
A vantagem do modal
é que nos abre novos
mercados no futuro,
pois possibilita
o atendimento de
clientes menores,
a partir desta linha
iniciada em parceria
com a Login”
BrunoDolabella
Chefe de comercialização da Hydro

A fabricante de alumínio Albrás
aderiu ao modal aquaviário para
o transporte de sua produção até
os principais mercados consumi-
dores no país. Em parceria com a
Login, o novo sistema logístico
prevê a realização de dois embar-
ques mensais de lingotes de alu-
mínio no porto de Vila do Conde,
no Pará, com destino ao porto de
Santos, em São Paulo, de onde se-
rá distribuído aos clientes. Antes
da mudança, toda a carga com
destino à região sudeste era movi-
mentada por via rodoviária, cru-
zando uma distância de quase 3
mil quilômetros.

A opção pela cabotagem se-
gue uma mudança no fluxo de
carga da empresa, antes mais
voltado para exportações. “Ven-
díamos algo no mercado inter-
no, mas para um cliente próxi-
mo da fábrica (em Barcarena). A
partir de 2012, começamos a
vender para o sudeste”, conta o
chefe da área comercial da
Hydro, controladora da Albrás,
Bruno Dolabella. “Transporta-
mos 36 mil toneladas durante o
ano, tudo por via rodoviária”,
completa. Com o início dos em-
barques por cabotagem, o volu-
me de vendas no mercado inter-
no deve dobrar este ano.

“A vantagem do novo modal é
que nos abre novos mercados no
futuro, pois possibilita o atendi-
mento de clientes menores, a
partir desta linha aberta em par-
ceria com a Login”, afirma o exe-
cutivo, acrescentando que o cres-
cimento do consumo brasileiro
— o alumínio é usado na constru-
ção civil e na indústria automobi-
lística, entre outros — e a redu-
ção das operações de concorren-
tes por conta do alto preço da
energia estão entre os motivos
da aposta da Hydro em vendas
no mercado interno.

Em 2012, cerca de 15% das
vendas da empresa foram desti-
nadas a clientes instalados no
Brasil. O número representa um
crescimento de 100% com rela-
ção ao verificado no ano ante-
rior. Hoje, a companhia tem em-
barcado cerca de 6 mil toneladas
por mês para o porto de Santos e
Dolabella acredita em aumento
nos volumes em 2014, com a con-
quista de novos clientes. O con-
trato entre as empresas prevê
ainda a utilização de um centro
de distribuição em Pindamo-
nhangaba (SP), onde está o
maior cliente da Albrás no país.
Toda a operação do sistema é ter-
ceirizada à Login.

A terceirização da atividade
logística vem crescendo nos últi-
mos anos no país, segundo apon-
ta estudo divulgado ontem pelo
Instituto de Logística e Supply
Chain (Ilos), em evento no Rio.
Baseado em entrevistas com
usuários, o levantamento indica

que a redução de custos é a prin-
cipal razão para o movimento,
seguida de maior eficiência no
transporte e da redução de inves-
timentos nos ativos. Este ano, a
Brasil Kirin, terceira maior cer-
vejaria do país, anunciou a subs-
tituição de parte de suas rotas ro-
doviárias pela cabotagem, tam-
bém com o objetivo de reduzir

custos. A menor possibilidade
de avarias das cargas foi outra
causa apontada pela companhia
para a mudança.

O transporte aquaviário é
pouco utilizado no Brasil, ainda
extremamente dependente do
caminhão, que responde por
60% da matriz logística brasilei-
ra — mas, segundo especialis-
tas, é econômico apenas para
viagens de até 500 quilômetros
de distância. A expectativa é
que, com a licitação das novas
ferrovias previstas pelo Progra-
ma de Investimentos em Logísti-
ca (PIL), do governo federal, o
trem passe a ter uma participa-
ção maior entre as alternativas
de transporte. O aquaviário,
que depende de grandes volu-
mes e distâncias, também é alvo
de um programa federal, que
prevê novas concessões de ter-
minais e melhorias nos portos.

Em 2012, segundo dados da
Agência Nacional de Transporte
Aquaviário (Antaq), a navegação
de cabotagem movimentou
183,6 milhões de toneladas de
mercadorias, crescimento de 4%
com relação ao ano anterior. Qua-
se 80% deste volume, porém, es-
tá concentrado no segmento de
granéis líquidos, que inclui, prin-
cipalmente, o transporte de com-
bustíveis entre as refinarias da
Petrobras e os mercados consu-
midores do Norte e do Nordeste
do país. A agência, porém, detec-
tou um aumento de 16% no volu-
me de carga embarcado em con-
têineres. A expectativa é que o
volume seja superado este ano,
diante da opção de novas empre-
sas pelo modal aquaviário.
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externo em baixa,
Albrás adere
à cabotagem

MAIS VENDAS NO BRASIL

▲

Com a mudança do cenário econômico, empresa opta pelo

modal para realizar parte do transporte pelo território nacional
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36mil
Volume,emtoneladas,vendido
pelaAlbrásnomercadointerno
em2012.Expectativaédobrar
estenúmeroatéofinaldoano.

15%
Participaçãodomercado
internonasvendasnoano
passado,crescimentode100%
comrelaçãoa2011
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