como os chassis 

do semirreboque. Em um serviço intermodal rodoferroviário é possível transportar apenas o 

semirreboque, deixando-se de pagar pelo peso morto da subestrutura e dos rodados. Este é o 

serviço chamado de contêiner no vagão plataforma (COFC – Container-on-flatcar) (Figura 2. 

8). 

O contêiner padrão é um equipamento transferível a todos os modais de transporte de 

superfície, exceto o dutoviário. Como o frete conteinerizado entre um remanejo oneroso de 

pequenas cargas no ponto de transferência intermodal oferece uma capacidade de serviços 

porta-a-porta quando cominado com caminhão, os transportadores hidroviários usam navios 

porta-contêineres, que lhes dão condições de proporcionar melhores combinações de serviços 

navio-caminhão. 

 

Figura 2. 7- TOFC (UPS, 2017). 

 

Figura 2. 8- COFC (SMCWIKI, 2012). 

2.4.2.4. ESCOLHA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE 
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A escolha de um modal de transporte ou oferta de serviço no âmbito de uma variedade 

de características dos serviços. McGinnis constatou que seis variáveis são fundamentais na 

escolha deum serviço de transporte: 1) tarifas dos fretes; 2) confiabilidade; 3) tempo em 

trânsito; 4) perdas, danos, processamento das respectivas reclamações- e rastreabilidade; 5) 

considerações de mercado do embarcador; 6) considerações relativas aos transportadores 

(MCGNIS, 1990). 

Quando o serviço de transporte não é utilizado de maneira a proporcionar vantagem 

competitiva, a melhor opção é aquela obtida mediante a compensação do custo da utilização 

de um serviço de transporte com o custo indireto do estoque ligado ao desempenho do modal 

selecionado. Ou seja, a rapidez e confiabilidade afetam os níveis de estoques do embarcador e 

do comprador (estoque de pedido e estoque de segurança) tanto quanto o nível dos estoques 

em trânsito entre as sedes do embarcador e do comprador. Quando se escolhem serviços 

menos ágeis e de menor confiabilidade, mais estoques aparecerão no canal. O custo de 

manutenção dos estoques pode estar compensado com o menor custo do serviço de transporte. 

Dadas às alternativas, o serviço preferido será aquele que oferecer os menores custos totais 

compatíveis com os objetivos do serviço aos clientes e, ao mesmo tempo, se mostrar capaz de 

concretizar tais objetivos (BALLOU, 2006). 

Os efeitos do desempenho do transporte, similares aos dos de estoques, podem ser 

vistos na programação da produção que operam com pouco ou escasso estoque de matéria-

prima são altamente vulneráveis a atrasos e paradas decorrentes da variabilidade de 

desempenho. 

A escolha do modo de transporte pode ser usada para criar uma vantagem de serviço 

competitivo. Quando um comprador na cadeia de suprimentos adquire produtos de mais de 

um fornecedor, o serviço logístico oferecido e o preço influenciam na escolha do fornecedor. 

Inversamente, quando os fornecedores escolhem o modal de transporte a ser usado em suas 

respectivas cadeias, conseguem controlar esse elemento da oferta de serviço logístico e com 

isso influenciar na preferência do cliente. Para o comprador, melhor serviço de transporte 

(com o menor tempo em trânsito e menor variabilidade de tempo de trânsito) significa a 

perspectiva de manter menores níveis de estoque e/ou a maior certeza de concretização dos 

cronogramas operacionais.  

Os métodos para o problema da escolha de serviços de transporte reconhecem a 

necessidade de incluir os efeitos indiretos que a opção por determinado meio de transporte 

exerce sobre os custos de estocagem e sobre a opção pelo integrante do canal logístico que 

oferece o melhor desempenho em modal de transporte. Isso em acréscimo ao custo direto do 
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serviço proporcionado. Contudo, existem seguidamente outros fatores a serem levados em 

conta, alguns dos quais não ficam sob o controle do encarregado de decisões. Em primeiro, 

lugar, é incentivada a cooperação direta e efetiva entre o fornecedor e o comprador quando há 

razoável conhecimento dos custos de cada uma das partes. 

2.4.2.5. MÉTODOS DE ROTEIRIZAÇÃO DOS VEÍCULOS 

Segundo Ballou, embora sejam muitas as variações dos problemas de roteirização, é 

possível reduzi-los a alguns modelos básicos. Existe o problema de encontrar uma rota ao 

longo de uma rede em que o ponto de origem seja diferente do ponto de destino. Há um 

problema similar sempre que se apresentam múltiplos pontos de origem e de destino. Mais 

complexo ainda é o problema de fazer itinerários quando os pontos de origem e destino são os 

mesmos.  

 Para pontos relacionados especialmente, pode-se utilizar os problemas do caixeiro 

viajante. Nesse problema, tenta-se determinar a menor rota para percorrer vários pontos de 

embarque e desembarque até a volta para o ponto de origem. Sabe-se nessa metodologia, que 

a forma ótima de representação dos percursos desse roteiro não se cruze e as linhas em 

conjunto possuem forma de lágrima. Além disso, é possível utilizá-la para roteirização de 

múltiplos “caixeiros” com vários pontos de embarque e desembarque espalhados 

espacialmente – Figura 2.9. (BALLOU, 2010). 

 

Figura 2.9- Método de roteirização de veículo (BALLOU, 2006). 

2.4.3. ESTOQUES 



22 

 

Estoques são acumulações de matérias-primas, suprimentos, componentes, materiais em 

processo e produtos acabados que surgem numerosos pontos do canal de produção e logística 

das empresas. 

Neste capítulo, será apresenta as necessidades de estoques e as suas funções na cadeia de 

suprimentos, como ilustrado na Figura 2. 10- Cenário logístico: Ênfase no estoque. Além 

disso, responder-se-á perguntas como: qual o objetivo de um estoque? Quais os pontos 

contras e a favor?  Quais estratégias podem ser agregadas aos estoques para torná-lo mais 

eficiente? 

 

Figura 2. 10- Cenário logístico: Ênfase no estoque. 

2.4.3.1. AVALIAÇÃO DOS ESTOQUES  

São inúmeros os motivos que justificam a presença de estoques em cadeias de 

suprimentos. Todavia, esses motivos devem estar de acordo com o planejamento estratégico 

da atividade empresarial, com o nível de atendimento ao cliente esperado e a política de 

transporte mais eficiente. 

Segundo Ballou (2006), os pontos as favor dos estoques vão desde melhoria do serviço ao 

cliente, com o atendimento das flutuações da demanda e produção, até a redução de custos 

operacionais em uma cadeia de suprimentos, reduzindo riscos de desabastecimento e eventos 

especiais – greves, desastres naturais e impossibilidades de produção. 

Em casos especiais de setores específicos, o estoque de determinado produto pode ser 

usado pelo gerente logístico para se beneficiar de oportunidade de aumento de preço dos 

mesmos. 

Os pontos contra os estoques abrangem em sua maioria custos de oportunidade 

(BALLOU, 2010). Como os insumos e produtos são capitais investidos da empresa, a 

atividade de estocagem não agrega valor direto a esse capital imóvel, além de desviar a 

atenção da existência de problemas de qualidade. Quando estes se manifestam, reduzir os 

estoques é quase sempre à primeira medida em se pensar.  
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2.4.3.2. ESTRUTURA DOS CUSTOS DE ESTOQUES 

Existem três classes relevantes de custos para determinação de uma política de estoque, os 

custos de aquisição, de manutenção e de falta de estoques. 

Os custos de aquisição estão relacionados com a aquisição de mercadorias para a 

reposição dos estoques e é quase sempre uma significativa força econômica que determina as 

quantidades de reposição (BALLOU, 2010). Essa classificação inclui as atividades de 

processamento, monitoramento, embalagem, movimentação interna e preparação dos 

produtos que serão entregues ao consumidor ou setor solicitante. 

Já os custos de manutenção refletem o armazenamento dos produtos, durante determinado 

período, proporcionais às médias das quantidades de mercadorias disponíveis. Podem ser 

dispostos em quatro classes, custos de espaço, custos de capital, custos de serviços de 

estocagem e custos de risco de estoques. 

 Custos do espaço: Os custos de espaço são relacionados à utilização do espaço 

para estocagem. Estão inclusos mão-de-obra, equipamentos de movimentação de 

carga e manutenção as instalações. 

 Custos de capital: são derivados do custo de oportunidade devido ao capital 

imobilizado em estocagem. Segundo Ballou, essa classe pode representar acima de 

80% dos custos totais de estoque e são os mais intangíveis e subjetivos de todos os 

elementos. 

 Custos dos serviços de estocagem: este inclui os custos devido às impostos e 

seguros que são proporcionais as quantidades de estoques movimentadas em um 

determinado período.  

 Custo de risco de estoques: estão relacionados com a deterioração, furto, danos, 

perdas e acidentes com os produtos estocados.  

Os custos da falta de estoque se relacionam com a o não atendimento do pedido pelo 

estoque em que normalmente é encaminhado. Assim como a manutenção, esse pode ser 

divido em custos de vendas perdidas e de pedidos atrasados. 

2.4.3.3. ESTOQUES NO CANAL 

Os estoques no canal são aqueles que se encontra em trânsito entre a origem e o destino, a 

determinada quantidade e em um intervalo de tempo. A gestão desses estoques é exercida em 

grande parcela pelo controle do tempo necessário para movimentação da carga, 

principalmente por meio de escolha de transportes mais eficientes. Em uma cadeia de 
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suprimentos, o gerenciamento desse estoque pode reduzir consideravelmente os custos de 

operação logística. 

A redução do tempo médio de trânsito no canal normalmente influi na diminuição da 

variabilidade do tempo de trânsito. A partir de tempos menores de movimentação, há uma 

maior rotatividade dos estoques de segurança, o que se torna em benefício com a redução dos 

estoques de segurança (BALLOU, 2010). 

O custo anual de manutenção dos estoques de trânsito pode ser calculado pela seguinte 

equação 1: 

 

𝐸 =  
𝐼𝐶𝐷𝑡

365
 (1) 

 

Onde: 

E- Custo anual de manutenção do estoque de trânsito; 

I- Custo anual de manutenção de estoques do produto em trânsito, %/ano; 

C- Valor do produto no ponto da cana de suprimentos, unidade monetária/unidade; 

D- Demanda anual, unidades; 

t- tempo de trânsito, dias. 

2.4.4. EXPORTAÇÃO 

O comércio internacional é simplesmente a troca voluntária entre duas partes que residem 

em países diferentes (FREEMAN, 1971). Por ser voluntária, espera-se que ocorra um 

benefício mútuo. Compradores adquirem mercadorias exportadas quando estas são mais 

baratas, e/ou melhores ou disponíveis ao longo do tempo. Por outro lado, os exportadores 

vendem mercadorias a um preço mais elevado que o mercado interno.  

Nesse capítulo, serão abordados os modos, termos e normas que devem seguir o operador 

logístico, como ilustrado na Figura A determinação do cenário em que o sistema logístico é 

muito importante para evitar planejamento e gestão de etapas que estão além do alcance do 

operador. 
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Figura 2. 11- Cenário Logístico: Ênfase na exportação. 

 

A exportação é um procedimento de venda entre fornecedor e consumidor que se 

apresentam em espaços jurídicos distintos. Dessa forma, as convenções internacionais e o 

controle do Estado definem os processos, documentos e roteiros de fiscalização a serem 

seguidos (FREEMAN, 1971). 

Segundo o Ministério das Relações Exteriores (2010), o primeiro passa para exportação é 

definir o produto que a empresa deseja exportar de forma a atender as necessidades dos 

consumidores estrangeiros. A empresa deve se atentar as questões dos preços praticados pela 

concorrência, redes de distribuição, capacidade de produção, disponibilidade e resposta rápida 

a variação de demanda.  

Existem diversas formas de se celebrar um contrato de exportação (MINISTÉRIO 

DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2010). Entre as características da exportação e processos 

burocráticos, o Itamaraty (2010) expõem os seguintes pontos: quanto ao modo de exportação 

(direto ou indireto), Pro forma invoice, carta de crédito, Incoterms e o despacho aduaneiro de 

exportação. 

2.4.4.1. MODO DE EXPORTAÇÃO 

Existem dois tipos de exportação (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 

2010):  

 Exportação direta: a fatura do produto é realizada pelo próprio exportador ao 

importador. Nesse modo de exportação, a empresa deve pesquisar por mercado, 

contatar com o cliente, negociar, realizar a documentação de exportação, 

desembaraçar a mercadoria na aduana, além de contratar transporte e seguro.  

 Exportação indireta: a venda da mercadoria é realizada por empresas que compram 

para exportá-las. Dessa forma o contato com o cliente, negociação, celebração de 
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contrato e contratação de frete e seguros é realizado por uma empresa terceira- ex: 

Trading Company. 

2.4.4.2. PRO FORMA INVOICE 

A Fatura Pró-forma é o documento que contém os dados do importador e exportador, da 

mercadoria (quantidade, peso bruto e líquido, preço unitário e valor) e as condições 

(Inconterms, prazos, modalidade de pagamento, tipo de embalagem e transporte) em que o 

contrato foi celebrado (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2010). 

2.4.4.3. MODALIDADE DE PAGAMENTO – CARTA DE CRÉDITO 

A carta de crédito, também conhecida por crédito documentário, é a modalidade de 

pagamento mais difundida no comércio internacional, pois oferece maiores garantias, tanto 

para o exportador como para o importador (MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO 

EXTERIOR E SERVIÇOS, 2017). 

Essa modalidade representa forma como o exportador será remunerado pela mercadoria 

enviada. A carta é uma tomada de crédito pelo comprador no banco de origem, em que o 

recebimento do crédito pelo exportador, no banco de destino, fica condicionado à 

comprovação do envio da mercadoria nas condições acertadas no Pro Forma Invoice. Em 

outras palavras, após a tomada de crédito pelo importador, as figuras responsáveis pelo 

pagamento e certificação de entrega são as respectivas instituições financeiras de cada país. 

2.4.4.4. INCOTERMS  

Os chamados Incoterms (International Commercial Terms / Termos Internacionais de 

Comércio) servem para definir, dentro da estrutura de um contrato de compra e venda 

internacionais, os direitos e obrigações recíprocas do exportador e do importador, 

estabelecendo um conjunto padronizado de definições e determinando regras e práticas 

neutras, como por exemplo: onde o exportador deve entregar a mercadoria, quem paga o frete, 

quem é o responsável pela contratação do seguro (MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, 

COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS, 2010). 

As regras internacionais de interpretação dos Incoterms estabelecidas pela Câmara de 

Comércio Internacional têm sido objetos de revisões sistemáticas, em face da necessidade de 
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sua respectiva adequação as mudanças causadas pela evolução natural do comércio (FARO, 

2007). 

Os Incoterms são constituídos por 13 siglas de três letras e divididos em quatro grupos. 

Esses grupos representam a divisão das responsabilidades e obrigações entre exportador e 

importador, onde o grupo “E” é máxima responsabilidade para o importador e “D” a máxima 

para o exportador. Esses grupos estão dispostos na Tabela 2. 3 a seguir: 

 

 

 

 

 

Tabela 2. 3-Incoterms 2010 (CCI, 2017). 

GRUPO E F C D 

CONCEITO 

de EX de FREE de COST de DELIVERY 

Mercadoria à 

disposição do 

importador na 

origem  

Transporte principal 

não pago pelo 

exportador 

Transporte 

principal pago 

pelo exportador 

Entrega da 

mercadoria ao 

importador no 

destino 

 Mínima 

obrigação para 

o exportador 

      

INCOTERMS EXW (Ex works) 

FCA (Free carrier) 
CFR (Cost and 

Freight) 

DAT 

(Delivered at 

Terminal) 

FAS (Free along ship) 

CIF (Cost, 

Insurance and 

freight) 

DAP 

(Delivered at 

Place) 

FOB (Free on board) 
CPT (Carriage to 

paid) 

DDP 

(Delivered 

duty paid) 

  

CIP (Carriage 

and Insurance 

paid to) 

  

2.4.4.5. DESPACHO ADUANEIRO DE EXPORTAÇÃO 

Trata-se do procedimento fiscal de desembaraço da mercadoria destinada ao exterior, 

realizado pelo SRF, com base nas informações contidas no Registro de Exportação (RE), na 

Nota Fiscal (primeira via) e nos dados sobre a disponibilidade da mercadoria para verificação 

das autoridades aduaneiras. Esse procedimento é efetuado pela plataforma SISCOMEX. O 
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Despacho de exportação é o procedimento mediante o qual é verificada a exatidão dos dados 

declarados pelo exportador em relação à mercadoria, aos documentos apresentados e à 

legislação específica, com vistas a seu desembaraço aduaneiro e à sua saída para o exterior 

(MRE, 2010). 

Nessa etapa, os fiscais da Receita Federal realizam a fiscalização por meio de 

amostragem. Existem três canais nos quais são divididas as mercadorias: 

 Canal Verde: não existe fiscalização documental ou checagem da mercadoria. 

 Canal Amarelo: as mercadorias nesse canal apresentam checagem documental, sem 

necessidade de exame da mercadoria. 

 Canal Vermelho: é realizado o exame documental e material. 

 Canal Cinza: verificação dos documentos, e mercadorias, além da verificação de 

indícios de fraude. 

Diferente dos outros documentos, o despacho aduaneiro é uma etapa em que há diferentes 

previsões de tempo para ser realizada. Por ser realizada em amostragem, a tempo decorrido 

para prosseguir com a averbação da mercadoria varia com o canal no qual é classificada. 

Após a fiscalização e a comprovação das informações fornecidas pelo exportador, 

prossegue-se com a DDE desembaraçada e a liberação da mercadoria para embarque. 
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3. MÉTODO E FERRAMENTA PARA PLANEJAMENTO E 

ANÁLISE DA LOGÍSTICA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  APRESENTAÇÃO 3.1.

O presente capítulo tem como objetivo apresentar ferramentas e métodos para o 

planejamento das atividades da logística que permitam identificar os gargalos do processo e 

melhorar a sua performance por meio de simulação. Assim, o método PERT/COM e a 

Simulação de Monte de Monte Carlo. 

O Método PERT/CPM é importante para a organização e visualização de todas as etapas, 

que em conjunto e sequência, de um processo. Ao se iniciar o encadeamento atividades, 

podem-se identificar lacunas e determinar o intervalo de tempo entre o início e a finalização, 

assim como sua variabilidade. Segundo Lilenbaum (1972) permitem um ajustamento de 

planos e ações ao processo administrativo, por meio do planejamento, da programação, da 

coordenação e do controle dos problemas de administração. 

Já o método de Simulação de Monte Carlo é um a ferramenta, que em associação ao 

método PERT/CPM, fornece resultados para análise quantitativa da rede criada. A média e o 

desvio-padrão dos tempos de cada etapa são importantes para determinar a confiabilidade e o 

tempo de trânsito do sistema. Entretanto, o resultado probabilístico de um processo não é 

resultado das somas das probabilidades de cada atividade que o compõe.  Dessa forma, o 

Método de Monte Carlo fornece o melhor espaço probabilístico ao combinar diferentes 

situações de cada atividade independente.  

  

 MÉTODO PERT/CPM 3.2.

O Sistema PERT (Program Evaluation and Review Technique), segundo a ABNT , “é o 

termo inicialmente empregado para caracterizar o tempo probabilístico como atributo de 

cálculo”. Esse método foi desenvolvido pela empresa de consultoria Booz-Allen and 

Hamilton , em 1950, para a marinha americana (CUKIERMAN, 2000). 

O sistema CPM (Critical Parth Method), que, segundo a ABNT, é o termo “inicialmente 

empregado para caracterizar o tempo determinístico como atributos de calculo”, foi 

desenvolvido pela DUPONT e UNIVAC mais ou menos na mesma época do PERT. A 
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diferença entre os dois é irrelevante, de pequenos detalhes (no PERT predominam os 

chamados esquemas probabilísticos, e no CPM, os chamados esquemas determinísticos), não 

havendo maiores vantagens práticas em considera-los como sistemas diferentes 

(CUKIERMAN, 2000). 

3.2.1. CARACTERÍSTICAS DO MÉTODO PERT/CPM 

Segundo Cukierman (2000), as características principais são: 

a) A abordagem de um projeto de um ponto de vista sistêmico, já que: fornece uma visão 

da totalidade do projeto (graças à necessidade de estabelecer a interdependência entre 

as várias ações necessárias para o desenvolvimento do projeto); ressalta as entradas 

(diretrizes e recursos), o processo (o desenvolvimento das ações de acordo com as 

relações de correspondência entre elas) e as saídas (resultado final desejado); conduz à 

montagem de um esquema de feedback, pelo estabelecimento de um sistema de 

comunicações que abasteça e permita à administração decidir, em função dos dados e 

informações que convergem de diversos setores, sobre o andamento do projeto.  

b) Dá ênfase aos objetivos; 

c) Visa à otimização da chamada Regra dos 5 Ps (política, desempenho, prazo, preço e 

perigo). 

d) É uma ferramenta interdisciplinar e de comunicação. 

e) O modelo permite a visualização de situações, evitando ou minimizando os efeitos 

advindos de uma ocorrência não prevista ou acidental ao longo do projeto. Portanto, 

ele ajuda a decidir, mas não a decisão. 

3.2.2. ELEMENTOS BÁSICOS  

Segundo Cukierman (2000), os elementos básicos para o desenvolvimento de uma rede 

estão sintetizados na Tabela 3. 1 a seguir:  
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Tabela 3. 1- Elementos básicos para a  criação de uma rede de atividades 

(CUKIERM, 2000). 

Nome Conceito  Representação gráfica Exemplo 

Projeto 

Conjunto de ações e processos 

envolvendo recursos humanos, 

materiais, financeiros etc., organizados 

para realização de um objetivo, 

concretamente definido, a partir de 

uma situação inicial conhecida ou 

convencionada. 

Rede, diagrama ou grafo. 

Lançamento 

de uma rede 

de 

abastecimento 

de águas 

Atividade 

É a identificação de uma etapa de um 

projeto que consome tempo e recursos, 

estabelecida em nível compatível com 

as necessidades e possibilidade de sua 

mensuração. 

Em flechas ou setas: 

Serviço de 

escavação 

 

 

Em blocos ou 

precedências: 
 

 MÉTODO DE SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO 3.3.

Após o final da Segunda Guerra Mundial, o cientista e matemático polonês Stanislaw 

Ulam participava do projeto Manhatan, que seria responsável pela criação de uma arma 

nuclear. Durante um jogo de paciência, ele tentou calcular as probabilidades de sucesso em 

determinada jogada utilizando a analise combinatória tradicional. Todavia, percebeu-se que 

seria mais prático simplesmente simular inúmeras jogadas e contar quantas vezes o resultado 

esperado ocorria. Essa metodologia foi aplicada para solucionar o problema de difusão de 

nêutrons em um material sujeito a fissão nuclear, que é essencial para um funcionamento de 

uma bomba nuclear. 

Segundo Philip Fahringer (2011), os métodos de gestão de probabilidades tiveram suas 

origens no Método de Simulação de Monte Carlo, que consiste na combinação de inúmeras 

Evento  

Início ou término de uma ou mais 

atividades (Observação: portanto, não 

consome recurso). 

Em flechas ou setas: 

(oval elipsoidal ou 

circular) 
Início (ou 

término) do 

serviço de 

escavação 
Em Blocos ou 

precedências inexiste o 

conceito 

Atributo 

É toda característica quantitativa 

específica de uma atividade, indicando 

qualquer dos recursos necessários à 

sua efetivação. (Exemplo: tempo, 

material, mão-de-obra, equipamento). 

N˚ 

Três semanas 

para executar 

escavação 
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combinações de resultados para criar um espaço amostral e analisar quantas vezes um 

resultado esperado acontece. Esse método é utilizado por ser mais prático e depender apenas 

da capacidade de processamento dos computadores.  

O procedimento resumido do Método de Monte Carlo possui os seguintes passos 

ilustrados na Figura 3. 1 a seguir: 

 

 

 

Figura 3. 1-Método de Monte Carlo. 

 

Exemplo: 

 

“Qual o espaço probabilístico ao se jogar uma moeda não viciada?” 

 

Pelo SMC, poder-se-ia combinar os diferentes resultados de cada moeda: 

 

 Ao se jogar a primeira moeda, os possíveis resultados são: {CARA, COROA}. 

 Ao se jogar a segunda moeda, os possíveis resultados também são: {CARA, 

COROA}. 

 

Dessa forma, o espaço probabilístico pelo método de Monte Carlo seria a combinação dos 

resultados ao se jogar a primeira moeda e os resultados ao se jogar a segunda moeda, como 

ilustrado na Figura 3. 2 a seguir: 
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Figura 3. 2- Exemplo 1 

Ao analisar o espaço amostral, espera-se que o resultado {CARA, COROA} possua 50% 

de possibilidade de ocorrer, seguido pelas combinações {CARA, CARA} e {COROA, 

COROA} com 25%, cada uma, de ocorrer. 

Da mesma maneira, na cadeia logística de exportação, serão simuladas as combinações 

dos diferentes tempos das atividades que compõem o Processamento de Pedidos, Transporte e 

Estocagem da soja em grãos. Entretanto, diferente de jogar moedas, essas atividades são 

variáveis contínuas, ou seja, elas aceitam um intervalo de valores. Exemplo: 

 

 Ao se jogar uma moeda não viciada, os resultados possíveis são {CARA} ou 

{COROA}; 

  O transporte da composição na ferrovia Norte Sul pode variar entre [20,45] horas. 

 

Dessa forma, um conceito muito importante na simulação de Monte Carlo para funções 

de densidade de probabilidade contínua é o desvio-padrão, que é definido como uma medida 

de dispersão em torno da média. 

 Ao final da simulação, espera-se obter um espaço amostral e uma Função de Densidade 

de Probabilidade (FDP) correspondente ao processo de exportação. 
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4. DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA PARA 

MELHORIA DA LOGÍSTICA DE EXPORTAÇÃO DA SOJA 

EM GRÃO POR FERROVIA 

 

 APRESENTAÇÂO 4.1.

O capítulo 4 apresenta a metodologia para melhoria da logística de exportação da soja 

em grão pela ferrovia baseado nos entendimentos dos capítulos anteriores. A metodologia é 

composta por 6 etapas e será detalhada na próxima seção. 

 METODOLOGIA  4.2.

A metodologia desenvolvida neste estudo teve como base o entendimento da 

problemática da logística dentro do contexto da exportação, o que levou a compreensão da 

logística apresentada no capítulo 2. Esse entendimento fez buscar ferramentas que pudessem 

auxiliar na sua solução, que foram o Método Pert/CPM e a Simulação Monte Carlo como 

elementos estruturantes. A proposta é apresentada na Figura 4.1, onde a estrutura 

metodológica é definida em etapas e serão descritas a seguir: 

 

 

 Figura 4.1 – Estrutura metodológica para melhoria da logística de exportação da soja em grão 

por ferrovia 
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4.2.1. ETAPA 1 – IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS 

Nessa etapa, é onde se realiza a coleta de dados e informações para identificar as 

atividades logísticas de uma operadora logística. Essa coleta pode ocorrer de várias formas 

desde entrevistas, questionários com técnicos do setor. Essa etapa é muito importante tanto 

para o entendimento das operações que são realizadas no processo de exportação, quanto para 

perceber os problemas específicos de cada atividade. 

 É importante que o pesquisador se prepare previamente para estar familiarizado com 

os termos e o processo da logística. Nesse estudo especificamente, os entrevistados eram 

técnicos na VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. é uma empresa pública 

controlada pela União por meio do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil e no 

TEGRAM - Terminal de Grãos do Maranhão.  

Para entrevista, é importante que o entrevistado possa fazer uma explicação sobre seu 

cargo, como funciona a sua relação com outras áreas da empresa, quais os pontos críticos de 

sua operação, expor dificuldade e facilidades da operação. Com essas informações, é possível 

iniciar a identificação das atividades mais importantes e onde estão os problemas na logística. 

A partir dessa coleta e, se possível, da visita técnica até os locais onde são feitas as 

operações, pode-se identificar e organizar as atividades. 

4.2.2. ETAPA 2 – LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DOS TEMPOS 

MÁXIMOS E MÍNIMOS 

Os tempos máximos e mínimos são importantes para quantificar o tempo do processo 

de exportação. Como o tempo total da exportação é a soma de todas as atividades que a 

compõem, essa etapa é essencial para avaliar atividades críticas. Essas informações podem ser 

obtidas juntamente com a etapa anterior. Outro ponto importante é avaliar a precisão das 

informações. Em muitos casos, os valores descritos não representam os valores reais ou a 

variabilidade destes. 

 

No caso específico deste estudo, essas informações foram coletadas por meio de 

entrevistas, manuais de equipamentos e, principalmente, através de estudos já realizados pela 

VALEC e a EMAP - Equipe Multiprofissional de Apoio, que é a operadora do Porto do 

Itaqui.  
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4.2.3. ETAPA 3 – ELABORAÇÃO DO CENÁRIO ATUAL DA LOGÍSTICA, 

UTILIZANDO A SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO. 

O cenário atual da logística de exportação é o objeto de avaliação deste trabalho. 

Dessa forma, com base nas atividades e informações coletadas nas etapas 1 e 2, será possível 

realizar a análise probabilística do processo. 

Após a coleta de dados e o conhecimento das limitações operacionais, é possível 

simular uma operação logística utilizando o método de simulação Monte Carlo (SMC), que 

fornecerá uma função de densidade de probabilidade (fdp) dos possíveis intervalos de tempo. 

O processo de simulação se baseia na combinação aleatória dos possíveis resultados de 

cada etapa e que não possuem dependência entre si. Por exemplo: a velocidade de 

carregamento do container na composição não possui influência na velocidade da composição 

na linha férrea.  

O principal objetivo com a simulação é criar um espaço amostral, onde milhar de 

combinações entre os tempos de cada atividade podem acontecer. Com esse espaço amostral, 

assim como no ato de jogar duas moedas não viciadas, será possível extrair a probabilidade de 

ocorrência dos diferentes tempos necessária para a finalização do processo de exportação da 

soja em grãos. 

4.2.4. ETAPA 4 – IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES QUE POSSUEM MAIOR 

IMPACTO NO TEMPO DE EXPORTAÇÃO 

Após da simulação realizada na Etapa 3, sobre o cenário atual da logística de 

exportação, é necessário realizar a análise dos dados e identificação das atividades que são 

mais importantes para a exportação. 

Para essa análise, há várias ferramentas que podem ser utilizadas. Nesse trabalho, 

utilizou-se a curva ABC. A curva de experiência ABC, também conhecida como Análise de 

Pareto, ou Regra 80/20, é um estudo que foi desenvolvido por Joseph Moses Juran, um 

importante consultor da área da qualidade que identificou que 80% dos problemas são 

geralmente causados por 20% dos fatores. O nome “Pareto” vem de uma homenagem ao 

economista italiano Vilfredo Pareto, que em seu estudo observou que 80% da riqueza da Itália 

estava na mão de 20% da população. E boa parte do entendimento da Curva ABC se deve à 

análise desenvolvida por Pareto (BOWERSON, 2001). 

O conceito 80-20 é especialmente útil no planejamento da distribuição quando os 

produtos são agrupados ou classificados de acordo com suas atividades de venda. Os 20% 

http://www.sobreadministracao.com/as-sete-ferramentas-da-qualidade-diagrama-de-pareto-e-folha-de-verificacao-utilizando-o-excel-2003-video-aula/
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mais bem classificados podem ser chamados de itens A, os 30% seguintes, de itens B, e os 

restantes, de itens C. Cada categoria de itens deveria ter uma estratégia de distribuição 

diferenciada. Um exemplo de curva ABC está na Erro! Fonte de referência não 

encontrada. seguir: 

 

Figura 4. 1-Curva ABC (BALLOU, 2006) 

 

O conceito 80/20, com sua classificação de produtos, proporcionam esquema, baseado 

na atividade de vendas, para determinar quais produtos receberão os variados níveis de 

tratamentos logísticos. O ponto principal é que nem todos os itens de produtos ou serviços 

deveriam merecer tratamento logístico igual. 

Dessa forma, com as atividades distribuídas em ordem de importância- em ordem 

decrescente de importância {A>B>C}-, será possível identificar as mais relevantes e realizar 

outros simulações, onde serão alterados os valores de tempo e variabilidade. 

4.2.5. ETAPA 5 – ELABORAÇÃO DE CENÁRIOS ALTERNATIVOS COM A 

REDUÇÃO DO TEMPO DAS ATIVIDADES IDENTIFICADAS NA ETAPA 4. 

Com a identificação das atividades que possuem maior impacto no tempo total de 

exportação, é possível simular “ações de melhoria”, em que são alterados os tempos de cada 

atividade, levando-se em conta equipamentos, segurança e condições de contorno. 

Por exemplo:  

“Como ação de melhoria, a velocidade de tráfego do veículo será de 100km/h”. 
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 Essa ação de melhoria só poderia ser aceita, se a velocidade máxima permitida na via 

fosse 100km/h. caso a velocidade máxima permitida fosse 80km/h, essa alternativa se 

constitui uma ação de melhoria inviável. 

Da mesma maneira, as outras ações de melhorias em equipamentos dependem das 

especificações técnicas e de segurança. Não é possível que um equipamento trabalhe além de 

suas características operacionais. 

Esses dados derivados das melhorias propostas serão inseridos em outras Simulações 

de Monte Carlo, de forma a avaliar o impacto dessas ações no processo de exportação. 

4.2.1. ETAPA 6 – IDENTIFICAÇÃO DO MELHOR CENÁRIO. 

Após a criação e simulação dos cenários na Etapa 5, é possível avaliar, a partir de 

critérios pré-definidos os resultados das ações de melhoria. Nesse trabalho, os critérios 

utilizados foram definidos por Ballou (2006) e se configuram como critérios mais importantes 

para a logística, que são: o tempo total e a confiabilidade do sistema. 

O tempo total é um parâmetro importantíssimo para mensurar a eficiência de um 

processo. Tempos maiores são preteridos em operações que necessitem agilidade, além 

poderem simbolizar maiores custos de estoques e menor produtividade. 

Já a confiabilidade é essencial para o operador conhecer o espaço probabilístico em 

que sua operação pode variar. Além disso, é essencial para definir o nível de serviço ao 

cliente. Nesse trabalho, a confiabilidade foi quantificada através do desvio-padrão das FDPs . 

. O desvio-padrão representa a medida de dispersão dos resultados calculados. As medidas 

médias, solitariamente, não representam a confiabilidade logística. Assim como em um alvo 

(Figura 4. 2- Comparação entre alto e baixo desvio padrões., quanto mais a dispersão dos 

acertos, menos confiável é o sistema logístico. O contrário também é verdadeiro. 

 

Figura 4. 2- Comparação entre alto e baixo desvio padrões.  
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5. ESTUDO DE CASO DA SOJA EM GRÃOS NA FERROVIA 

NORTE-SUL: CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 APRESENTAÇÃO 5.1.

Como visto nas seções anteriores, a logística se inicia com a definição do nível de 

atendimento ao cliente para determinado produto e prossegue-se para coleta de dados, 

planejamento e simulação do melhor arranjo dos processos e infraestrutura. Assim, este 

capítulo tem como objetivo apresentar a área e o objeto de estudo que é a Ferrovia Norte Sul 

com a carga de soja respectivamente. 

Seja qual for o processo utilizado para o planejamento da rede ou gerente de 

logística/cadeia de suprimentos para configurar a rede de instalações e definir o fluxo de 

produtos através dela, precisará de dados, ferramentas computacionais e um processo de 

análise capaz de conduzir a um projeto eficiente de rede.  

Nesse capítulo, será apresentado o contexto do ambiente onde ocorrerá a operação 

logística da soja, conforme os itens apresentados a seguir: 

1. A Ferrovia Norte Sul, que é o estudo de caso; 

2. O Mercado de Soja, que é o objeto de estudo para identificação dos principais 

fornecedores e compradores, além de suas localizações; 

3. As instalações e suas localizações, que servirão de base para estimativa de tempo 

de trânsito, carregamento e descarregamento de material; 

4. Características técnicas dos modais ferroviário e rodoviários, assim como suas 

velocidades e variabilidades; 

5. As distâncias que os modais de transporte percorrerão, além da estruturação do 

Processamento de Pedidos e a eficiência operacional dos equipamentos. 

Nesta etapa, será apresentado o produto em análise, além de todo o inventário de 

instalações, especificações e instalações disponíveis para as movimentações dos produtos, das 

características técnicas dos equipamentos necessários e apresentação dos problemas 

operacionais encontrados. Todas essas informações compreendem as etapas 1 e 2 da figura 

5.1, descrita no capitulo 4. 
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Figura 5.1-Etapas de execução do projeto. 

 

 FERROVIA NORTE SUL 5.2.

A ferrovia EF-151 Norte Sul (FNS) foi projetada para promover a integração nacional, 

minimizar os custos de transportes, conectar a malha ferroviária, induzir a ocupação 

econômica do Cerrado e promover uma logística exportadora competitiva, possibilitando a 

conexão com grandes portos–Itaqui/MA, Vila do Conde/PA e Santos/SP. 

A construção da FNS teve início na década de 80, durante o governo do presidente José 

Sarney. Originalmente, a estrada de ferro teria um comprimento total de 1550 km, ligando os 

municípios de Anápolis/GO e Açailândia/MA, onde se conecta com Estrada de Ferro Carajás. 

 Entretanto, com a lei N˚ 8772/2008, incorporaram-se os segmentos: Açailândia/MA-

Barcarena/PA, onde se conecta com Porto de Vila do Conde; e Ouro Verde/GO–

Panorama/SP. Adicionando mais 1393 km de extensão à FNS. 

Atualmente, a EF-151 se encontra em diferentes fases de operação. Os trechos 

Barcarena/PA-Açailândia/MA e Estrela D’oeste/SP-Panorama/SP se encontram com o Estudo 

de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) concluídos. Em seguida, serão 

realizados os projetos básicos para realização de orçamentos e licitações. 

O segmento Anápolis/GO-Estrela D’Oeste/SP se apresenta em construção, com previsão 

de término para primeiro semestre de 2018. É importante evidenciar que no munícipio 
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paulista, a FNS se conecta com ALL Malha Paulista, possibilitando acesso ao Porto de 

Santos. 

O trecho Palmas/TO-Anápolis/GO se encontra com a construção finalizada, seguindo 

para o processo de concessão de operação ferroviária.  

Por último, o trecho Açailândia/GO- Palmas/TO se encontra em operação desde 2006, 

operada pela subconcessionária Ferrovia Norte Sul S.A., criada pela Vale do Rio Doce S.A. 

como compromisso de contrato de licitação. Hoje, essa subconcessionária é responsável pela 

manutenção, exploração, conservação, operação, monitoração e adequação desse segmento 

ferroviário. 

Na cidade de Açailândia, a FNS se encontra com a estrada de ferro Carajás, operada pela 

Vale do Rio Doce S.A.. Essa EF tem como prioridade a movimentação de minério de ferro da 

mineradora, ao ritmo médio de dez locomotivas diárias compostas por 330 vagões – três 

quilômetros de extensão- o que totaliza 330.000 ton./dia. 

Nesse elo, a FNS é sujeita à liberação da CVRD para o tráfego do equipamento rodante. 

Como Estrada de Ferro Carajás está sob administração da CVRD, essa deve liberar passagem 

dentro da janela 1,7 trem-tipo diária para operadora requerente. 

Atualmente, após cerca de dez anos do início do contrato de operação pela FNS S.A., ao 

todo, 14 empresas se instalaram nas intermediações da estrada de ferro com o intuito de 

incrementarem sua capacidade logística de transporte de cargas.  Os principais tipos de 

produtos transportados são agrícolas (grãos, madeira e celulose) e combustíveis (gasolina, 

óleo diesel, biodiesel e etanol). Os pátios em operação e as empresas instaladas estão 

dispostos na Tabela 5.1. 

Segundo relatórios da VALEC, a FNS apresenta um ritmo crescente de transporte de 

toneladas úteis de mercadoria. Entre 2013 e 2015, houve um crescimento médio de 25% na 

tonelada de carga transportada. Esse crescimento é demonstrado na Figura 5.2 a seguir: 
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Figura 5.2-Tipo e quantidade de carga transportada na FNS (VALEC 2017).  

 

 

Tabela 5.1-Empresas instaladas na Ferrovia Norte Sul (VALEC,2017). 

Pátio  Empresa Produto 
Imperatriz/João Lisboa Suzano Papel e Celulose Celulose 

Porto Franco 
Cargil Agrícola S.A., Bunge Alimentos S.A., ABC 

Indústria e Comércio S.A., Multigrain S.A. 

Grãos de Milho, Soja e 

Farelo de Milho/Soja. 

Colinas TIPA/VLI , NovaAgri Infraestrutura 
Grãos de Milho, Soja e 

Farelo de Milho/Soja. 

Guaraí Consórcio Pedro Afonso-Bunge Álcool e Biodiesel 

Porto Nacional 

Agrex do Brasil S.A. , Petrobrás Distribuidora S.A. 

, Raízen Combustíveis S.A. , Norship Participações 

e Representações , Viena Siderurgia S.A. 

Grãos de Milho, Soja e 

Farelo de Milho/Soja. 

Álcool, Biodiesel e 

Gasolina. 

Anápolis Granol Indústria Comércio e Exportação S.A. Soja e óleo 
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 O MERCADO DE GRÃOS DE SOJA 5.3.

A soja é um grão que possui uma cadeia produtiva extensa, sendo utilizada tanto em 

grãos, quanto beneficiada na indústria de esmagamento. Entre as possibilidades de uso da soja 

pelo produtor, temos as seguintes principais: exportação de grãos, farelo para alimentação 

animal, óleos e alimentos domésticos. 

A demanda mundial por soja cresceu de 268 milhões de toneladas, na safra 2006/2007, 

para cerca de 344 milhões na safra 2016/2017. Um crescimento em média de 2,10% ao ano.  

Os principais mercados consumidores fora do Brasil estão concentrados na China, com 

um consumo de 101,1 milhões de toneladas -30% do consumo mundial-, seguida pelos 

Estados Unidos (15%) e Argentina (15%). Essa distribuição está disposta na Figura 5.3 a 

seguir: 

 

Figura 5.3- Consumo mundial de soja em grãos (CONAB, 2016).  

 

No cenário internacional, o Brasil se encontra como maior exportador de soja, 

competindo diretamente com os produtores norte americanos. Estima-se que na safra 

2016/2017, o mercado externo absorva 62,4 milhões de toneladas de soja brasileira e 55,8 

milhões de soja norte-americana. A distribuição dos maiores exportadores está disposta na 

Figura 5.4. 
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Figura 5. 4 - Países exportadores de soja em grãos (CONAB, 2016) 

 

No Brasil, a cultura se iniciou em meados da década de 50. Hoje correspondem a uma 

área plantada de aproximadamente 33.899,99 mil hectares. Estima-se que essa safra 

corresponderá, no biênio 2016-2017, em torno de 113.923,1 mil toneladas. 

Entre 1990/1991 e 2004/2005, os clientes internacionais brasileiros somam mais de 84 

países. Desatacando-se os maiores parceiros comerciais da soja em grãos brasileira é a Ásia 

(86%), com a China absorvendo 74% de toda exportação, e a Europa (13%), especialmente a 

Espanha (4,3%) e Holanda (2,7%). 

A produção de soja brasileira está distribuída principalmente nas regiões Centro-

Oeste, Sul e Sudeste. Nota-se que os campos de maior produtividade se encontram no arco 

formado pelas áreas centrais dos Estados do Mato Grosso e Goiás até as regiões Noroeste e 

Alto Parnaíba de Minas Gerais, além do oeste baiano.  

Segundo o estudo de viabilidade econômica realizada pela Vega Engenharia, a área de 

influência da FNS pode ser definida através de três premissas fundamentais: disponibilidade 

de mercado, aptidão para a produção e rotas mais competitivas. Ao final da construção da 

FNS, a área de influência da FNS sobre a produção de soja é ilustrado pela Figura 5.5.. 
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Figura 5. 5- Área de influência da FNS e a produção de soja brasileira (SIDRA, IBGE,2001) 

 

Através da Figura 5. 5, é notável a capacidade da FNS de servir como importante meio 

de escoamento da exportação brasileira. Essa ferrovia se conecta a Ferrovia Carajás, que 

descarrega no Porto do Itaqui. As duas vantagens competitivas estão na proximidade do Porto 

do Itaqui em relação aos mercados asiáticos e a diminuição no tráfego dos portos da região 

Sudeste. 

O principal modo de escoamento dessa produção é o meio rodoviário, contando com 

poucas estradas em condições de rodagem, o destino dessa produção vai dos campos aos 

principais portos do País: Santos (SP) e Paranaguá (PR). 

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2005), do 

ponto de vista microeconômico, a elevada média de produtividade por hectare das fazendas 

brasileiras é um importante fator competitivo para o sistema agroindustrial. Todavia, a 

infraestrutura deficiente e um insuficiente sistema de armazenamento se tornam empecilho 

real para o crescimento desse setor. 
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 O INVENTÁRIO DAS INSTALAÇÕES E MODOS DE 5.4.

TRANSPORTE DISPONÍVEIS 

A identificação das instalações e suas localizações são necessárias para estimar o 

tempo de trânsito entre os pontos de coleta e descarga, assim como a capacidade operacional 

para processamento de pedidos, carregamento e descarregamento. O principal objetivo é 

inferir os tempos, e a sua variabilidade, com que ocorrem as atividades dentro do processo de 

exportação do produto. 

Nesse diapasão, para o planejamento da logística de uma cadeia de suprimentos, 

também se deve ter como cenário de fundo: normas e leis; demanda; e capacidade operacional 

dos equipamentos que se utiliza. 

A pesquisa sobre o inventário das instalações se procedeu com a pesquisa sobre 

sistema logístico e redes logísticas. A cadeia de suprimentos física consiste em fornecedores, 

fábricas, depósitos, centros de distribuição e varejistas, além de matéria-prima, estoque de 

produtos em processamento e produtos acabados que se deslocam entre unidades. O processo 

de planejamento da rede é o meio pelo qual a empresa estrutura e administra a cadeia de 

suprimentos de forma a encontrar o melhor equilíbrio entre os custos de estoque, de transporte 

e de produção. 

Dessa forma, houve a eliminação de algumas instalações propostos por Simchi-Levi 

(2010), pois não se encaixavam com o perfil de atividade proposto no estudo: varejistas e 

estoque de produtos.  

Um ponto importante a ser ressaltado é a sútil diferença entre estocagem e armazenagem. 

Moura (1997) define armazenagem como termo genérico, indicado para operações de 

conservar o produto temporariamente para transporte ou distribuição. Já estocagem é definida 

pelo ato de criar estoque com objetivo de alocação estática. 

Nesse sentido, as instalações do inventário logístico são compostas por: 

 Indústria de Processamento, onde a soja em grãos é processada para se adequar as 

normas internacionais de qualidade; 

 Porto Seco Centro Oeste S/A, em Anápolis, onde é realizado o desembaraço aduaneiro 

e o embarque ferroviário. 

 Porto do Itaqui, que representam os centros de distribuição, de onde poderá seguir 

para os locais de destino. 

Segundo a Associação Brasileira de Logística (Abralog), o centro de distribuição (CD) é 

um armazém que consolida produtos na distribuição logística. Em geral, o CD absorve os 
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produtos de diferentes fornecedores. O Porto Seco e do Itaqui possuem a finalidade de 

agrupar produtos provenientes de fornecedor distintos e servirem de plataforma para sua 

distribuição.  

A sequência resumida das instalações está disposta na Figura 5.6. A construção de todas 

as etapas pode ser visualizada no ANEXO A. 

 

Figura 5.6- Sequência resumida da cadeia de atividades. 

 A CONSTRUÇÃO E DISCRETIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA 5.5.

LOGÍSTICA DE EXPORTAÇÃO 

Com base na cadeia construída e ilustrada no Anexo A, pode-se construir e, 

principalmente, discretizar em termos quantitativos de tempo e variabilidade as atividades 

chaves que compõem o caminho crítico para exportação. 

5.5.1.  O TRANSPORTE DO CONTAINER VAZIO 

O transporte rodoviário do container pode ser feito através de um caminhão bitrem, 

onde é possível transportar no máximo dois containers de 12 (doze) metros. A análise desse 

modo de transporte deve contemplar o intervalo de tempo necessário para coletar o container 

vazio e levá-lo a indústria de processamento, onde será preparado para receber a soja em 

grãos (Figura 5.7).  

Em uma rodovia, um caminhão bitrem, terá uma velocidade máxima de 80 km/h 

estabelecida pelo Artigo 3° da Resolução n° 211 do CONTRAN, variando a velocidade por 

fatores de geometria da rodovia, trechos urbanos e pontos de controle de velocidade. 

A Indústria de Processamento escolhida para simulação está localizada na cidade de 

Itumbiara-(GO), localizada a cerca de 300 km, por rodovia, da cidade de Anápolis (GO), onde 

o produto poderá ser embarcado na ferrovia Norte Sul. 
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Figura 5.7- Fluxo de containers. 

5.5.2. O PROCESSAMENTO DO PEDIDO NA INDÚSTRIA DE PROCESSAMENTO 

E O TRANSPORTE ATÉ O PORTO SECO 

Com a chegada do caminhão a Indústria de Processamento, é necessária a realização 

do processamento do pedido, em que serão feitas todas as documentações referentes à 

mercadoria e ao transporte rodoviário.  

A ovação é o processo de carregamento da soja em grãos no container. Nessa etapa, é 

feito um revestimento plástico para preservar as características do produto durante o 

transporte. Dessa forma, é necessário adicionar o tempo e custo da ovação do container. O 

container mais indicado por dimensões é o de 40 pés, com dimensões de 12x2,34x2,38m 

(CxLxA), com capacidade de carga para 22 m³ de soja em grãos. 

Após a liberação para o carregamento do veículo, há a ovação do container com 

equipamento de esteira ou screw conveyor (Figura 5.8). No caso desse estudo, escolheu-se um 

modelo de screw conveyor da KWS, com diâmetro de 3 (três) polegadas e capacidade de 

carga de 5,60 m³/h de soja em grãos. 

 

Figura 5.8- Screw Conveyor (CONVEYOR, 2017) 

 



49 

 

A finalização do carregamento possibilita a emissão da Nota Fiscal e os documentos 

necessários para o transporte e Receita Federal. O transporte de volta segue a mesma distância 

e velocidade máxima permitida para o trânsito de bitrem. 

5.5.3. O DESCARREGAMENTO, PROCESSAMENTO DE PEDIDO E 

CARREGAMENTO DA FERROIA NORTE SUL 

No Porto Seco S/A, em Anápolis (GO), deve-se haver o processamento do pedido para 

liberação do container e carregamento através de empilhadeiras de container. Nessa etapa, a 

indústria de Processamento (ID) já realizou o booking do container e preencheu documentos 

para celebração do contrato entre o operador logístico e a ID. 

Após a chegada do caminhão ao Porto Seco, em Anápolis, há o processamento do 

pedido para desembarque e desembaraço aduaneiro da mercadoria que seguirá para 

exportação. Após a liberação para descarga pela Receita Federal e a operadora do Porto Seco, 

o container seguirá para o pátio internacional onde aguardará a formação da composição e 

posterior carregamento. 

O maquinário para carga e descarga de container é uma empilhadeira com braço 

mecânico para containers cheios. Em entrevista ao gerente de operações da Valec, a depender 

do planejamento do porto, uma máquina pode transportar de 4 a 6 containers/h, tanto para 

carregar quanto descarregar. Nesse estudo, foi verificada a presença de duas máquinas no 

Porto seco de Anápolis, já no Porto do Itaqui não se conseguiu dados sobre o desembarque. 

A FNS possui um trem-tipo de 80 vagões, ou seja, é possível carregar a composição 

com 80 containers de 40 pés ou 160 de 20 pés. Durante o carregamento da composição, é 

necessário contabilizar a taxa de carregamento das empilhadeiras, todavia, ao contrário do 

descarregamento, é necessário contabilizar todos os 80 vagões do trem-tipo. Só após a 

finalização do carregamento, será possível vistoriar e liberar a composição para viagem até o 

Porto do Itaqui. 

5.5.4. O TRANSPORTE NA FERROVIA NORTE SUL 

 O trem-tipo é o comprimento máximo que um veículo na ferrovia poderá possuir. 

Como a ferrovia é uma via singular, existem pontos de ultrapassagem ou passagem de trens. 

Essas estruturas conseguem comportar seguramente apenas uma composição no máximo 

trem-tipo da estrada de ferro. 
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 Na FNS, a velocidade máxima de percurso da composição depende do trecho e a 

geometria da ferrovia. Para o estudo em questão, destacam-se as seguintes: 

 No trecho Anápolis/GO-Gurupi/TO, que possui um comprimento de cerca de 600 km, 

a velocidade máxima da composição é de 40 km/h. 

 No trecho Gurupi/TO-Açailândia/MA, que possui um comprimento de 979 km, a 

velocidade máxima permitida é de 60 km/h. 

 No trecho Açailândia/MA- Porto do Itaqui/MA, que possui comprimento de 600 km, a 

velocidade máxima permitida é de 80 km/h. 

Deve-se destacar que a velocidade de projeto da FNS é de 80 km/h. As restrições 

aferidas são devidas a compromissos para concessão de licença ambiental entre a VALEC, 

ANTT e o IBAMA. 

A estimativa da velocidade média por trecho foi realizada com base em simulações 

feitas pelas Valec (2008) a construção da ferrovia Norte Sul, no trecho Porto Nacional/TO-

Anápolis/GO-Estrela do Oeste/SP. Desse modo, com base nos dados simulados, calculou-se a 

eficiência a velocidade média geral e o desvio padrão esperado em cada trecho da ferrovia a 

diferentes velocidades. 

No estudo em questão, a velocidade máxima de trânsito era de 60 km/h, considerando-

se as restrições de velocidades em obras de artes e passagem de nível- 30 km/h-, passagem em 

pátios- 45 km/h-. Os quadros com os dados coletados nesse estudo estão presentes no 

apêndice A. 

Um fator importante que se deve levar em conta durante o trânsito da composição na 

linha férrea é o número consecutivo de horas trabalhadas pelos maquinistas. Como normas de 

trabalho e segurança, um colaborador poderá trabalhar no máximo 12 horas consecutivas. 

Após esse intervalo de tempo, deve-se fazer a parada do trem e a troca da equipe. 

Outro importante fato é a relação da Ferrovia Norte Sul e a Estrada de Ferro Carajás, 

que administrada pela VALE. No entroncamento entra FNS e a EFC, é necessário que a 

composição aguarde outra composição da FNS para compor pelo menos meio trem tipo da 

EFC. O trem-tipo da EFC é de 320 vagões, que compreendem, hoje, a composição mais longa 

do mundo. Só após a formação da composição do meio trem-tipo da Carajás, será possível 

conseguir a autorização da Vale para passagem do trem. 

Essa relação entre FNS e a EFC é baseada pelo direito de passagem. O direito de 

passagem é definido como a operação em que uma concessionária permite a outra, mediante 

remuneração ou compensação financeira, trafegar na sua malha, para complementar uma 

prestação de serviço público de transporte ferroviário. Após 2004, a Agência Nacional de 
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Tranportes Terrestres (ANTT) adotou a livre-negociação entre as concessionárias para a 

definição do tráfego mútuo. No caso da EFC, ele deve autorizar, em média, a passagem de um 

e meio trem-tipo por dia à FNS. 

Nesse estudo, considerou-se a possibilidade da composição da FNS aguardar até dois 

dias até a chegada de outra para formação do meio trem-tipo da EFC. Esse valor tentou 

demonstrara pior situação que poderia representar o problema da logística de transporte. 

5.5.5. O DESCARREGAMENTO NO PORTO DO ITAQUI 

Após a chegada da composição no Porto do Itaqui, realiza-se a triagem dos vagões: 

aqueles que serão enviados para manutenção ou deslocados para algum operador logístico 

instalado no porto. O intervalo de tempo foi coletado no Porto do Itaqui, com o consorcio 

Galo que opera o Terminal de Grãos do Maranhão- Tegram e está descrito na Tabela . 

Devido a não relação início-fim entre o embarque no navio e a chegada dos containers 

para exportação, esse estudo não contemplou o tempo necessário para embarque do container 

no navio. Na Tabela 5.2 estão relacionadas todas as atividades em sequência, com o tempo 

máximo e mínimo esperado, levando-se em consideração todas as limitações operacionais e 

administrativas.  
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Tabela 5.2 - Situação atual do processo de logística de exportação. 

Descrição Etapa 

Intervalo de 

tempo 

máximo 

(min) 

Intervalo 

de tempo 

mínimo 

(min) 
Processo e coleta do container no Porto Seco de Anápolis 1 60 120 

Transporte do Container a Indústria de Processamento 2 225 180 

Processamento do pedido na Indústria de Processamento 3 180 60 

Preparação do container (ovação) 4 30 15 

Carregamento do container 40 pés 5 207 311 

Transporte do container até o Porto Seco de Anápolis 6 225 180 

Processamento e descarregamento do pedido no Porto Seco 

de Anápolis 
7 120 60 

Montagem da composição e carregamento do container 8 2880 240 

Liberação da composição 9 60 120 

Transporte entre o trecho Anápolis/GO – Gurupi /TO 600 

km 
10 1511 1232 

1° Troca de equipe 12h 11 45 15 

2° Troca de equipe 24h 12 45 15 

Transporte entre o trecho Gurupi/TO – Açailândia/MA 979 

km 
13 1669 1335 

3° Troca de equipe 12h 14 45 15 

4° Troca de equipe 24h 15 45 15 

Espera para formação de meio trem-tipo da EFC 16 1440 120 

Transporte entre o trecho Açailândia/MA - Porto do 

Itaqui/MA 589 km 
17 765 616 

Triagem dos Vagões 18 300 120 

Checagem da documentação 19 90 30 

Descarregamento 20 1200 800 
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6.  MELHORIA DA LOGISTICA DE EXPORTAÇÃO DE SOJA 

EM GRÃOS PELA FNS: ESTUDO DE CASO 

 APRESENTAÇÃO 6.1.

No capítulo 5, apresentou se o objeto de estudo, onde foram coletados os dados 

referentes à logística de exportação da soja com todas as etapas e os tempos mínimos e 

máximos gastos em cada uma delas para se elaborar um planejamento da operação logística 

de carga de soja para exportação. 

Após a coleta de dados e o conhecimento das limitações operacionais, é possível 

simular uma operação logística utilizando o método de simulação Monte Carlo (SMC), que 

fornecerá uma função de densidade de probabilidade (fdp) dos possíveis intervalos de tempo 

necessárias para realizar o transporte de um container da indústria de processamento, no 

Goiás, para o Porto do Itaqui, no Maranhão. 

Nessa etapa, será feito a elaboração e simulação do atual cenário, assim como das 

melhorias que serão proposta. Esse capítulo compreende as etapas 4, 5 e 6 da figura 6.1, que 

foi descrita no capítulo 4. 

 

Figura 6. 1- Destaque para as etapas 3, 4 e 5. 

O processo de simulação se baseia na combinação aleatória dos possíveis resultados de 

cada etapa e que não possuem dependência entre si. Por exemplo: a velocidade de 
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carregamento do container na composição não possui influência na velocidade da composição 

na linha férrea.  

O principal objetivo com a simulação é criar um espaço amostral, onde milhares de 

combinações entre os tempos de cada atividade podem acontecer. Com esse espaço amostral, 

assim como no ato de jogar duas moedas não viciadas, será possível extrair a probabilidade de 

ocorrência dos diferentes tempos necessária para a finalização do processo de exportação da 

soja em grãos. 

 A modelagem da simulação foi realizada no software Excel, utilizando-se diferentes 

fdps para cada etapa. Nesse processo, foram simulados 10.000 resultados de etapa e 

combinadas entre si. Dessa forma, obteve-se 10.000 combinações de resultados que 

forneceram um espaço amostral suficiente para compor uma FDP do processo de transporte 

em estudo. 

 Nesse estudo, no processo de simulação não foram levados em conta eventos 

extraordinários, como: greves; interdição ou impedimento da linha férrea; acidentes, 

atropelamentos ou abalroamentos; catástrofe natural ou política.  

 No total, foram realizadas quatro SMC. A primeira simulação representará a 

probabilidade atual do processo logístico de exportação, a partir disso, realizar-se-á uma 

análise utilizando uma Curva 80-20 para auxiliar nas ações de melhorias, tornando-as mais 

efetivas.  

Com base nas análises realizadas da situação logística atual, a 2° e 3° SMCs apresentarão 

ações gradativas de melhoria do sistema e seus resultados em termos confiabilidade, 

eficiência de transporte e estoque em trânsito. 

 Já a quarta simulação representará uma operação ferroviária com o fluxo de cargas 

consolidado. Como introduzido no capítulo 2 deste trabalho, a operação logística também 

depende de fatores externos, além de questões de eficiência operacionais. Para o operador 

logístico responsável pelo trânsito Ferrovia Norte Sul, o maior objetivo é transportar cargas 

nos sentidos de importação e exportação, além de transitar como maior quantidade de cargas 

completas. Por isso, o fluxo de mercadoria consolidado é essencial para aumentar a 

capacidade de consolidação de carga, o que gerará viagens de composição mais regulares.  

Outro ponto importante para a última simulação é a escolha deste trabalho em utilizar 

como meio de transporte a carga conteinerizada. Para a consolidação de fretes, a carga em 

contêiner pode ser composta desde produtos primários- carvão, soja em grãos, minérios- até 

produtos acabados – máquinas e peças-. Ou seja, diferente da carga a granel que é específica e 
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sazonal, a carga em contêiner pode receber diferentes tipos de produtos, o que aumentaria a 

capacidade de consolidação do frete. 

Dessa forma, as simulações realizadas são resumidas da seguinte maneira: 

 

 1° Simulação – Estado atual da logística de exportação do container; 

 2° Simulação – Incremento da velocidade do trecho Anápolis/GO-Gurupi/TO de 40 

km/h para 60 km/h; 

 3° Simulação – Incremento da velocidade do trecho Anápolis/GO-Açailândia/MA de 

60 km/h para velocidade de projeto de 80 km/h; 

 4° Simulação – Logística de Exportação otimizada. 

Dessa forma, para a realização da SMO, seguiu-se o seguinte procedimento no 

software Excel: 

 Determinação dos valores máximos e mínimos- função (=MÁXIMO) e (=MÍNIMO), 

respectivamente; 

 Cálculo da média e desvio padrão de cada etapa- funções (=MÉDIA) e 

(=DESVPAD.A), respectivamente; 

 Simulação dos possíveis resultados de cada variável aleatória pela função 

=(ALEATÓRIOENTRE); 

 Soma das combinações de cada linha, representado pela equação 2: 

 

𝑇 = 𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3 + ⋯ + 𝑡𝑛 (2) 

Onde: 

T- Tempo total; 

𝑡1-Tempo aleatório de cada etapa. 

 Análise da frequência, média, valores máximo, mínimo e o desvio padrão dos tempos 

totais calculados; 

 Aderência da simulação a uma função de densidade de probabilidade. 

 1° SIMULAÇÃO – ESTADO ATUAL DA LOGÍSTICA. 6.2.

A primeira simulação foi realizada com base nos dados coletados e calculados da 

Tabela 6. 1 a seguir: 
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Tabela 6. 1-Dados para primeira simulação de Monte Carlo.  

Descrição Etapa 

Intervalo de 

tempo 

máximo 

(min) 

Intervalo 

de tempo 

mínimo 

(min) 

Média                  

(min) 

Desvio 

Padrão 

(min) 

Processo e coleta do container no Porto 

Seco de Anápolis 
1 60,00 120,00 

90 42 

Transporte do Container a Indústria de 

Processamento 2 225 180 203 32 

Processamento do pedido na Indústria de 

Processamento 
3 

180 60 120 85 

Carregamento do container (ovação) 4 30 15 23 11 

Carregamento do container 40 pés 5 207 311 259 73 

Transporte do container até o Porto Seco 

de Anápolis 6 225 180 203 32 

Processamento e descarregamento do 

pedido no Porto Seco de Anápolis 
7 

120 60 90 42 

Montagem da composição e 

carregamento do container  8 2880 240 1560 1867 

Liberação da composição 9 60 120 90 42 

Transporte entre o trecho Anápolis/GO-

Gurupi/TO 600 km 10 1511 1232 1372 197 

1° Troca de equipe 12h 11 45 15 30 21 

2° Troca de equipe 24h 12 45 15 30 21 

Transporte entre o trecho Gurupi/TO-

Açailândia/MA 979 km 
13 

1669 1335 1502 236 

3° Troca de equipe 12h 14 45 15 30 21 

4° Troca de equipe 24h 15 45 15 30 21 

Espera para formação de meio trem-tipo 

da EFC 16 1440 120 780 933 

Transporte entre o trecho Açailândia 

(MA) - Porto do Itaqui (MA) 589 km 
17 

765 616 691 106 

Triagem dos Vagões 18 300 120 210 127 

Checagem da documentação 19 90 30 60 42 

Descarregamento 20 1200 800 1000 283 

 

Dessa forma, após seguir esses procedimentos, a primeira SMC obteve como resultado o 

seguinte histograma (Figura 6. 2): 
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Figura 6. 2 - Histograma resultante da primeira simulação.  

 

 Com base nesse resultado, a função de densidade de probabilidade aderente ao sistema 

é uma Função Normal, que possui um formato de sino. Dessa forma, como descrito por 

Sheldon Ross (2010), “dizemos que X é uma variável aleatória norma, ou simplesmente que X 

é normalmente distribuída, com parâmetros μ(média) e σ²(variância), se a função é dada 

por”: 

 

𝒇(𝒙) =
𝟏

√𝟐𝝅𝝈
𝒆−(𝒙−𝝁)𝟐/𝟐𝝈𝟐

 (3) 

 

Dessa forma, os valores da média e da variância calculados são representados na 

Tabela 6. 2. 

Tabela 6. 2-Média, variância e desvio padrão da primeira SMC.  

1° SMC 

Média (min) Variância (min²) Desvio Padrão 

8280 766263 875 

 

A FDP normalizada que representa os dados ensaiados possui os seguintes parâmetros: 

 

μ = 8280 minutos e σ = 857 minutos² 
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A probabilidade (P(X)) de determinado evento acontecer, para uma variável contínua 

pode ser calculada usando a seguinte função 4: 

 

𝐹𝑥(𝑎) = 𝑃{𝑋 ≤ 𝑎} = 𝑃 {
𝑋 −  𝜇

𝜎
≤

𝑎 − 𝜇

𝜎
} = 𝜙(

𝑎 − 𝜇

𝜎
) (4) 

 

Com o auxílio de tabela da área sob a curva 𝜙(𝑥), calcularam-se diferentes intervalos 

de tempos com base nos níveis de probabilidade de ocorrerem, esses dados estão 

representados na Tabela 6. 3: 

 

Tabela 6. 3- Resultado da primeira SMC. 

P(X<a) Tempo 

50% 5 dias e 18 horas 

60% 5 dias e 21,6 horas 

70% 6 dias e 2,4 horas 

80% 6 dias e 6 horas 

90% 6 dias e 12 horas 

95% 6 dias e 18 horas 

 

Dessa forma, para um nível de serviço em que a entrega seja feita de até seis dias, 

garante-se uma probabilidade de cerca de 60% que seja cumprido esse prazo. Da mesma 

forma, os custos incidentes sobre o tempo necessário para efetuá-lo, também estão contidos 

nessa probabilidade. 

Outra análise que pode ser feita com base na Tabela é uma curva 80-20 com base na 

participação de cada atividade no tempo total do evento. A partir dessa reflexão, poder-se-á 

propor soluções ou ações de melhoria em atividades que possuem maior peso no decorrer da 

logística. 

A curva 80-20 dos dados atuais é representada na Figura 6. 3 a seguir: 



59 

 

 

Figura 6. 3- Curva 80-20 da primeira simulação. 
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 As atividades descritas na Figura 6. 3 estão sequenciadas em ordem decrescente, das 

atividades que são mais duradoras para as atividades que duram menos. As colunas 

representam a quantidade de minutos necessários para a finalização de cada atividade, elas 

estão associadas ao eixo vertical à direita. Já a curva demonstra a contribuição percentual 

acumulada de cada atividade em relação ao tempo total para a finalização do processo de 

exportação. Ela servirá de base para determinar as atividades que mais contribuem com 

relação ao tempo total de exportação. 

 Através da Curva 80-20, pode-se solucionar o seguinte problema: 

 

“Qual atividades devem ser otimizadas para melhorar a eficiência do processo de 

exportação?” 

  

 É certo que as Curva 80-20 evidência as atividades possuem maior relevância. Dessa 

forma, ao nos depararmos com duas atividades, em que a primeira contribui com 30% do 

tempo total do processo e a segunda contribui com 2,5%, a prioridade para investimento será 

que possui maior participação. 

Nota-se pelo diagrama, que a atividade que possui maior participação no tempo total é 

a montagem da composição e o carregamento do container (Etapa 8). Essa maior 

variabilidade é causada pelo aguardo das locomotivas para iniciar o transporte. Pela falta de 

saídas diárias, o transporte poderá demorar até dois para chegar ao local em que será 

carregado. Essa espera foi confirmada pelo Gerente de operações da Valec. 

Outras duas etapas que possuem grande participação é o transito da composição pela 

FNS: o trecho Gurupi/TO-Açailândia/MA -979 km-, com velocidade máxima de 60 km/h, 

possui um tempo máximo de trânsito de 27,81 horas, o que impõe duas trocas de equipes (12 

e 24 horas); o trecho Anápolis/GO-Gurupi/TO – 600 km-, com velocidade máxima de 40 

km/h, possui um tempo máximo de trânsito de 25,2 horas, o que também impõe duas trocas 

de equipes (12e 24 horas). 

Nesse sentido, com intuito de propor soluções, as próximas simulações representarão 

as melhorias gradativas, que culminarão em uma otimização total do sistema. 
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 2° SIMULAÇÃO – INCREMENTO DA VELOCIDADE DO 6.3.

TRECHO ANÁPOLIS/GO-GURUPI/TO. 

A segunda simulação de Monte Carlo foi realizada incrementando-se a velocidade do 

trecho Anápolis/GO-Gurupi/TO de 40 km/h para 60 km/h. Dessa forma, a estrada de ferro 

Norte Sul será equalizada em uma velocidade máxima de 60 km/h.  

Como efeito direto do aumento da velocidade em 50%, não há a necessidade de serem 

realizadas duas trocas de equipe como na primeira simulação. Dessa forma, o numero total de 

atividades reduziu-se de 20 para 19. 

A tabela com as variáveis aleatórias, e os seus valores máximos e mínimos estão 

descritos na Tabela 6. 4. 

Tabela 6. 4-Dados para segunda simulação de Monte Carlo 

Descrição Etapa 

Intervalo de 

tempo 

máximo (min) 

Intervalo de 

tempo mínimo 

(min) 

Média                  

(min) 

Desvio 

Padrão 

(min) 

Processo e coleta do 

container no Porto Seco de 

Anápolis 

1 60 120 90 42 

Transporte do Container para 

Indústria de Processamento 
2 225 180 203 32 

Processamento do pedido na 

Indústria de Processamento 
3 180 60 120 85 

Preparação do container 

(ovação) 
4 30 15 23 11 

Carregamento do container 

40 pés 
5 207 311 259 73 

Transporte do container até o 

Porto Seco de Anápolis 
6 225 180 203 32 

Processamento e 

descarregamento do pedido 

no Porto Seco de Anápolis 

7 60 120 90 42 

Montagem da composição e 

carregamento do container  
8 2880 240 1560 1867 

Liberação da composição 9 60 120 90 42 

Transporte entre o trecho 

Anápolis/GO – Gurupi/TO 

600 km 

10 1023 818 920 145 

1° Troca de equipe 12h 11 45 15 30 21 

Transporte entre o trecho 

Gurupi/TO – Açailândia/MA 

979 km 

12 1669 1335 1502 236 

2° Troca de equipe 12h 13 45 15 30 21 

3° Troca de equipe 24h 14 45 15 30 21 

Espera para formação de 

meio trem-tipo da EFC 
15 1440 120 780 933 
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Transporte entre o trecho 

Açailândia/MA - Porto do 

Itaqui/MA 589 km 

16 765 616 691 106 

Triagem dos Vagões 17 120 300 210 127 

Checagem da documentação 18 90 30 60 42 

Descarregamento 19 1200 800 1000 283 

 

Assim como a primeira simulação, realizou-se a simulação e análise dos dados com o 

software Excel. O histograma traçado da amostra e os valores da média, variância de desvio 

padrão estão descritos na Figura 6. 4 e Tabela 6. 5, respectivamente: 

 

 

Figura 6. 4-Histograma resultante da segunda simulação.  

 

Tabela 6. 5-Média, variância e desvio padrão da segunda SMC. 

2° SMC 

Média (min) Variância (min²) Desvio Padrão (min) 

7809 758336 871 

 

A FDP normalizada que representa os dados ensaiados possui os seguintes parâmetros: 

 

μ = 7809 minutos e σ = 871 minutos² 

 

Com o auxílio de tabela da área sob a curva 𝜙(𝑥), calcularam-se diferentes intervalos 

de tempos com base nos níveis de probabilidade de ocorrerem, esses dados estão 

representados na Tabela 6. 6: 
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Tabela 6. 6-Resultado segunda SMC. 

P(X<a) Tempo 

50% 5 dias e 9,6 horas 

60% 5 dias e 14,4 horas 

70% 5 dias e 19,2 horas 

80% 5 dias e 22 horas 

90% 6 dias e 4,8 horas 

95% 6 dias e 9,6 horas 

 

Como resultado da segunda simulação, nota-se para a probabilidade de 95%, o valor 

total reduziu de seis dias e 18 horas para seis dias e 9,6 horas. Dessa forma, a equalização da 

velocidade máxima na FNS, representou em uma economia de 8,4 horas por 

viagem/composição.  

 3° SIMULAÇÃO – INCREMENTO DA VELOCIDADE DO TRECHO 6.4.

ANÁPOLIS/GO-AÇAILÂNDIA/MA DE 60 KM/H PARA VELOCIDADE 

DE PROJETO DE 80 km/H. 

A ferrovia Norte Sul possui uma velocidade de projeto de 80 km/h. Todavia, as 

velocidades operacionais de 40 e 60 km/h são devidas as restrições impostas pela ANTT por 

pendências na adequação ambiental da construção ferroviária.   

Nessa simulação, incrementar-se a velocidade operacional máxima até a velocidade de 

projeto da ferrovia. Entretanto, ainda será considerada a eficiência das locomotivas calculadas 

pelo estudo da trafego realizado pela VALEC (2008). 

 A tabela com as variáveis aleatórias, e os seus valores máximos e mínimos estão 

descritos na Tabela 6. 7. 
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Tabela 6. 7-Dados para terceira simulação de Monte Carlo.  

Descrição Etapa 

Intervalo de 

tempo 

máximo (min) 

Intervalo de 

tempo 

mínimo (min) 

Média                  

(min) 

Desvio 

Padrão 

(min) 

Processo e coleta do 

container no Porto Seco de 

Anápolis 

1 60 120,00 

90 42 

Transporte do Container 

para Indústria de 

Processamento 2 225 180 203 32 

Processamento do pedido na 

Indústria de Processamento 3 180 60 120 85 

Preparação do container 

(ovação) 
4 

30 15 23 11 

Carregamento do container 

40 pés 5 207 311 259 73 

Transporte do container até 

o Porto Seco de Anápolis 6 225 180 203 32 

Processamento e 

descarregamento do pedido 

no Porto Seco de Anápolis 

7 

60 120 90 42 

Montagem da composição e 

carregamento do container  8 2880 240 1560 1867 

Liberação da composição 9 60 120 90 42 

Transporte entre o trecho 

Anápolis/GO-Gurupi/TO 

600 km 

10 

766 616 691 106 

1° Troca de equipe 12h 11 45 15 30 21 

Transporte entre o trecho 

Gurupi/TO-Açailândia/MA 

979 km 12 1250 1006 1128 173 

2° Troca de equipe 12h 13 45 15 30 21 

Espera para formação de 

meio trem-tipo da EFC 14 1440 120 780 933 

Transporte entre o trecho 

Açailândia/MA - Porto do 

Itaqui/MA 589 km 15 765 616 691 106 

Triagem dos Vagões 16 300 120 210 127 

Checagem da documentação 17 90 30 60 42 

Descarregamento 18 1200 800 1000 283 

  

 Após o aumento da velocidade, diminuem-se duas etapas no planejamento logístico, 

pois não haveria a necessidade de apenas duas trocas de equipes, ao invés de quatro 

anteriormente calculadas. 
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Assim como a primeira simulação, realizou-se a simulação e análise dos dados com o 

software Excel. O histograma traçado da amostra e os valores da média, variância de desvio 

padrão estão descritos na Figura 6. 5 e Tabela 6. 8, respectivamente: 

 

Figura 6. 5-Histograma resultante da terceira simulação . 

 

Tabela 6. 8-Média, variância e desvio padrão da terceira SMC 

3° SMC 

Média (min) Variância (min²) Desvio Padrão (min) 

7174 745848 864 

 

A FDP normalizada que representa os dados ensaiados possui os seguintes parâmetros: 

 

μ = 7174 minutos e σ = 864 minutos² 

 

Com o auxílio de tabela da área sob a curva 𝜙(𝑥), calcularam-se diferentes intervalos 

de tempos com base nos níveis de probabilidade de ocorrerem, esses dados estão 

representados na Tabela 6. 9. 

Tabela 6. 9- Resultado da terceira SMC 

P(X<a) Tempo 

50% 5 dias 

60% 5 dias e 3 horas 

70% 5 dias e 7,2 horas 

80% 5 dias e 12 horas 

90% 5 dias e 18 horas 

95% 6 dias 
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 Após analisar os resultar e compará-los com os dados atuais, nota que para uma 

probabilidade de 95%, há uma redução de seis dias e 18 horas para seis dias. Dessa forma, o 

incremento da velocidade máxima de 60 para 80 km/h, considerando a eficiência da ferrovia 

simulada pelo estudo de trafego da Valec (2008), há uma economia de 18 horas em operação 

e uma pequena (2%) diminuição da variabilidade do sistema. 

 4° SIMULAÇÃO – LOGÍSTICA DE EXPORTAÇÃO OTIMIZADA 6.5.

A curva 80-20 plotada na primeira simulação de Monte Carlo forneceu as atividades 

que possuem maior peso no tempo total da atividade logística. Entre as atividades 

relacionadas, por ordem decrescente, são: trânsito entre o trecho Anápolis (GO) – Açailândia 

(MA) (30%); montagem e embarque do container (23%); espera para formação do trem tipo 

da EFC (13%); descarregamento (10%); e triagem de vagões (2%). 

As melhorias relativas ao aumento da velocidade da composição foram simuladas na 

2° e 3° SMCs. As próximas melhorias derivam do aumento do número de máquinas 

empilhadeiras; aumento da capacidade da screw convenyor que carregará soja no container; 

diminuição do tempo de triagem dos vagões; e negociações empresariais.  

Nesta simulação a velocidade máxima utilizada entre o trecho Anápolis/GO – 

Açailândia/MA foi de 80 km/h, considerando o estudo de tráfego realizado pela VALEC. 

Apesar de ser uma aproximação do estudo, nela nos fornecem uma ordem de grandeza do 

impacto da eficiência do transporte no tempo total da logística. 

O carregamento e o descarregamento do container anteriormente foram calculados 

considerando o trabalho de duas empilhadeiras, carregando uma composição compostas por 

80 containers de 40 pés. Esse tempo possui grande variabilidade, pois depende do tipo de 

estrutura, como não se conseguiu uma visita técnica ao Porto Seco de Anápolis, considerou-se 

a variabilidade de carregamentos das máquinas disponíveis entre 4 a 6 containers por hora-

máquina. Como melhoria de sistema, introduziu-se mais umas máquinas para auxiliar a taxa 

de carregamento da composição. 

Já a montagem da composição é um dos problemas de fluxos da FNS. Como não há 

um fluxo rotineiro de carga saindo de Anápolis, as locomotivas são enviadas até o Porto Seco 

para transportares os vagões carregados. Em uma operação de transporte de cavaco, realizado 

pela Granol Indústria, Comércio e Exportação, as locomotivas levaram cerca de dois dias para 

transportarem os vagões, após a finalização do carregamento. 
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Caso ocorra fluxo diário, associando outros produtos que poderiam ser exportados 

pelo Porto do Itaqui, poder-se-ia viabilizar o fluxo diário de composições com cargas a 

container e granéis. O amadurecimento do mercado também possui efeito direto no transporte, 

tornando-o mais acessível ao se garantir a consolidação de fretes e o maior giro de 

armazenagem. 

O último ponto importante é a relação entre o direito de passagem entre as 

concessionarias da Estrada de Ferro Carajás e da FNS. Para uma composição que segue 

sentido Açailândia/MA-. 

A tabela com as variáveis aleatórias, e os seus valores máximos e mínimos estão 

descritos na Tabela 6. 10. 

 

Tabela 6. 10-Dados para quarta simulação de Monte Carlo.  

Descrição Etapa 

Intervalo 

de tempo 

máximo 

(min) 

Intervalo 

de tempo 

mínimo 

(min) 

Média                  

(min) 

Desvio 

Padrão 

(min) 

Processo e coleta do container no Porto Seco 

de Anápolis 
1 60 120 

90 42 

Transporte do container para Indústria de 

Processamento 2 225 180 203 32 

Processamento do pedido na Indústria de 

Processamento 
3 

180 60 120 85 

Preparação do container (ovação) 4 30 15 23 11 

Carregamento do container 40 pés 5 102 51 77 36 

Transporte do container até o Porto Seco de 

Anápolis 6 225 180 203 32 

Processamento e descarregamento do pedido 

no Porto Seco de Anápolis 
7 

120 60 90 42 

Montagem e carregamento do container na 

composição 8 1440 240 840 849 

Liberação da composição 9 120 60 90 42 

Transporte entre o trecho Anápolis/GO – 

Gurupi/TO  600 km 10 766 616 691 106 

1° Troca de equipe 12h 11 45 15 30 21 

Transporte entre o trecho Gurupi/TO – 

Açailândia/MA 979 km 12 1250 1006 1128 173 

2° Troca de equipe 12h 13 45 15 30 21 

Espera para formação de meio trem-tipo da 

EFC 14 720 120 390 467 

Transporte entre o trecho Açailândia/MA - 

Porto do Itaqui/MA 589 km 
15 

632 493 562 98 

Triagem dos Vagões 16 300 120 210 127 

Checagem da documentação 17 90 30 60 42 

Descarregamento 18 800 523 662 196 
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Após o aumento da velocidade, diminuem-se duas etapas no planejamento logístico, 

pois não haveria a necessidade de apenas duas trocas de equipes, ao invés de quatro 

anteriormente calculadas. 

Assim como a primeira simulação, realizou-se a simulação e análise dos dados com o 

software Excel. O histograma traçado da amostra e os valores da média, variância de desvio 

padrão estão descritos na simulação. E Tabela 6. 11, respectivamente. 

 

 

Figura 6. 6-Histograma resultante da quarta simulação.  

 

Tabela 6. 11-Média, variância e desvio padrão da quarta SMC. 

4° SMC 

Média (min) Variância (min²) Desvio Padrão (min) 

5411 176299 420 

 

A FDP normalizada que representa os dados ensaiados possui os seguintes parâmetros: 

 

μ = 5411 minutos e σ = 420 minutos² 

 

Com o auxílio de tabela da área sob a curva 𝜙(𝑥), calcularam-se diferentes intervalos 

de tempos com base nos níveis de probabilidade de ocorrerem, esses dados estão 

representados na Tabela 6. 12: 

 

Tabela 6. 12- Resultado da quarta SMC. 
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P(X<a) Tempo 

50% 3 dias e 18 horas 

60% 3 dias e 19,2 horas 

70% 3 dias e 21,6 horas 

80% 4 dias 

90% 4 dias e 2,4 horas 

95% 4 dias e 6 horas 

 

Após analisar os resultar e compará-los com os dados atuais, nota que para uma 

probabilidade de 95%, há uma redução de seis dias e 18 horas para quatro dias e seis horas. 

Dessa forma, o incremento da velocidade máxima de 60 para 80 km/h e o aumento na 

consolidação dos fretes, considerando a eficiência da ferrovia simulada pelo estudo de trafego 

da Valec (2008), há uma economia de dois dias e 12 horas em operação e uma diminuição de 

(52%) da variabilidade do sistema. 
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7.  ANÁLISE DOS RESULTADOS DA SIMULAÇÃO  

 

Para o processo de avaliação, utilizaram-se três critérios: avaliação do tempo em que o 

sistema logístico garante 95% das entregas; comparação do desvio-padrão para avaliação da 

confiabilidade; e cálculo do custo por mercadoria em transporte. 

A garantia de 95% das entregas é representada pela área sob a curva normal traçada 

nas simulações de Monte Carlo. O tempo de entrega associado a sua probabilidade de 

ocorrência possuem relações diretas com as formulações de contratos com os clientes, 

precificação e as garantias do serviço ao cliente.  

Essa comparação pode ser verificada na Figura 7.1: 

 

Tabela 7.1 - Comparação entre os resultados SMCs. 

P(X<a) 
1° SIMULAÇÃO 2° SIMULAÇÃO 3° SIMULAÇÃO 4° SIMULAÇÃO 

Tempo Tempo Tempo Tempo 

50% 5 dias e 18 horas 5 dias e 9,6 horas 5 dias 3 dias e 18 horas 

60% 5 dias e 21,6 horas 5 dias e 14,4 horas 5 dias e 3 horas 3 dias e 19,2 horas 

70% 6 dias e 2,4 horas 5 dias e 19,2 horas 5 dias e 7,2 horas 3 dias e 21,6 horas 

80% 6 dias e 6 horas 5 dias e 22 horas 5 dias e 12 horas 4 dias 

90% 6 dias e 12 horas 6 dias e 4,8 horas 5 dias e 18 horas 4 dias e 2,4 horas 

95% 6 dias e 18 horas 6 dias e 9,6 horas 6 dias 4 dias e 6 horas 

 

As ações de melhoria proposta na segunda e terceira simulações apresentaram uma 

diminuição do tempo total corresponde a 95% de confiabilidade. Nesse caso, pode-se notar 

que para um aumento na velocidade de 20 km/h, no trecho Anápolis/GO-Gurupi/TO, há uma 

redução de 8,4 horas, o que representa uma redução de 5,6%.  

Quando a velocidade da Ferrovia Norte Sul passa a operar com a velocidade de projeto 

permitida, a redução do tempo total para 95% de confiabilidade foi de 18 horas, ou 12% do 

tempo total. 

Entretanto, a confiabilidade do sistema não apresentou significativa melhoria. Como 

demonstrado na Tabela 7.1, a confiabilidade do sistema aumentou menos de 2%. Dessa 

forma, o aumento da velocidade da ferrovia não significa se reflete em um aumento da 

confiabilidade da mesma. 
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Tabela 7.2- Desvio padrão 

1° SIMULAÇÃO 2° SIMULAÇÃO 3° SIMULAÇÃO 

Desvio Padrão 

Desvio Padrão 

(min) 

Desvio Padrão 

(min) 

875 871 864 

  

 Ainda na Tabela 7.1 - Comparação entre os resultados SMCs., houve uma redução de 

2,5 dias de tempo trabalhado entre a primeira e quarta simulação. Esse tempo necessário para 

a finalização da atividade logística incide diretamente na escolha no modal pelo usuário e nos 

custos diretos e indiretos que incidem sobre a atividade, como: horas-funcionário, 

manutenção, tempo de estoque em trânsito, administração, etc. Com uma diminuição de 38% 

do tempo necessário para a atividade, não se espera que os custos reduzam a igual proporção, 

todavia há uma relação direta entre redução de tempo decorrido e a redução dos custos 

operacionais. 

 Em paralelo a eficiência da atividade logística, está à confiabilidade do sistema quanto 

à variabilidade no tempo de entrega. Nesse quesito, segundo Ballou (2006), o transporte 

ferroviário possui a maior variabilidade entre os modais terrestre e aéreo. Essa variabilidade 

pode ser analisada com relação ao desvio-padrão entre as simulações 1 e 4. Quanto maior o 

desvio padrão, mais “achatada” a curva se encontra, logo os tempos possíveis apresentam 

maior centro da curva, o que acontece com a primeira simulação (Figura 7. 11). No caso 

contrário, quanto menor o desvio padrão, mais os resultados se concentram próximo à média, 

representando um sistema menos variável como a quarta simulação.  
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Figura 7. 1- Histograma comparativo entre a primeira e a quarta simulação.  

 

 Em termos numéricos, há um aumento de 52% da confiabilidade entre a primeira e 

quarta simulações, como representado na Tabela 7.7.3. Essa confiabilidade afeta novamente 

os custos operacionais do sistema e na competitividade da ferrovia com outros modais. 

 

Tabela 7.3 - Comparação entre a confiabilidade da primeira e quarta simulações.  

Comparação entre a 1° e 4° SMC 

1° SMC 4° SMC 

Desvio Padrão (min) Desvio Padrão (min) 

875 420 

  

Por último, há a avaliação dos custos sobre a mercadoria em trânsito. Esse custo não é 

calculado incide diretamente sobre a concessionária que administra a ferrovia, mas sobre as 

empresas que a utilizam.  

 Segundo Ballou (2010), a redução do tempo médio de trânsito das mercadorias está 

associada com a diminuição na variabilidade do mesmo. Com o aumento da eficiência e 

confiabilidade do transporte, as partes que utilizam a ferrovia como modal de transporte, 

podem reduzir os estoques de segurança no canal de distribuição. 

 Utilizando a Equação 2, calculou-se a redução do custo da mercadoria no canal entre 

as duas simulações. Sobre esse indicador, há uma redução de 38% no custo anual da 

mercadoria em trânsito.  
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 Após a redução dos custos, incertezas e tempo de trânsito, as empresas que utilizam a 

ferrovia, podem chegar com preços mais competitivos ao consumidor final e maior eficiência 

no atendimento ao consumidor. 
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CONCLUSÃO 

A pesquisa obteve resultados interessantes sobre a complexidade e os fatores que 

influenciam na gestão da logística e dos resultados obtidos por ela. Primeiramente, a redução 

do tempo total exportação deve ser feita sobre todo o canal logístico, não apenas aumentando 

a produtividade ou velocidade, mas também diminuindo a variabilidade do serviço oferecido. 

As duas grandezas mais destacadas pelos clientes e que possibilitam a competitividade da 

FNS em relação aos outros modais são: o tempo total e a confiabilidade do transporte 

ferroviário. 

As reduções do tempo e de sua variabilidade afetam diretamente na escolha do modal 

ferroviário, assim como no preço oferecido para o transporte de mercadorias pela FNS. 

Maiores tempos no processo de exportação incidem diretamente em custos de estoque em 

trânsito, hora-locomotiva, hora-trabalhador, além dos custos indiretos de administração e nos 

custos de oportunidade. Da mesma maneira, para sistemas que possuem maior variabilidade, 

as taxas de preço oferecidas pelo operador abrangem intervalos de tempo maiores e mais 

distantes da média populacional do tempo de processo. 

Nessa pesquisa, foi importante a identificação do verdadeiro problema, que aliado ao 

tempo de processo e a variabilidade do mesmo, reduz a competitividade do transporte 

ferroviário da FNS. Esse problema é o tempo necessário para consolidação de carga. 

Em um ordenamento dos modais de transporte que seguem: rodoviário, ferroviário e 

marítimo (Figura 8. 1), há diferentes níveis de carga a ser consolidada em cada modal. A 

Figura 8. 1 ilustra essa sequência crescente de consolidação de carga: o rodoviário é o de 

menor consolidação, o ferroviário é intermediário e o marítimo possui maior consolidação. 

Dessa forma, para a FNS, o tempo de consolidação de carga depende da possibilidade de 

carregamento de diferentes produtos. Da mesma maneira, a capacidade de exportação através 

do Porto do Itaqui, depende do tempo de consolidação da carga oferecida pelo transporte 

ferroviário. 

 

 

Figura 8. 1- Ordem crescente de tempo de consolidação dos modais de transporte . 
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No início da elaboração deste projeto, acreditava-se que o maior problema era o tempo de 

trânsito entre Anápolis/GO-Porto do Itaqui/MA. Entretanto, esse elemento era apenas um dos 

fatores que no final convergiam para o tempo de consolidação de carga. Esse fato é retratado 

pelas sequências de Simulações de Monte Carlos realizadas no capítulo 5. A primeira 

simulação apenas demonstrava a situação atual da FNS. A segunda e a terceira simulação 

demonstravam a sensibilidade do processo ao aumento da velocidade de trânsito da Ferrovia 

Norte Sul. Nessas etapas, conseguiu-se uma redução de 6% no tempo total para um espaço de 

95% de possibilidade ocorrência. Realmente, em termos de várias viagens, é uma redução 

notável. Entretanto, a variabilidade do sistema não diminui como esperado, dessa forma, a 

confiabilidade do sistema não foi sensível ao aumento da velocidade de trânsito. 

A grande constatação está na Quarta Simulação de Monte Carlo, escondida entre as 

diferentes atividades que compõem a logística de exportação. Através da curva 80-20 da 

primeira SMC, é extraordinária a contribuição do tempo de consolidação e formação do trem 

tipo da ferrovia Norte Sul. Esse fato se deve a ineficiência operacional e a dificuldade de 

estabelecer fluxos de cargas que consolidem o frete e tornem a atividade logística atrativa.  

Na Quarta Simulação de Monte Carlo, a logística otimizada foi afetada diretamente pela 

diminuição no tempo de consolidação do frete ferroviário. Para a situação em que há viagens 

diárias, partindo de Anápolis/GO para o sentido de exportação. O frete conteinerizado é uma 

alternativa para o problema de fluxo de mercadorias, pois é possível carregar os mais variados 

produtos em uma mesma embalagem – contêiner-. Dessa forma, o frete para transporte de 

produtos como a soja, não depende da consolidação de várias cargas de soja a granel, mas 

encontra na variabilidade de produtos, a possibilidade de completar carga com diferentes 

produtos. 

Para a simulação da Logística Otimizada da FNS, em que há a saída diária de 

locomotivas em direção ao Porto do Itaqui/MA, a quarta SMC demonstrou que há uma 

redução de 38% do tempo necessário, assim como um aumento de 52% na confiabilidade do 

sistema. Esses dados apenas ilustram as oportunidades perdidas pela FNS para se tornar meio 

altamente competitivo frente ao modal rodoviário. 

A autorização para aumento da velocidade operacional máxima de trânsito da FNS é a 

principal atividade que deve ser otimizada. Todavia, a autorização depende de adequação da 

ferrovia as normas e contrapartidas ambientais firmadas com o IBAMA. Já o tempo para 

formação da composição de meio trem tipo da Carajás, depende dos acertos firmados com a 

operadora da EFC e o direito de passagem da FNS. 
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Além das oportunidades financeiras perdidas pela gestão logística da FNS, há perda de 

oportunidade de mudança do território ao longo da ferrovia. Ao tornar-se um caminho 

atraente para exportação, com redução dos custos logísticos, a FNS possibilitará que os 

produtos brasileiros se tornem mais competitivos em relação os produtos internacionais. Com 

a maior competitividade, mais possibilidade de receitas virão, que retornarão a atividade, 

incrementando sua produtividade. 

Essa pesquisa, assim como outros estudos na área, também enfrentou problemas para a 

sua realização. A principal dificuldade foi a falta de manuais de operação e dados sobre a 

atividade ferroviária. Além disso, o Porto Seco de Anápolis não disponibilizou uma visita em 

campo à instalação, o que possibilitaria uma visão mais estruturada sobre o processo. 

Outro ponto a ser destacado, é o registro dos tempos para a ocorrência de muitas 

atividades. Muitas empresas não dispõem do registro de produtividades de seus 

equipamentos, muito menos realizam uma análise probabilística. Dessa forma, muitas funções 

de densidade de probabilidade foram aproximadas ou inferidas com base em comparação e 

cálculos de características técnicas dos equipamentos. 

Um importante passo para o prosseguimento desta pesquisa é criação de uma rede 

logística, considerando a consolidação de carga no Porto do Itaqui/MA. Nessa linha de 

pesquisa, seria possível a construção de uma rede, assim como a roteirização de locomotivas 

para a coleta de cargas em diferentes pátios intermodais. O objetivo seria descrever essa 

consolidação de cargas em um modelo de roteirização, além de se realizar uma análise 

probabilista que representasse esse planejamento. 

Para finalização desse trabalho, conclui-se, através da metodologia utilizada, que a 

Ferrovia Norte Sul possui capacidade de se firmar com mais um eixo de exportação de 

produtos sem muitos investimentos ou criação de novas infraestruturas. Com as ferramentas 

que a FNS possui e através de uma gestão logística mais coesa com as cadeias de suprimento 

nas quais a FNS está inserida, é possíveis gerar empregos, desenvolver o território e a 

sociedade que aguarda os retornos desse investimento. 

Para futuras pesquisas, sugere se um estudo mais detalhada de cada uma das atividades 

e identificar as medidas mitigatórias que poderiam ser realizadas. Também a sugestão de 

estudos da possibilidade de geração de mais Ton/km, e o seu impacto comparado com o fluxo 

atual. 
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APÊNDICE A- LOGÍSTICA PARA O PROCESSO DE 

EXPORTAÇÃO DE SOJA CONTAINERIZADA. 
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