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RESUMO

o setor de transportes é um dos principais componentes da cadeia de suprimentos, pois é ele

quem faz a integração dos vários elos. Entretanto, é o responsável por diversos impactos

ambientais. Dentre os modos existentes, o rodoviário é o principal responsável pelas emissões

de C02 e consumo de energia (óleo diesel). Este trabalho através de um estudo de caso analisa

o transporte rodoviário realizado pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e propõe um

programa de adoção de empresas terceirizadas com foco na eco-eficiência, a fim de obter

reduções dos impactos ambientais (consumo de óleo diesel e emissão de C02) e custos

logísticos. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica para entender melhor os assuntos

abordados (transporte, terceirização e eco-eficiência) e um levantamento de dados através de

entrevistas com a CSN e seus fornecedores de serviço de transporte rodoviário. A partir dos

dados coletados foi calculado o consumo de energia, emissão de C02 e custo com

combustível antes e depois da adoção do programa proposto. Os resultados obtidos

demonstram que a implementação das ações eco-eficientes possibilitam ganhos efetivos para

contratante (aumento da qualidade dos serviços prestados pelos terceiros), contratado

(redução no consumo de combustível) e meio ambiente (reduções dos impactos ambientais).

Palavras chaves: Eco-eficiência, transporte rodoviário, consumo de energia e emissão de

C02



ABSTRACT

The sector of transports is one of the main components of the supply chain, as it makes the

integration of some links. However, it is also responsible for environmental impacto Amongst

the existing transport modes, the road is main responsible for the C02 emissions and the

energy consumption (diesel fuel). This work through a study case analyzes the road

transport carried by the Companhia Siderurgica Nacional (CSN) and proposes an adoption

program of outsourcing companies with a focus on eco-efIiciency in order to achieve

reductions in environmental impact (consumption of diesel fuel and C02 emission) and

logistics costs. lt was carried through a bibliographical research to understand better the

mentioned subjects (transport, outsourcing and eco-efficiency) and a survey carried through

interviews with the CSN and its suppIiers of road transport service. From the collected data

the energy consumption was calcuIated, C02 emission and fueI cost before and after the

adoption of the considered programo The resuIts demonstrate that the impIementation of the

eco-efIicient actions make effective profit for the contractor (quaIity increase on the services

offered by outsourcing companies), contracted (reduction in the fueI consumption) and

environrnent (reductions on the environmentaI impact).

Keywords: Eco-efficiency, road transport, energy consumption and C02 emissions
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1. INTRODUÇAO

Nos últimos anos a preocupação com a gestão da cadeia de suprimentos tem tido

grande ênfase nas empresas. Observa-se no meio empresarial um esforço constante de

adequação de toda ou parte da cadeia de suprimentos aos processos operacionais. Neste caso,

as principais empresas da cadeia têm papel decisivo para que a mesma seja eficiente e atenda

aos requisitos propostos.

Em muitos casos as organizações produzem em prol do desenvolvimento sem a

preocupação com o uso dos recursos naturais, gastos de energia e poluição ambiental. Porém,

o crescimento do nível da atividade industrial ocasionou o aumento da quantidade de

resíduos, poluentes e crescimento da demanda, tanto de produtos quanto serviços, e isso tem

forçado o desenvolvimento de novas técnicas voltadas ao gerenciamento dessas atividades,

com foco na preservação ambiental.

Neste contexto de integração da cadeia, encontram-se as empresas terceirizadas

(fabricantes ou prestadores de serviços) que são monitoradas e cobradas constantemente pelos

contratantes para que apresentem resultados satisfatórios. Essa busca pelo aumento da

produtividade e conseqüente competitividade da cadeia de suprimentos gera preocupações

com os impactos ao meio ambiente, mas isso não tem sido trabalhado com a mesma

intensidade que os aspectos operacionais. Principalmente pelo fato de não existir exigências e

nem incentivos pelas contratantes e porque, muitas vezes, os pequenos prestadores de serviços

ou fornecedores não dispõem de condições financeiras e/ou Know how para trabalhar esses

fatores.

o setor de transporte é um dos principais elementos da cadeia de suprimentos e um

dos grandes fornecedores de serviços terceirizados, entretanto, muitas vezes não é gerenciado
,

de forma a garantir a eficiência operacional e ambiental. E na tentativa de buscar essa

eficiência que este trabalho adota o conceito de eco-eficiência na administração do transporte
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rodoviário. O conceito de eco-eficiência relaciona competitividade e desenvolvimento

sustentável, combinando desempenho ambiental e econômico para criar e promover valores

com menor impacto ambiental possível. Este conceito reuniu os aspectos essenciais,

progresso econômico e ambiental, necessários para o aumento da prosperidade econômica, a

partir da utilização mais eficiente dos recursos e de menos emissões nocivas para o ambiente

(WBCSD, 2000 apud D' AGOSTO e RIBEIRO, 2004).

Este trabalho analisa um caso prático e propõe um programa de adoção de terceiros no

transporte pela empresa principal da· cadeia de suprimentos tendo como objetivo a melhoria

da eco-eficiência. Com isso, espera-se que o gerenciamento dos aspectos ambientais extrapole

os muros da empresa permitindo a· inserção dos mesmos nas rotinas e operacionalização da

cadeia de suprimentos.

O caso apresentado neste trabalho é relacionado ao setor siderúrgico brasileiro, mais

especificamente a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) localizada na cidade de Volta

Redonda - RJ. Este setor tem realizado vários projetos de redução de emissão de Gases de

Efeito Estufa - GEE relacionados ao processo produtivo, mas isso não inclui os prestadores

de serviços envolvidos com o transporte rodoviário.

1.1 PROBLEMÁTICA

As empresas buscam por força da lei, por política interna 'ou por pressão do mercado

consumidor a redução dos impactos ambientais. Os grandes fabricantes desenvolvem medidas

de mitigação levando em consideração apenas o processo de produção e não computa as

emissões dos prestadores de serviços como transportadores. Diante deste fato, como a CSN,

empresa do setor siderúrgico que produz impactos ambientais, tanto em sua produção quanto

no transporte de seus produtos, poderia contribuir para reduzir seus impactos ambientais de

forma a obter retorno em eficiência operacional, ou seja, como os conceitos da eco-eficiência

poderiam ser tratados na gestão da cadeia de suprimentos da empresa CSN e de seus

prestadores de serviço de transporte?

1.2 OBJfTIVO

Propor a adoção de empresas terceirizadas para o transporte rodoviário e a utilização

do conceito de eco-eficiência a fim de obter a redução dos custos logísticos, redução das

emissões de C02 e consumo de óleo diesel.
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1.3 JUSTIFICATIVA

A prática da terceirização é comum entre as organizações modernas. As atividades

consideradas meio, ou seja, aquelas que não estão ligadas estritamente ao processo principal

da empresa, são passíveis de terceirização. A empresa contratante procura uma terceira que

lhe preste um serviço igual ou melhor do que ela executa internamente e também é exigido

um nível de serviços adequado ao negócio principal.

No processo de fabricação do aço encontram-se muitas empresas que prestam o

erviço terceirizado às grandes produtoras. No Brasil, esses grandes produtores transportam o

aço produzido por meio de uma estrutura própria de ferrovias e portos, mas cerca de 70% dos

produtos siderúrgicos são transportados pelo modo rodoviário (ANTT, 2007).

Por conta disso, é .possível. observar a terceirização maciça do transporte rodoviário,

principalmente para distribuição no mercado interno com o objetivo principal de redução de

custos. As empresas não devem priorizar apenas a redução dos seus custos operacionais, mas

tem que passar a considerar os impactos que suas atividades causam ao meio ambiente. O

setor siderúrgico provoca impactos ambientais significativos com a produção e escoamento

dos seus produtos, que em maior parte é realizada pelo transporte rodoviário, este que é o

principal emissor de C02 dentre os modos conhecidos e um grande consumidor de óleo diesel

(fonte energética limitada). Com o aumento da pressão da sociedade, de órgãos

governamentais e não governamentais e também pela limitação dos recursos naturais

disponíveis no mundo, a redução dos impactos ambientais é de suma importância para as

organizações e sociedade.

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO

O presente estudo analisa apenas o modo de transporte rodoviário no escoamento dos

produtos da CSN.

Dentre os aspectos operacionais conhecidos, este projeto levou em consideração

apenas o custo do transporte.

Os únicos atributos ambientais avaliados foram: emissão de C02 e consumo de energia

(óleo diesel).

O projeto levou em consideração apenas um percurso (origem-destino).



2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 TRANSPORTE

Com o fenômeno da integração logística e a crescente demanda por produtos e

serviços em tempo cada vez menor, as empresas passaram a dar uma maior importância ao

seu sistema logístico, para que os desperdícios de recursos e tempo fossem evitados.

O transporte é o principal componente do sistema logístico de uma empresa. Sua

importância pode ser medida através de pelo menos três indicadores financeiros: custos,

faturamento e lucro. ° transporte representa em média, 60% dos custos logísticos, 3,5% do

faturamento, e em alguns casos, mais que o dobro do lucro. Além disso, o transporte tem um

papel preponderante na qualidade dos serviços logísticos, pois impacta diretamente o tempo

de entrega, a confiabilidade e a segurança dos produtos (FLEURY,1999 apudBUARQUE et
ai., 2003).

No Brasil podem ser encontrados todos os cinco modos de transporte: rodoviário,

ferroviário, aquaviário, dutoviário e aéreo. Entende-se como modo, o meio de transporte

adotado para movimentação de cargas. Cada modo possui custos, características operacionais

e ambientais próprias, que os tornam mais adequados para certos tipos de operações e

produtos. O modelo de desenvolvimento adotado pelo Brasil na segunda metade do século

XX privilegiou as rodovias como fator de integração econômica e social e como elemento de

interiorização da ocupação tenitorial. Como conseqüência natural desta escolha, a matriz de

transporte de cargas foi direcionada para o modo rodoviário (KATO, 2005), como mostra o

Gráficol.
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Gráfico 1-Matriz de transportes de carga do Brasil - TKm

'Fonte: ANTT (2006)

Além das políticas adotadas pelo governo que favoreceram o transporte rodoviário,

como a implantação da indústria automobilística e a construção de vários kilometros de

rodovias tanto no governo de Getúlio Vargas quanto de Juscelino Kubitscheck (Plano de

Metas), o modo rodoviário se destaca dos demais por apresentar certas vantagens (GOMES e

RIBEIRQ, 2004):

- serviço porta-a-porta, de modo que não são necessários carregamento e descarga entre

origem e destino;

.. a freqüência e a disponibilidade de serviços;

- a velocidade e confiabilidade no transporte porta-a-porta.

Velocidade, confiabilidade, freqüência, disponibilidade e também capacidade são

atributos que são considerados pelas empresas e especialistas do setor de transporte na

escolha do modo mais eficiente segundo Fleury (2003), e eles são descritos a seguir:

- velocidade: distância percorrida em relação ao tempo gasto no deslocamento do transporte

da origem até o destino (porta-a~porta);

- disponibilidade: facilidade de acesso aos serviços de transporte oferecidos numa dada

localidade onde o modo se encontra presente;
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- confiabilidade: capacidade de cumprir os tempos previstos;

- capacidade: possibilidade de um detenninado modo trabalhar com diferentes volumes de

produtos;

- freqüência: número de vezes em que o modo pode ser utilizado em dado horizonte de tempo.

A Tabela 1 apresenta os atributos operacionais descritos anteriormente, quantificando

o desempenho de cada modo através da atribuição de valores, que vão de 1 a 5, sendo 1

atribuído para o modo mais eficiente e 5 para o menos eficiente. A preferência pelo rodoviário

pode ser destacada, pois este obteve o menor resultado após o somatório dos valores

atribuídos a cada modo.

Tabela 1: Requisitos operacionais relativos- por modo de·transporte

Atributos Ferroviário Rodoviário Aquaviário Dutoviário Aéreo

Velocidade 3 2 4 5 1

Disponibilidade 2 1 4 5 3

Confiabilidade 3 2 4 1 5

Capacidade 2 3 .1 5 4

Freqüência 4 2 5 1 3

Resultado 14 10 18 17 16

Fonte: NAZ·ARIO, in Fleury (2003)

Assim, de acordo com a Tabela 1, a preferência pelo transporte rodoviário é em parte

explicada por sua classifica,ção ,de .destaque em ·todos os cinco requisitos. O transporte

realizado por este modo ocupa o primeiro ou o segundo lugar em todas as categorias, exceto

no item capacidade, devido sua limitação-neste requisito.

2.1.1 Classificação

o transporte rodoviário de cargas é praticado por três tipos de operadores. As

empresas profissionais do ramo" formadas' na 'maioria por pequenas e médias transportadoras,

cuja atividade principal é o transporte remunerado à base de frete. Outra categoria é a empresa

de carga própria, com foco não na carga de mercado, mas na movimentação de produtos

próprios. Finalmente, há a figura do autônomo, o chamado caminhoneiro (MACOlllN, 2001).

A seguir é feita uma breve descrição dos três tipos de operadores segundo Mello (2001):
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Frota de Apoio - a razão principal de uma empresa possuir uma frota de veículos é

obter menores custos, melhor desempenho na entrega e oferecer um nível de serviço que

atenda às expectativas dos clientes.

A empresa ao optar por. esse segmento está dispondo parte de seus recursos para a

compra de ativos e investimentos na capacidade de transporte, comprometendo-se em longo

prazo a uma nova estrutura organizacional, visando assim uma maior redução dos seus custos

operacionais. Por outro lado, para justificar essa opção, a empresa deve possuir

disponibilidade de capital financeiro e um volume de carga suficiente para viabilizar

econômica e financeiramente a operação, desde a origem até o destino final (pERE~

2006).

b) Frota Comercial - ETC (Empresa de Transporte de Carga): o frete é objetivo fim da

empresa que foi legalmente constituída-para a exploração comercial dos transportes.

c) Autônomo ou Transportador de Carga Autônoma (TCA) ou ainda Transportador Comercial

Autônomo: os autônomos são pessoas fisicas, proprietária ou co-proprietárias de um ou mais

veículos. A condução do veículo é dada pelos próprios profissionais que podem ser

comissionados ou remunerados, não tendo, no entanto vínculos empregatícios (PERE~

2006).

Os autônomos detêm boa parte dos ·caminhões em circulação no Brasil e exercem papel de

fundamental importância econômica, notadamente no transporte de cargas de longo curso.

Contudo constituem a parte mais frágil do sistema, carecendo de planejamento operacional e

apoio governamental (PERE~ 2006).

o foco deste trabalho são as empresas de transporte rodoviário de carga (ETC) e

autônomos (TCA) que prestam. serviço para -a empresa CSN, que atua no setor siderúrgico

brasileiro. Este setor utiliza o modo rodoviário como principal meio de movimentação dos

seus produtos, como mostra a Tabela 2.
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Tabela 2: Transporte siderúrgico por modo

2.7198.221 16.624
cabotagem

543
Cabotagem

133
Rodovia

Fonte: ANUT (2008)

Apesar do modo rodoviário ser o mais utilizado no setor de transporte, ele enfrenta

sérias dificuldades que afetam o seu desempenho, tornando se menos competitivo. A seguir

são apres~ntados alguns destes problemas:

- Degradação de toda a infra-estrutura do sistema de transporte: a falta de políticas públicas e

o despreparo dos tran~portadores e usuários contribuem para o desgaste prematuro e

acentuado das vias. Além disso, o desrespeito às leis, depredação das obras e da sinalização,

entre outros pontos, levaram as rodovias ·brasileiras a um estado lastimável. Este quadro

resulta na elevação do custo financeiro e social do país, além de gerar sérios problemas para

os transportadores, como o aumento· de até 50% no consumo de combustível, duplicação do

empo de percurso, redução da vida útil do veículo e sem falar no aumento do número de

acidentes (RODRIGUES, 2000 apudMELLO, 2001).

- A idade média avançada da frota brasileira de caminhões: as empresas de transportes em

geral não possuem uma política de .renovação 'de seus veículos bem definida. Adicionando-se

a isto, a falta de linhas de financiamentos compatíveis com a realidade econômica do

transportador brasileiro resultou .na formação de uma frota brasileira de caminhões

envelhecida (MELLO, 2001). A Tabela 3 informa a idade média da frota brasileira de

caminhões:

TABELA 3: Idade Média dos Veículos (anos)

Autônomo 'Empresa .Cooperativa Total
Auto Tracionados Auto Tracionados Auto Tracionados Auto Tracionados

CS CT CS CT 'CS 'CT CS CT

23,0 17,0 12,3 7,4 15,7 14,5 19,6 11,4

20,9 9,7 13,5 16,0

CS - Caminhão Simples: caminhão cuja carroceria não se pode desacoplar, fazendo parte do mesmo chassi. /

CT - Caminhão Trator: caminhão cuja a carroceria pode ser desacoplada.

Fonte: ANTT (2008)
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Como se pode observar na Tabela 3 a idade média dos veículos brasileiros é

relativamente alta. Os autônomos que possuem boa parte da frota de veículos no país

apresentam a idade média mais elevada (média de 20,9 anos). Essa condição em que

encontram-se os veículos brasileiros acarretam sérios impactos ambientais, que serão

estudados a seguir.

2.1.2 Transporte e meio ambiente

o setor de transportes é um dos principais componentes da cadeia de suprimentos, pois

é ele quem faz a integração dos vários elos. -Entretanto, é responsável por diversos impactos

ambientais, como:

• poluição atmosférica através da emissão de gases pela queima de combustíveis;

• poluição sonora;

• poluição térmica através da liberação de calor pelos veículos em funcionamento;

• descarte de resíduos sólidos e líquidos como óleo, pneus, sucatas etc;

• extinção de recursos naturais como os derivados de petróleo;

• consumo de energia.

Dentre os impactos ambientais citados anteriormente, o consumo de energia é um dos

mais relevantes ao transporte rodoviário, -pois representa de 30% a 40% dos custos variáveis e

de 10% a 15% dos custos totais desta atividade. Além disso, o uso de energia representa uma

preocupação ambiental, tanto em função 'do comprometimento dos recursos naturais

esgotáveis quanto em função dos impactos ambientais relacionados à emissão de poluentes

atmosféricos locais, regionais e globais.(D'-AGOSTO e -RIBEIRO, 2002).

Levando isso em consideração, este trabalho irá analisar o consumo de energia (óleo

diesel) e a emissão de C02 realizadas pelo -modo rodoviário durante o transporte da carga. A

seguir destacam-se alguns dados relevantes a este tema.

O transporte é o setor que mais consome óleo diesel no Brasil, cerca de 77,85%, como

mostra a Tabela 4:
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Tabela 4: Consumo de óleo diesel no Brasil

Setor Milhões em m3 Participação (%)

Transporte 31,47 77,85%

Agropecuário 5,58 13,85%

Transformação 2,23 5,53%

Indústria 0,79 1,94%

Outros 0,35 0,86%

Total 40,42 100%

Fonte: MCT (2006)

o gráfico 2 dá uma visão de como cada modo contribui no consumo energético nos

transportes. No Brasil, nos últimos vinte anos,' o 'modo rodoviário, que já representava o maior

consumo de energia em 1985, aumentou sua participação. Destaca-se a diminuição dessa

participação no modo aquaviário. que caiu de 9;6% para 2,1% em 2005.

1985 2005

HDROVLb.RO; 2,1%
HIORovlÁ RIO; 9,6%

AÉREO; 6,8%

FERROVL4RO;
2,6%

FERROVIÁRIO;
1,3%

ROOOVIARIO;
81,0% ROOOVib. RIO ;

91,6%

Gráfico 2: Composição percentual do uso de energia nos transportes entre os diferentes modos no

Brasil

Fonte: MME; 2006

As emissões de C02 também merecem destaque na degradação ambiental, e em

especial o transporte de cargas. As emissões ,de .C02 variam de acordo com o modo de

transporte utilizado, a maior parte destas emissões é decorrente do modo rodoviário, o que se

justifica, pois este é responsável pela maior parte dos produtos transportados no Brasil e no

mundo, como mostra a Tabela 5:
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Tabela 5: Emissões de C02 .por .mod.ode transporte
! Modal C02/ano Participação (0/0)
~I
li

Rodoviário 83.302.000 88,31%
I Aéreo 6.204.000 6,58%
il
II Marítimo 3.558.000 3,77%
il

I! Ferroviário 1.260.000 1,34%

t Total 94.324.000 100%
i

Fonte: MCT; 2006

Como foi mostrado anteriormente, o principal modo de transporte utilizado,

rodoviário, é o responsável ,por diversos 'impactos ao meio ambiente, desta forma esse

trabalho propõe a adoção do conceito de eco-eficiência na tentativa de reduzir as emissões de

C02 e o consumo de óleo diesel.

2.2 ECO,.EFICIÊNCIA

o final do século XX presenciou o crescimento da conscientização da sociedade em

relação à degradação do meio ambiente ·decorrente do processo de desenvolvimento. O

aprofundamento da crise ambiental, juntamente com a reflexão sistemática sobre a influência

da sociedade neste processo, conduziu ao conceito de desenvolvimento sustentável, que

segundo SOUZA (2006) é:

processo de transfonnação no qual a exploração dos recursos, a direção dos

investimentos., a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança

institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de

atender às.necessidades e'aspirações humanas.

Segundo SACHS (1993), cinco dimensões devem ser consideradas conjuntamente na

busca pelo desenvolvimento sustentável:

• Sustentabilidade Social - desenvolvimento para todos visando reduzir o desequilíbrio

social;

• Sustentabilidade Econômica - maior eficiência na gestão e alocação dos recursos;

• Sustentabilidade Ecológica - o uso dos recursos deve respeitar a capacidade de

suporte e renovação dos ecossistemas;
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• Sustentabilidade Espacial - visa o maior equilibro das populações urbanas e rurais,

melhor distribuição das terras e das atividades nelas desenvolvidas;

• Sustentabilidade Cultural - cada país deve desenvolver as políticas apropriadas à sua

realidade e de acordo com as suas necessidades.

Este trabalho leva em consideração apenas a sustentabilidade econômica e ecológica

no transporte de cargas, objetivando a realização de práticas mitigadoras a fim de obter

ganhos efetivo para contratantes, contratados e meio ambiente.

O conceito de desenvolvimento sustentável foi adaptado ao enfoque empresarial dando

origem ao termo eco-eficiência que é uma forma de gestão que combina competitividade e

desenvolvimento sustentável, considera a entrega de bens e serviços a preços competitivos

que satisfaçam as necessidades humanas e resultem em melhor qualidade de vida, enquanto

progressivamente reduz os impactos .ambientais e a intensidade do uso dos recursos em todas

as etapas do ciclo de vida do produto ou serviço até um nível pelo menos de acordo com a

estimada capacidade do planeta (WBCSD, 2000 apud D'AGOSTO e RIBEIRO, 2004).

A eco-eficiência também pode ser entendida como sendo a habilidade de

simultaneamente atingir os objetivos de serviço e custo com qualidade e desempenho, reduzir

impactos ambientais e conservar recursos naturais. Afirmando que a eco-eficiência permite às

empresas tornarem-se mais responsáveis do ponto de vista ambiental e mais lucrativas no

âmbito econômico, incentivando-as à inovação e à competitividade (EPA, 2001 apud
PEREIRA, 2005).

De acordo com BCSD Portugal (2007) a eco-eficiência é uma filosofia de gestão que

encoraja o mundo empresarial a procurar melhorias ambientais que potenciem, paralelamente,

beneficios econômicos. Esta se concentra em oportunidades de negócio e permite as empresas

tomarem-se mais responsáveis do ponto de vista ambiental e mais lucrativas. Incentiva a

inovação e, por conseguinte, o crescimento e a competitividade. A inserção de práticas eco-

eficiêntes na empresa é uma forma de ultrapassar o desempenho da concorrência. Segundo

BCSD Portugal (2000) apud GuIlo (2007), para que a eco-eficiência seja atingida é necessário

que três conceitos básicos sejam aplicados:

1. Redução do consumo de recursos naturais: inclui minimizar a utilização de energia,

materiais, água e solo, favorecendo a reciclabilidade e a durabilidade do produto e

fechando o ciclo de materiais.
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2. Redução do impacto na natureza: inclui a minimização das emissões gasosas, descargas

líquidas, eliminação de desperdícios e -a dispersão de substâncias tóxicas, assim como

promover a utilização sustentável de recursos renováveis.

3. Melhoria do valor do produto ou serviço: o que significa fornecer mais beneficios aos

clientes, através da funcionalidade, flexibilidade e modularidade do produto,

fornecendo serviços adicionais e concentrando-se em vender necessidades funcionais

de que, de fato, os clientes necessitam, o que levanta a possibilidade do cliente receber

a mesma necessidade, com menos materiais e menor utilização de recursos.

Além dos três objetivos citados, algumas empresas inserem o quarto objetivo que

consiste na implementação de um Sistema -de Gestão Ambiental ou de Sustentabilidade

integrado ao Sistema de Gestão do Negócio já existente (PERE~ 2005).

De acordo com o Conselho Empresarial -Brasileiro para o Desenvolvimento

Sustentável - CEBDS (2008) para se alcançar esses objetivos, alguns elementos básicos

devem ser inseridos nos processos das empresas:

• Redução do consumo de materiais com bens e serviços;

• Redução da dispersão de substâncias tóxicas;

• Intensificação da reciclagem de materiais;

• Maximização do uso sustentável de recursos renováveis;

• Prolongamento da durabilidade dos produtos;

• Agregação de valor aos bens e serviços.

2.2.1 Vantagens

A eco-eficiência gera vantagens para as empresas, seus clientes e a comunidade em

que está inserida, o CEBDS (2008) Jista alguns'desses beneficios:

• Redução de custos devido à otimização do uso de recursos e da redução de capital

destinado à infra-estrutura;

• Minimização do dano ambiental pela redução dos riscos e responsabilidades

derivadas;

• Melhoria nas condições de segurança e saúde ocupacional;

• Maior eficiência e competitividade, favorecendo a inovação;
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• Melhoria da imagem e aumento da confiança das partes interessadas (stakeholders);

• Melhor relacionamento com os órgãos ambientais, com a comunidade do entorno e a

mjdia.

Além das vantagens para o setor privado, a eco-eficiência pode apoiar os governos a

conceberem uma estratégia nacional para -o desenvolvimento sustentável. A economia e a

qualidade de vida continuarão a crescer enquanto a utilização dos recursos naturais e a

poluição diminuirão (GULLO, 2007).

Por meio dessas vantagens as empresas conseguem atingir seus objetivos de produção,

serviço e custo com qualidade e desempenho, -e ainda reduzir impactos ambientais e conservar

recursos naturais.

-2.3 ADOÇA0 DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS

A terceirização teve suas raízes nos EUA com o início da Segunda Guerra Mundial

que acontecia na Europa. Nesses tempos, a indústria bélica norte-americana tinha como

desafio principal alavancar o desenvolvimento da produção das armas que seriam utilizadas

contra as tropas do EIXO (Alemanha - Rússia - Japão). Desta forma, para que conseguissem

se dedicar exclusivamente a este propósito, as indústrias começaram a contratar empresas

prestadoras de serviços, a fim de delegarem algumas atividades de apoio (RAMOS e SOUZA,

2004).

Para Ramos e Souza (2004) a terceirização é o processo pelo qual uma empresa

assume atividades de uma organização contratante. Tais atividades podem vir a ser executadas

no próprio ambiente da empresa contratante ou em outro local, desde que seja previamente

combinado. Com isto, a organização contratante pode efetuar um planejamento de trabalho, a

fim de concentrar esforços em tarefas que são-essenciais para o seu negócio.

Muitas empresas se voltam para a terceirização como uma maneira de reestruturar suas

operações e ganhar vant~gem competitiva, reduzindo o investimento em ativos e dividindo o

risco da operação, que anteriormente era assumido pelas firmas integradas verticalmente. Esta

motivação para o aumento da utilização de terceiros está associada a um objetivo de foco no

negócio (core business), de rentabilidade e retorno sobre o capital. Atividades não ligadas ao

foco do negócio e baseadas em ativos têm alta prioridade para terceirização. Desta forma, é

reconhecido que o giro dos ativos da corporação cresce substancialmente quando instalações,
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equipamentos e inventários são removidos da equação e quando investimentos significativos

em tecnologia são evitados (BRAGA et ai., 2004).

Embora a utilização do capital seja muito importante para a empresa, a redução dos

custos, é provavelmente o motivo mais visível. Segundo Carvalho et ai. (2006) a terceirização

tem como objetivo principal a diminuição de custos, e a busca da excelência na prestação dos

serviços, com uma melhor qualidade, .especialização e flexibilidade nas ações gerenciais.

A terceirização no Brasil, geralmente, tem sido realizada em atividades periféricas de

fácil reversão, que não agregam valor ao negócio da empresa contratante. Porém, é possível

perceber lentamente que este paradigma vem sendo quebrado (RAMOS e SOUZA, 2004).

Essa mudança pode ser percebida no setor siderúrgico, com a terceirização do transporte

rodoviário, este que é o principal modo de transporte utilizado para produtos acabados.

Entretanto, a terceirização do transporte é especialmente complicada, já que se algo de

errado ocorrer durante a entrega do produto, a empresa que vendeu a mercadoria (elo

principal) será prejudicada, manchando o nome da organização e ocorrendo possivelmente a

perda do cliente, devido ao baixo nível de serviço prestado pela contratada.

Portanto, para a terceirização ser bem sucedida, é fundamental que os envolvidos -

contratantes e contratado - possuam capacitação suficiente para compreender e entender com

eficiência, eficácia e rapidez os objetivos e propósitos finais de cada empresa (CARVALHO

et aI., 2006).

A adoção de empresas terceirizadas proposta neste trabalho considera um aspecto que

muitas vezes é ignorado, o ambiental, que é extremamente relevante para o setor siderúrgico

devido aos elevados impactos ambientais resultantes da produção e transporte do aço. Esta

terceirização visa à inserção dos transportadores (empresas e autônomos) em projetos que ao

mesmo tempo reduzam o custo do transporte, melhorando a margem dos prestadores de

serviço, e contribua para diminuir os impactos ao meio ambiente, provenientes de atividades

indiretamente ligadas ao processo produtivo, além do aumento a qualidade do serviço.

Para isso acontecer, os transportadores devem adotar medidas que visem a redução dos

impactos de suas atividades no meio ambiente, mas que numa primeira avaliação exigiria

investimentos e aumentos de custo, sem contar o conhecimento técnico específico sobre os

aspectos ambientais que a maioria desses prestadores de serviço tem dificuldade de obter.

Para as terceirizadas conseguirem atingir este nível de serviço, o elo principal deve

desenvolver ações e políticas que auxiliem os transportadores (empresas e autônomos) a

melhorarem os aspectos operacionais, com vistas à redução de custos, e de meio ambiente,

objetivando a minimização dos impactos ambientais.
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As ações e políticas aplicadas em conjunto pela contratante e contratadas são baseadas

no conceito de eco-eficiência estudado anteriormente. As práticas desenvolvidas focam-se na

melhoria da tecnologia empregada nos veículos e gestão dos processos. Para esta proposta ser

eficiente é necessário que a terceirização seja diferente das demais, ou seja, deve haver uma

maior participação e colaboração do elo principal (CSN) na implementação de medidas que

visam reduzir os impactos ambientais e a redução dos custos relacionados ao transporte

rodoviário, devido ao alto custo e a inexperiência das transportadores, gerando assim um

ganho efetivo para a empresa (aumento da qualidade de serviço), transportadores (redução dos

custos com combustível) e meio ambiente (minimização dos impactos ambientais).



3. METODOLOGIA

3.1 TIPO DE PESQUISA

Esta pesquisa, do ponto de vista dos procedimentos técnicos, enquadra-se no método

de estudo de caso, visto que este .proporciona condições de reunir detalhes, contribuindo para

que se obtenha um resultado amplo do assunto.

De acordo com GIL (1999) apudTELLES (2004, 109), o estudo de caso:

é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de

maneira que permite o seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente

impossível mediante os outros delineamentos considerados.

Conforme a natureza, a pesquisa pode ser definida como aplicada. Para Silva e

Menezes (2001) a pesquisa aplicada objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática

dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais.

Do ponto de vista da abordagem do problema, a pesquisa classifica-se como

quantitativa e qualitativa. Silva e Menezes (2001) explicam que:

- Pesquisa Quantitativa: considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em

números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer o uso de recursos e

de técnicas estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, desvio-padrão, coeficiente de

correlação, análise de regressão, etc.).

- Pesquisa Qualitativa: considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito,

isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não

pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados



26

são básicas no processo de pesquisa qualitativa. O ambiente natural é a fonte direta para
,

coleta de dados e o pesquisador é o .instrumento-chave. E descritiva. Os pesquisadores tendem

a analisar seus dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais de

abordagem.

Com relação aos objetivos da pesquisa pode ser classificada como descritiva. Segundo

Silva e Menezes (2001) este tipo pesquisa de visa proporcionar maior familiaridade com o

problema com vistas a tomá-lo explícito ou a construir hipóteses. Envolve levantamento

bibliográfico, entrevistas com pessoas que -tiveram experiências práticas com o problema

pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão. Assume, em geral, as

formas de Pesquisas Bibliográficas e Estudos de Caso.

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA
,

o universo da pesquisa é formado por 240 transportadores que prestam serviço no
,

setor rodoviário para a indústria .siderúrgica '(ANDARIO DO TRANSPORTE DE CARG~

2007). Deste utilizou-se para esse estudo uma amostra formada por 38 empresas

transportadoras. O transporte rodoviário realizado pela CSN no período de 2007, de Volta

Redonda-RJ a Araucária-PR, foi adotado como referência, sendo somente a viagem de ida

considerada, já que não existe o frete de retorno.

3.3 COLETA DOS DADOS

o estudo foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica em livros, revistas e

artigos científicos e levantamento .de dados de agências governamentais e demais entidades

que tratam de assuntos ligados ao tema deste projeto. Com base nas informações levantadas

pretende-se analisar conceitualmente o assunto. Para isto, a coleta de dados foi dividido em

duas etapas:

1 - Pesquisa bibliográfica: utilizada para aprofundamento do problema apresentado.

Segundo LAKATOS e MARCONI (1991) a 'pesquisa bibliográfica é um apanhado geral sobre

os principais trabalhos já realizados, revestidos de importância, por serem capazes de fornecer

dados atuais e relevantes relacionados com o tema;
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2 - Pesquisa documental: etapa que tem como objetivo identificar práticas mitigadoras

no transporte rodoviário, dados e informações relevantes ao problema apresentado. A

pesquisa documental é elaborada a partir de materiais que não receberam tratamento analítico

(SILVA eMENEZES, 2001).

3.4 ANÁLISE DOS DADOS

A análise dos dados referentes ao transporte rodoviário será realizada em 7 etapas,

como mostra a Figura 1:

INÍCIO

CÁLCULO 00

CONSUMO DE

ENERGIA

PROGRAMA DE

ADOÇÃO DE

TERCEIROS-PAT

+
CÁLCULO DA

EMISSÃO DE

C02

+
CÁLCULO 00 CONSUMO DE

ENERGIA E E1.1ISSÃODE C02

APÓSOPAT

cÁLcULO DOCUSTO

+
CÁCULO 00 CUSTO

APÓSO'PAT

+
POTENCIAL DE

REDUÇÃO

(BENCHMARK)

+
FIM

Figura 1: Fluxograma

Fonte: Elaboração própria (2008)

• Primeira Etapa: Cálculo do consumo de energia

Será realizado o cálculo de consumo de energia referente ao transporte de cargas

siderúrgicas. Para a obtenção deste resultado é necessário o cálculo da média de consumo de
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combustível no setor e da quilometragem total, que é obtida através da multiplicação da

distância (origem-destino) pelo .número de viagens realizadas.

Após o levantamento dos dados, o consumo total de óleo diesel será calculado através

da equação 1:

K'rl1T

~Alc.t (1)

Onde:

- a: total de óleo diesel consumido no transporte rodoviário de carga siderúrgica ente RJ - PR

- Mct: consumo médio de combustível

- KmT: distância total percorrida entre origem e destino

• Segunda Etapa: Cálculo da emissão de C02

No caso das emissões de C02 pelo modo de transporte rodoviário foi adotada a

metodologia para cálculo das emissões por fontes móveis apresentada pelo GHG Protocol
,

(MOBILE GUIDE, 2005), que apresenta o seguinte valor, o qual pode ser adotado como

padrão:

- Fator de emissão do óleo diesel: 2,7458 kg C02/litro de diesel;

Para cálculo do total das emissões de C02 no transporte rodoviário de carga

siderúrgica (~), foi considerado o fator de emissão de óleo diesel (FEC02), consumo médio de

combustível (Mct) e quilometragem total do percurso (KmT), como mostra a equação 2:

.1{YlI-T
,f] - FrO~"1:v _
}J - .~ ~.A... f..-j ••.~•.:..Cio (2)

• Terceira Etapa: Cálculo do custo referente ao consumo de energia, onde foram

apurados os gastos totais com o consumo de combustível.

• Quarta Etapa: Potencial de Redução (BENCHMARK)

A partir do levantamento das ·emissões de C02 e consumo de energia no transporte de

aço será estimado o potencial de redução, ou seja, o máximo de redução que se pode atingir.

O cálculo da redução potencial será realizado da seguinte forma:
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Equação 3: Consumo de Combustível
}"".= {'{.- C_J.. (3)

Onde:

r - Redução potencial de óleo diesel considerando veículos rodoviários novos

(l - Total de óleo diesel consumido no transporte rodoviário de carga siderúrgica

(J) - Benchmark do total de óleo diesel no transporte rodoviário de aço bruto

Equação 4: Emissão de C02
~ n ..,
O=··~-~P .v-'" (4)

Onde:

Ô - Redução potencial de C02 considerando veículos novos

~ - Total de emissão de C02 no transporte rodoviário de carga siderúrgica

À - Benchmark de total de emissão de C02 no transporte rodoviário de aço bruto

• Quinta Etapa: Programa de Adoção de Terceiros - PAT

Este programa tem como objetivo diminuir os custos referentes ao transporte

rodoviário praticado pelos transportadores (empresas e autônomos) de produtos sideIÚrgicos e

minimizar os impactos ambientais provenientes deste modo.

• Sexta Etapa: Cálculo do consumo de energia e emissão de C02 após o PAT

Nesta etapa é realizado o cálculo para averiguar o total de óleo diesel consumido e o

total de C02 liberado após a implementação das práticas propostas pelo programa de adoção

de terceiros.

Equação 5: Total de óleo diesel consumido:

a=--
(5)

Equação 6: Total de emissões de C02
K-ri1T

,iJ - F/"t1""\:-:> ~ .
(i,) -.' '_ l./.:..: x. --
. fi1ct (6)
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• Sétima Etapa: Cálculo do custo após o PAT, onde serão apurados os gastos que a

empresa teve com o combustível após a implementação das práticas mitigadoras propostas

neste trabalho.



4. ANÁLISE DESCRITIVA E DISCUSSÃO

o estudo de caso refere-se ao transporte rodoviário realizado pela CSN no percurso de

Volta Redonda-RJ a Araucária-PR (804 km), como mostra a figura 2:

[I] VoltaRe_Jlà...RJ'
[!] Arauária-PR

Figura 2: Percurso considerado

Fonte: Google Maps (2008)

o modo de transporte rodoviário é responsável pelo maior volume de expedição do

percurso considerado, cerca de 210.000 toneladas, apresentado no Gráfico 3:
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Gráfico 3: Toneladas de produtos siderúrgicos'expedidas no ano de 2007 por mo daI.

·Fonte: CSN(2007)

o principal modo de transporte empregado pela CSN no escoamento dos seus

produtos é o rodoviário, sendo este realizado por·terceiros (autônomos e transportadoras). Os

transportadores que prestam serviço para a CSN são gerenciados pela CCL (Comunidade

Colaborativa de Logística), esta ,comunidade tem como principal objetivo a eficiência

operacional. Entretanto, na busca por essa eficiência, o aspecto ambiental é ignorado, gerando

sérios impactos ao meio ambiente.

Para realização deste trabalho considera-se os veículos semipesados com capacidade

máxima de tração (CMT) entre 20 ·e 30 toneladas, sendo considerada a capacidade média de

25 toneladas para efeitos de cálculos.

Na primeira etapa .para se. encontrar o consumo total de óleo diesel (a) foi realizado o

levantamento de 38 empresas de transporte de cargas que prestam serviço a CSN e para o

setor siderúrgico brasileiro. Através,desta pesquisa foi possível encontrar a média de consumo

de combustível (Mct) de 2,76 KmIL no setor. Este levantamento foi realizado com base no

Anuário do Transporte de Carga (2007). A Tabela 6 apresenta o resultado obtido:
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Tabela 6: Média de consumo de combustível

Transpor Rodagem Combustível Transport Rodagem Combustível
KmIL KmIL

Tadora (KM) (Litros) adora (KM) (Litros)

1 7.623.000 3.447.000 2,21 20 40.000.000 15.900.000 2,52

2 17.082.000 7.110.000 2,40 21 900.000 300.000 3

3 4.200.000 1.178.205 3,56 22 1.600.000 490.000 3,27

4 11.236.029 3.970.328 2,83 23 7.300.000 3.300.000 2,21

5 2.373.584 712.507 3,33 24 37.440.000 15.600.000 2,40

6 25.448.466 11.831.288 2,15 25 17.807.429 4.913.088 3,62

7 3.600.000 900.000 4,00 26 5.000.000 2.000.000 2,50

8 51.430.040 22.360.887 2,30 27 1.500.000 720.000 2,08

9 1.117.000 475.354 2,35 28 300.000 100.000 3,00

10 30.000.000 11.811.000 254 29 50.000.000 24~OOO.000 2,08,

11 1.920.000 435.000 4,41 30 7.316.118 2.711.966 2,70

12 19.980.469 5.147.670 3,88 31 9.075.709 2.702.620 3,36

13 5.590.000 2.160.000 2,59 32 5.624.000 2.286.588 2,46

14 130.000 65.000 2,00 33 22.000.000 9.061.737 2.43

15 3.000.000 1.400.000 2,14 34 46.559.871 19.784.828 2,35

16 14.800.000 3.707.603 3,99 35 22.600.000 8.600.000 2,63

17 8.256.000 3.440.000 2,40 36 12.706.632 4.271.652 2,97

18 24.831.494 9.656.890 2,57 37 31.567.484 13.028.264 2,42

19 1.742.000 670.000 2,60 38 4.668.451 1.769.797 2,64

Média »> 2,76

Fonte: Elaborado pelo autor (2008)

,
E importante ressaltar que o consumo médio apresentado na Tabela 6 e utilizado no

estudo não levou em consideração o tipo de trecho (montanhoso, plano, etc.), a idade do

veículo, quantidade de carga transportada (tonelada), variáveis essas que podem afetar no

consumo médio de combustível durante ,o transporte rodoviário.

Posteriormente é calculado o total de quilômetros (KrnT) rodados, considerando

apenas a viagens de ida (origem - destino).O resultado é obtido através da multiplicação da

distância do percurso escolhido pelo número de viagens. Este último, calculado através da

divisão do total transportado pela capacidade máxima de um caminhão semi-pesado adotada

na elaboração do estudo. 'Como mostra a equação 7:

To "'"a] .•.......n ~ ~....,o.....trf rio f'.r,.WA e-i'a: ~a:s-}
•. :':" l e. t;.. "':t i·~f t...t.}·I;-.;,..P e.f ,·'-4~~~·· ~.4'Vl-C: ..•.. -L~··· ,,'

1VZiill..e.rQ a·e t~!.a·ge,.tS= ---------------.- · ,.. d? .' f ~.t "C'"~~a~"iac'·;$..yr."-e- ~I~ -';'.,.CrC .•.-4:t,...··· -.-:.-ajn:/'f,n:Sl)... ·lV . ".·M Q. l4.·V' (~c·~ .t-!.••·U .\ .U ,I !.c·" 'I;..(..~.;f,1;..(.-. !
#. ." (7)

ç ..•-IJF . ::Q:. t'Bl · 8iblioteca do terraM•..c I . .dI O,.. VOLTi\REOONO
POlO lJNIVERS: i •".10 c. •

, . J ,".~ \: ...•. ,\ do EXe",p\arCódigo da Oora \J~IGI~V
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o número de viagens realizadas foi de 8.400. A quilometragem total do percurso

(número de viagens x distância) percorrida foi de 6.753.600 Km. Após esses dados, foi

encontrado o total de óleo diesel consumido (a), utilizando a equação 1.

Tabela 7: Consumo Total de Energia

CONSUMO DE ENERGIA

Média de consumo -Mct Distância-KmT a
(KmIl) (Km) (litros)

2,76 6.753.600 2.446.956,522

Fonte: Elaborado pelo autor

Na segunda etapa foi calculado o total de emissões de C02 (~), através da equação 2.

Os resultados são apresentados na Tabela 8:

Tabela 8: Total de emissão de C02

EMISSÃO DE C02

FC02 Mct Distância-KmT ~

(Kg/litro) (Kmll) (Km) (kg)

2,7458 2,76 6.753.600 6.718.853,22

Fonte: Elaborado pelo autor

Nesta etapa adotou-se o fator de emissão de C02 (FEC02), consumo médio de

combustível (Mct) e a quilometragem total do percurso (KmT).

Na terceira etapa foi calculado o custo referente ao consumo de energia do modo

rodoviário. Para isso considerou-se a faixa de preços de óleo diesel por região apresentado no

Gráfico 4:
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Gráfico 4: Preços médios mensais de revenda por região e por faixa de preços

Fonte: ANP (2008)

Para o cálculo foram utilizados os dados relativos as regiões Sudeste e Sul, pois o

percurso analisado neste trabalho encontra-se dentro dessas respectivas áreas.

O resultado é obtido através da multiplicação das médias encontradas em cada faixa de

preço pela distribuição desses preços em cada região. Após isso é feita a média com os

valores encontrados. A tabela 9 apresenta ess~s cálculos:

Tabela 9: Preço Médio

Preço

Distribuição Média da Faixa de médio por Preço
Região

(%) Preços (R$/L) Região Médio

.(R$/L)
-

58 1,8495
Sudeste 41 1,9495 1,8925

1 2,0495
26 1,8495 1,9178

Sul 55 1,9495 1,943
18 2,0495
1 2,1

Fonte: Elaborado pelo autor
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Após a descoberta do preço médio calculou-se o gasto total com o consumo de

energia, através da multiplicação do a pelo preço encontrado na tabela anterior. Este resultado

é apresentado na Tabela 10:

Tabela 10: Custo do Transporte

CUSTO

Preço a Custo otal

(R$/L) (litros) (R$/ano)

1,9178 2.446.956,522 4.692.773,22
Fonte: Elaborado pelo autor

A quarta etapa apurou o potencial de redução no consumo de óleo diesel e emissão de

C02 usando caminhões novos. Para esta estimativa serão utilizados os dados da pesquisa da

TRUCK CONSULTORIA (2005) que apresenta a média de consumo de combustível por

marca e classe de caminhão, considerando-se veículos novos, conforme Tabela 11:

Tabela 11:Rendimento de caminhões rodando com carga por marca e classe (Km/L)

Classes de Caminhões

Leves Médios Semipesados Pesados Extrapesados

Marcas de 1992 2002 1992 2002 1992 .2002 1992 2002 1992 2002
Caminhões

Mercedez-Benz 4,8 5,8 3,3 3,5 3,2 3,4 2,8 3,3 2,1 2,2

Ford 4,9 5,9 3,8 4,4 3,2 3,3 2,8 3,2 - 2,6

General Motors 5,1 5 3,7 5,3 3,7 3,1 - 2,8 - -

Scania - - - - - 2,4 2,9 2 2,2...

Volkswagen 4,7 5,3 3,4 4 3,3 3,5 2,9 3,1 - 2,6
,

Volvo - - - - - - 2 2,2... ...

Médias Gerais 4,8 5,6 3,3 3,6 ~,2 3,4 2,8 3,3 2 2,2
A classe do caminhão é definida em função de sua Capacidade Máxima de Tração - CMT. Leve se CMT < 10 t;
Médio se 10 < CMT < 20 t; Semipesado se 20 <CMT < 30 t; Pesado se 30 <CMT < 40t e Extrapesado se 40 t <
CMT

Fonte: Truck (2005)
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Para esta comparação adotou-se como benchmark de consumo a média de 3,4 Km por

litro, calculada através da média aritmética das médias gerais dos caminhões semipesados de

2002 mostrado na Tabela 11. Após o cálculo da média de consumo, utilizou-se a equação 3

para se chegar ao consumo total de energia (Benchmark) e a equação 4 para o cálculo da

emissão total de C02 (Benchmark), apresentado na Tabela 12 e 13, respectivamente.

Tabela 12: Consumo de Energia (Benchmark)

CONSUMO DE ENERGIA

Média de consumo -Mct Distância-KmT ú)

(Km/L) (Km) (litros)

2,76 6.753.600 2.446.956,522

CONSUMO DE ENERGIA (BENCHMARK)

Média de consumo -Mct Distância-KmT ú)

(KmII) (Km) (litros)

3,4 6.753.600 1.986.352,94

Fonte: Elaborado pelo autor

o potencial de redução do consumo de óleo diesel ( 'Y ) é de 460.603,581 litros, ou

seja, uma redução de 18,82% do total de consumo de'energia.

Tabela 13: Emissão de C02 (Benchmark)

EMISSÃO DE C02

FC02 Mct Distância-KmT À

(Kg/litro) (KmII) (Km) (kg)

2,7458 2,76 6753600 6.718.853,22

EMISSÃO DE C02 (BENCHMARK)

FC02 Met DistâJ1eia-KmT À

(Kg/litro) (KmII) (Km) (kg)

2,7458 3,4 6753600 5.4'54.127 ;91

Fonte: Elaborado pelo autor

Já o potencial de redução das emissões de C02 ( õ) é de 1.264.725,31 kg, chegando a

uma redução de 18,82% do total de emissões efetuadas durante o transporte rodoviário. A
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porcentagem alcançadas no O) e À são iguais, porque no presente trabalho elas são diretamente
. .proporclonrus.

A quinta etapa é a adoção do programa de terceiros (PAT), que tem como proposta a

adoção de transportadores (empresas e.autônomos) pela'CSN em ações que ao mesmo tempo

reduzam o custo do transporte, melhorando a margem dos prestadores de serviço, e

contribuam para diminuir os impactos ambientais ·no meio ambiente.

A base para o programa de adoção de terceiros (PAT) é a melhoria de tecnologia

empregada nos veículos e a gestão dos processos, conforme ilustrado na figura 3.

TECNOLOGIA GESTÃO

Figura 3: Dimensões do programa de adoção de Terceiros - PAT

Fonte:- Elaborado pelo autor (2008)

As dimensões apresentadas são detalhadas a seguir. Buscou-se listar as ações que
,

podem ser adotadas pelas contratadas e ,exigidas pelas contratantes. E importante frisar que a

siderúrgica tem o papel fundamental nesse processo já que as mesmas possuem maior peso na

cadeia de suprimentos.

- Tecnologia: Esta é uma dimensão fundamental. O caso apresentado neste trabalho leva em

consideração que o potencial de redução de·C02·e consumo de energia, são resultados de uma

evolução tecnológica dos veículos de transporte que os tornam mais eficientes.

- Gestão: Todo contratante de serviços, tem a responsabilidade de monitorar o desempenho de

seus contratados e exigir-lhes os resultados pactuados. A gestão que será aplicada ao

programa de adoção de terceiros, visa trabalhar vários aspectos, desde o planejamento,

passando pelo controle até a implementação de ações preventivas e corretivas relacionados ao

tema do projeto.
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A seguir são apresentadas ações sugeridas e adotadas que visam à redução do

consumo de óleo diesel e emissão de C02.Estas que foram pesquisadas em sites

governamentais e de empresas do setor de transporte, artigos científicos e revistas

especializadas, como mostra a Tabela 14:

Tabela 14: Ações eco-eficientes

AÇAO %REDUÇAO OBSERVAÇAO

Gestão

Treinamento

Fonte:
www.revistaocarreteiro.com.br

13 % do
consumo de
óleo diesel

Motoristas treinados
aprendem a lidar e a
conservar melhor o
equipamento, e como
resultado ·passam .a .dirigir
com mais eficiência e
segurança, resultando na
redução de custos das
operações

Gestão

Monitoramento das viagens e
incentivos financeiros aos

motoristas

Fonte:
Revista Quatro Rodas

http://quatrorodas.abril. com.br

6%do
consumo de
óleo diesel

Premiação aos motoristas
que cumprirem as metas de
condução estabelecida pela
empresa e a utilização de
computadores de bordo para
melhorar a eficiência do
motorista através do repasse
das informações

Gestão

Manutenção dos veículos

Fonte:
www.conpet.gov.br

Redução de
24,32% no
consumo de
óleo diesel

Realização de um plano de
manutenção dos veículos.

Tecnologia

Redução de 10% do peso total do
veículo através da utilização de

novos materiais

Fonte:
Kobayashi e Ribeiro (2007)

Redução de 4 a
8% no

consumo de
combustível

Redução do peso do veículo
através da utilização de
novos materiais na sua
estrutura e motor, como AI,
Mg e plásticos pode
melhorar a economia de
combustível

Tecnologia

Melhorias na aerodinâmica do
caminhão

Redução de
17,1% no

consumo de
combustível.

Com as melhorias no design
do caminhão, a força
exercida pelo ar durante o
transporte será menor,
ocasionando a redução do
consumo de combustível.

http://www.revistaocarreteiro.com.br
http://www.conpet.gov.br
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Fonte:
Kobayashi e Ribeiro (2007)

Tecnologia

Nova tecnologia na fabricação de
pneu (carro)

Fonte:
Revista Quatro Rodas

http://quatrorodas.abril.com.br

Redução de 4 a
5% no

consumo de
combustível

o pneu de baixa resistência
absorve menos energia. ,.
Clnetlca

Gestão

Projeto Economizar

Fonte:
www.conpet.gov.br

Redução de
35,3% do

consumo de
óleo diesel

Eles trabalham em parceria
com os profissionais das
empresas para que, juntos,
façam uma avaliação dos
seguintes pontos:

-Metodologia de gestão do
uso dos combustíveis pelos
transportadores.
-Estado dos veículos e
rendimento dos motores
(teste de fumaça com
opacímetro ).
-Práticas de manutenção dos
veículos.
-Qualificação de motoristas,.. .
e mecamcos.
-Qualidade do diesel
consumido, cuidados com o
recebimento, armazenagem
.e instalações.
-Identificação de práticas e
experiências bem-sucedidas
adotadas pelas empresas que
contribuem para o aumento
da eficiência do uso do óleo
diesel.

Gestão

Projeto TransportAR

Fonte:
www.conpet.gov.br

Redução de
15% do

consumo de
diesel

o Projeto Transportar tem o
objetivo de auxiliar os
transportadores de
combustíveis a reduzir a
emissão de fumaça preta,
economizar óleo diesel e
manter os caminhões-tanque
em boas condições

http://quatrorodas.abril.com.br
http://www.conpet.gov.br
http://www.conpet.gov.br
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Tecnologia

Caminhões híbridos (diesel e
eletricidades)

Fonte:
http://www.guiasoftbus.com.br/ind
ex.php?option=com_content&task

=view&id= 1497&Itemid=3 6

Redução de até
30% de C02 e
cerca de 20%
de óleo diesel

o funcionamento é muito
simples, sendo que o motor
elétrico é usado para o
caminhão arrancar e acelerar
até 20 km/hora. Acima desta

velocidade a propulsão do
veículo é por conta do motor
mecânico, o qual também é
automaticamente desligado
quando o veículo pára.

Tecnologia

Motores eletrônicos

Fonte:
http://www.mercedes-benz.com.br/

interna. aspx? categoria=4 5

Redução de
30% das

emissões C02

Este tipo de motor apresenta
baixos índices de emissão,
melhor desempenho e maior
durabilidade do motor,
economia de combustível e
menor demanda de
manutenção.

Caminhões equipados com
motor eletrônico atingem
maiores velocidades
operacionais, obtêm
melhores arrancadas,
retomadas de velocidade
mais rápidas e maior
velocidade média. Devido ao
sistema de auto-proteção e à
refinada tecnologia dos
componentes, o motor
eletrônico sofre menos
desgaste durante a operação,
o que aumenta sua vida útil.

Tecnologia

Utilização de biocombustíveis

Fonte:
MARTINS(2006)

Redução de
78% a emissão

deC02

Utilização do biocombustível
para o transporte de cargas

Fonte: Elaborado pelo autor

As ações apresentadas na Tabela 14 podem ser trabalhadas em conjunto, porém a

redução alcançada não será necessariamente o somatório de cada ação eco-eficiente proposta

nesta tabela, senão o nível de redução alcançada poderá ser superior a 100%, o que seria

incoerente.

http://www.guiasoftbus.com.br/ind
http://www.mercedes-benz.com.br/
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Na sexta etapa foi calculado o consumo de óleo diesel (a) e emissão de C02 (~) após a

implementação de cada ação eco-eficiente proposta para o transporte terceirizado, como

mostra a Tabela 15:

Tabela 15: Valores de a e ~ após o PAT

Ação Redução a Jl
(litros) (Kg)

Treinamento 13% 2.128.852,174 5.845.402,299

Monitoramento e incentivos financeiros 6% 2.300.139,130 6.315.722,024

Manutenção 24,32% 1.851.856,696 5.084.828,115

4% 2.349.078,261 6.450.099,089

Alteração do peso do veículo

8% 2.251.200,000 6.181.344,960

Aerodinâmica 17,1% 2.028.526,957 5.569.929,317

Pneus mais eficientes 4% 2.349.078,261 6.450.099,089

5% 2.324.608,696 6.382.910,557

EconomizAR 35,3% 1.583.180,870 4.347.098,032

TransportAR 15% 2.079.913,043 5.711.025,235

Caminhões híbridos 20% de a 1.957.565,22 4.703.197,25e 30% de p
-

Motores eletrônicos 30% 1.712.869,57 4.703.197,25

Biocombustíveis 78% O 1.478.147,71

Fonte: Elaborado pelo autor
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o consumo de óleo diesel que antes era de 2.446.956,522 caiu para 2.128.852,174

litros, mostrando um a redução considerável no consumo de energia através do treinamento

dos motoristas. As emissões de C02 passaram de 6.718.853,22 para 5.845.402,299 Kg. O

Gráfico 5 visualiza essa redução:

O treinamento é uma alternativa para a redução dos impactos ambientais, como mostra

o Gráfico 5, além disso, essa ,prática diminui o risco'de acidentes, pois os motoristas treinados

aprendem a lidar e a conservar melhor o caminhão, e como resultado passam a dirigir com

mais eficiência e segurança. Outro ponto, a se destacar em relação a esta ação é o aumento da

qualidade do serviço prestado pelos transportadores as empresas contratantes.

Com relação a ação de monitoramento das viagens e incentivos financeiros, o

consumo de óleo diesel passou de 2.446.956,522 para 2.300.139,130 litros, alcançando uma

redução de 146.817,319 litros de óleo diesel, e a'emissão de C02 que era de 6.718.853,22

passou a 6.315. 722,024 Kg de C02, obtendo uma redução de 403. 131,19 Kg de C02.

O monitoramento proposto é realizado por' computadores de bordo que acompanham

as principais atividades do caminhão, gerando dados, que são analisados e repassados aos

motoristas, objetivando melhorar o desempenho do caminhão. A empresa após a analisar os

dados gerados, cria metas a serem atingidas pelos motoristas, se estes forem eficientes nestas

ações recebem premiações financeiras. Estes incentivos financeiros pagos aos motoristas se

devem a redução dos gastos com consumo de combustível, ou seja, a empresa repassa a

economia alcançada por ela para os caminhoneiros em forma de premiações. Além disso, a I

organização reduz seus gastos com manutenção, pois os motoristas passam a dirigir da
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maneira mais eficiente possível a fim de atingir as metas propostas pela empresa e assim

receberem suas premiações financeiras. O Gráfico 6 mostra a evolução alcançada com a

aplicação desta açãp:

Outra ação que visa diminuir a emissão de C02 ·e consumo de óleo diesel é a

manutenção dos veículos, que é realizada através de uma tecnologia de monitoramento online

diário do gasto da frota com combustível. Se este consumo for alto, há um levantamento dos

motivos, uma reunião com o motorista .para esclarecer a situação e conscientizá-lo e, em

seguida, o veículo é levado para a manutenção. Esta ação possibilita a redução do a e f3, como

mostrado na Tabela 15, e o aumento da vida útil do caminhão, devido aos constantes

monitoramentos realizados que permitem a manutenção preventiva e impossibilita o desgaste

precoce do veículo.

A redução conseguida com esta prática foi superior a obtida com a utilização de

caminhões novos, mas pode ser justificada pela 'utilização de veículos com um rendimento

menor ao encontrado nesta pesquisa (2,76 Km/L), que elevaria o consumo de óleo diesel,

aumentando a diferença entre o Benchmark (veículos novos) e o consumo atual da empresa,

explicando assim esse nível de redução. O Gráfico 7 demonstra o consumo de óleo diesel e

emissão de C02 antes e depois desta ação:
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Gráfico 7: Manutenção
Fonte: Elaborado pelo autor

Já a ação de redução de 10% do peso total do veículo com a utilização de novos

materiais em sua estrutura e motor, como AI, Mg e plásticos pode melhorar a economia de

combustível, gerando uma redução de 4 a 8% no consumo de energia e conseqüentemente na

emissão de C02, pois estes são diretamente relacionados, como mostra a Tabela 15.

A redução do a obtida com a adoção dessa prática ficará entre 97.878,26 e 195.756,52

litros. Já o resultado alcançado no ~ será de 268.754,13 a 537.508,26 Kg de C02. a a e ~ irão

depender do nível de redução alcançado com a alteração do peso do veículo. a Gráfico 8

visualiza a emissão de ca2 e o consumo de óleo diesel:

Óleo diesel Ók.~odiesel C02 - 4~{. (""0" 8 LI/,.:..- .•.0

gU'- .~.i>

Gráfico 8: Alteração do peso do veículo
Fonte: Elaborado pelo autor
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Outra forma de minimizar os impactos relacionados ao consumo de energia e emissão

de C02 é a mudança da aerodinâmica do caminhão. Com as melhorias no design do veículo, a

força exercida pelo ar durante o transporte será menor, ocasionando a redução do a de

2.446.956,522 para 2.028.526,957 litros de diesel e do ~ de 6.718.853,22 para 5.569.929,317

Kg de C02. A redução obtida com esta ação foi de 418.429,57 litros de óleo diesel e

1.148.923,90 Kg de C02. O Gráfico 9 compara o a e ~ antes e depois desta prática adotada:

Gráfico 9: Aerodinâmica
Fonte: Elaborado pelo autor

A empresa de pneu Michellin desenvolveu um pneu de baixa resistência, no qual a

absorção de energia cinética é menor, ocasionando uma redução de 4 a 5% no consumo de

energia. O pneu é um dos principais culpados por frear o veículo durante o seu movimento.

Ele corresponde a 20% da resistência, perdendo apenas para a aerodinâmica e a inércia da

carroceria (QUATRO RODAS, 2008). Ou seja, a realização de melhorias na eficiência dos

pneus irá ocasionar resultados positivos ao consumo de energia e emissão de C02 dos

veículos. Essa tecnologia é exclusiva para carros, mas se for viabilizada para caminhões irá

gerar mudanças consideráveis como mostra a Tabela 15.

Esta tecnologia irá reduzir de 97.878,26 a 122.347,83 litros de óleo diesel no

transporte rodoviário, e em tomo de 268.754,13 a 335.942,66 Kg de C02. O Gráfico 10

apresenta consumo de energia e emissão de C02 antes e depois da adoção desta tecnologia:
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Gráfico 10: Pneus
Fonte: Elaborado pelo autor

Existem dois programas governamentais, EconomizAR e TransportAR, que tem por

objetivo o uso racional do óleo diesel. O projeto EconomizAR é oferecido a todas as empresas

do setor de transporte, e o mais importante, não tem nenhum custo adicional. Neste projeto

são avaliados a metodologia de gestão do uso dos combustíveis pelas transportadoras, estado

do veículo e rendimento dos motores, qualificação dos motoristas e mecânicos, qualidade do

diesel e outros metódos para reduzir o a, e- conseqüentemente o 13, pois eles são diretamente

proporcionais (CONPET, 2008).

Já o projeto TrasnportAR é exclusivo aos transportadores de combustíveis, mas nada

impede que suas ações sejam adaptadas ao transporte siderúrgico da CSN na busca pela

redução do combustível e emissão de C02. A Tabela 15 mostra o a e f3 alcançados após a

implementação desses dois programas.

A redução alcançada no programa EconomizAR foi superior ao Benchmark (a=

1.986.352,94 litros e J3==5.454.127,91 Kg), essa melhora pode ser explicada pela ação adotada pelo

programa de analisar a qualidade do óleo diesel, que pode resultar em maior desempenho e eficiência

da frota de veículos, que irão rodar mais quilômetros com menos óleo diesel, devido a alta qualidade

do combustível utilizado. Outro fator que pode justificar essa redução é a idade e condição dos

veículos analisadas pelo programa, pois se estes estiverem numa condição em que o seu consumo de

energia fosse superior a média encontrada neste trabalho (2,76 KmIL), resultaria num gasto superior

de óleo diesel, explicando o nível de redução encontrado.

O programa TransportAR obteve uma redução de 367.043,48 litros de combustível e

de 1.007.827~99 Kg de C02 com aplicação de suas ações, mas vale lembrar que esse

programa foi criado para o transporte de combustível, portanto suas ações quando forem
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adaptadas ao transporte siderúrgico pode não alcançar a mesma redução. A seguir segue a

evolução do consumo de energia e emissão de C02 dos dois programas governamentais:

............................................................................................................................................................................................ ~
~ :!~ 8.000.000 ,00 ..:..................................................................................................... ~~
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Gráfico 11: Programas

Fonte: Elaborado pelo autor

,
E importante salientar a participação do governo em programas que visem a redução

dos impactos ambientais, estas ações permitiram o país importar menos óleo diesel do

exterior, porque segundo Martins (2006) no Brasil grande parte do óleo diesel extraído

possui características que dificultam o refinamento, criando a necessidade da Petrobras de

importar óleo diesel para suprir a demanda interna do país.

Os resultados obtidos com os motores híbridos (Tabela 15) devem-se ao fato que este

possui dois motores, um elétrico e outro mecânico. O motor elétrico é usado pelo caminhão

durante a arrancada e até atingir 20 km/hora, e acima desta velocidade, o motor mecânico

entra em funcionamento. Os caminhões híbridos utilizam uma fonte de energia limpa (motor

elétrico) e outra limitada, que é o óleo diesel usado no motor mecânico. Por isso os valores

encontrados de a. e ~ são melhores que do Benchmark. O a. e ~ não são diretamente

proporcionais como nos demais casos, porque esta tecnologia utiliza dois tipos de energia em

diferentes situações, alcançando reduções de 20% no consumo de energia e de 30% nas

emissões de C02, apresentados na Tabela 15.

Já o motor eletrônico apresenta um alto desempenho, alta durabilidade - diminuindo

os gastos da empresa com manutenção, economia de combustível gerado pelo gerenciamento

eletrônico de injeção de combustível e pela substituição da bomba injetora por unidades

injetoras em cada pistão, e a redução das emissões de C02 devido a utilização de menos
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energia - óleo diesel (MERCEDEZ BENZ, 2008). As reduções alcançadas com esta

tecnologia são de 30%, tanto no (l (734.086,96 litros) quanto no P (2.015.655,97 Kg).

Com relação a substituição do óleo diesel pelos biocombustíveis, que são fontes

energéticas renováveis, produzidos através de produtos agrícolas (cana-de-açucar, biomassa

florestal e outras fontes de matéria orgânica) e que são usados tanto isoladamente, como

adicionados aos combustíveis convencionais. Como exemplos, pode-se citar o biodiesel e o

etanol (pOLO NACIONAL DE BIOCOMBUSTÍVEIS, 2008).

A substituição por bicombustível puro chega a reduzir aproximadamente 78% as

emissões de C02, cerca de 5.240.705,51 Kg. Entretanto, o uso de biocombustível puro não é

aconselhável, devido à existência de glicerina em suas moléculas, o que pode originar

carbonização e depósitos nos bicos injetores e válvulas, acarretando desgaste prematuro no

interior do motor (MARTINS, 2001). A queda no consumo de óleo diesel demonstrada na

Tabela 15 deve-se a substituição de óleo diesel por fonte de energia renovável

(biocombustível).

Um dos biocombustíveis mais utilizados é o biodiesel B-2 (2% de biodiesel misturado

ao óleo diesel), e segundo Martins (2006) o país ao utilizar essa fonte de energia poderá se

beneficiar do moderno mercado de crédito de carbono, pois este combustível reduz as

emissões gasosas, responsáveis pelo efeito estufa. As reduções alcançadas poderão ser

vendidas sob forma de créditos a outro participante que não está interessado em diminuir suas

emissões. O Gráfico 12 irá demonstrar as reduções alcançadas com a implementação das

ações anteriores:

Gráfico 12: Fontes de energias alternativas
Fonte: Elaborado pelo autor
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o biocombustível reduziu a zero o consumo de óleo diesel, porém este resultado foi

alcançado através da substituição do óleo diesel por biodiesel B 100 (forma pura do biodiesel).

A partir da adoção desta ação passou-se a calcular o consumo de biodiesel, considerando que

o rendimento (KmlI) dos veículos que utilizam essa fonte de energia renovável seja o mesmo

encontrado no estudo (2,76 KmIl), desta forma esta ação eco-eficiente irá resultar num

consumo de 2.446.956,522 litros de biodiesel.

Vale ressaltar que este consumo pode ser maior, pois a utilização do biodiesel na sua

forma pura ocasiona a queda do rendimento (KmlI) dos caminhões, pois este possui menor

poder calorífico - de 3% a 4% (AMBIENTE BRASIL, 2008), impactando diretamente no

consumo de energia. No entanto, a adoção dessa fonte de energia no transporte rodoviário

possibilitará a expansão do setor de agro negócio do país com a implantação de projetos

agrícolas específicos para fins energéticos, aproveitando o potencial de cada região do país,

promovendo o desenvolvimento regional sustentável (MARTINS, 2006).

As ações propostas pelo programa de adoção de terceiros resultaram na redução das

emissões de óleo diesel e emissão de C02, como mostra a Tabela 16:

Tabela 16: Reduções alcançadas

Ação
Redução do a

(litros)

Redução do ~

(Kg)

Treinamento 318.104,35 873.450,92

Monitoramento e

incentivos 146.817,39 403.131,20

Manutenção 595.099,83 1.634.025,11

4%
Peso do veículo

97.878,26 268.754,13
8% 195.756,52 537.508,26

Aerodinâmica 418.429,57 1.148.923,90

4%
Pneus

97.878,26 268.754,13
5% 122.347,56 335.942,66

EconomizAR 863.775,65 2.371.755,19

TransportAR 367.043,48 1.007.827,99

Caminhões híbridos 489.391,30 2.015.655,97

Motores eletrônicos 734.086,95 2.015.655,97

Biocombustíveis 2446956,522 5.240.705,51

Fonte: Elaborado pelo autor



Conforme mostrado na Tabela 16 houve redução no consumo de energia, impactan

diretamente nos gastos com óleo diesel, a Tabela 17 irá apresentar os novos valores:

Tabela 17: Custos com óleo diesel

Custo Inicial Custo após o PAT Redução
Ação

(R$) (R$) (R$)

Treinamento 4.692.773,22 4.082.712,70 610.060,52

Monitoramento e
. . 4.692.773,22 4.411.206,82 281.566,40
IncentIvos

Manutenção 4.692.773,22 3.551.490,77 1.141.282,45

4% 4.692.773,22 4.505.062,29 187.710,93
Peso do veículo 8% 4.692.773,22 4.317.351,36 375.421,86

Aerodinâmica 4.692.773,22 3.890.309,00 802.464,22

4% 4.692.773,22 4.505.062,29 187.710,93
Pneus 5% 4.692.773,22 4.458.134,56 234.638,66

EconomizAR 4.692.773,22 3.036.224,27 1.656.548,95

TransportAR 4.692.773,22 3.988.857,23 703.915,99

Caminhões híbridos 4.692.773,22 3.754.218,58 938.554,64

Motores eletrônicos 4.692.773,22 3.284.941,26 1.407.831,96

Biocombustíveis 4.692.773,22 5.848.227,23 - 1.155.454,23

Fonte: Elaborado pelo autor

As ações implementadas reduziram o custo com energia (óleo diesel), porém a

utilização de biocombustível resultou na elevação dos custos, pois o preço médio do biodiesel

segundo a ANP (2008) é de R$ 2,39, ou seja, superior ao preço médio de R$ 1,9178 adotado

no presente estudo. Já a alteração de 10% no peso do veículo e a utilização de pneus de baixa

resistência obtiveram os resultados menos expressivos, ambos de R$ 187.710,93. O Gráfico

13 apresenta os resultados encontrados:
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Gráfico 13: Comparação dos custos
Fonte: Elaborado pelo autor



5. CONCLUSÃO

A questão ambiental vem adquirindo cada vez mais relevância à medida que os danos
,

á humanidade tomam-se progressivamente mais evidentes. E analisando este contexto que

este projeto procurou propor o programa de adoção de terceiros fundamentado no conceito de

eco-eficiencia aos transportadores (empresas e autônomos) da empresa CSN.

Segundo EPA apud Pereira (2005) a eco-eficiência é a habilidade da empresa atingir

simultaneamente os objetivos de serviço e custo com qualidade e desempenho, reduzindo os

impactos ambientais e conservando os recursos naturais. A eco-eficiência permite às empresas

tornarem-se mais responsáveis do ponto de vista ambiental e mais lucrativas no âmbito

econômico, incentivando-as à inovação e à competitividade.

Através do programa de adoção de terceiros (PAT) foram propostas ações eco-

eficientes (Tabela 14) relacionadas ao transporte rodoviário da CSN de Volta Redonda-R] a

Araucária-PR. Essas ações dividem-se em duas dimensões: gestão e tecnologia. A primeira

dimensão se torna mais viável para a empresa, pois o custo é relativamente menor. Já a

segunda dimensão, em muitos casos se toma inviável, porque sua implementação implicaria

num custo elevado para a organização. Por exemplo, imagina o custo da substituição de toda a

frota de veículos por caminhões híbridos ou eletrônicos. O valor gasto na aquisição dos novos

veículos seria repassado no preço final do frete, afetando a competitividade dos

transportadores, pois estes passariam a ter um frete superior ao adotado no mercado. Portanto

o uso da tecnologia deve ser gerenciado com cuidado, para que as ações tomadas não

prejudiquem a sobrevivência dos transportadores no setor de transporte.
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As práticas adotadas no PAT resultaram na redução do consumo de combustível,

emissões de C02 e dos custos relacionados ao consumo de energia, permitindo os

transportadores tornarem-se mais competitivos e mais bem preparados.

Além da redução dos impactos ambientais e dos custos, as ações adotadas irão

possibilitar outras vantagens, como o melhoramento das condições de segurança através do

treinamento dos motoristas, que aprendem a lidar e a conservar melhor o caminhão, e como

resultado passam a dirigir com mais eficiência e segurança.

A imagem da empresa contratante e dos transportadores também será afetada pelo

programa, pois a sociedade e stakeholders passam a olhar com outros olhos as empresas que

praticam ações eco-eficiêntes. Este fortalecimento da imagem pode motivar o aumento das

vendas, visualização internacional da organização e a entrada em novos mercados.

O uso de biocombustíveis permitirá o fortalecimento do setor de agronegócio do país,

devido a nova demanda criada para produtos agrícola utilizados na produção dessa fonte

energética. Além disso, possibilitará o surgimento do mercado de venda de crédito de

carbono, devido a redução das emissões de C02 alcançadas com a adoção do biocombustível

e de outras ações eco-eficiêntes no transporte.

Portanto os resultados obtidos no PAT são superiores aos objetivos iniciais do projeto

de redução do consumo de energia, emissão de C02 e custos, desta forma, a aplicação do

conceito de eco-eficiencia no transporte resultou em ganhos efetivos para a empresa

contratante (CSN), transportadores (empresas e autônomos), sociedade e meio ambiente.



6. CONTRIBUIÇÕES E LIMITAÇÕES DO TRABALHO

A sua principal contribuição foi o esclarecimento de que a aplicação do conceito de

eco-eficiência não diminui a competitividade dos transportadores, mas que cria vantagens

competitivas em relação aos demais.

Uma das limitações do estudo é cálculo do consumo médio de combustível (Mct)

adotado, pois este não levou em consideração os autônomos, somente as empresas

transportadoras, o que pode originar resultados diferentes aos obtido no estudos. Além disso,

para o cálculo da média considerou-se caminhões em boas condições, o que não pôde ser

comprovado no transporte realizado pela CSN, devido à falta de informações. Se os veículos

utilizados no transporte estiverem numa situação inferior, o consumo de óleo diesel e emissão

de C02 serão maiores, impactando em todo o trabalho.

As ações propostas no PAT não se referem às empresas atuantes no setor siderúrgico,

podendo influenciar diretamente nas reduções alcançadas, devido às características de carga e

transporte.



7. PROPOSTAS PARA NOVOS ESTUDOS

o presente estudo considera apenas como atributo operacional o custo, e como

atributo ambiental o consumo de energia e emissão de C02, no entanto, podem-se ser

analisados outros aspectos, como velocidade, confiabilidade, emissões de resíduos sólidos,

poluição térmica e outros. Além disso, este estudo pode ser aplicado a outros modos, como o

ferroviário.

O estudo pode ser trabalhado em conjunto com o mercado de carbono, procurando

criar estratégias e ações que visem o aumento das reduções de C02 , afim de comercializar as

emissões reduzidas no transporte.

Outra proposta relevante para este estudo é a criação de indicadores que permitam

avaliar o desempenho do transporte, tanto operacionalmente quanto ambientalmente.
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