
No dia seguinte, no 

mesmo dia, na hora, 

urgente... é bem 

provável que o desafi o 

do tempo de entrega 

seja cada vez mais 

determinante no serviço 

de compras on-line

Entregas cada vez mais 
rápidas podem deman-
dar estratégias diferen-

ciadas e combinar operações 
logísticas em lojas, aplicativos 
para viagens compartilhadas, 
veículos de separação e entre-
ga, sistemas de gestão opera-
cional, entre outros serviços.

Onde está o produto? As lojas 
terão que ser superdimensio-
nadas? Qual é o risco da rup-
tura neste cenário? Os custos 
de atender a partir de duas 
lojas próximas compensam? 
Teremos tempo para negociar 
com o cliente uma possível 
substituição de compra? E o 
concorrente, como atuará? 
Como o concorrente estará 
abastecido para atender a de-
manda? Qual o papel do S&OP 
neste cenário? Será necessário 
contratar mão-de-obra nas 
lojas? E a estrutura organiza-
cional das lojas para atender os 
dois canais? As questões são 
inúmeras, mas o ambiente é 
rico de oportunidades.

Desde quando começou a 
ganhar importância no Brasil, 
no começo dos anos 2000, o 
e-commerce tem gerado dis-
cussões sobre as operações 
logísticas para suportar sua 
estratégia. Nos primeiros pro-
jetos logísticos de e-commerce 
desenvolvidos pela equipe do 
grupo IMAM, a oferta de ser-
viços/operações, bem como a 
necessidade de melhor enten-
der o comportamento do canal 
“on-line”, ajudaram muitas 
empresas a implementar pro-
jetos com operações logísticas 
independentes.

Essa realidade, no entanto, 
está mudando, exemplo disso 
é o anúncio recente da gigante 
varejista Target, que passará a 
fornecer um serviço de entrega 
de itens variados, até o dia se-
guinte a compra, por uma taxa 
fi xa de US$ 4,99/caixa, como 
destacado pelo periódico Su-
pplyChainBrain, em 31 de julho 
de 2017. A operação foi testada 
inicialmente com os funcioná-
rios da empresa e estreia agora 
na região de Minneapolis, perto 
da sede da Target. Mas a prin-
cipal novidade desta operação 
não é a entrega em si e sim a 
Integração Operacional.

O conceito por trás desta 
nova operação da Target elimi-
na defi nitivamente a separação 
que existia entre o atendimen-
to do e-commerce e o das lojas 
físicas. As prateleiras agora 
também abastecem a demanda 
do comércio eletrônico e as 
lojas físicas também operam 
como armazéns, onde os fun-
cionários passam a responder 
pelo “picking” e pelo processo 
de embalagem em suas ativi-
dades diárias.

Este tipo de operação, em-
bora exista a necessidade de 

um ótimo planejamento ope-
racional baseado na gestão da 
demanda, está se mostrando 
muito mais econômica do que 
manter centros de distribuição 
específi cos para atender as 
demandas das lojas físicas e 
virtuais. E, no caso da Target, 
as barreiras para que esta 
integração funcione estão 
sendo removidas dentro das 
próprias lojas.

O que tem motivado empre-
sas como a Target a desenvol-
ver este tipo de operação é a 
necessidade de resposta direta 
ao serviço que a Amazon.com 
tem oferecido ao mercado, 
para alimentos e mercadorias 
domésticas, a uma taxa fi xa de 
US$ 5,99/caixa. O serviço da 
Amazon.com é parte de uma 
estratégia do maior varejista 
mundial na guerra com super-
mercados/varejistas, que tam-
bém inclui a abertura de lojas 
físicas em locais selecionados, 
o que já fi cou claro quando da 
aquisição da rede WholeFoods. 

Além disso, tanto a Amazon 
quanto a Target também estão 
competindo com a Instacart, 
empresa que fornece entregas 
a domicílio de mercadorias de 
vários varejistas físicos. Mas se 
já existem empresas operando 
esta logística para determi-
nados varejistas, não seria 
mais viável a Target ou outro 
varejista utilizar os serviços 
da Instacart, por exemplo? A 
difi culdade para este tipo de 
operação se dá pelo aumento 
contínuo da velocidade e con-
veniência para o consumidor 
“on-line”. 

A tendência é que, na maioria 
dos casos, as operações a par-
tir de centros de distribuição 
tradicionais não mais conse-
guirão atingir os objetivos de 
entrega, principalmente se 
estas instalações estiverem 
localizadas distantes dos cen-
tros populacionais. Será muito 
melhor atender as demandas 
diretamente das lojas, que 
podem estar a apenas alguns 
quarteirões do comprador 
“on-line”.

O fato de serviços diferen-
ciados de atendimento da 
demanda “on-line” serem cada 
vez mais “convenientes”, acaba 
naturalmente criando um grau 
de exigência maior de comodi-
dade e, com o passar do tempo, 
as pessoas tenderão a comprar 
mais “on-line”. Atualmente já 
se identifi ca um número menor 
de pessoas ingressando nas 
“lojas”, mas simultaneamente 
vemos as mesmas ganharem 
um papel estratégico no aten-
dimento das necessidades 
destes clientes.

Certo ou errado? Não se tem 
certeza... apenas vale o des-
taque do que parece ser uma 
realidade cada vez mais próxi-
ma. Se você é lojista, pense e 
invista mais em logística e se 
você é profi ssional de logística, 
observe e estude mais a loja 
como um cenário de muitas 
oportunidades. 

Sucesso a todos!
 

(*) - É diretor do grupo IMAM,
que há 37 anos atua na área editorial, 

de consultoria e treinamento
em logística.
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A divergência com o gover-
no federal repercutiu no 
Congresso Brasileiro de 

Mineração, evento organizado 
pelo Instituto Brasileiro de 
Mineração (Ibram) em Belo 
Horizonte.

A MP 789/2017 alterou as 
alíquotas da Compensação 
Financeira pela Exploração 
de Recursos Minerais (Cfem), 
o conhecido royalty cobrado 
das empresas que atuam no 
setor. As mudanças precisam 
ser votadas no Câmara até o 
dia 28 de novembro para não 
perderem a validade. De acor-
do com o Ibram, mais de 500 
emendas foram apresentadas 
e já há questionamentos se os 
deputados conseguirão analisar 
a matéria no prazo.

A expectativa da entidade, 
que representa as principais 
empresas e instituições bra-
sileiras que atuam no setor 
mineral, é convencer os parla-
mentares a fazerem mudanças 
na MP. “Nós fomos pegos de 
surpresa, porque nos diziam 
que as alterações nos royalties 
ocorreriam por meio de um 
projeto de lei. De repente, veio 
a MP atropelando o debate. E 
o que foi apresentado traz al-
gumas controvérsias do ponto 
de vista da indústria”, diz Mar-
celo Ribeiro Tunes, diretor de 
Assuntos Minerários do Ibram.

Entre as mudanças previstas 
na MP, a alíquota do nióbio (ele-
mento químico usado como liga 
na produção de aços especiais e 
um dos metais mais resistentes 
à corrosão)  e do diamante so-
bem de 2% para 3%. A do ouro 
vai de 1% para 2%, enquanto a 
dos minerais da construção civil 
cai de 2% para 1,5%. Em relação 
à alíquota do minério de ferro, 
é previstos um escalonamento. 
Ele fl utuará entre 2% e 4% con-
forme variações de índices do 
mercado internacional. Antes, 
o percentual era fi xado em 2%.

De acordo com o Ministério 
de Minas e Energia, as alíquo-
tas são ainda bem inferiores às 
praticadas em outros países. 
Na Austrália, por exemplo, os 
royalties do minério de ferro 
chegariam a 7,5% sobre o lucro.

Para Marcelo Ribeiro Tunes, 
essa comparação não deve ser 
feita de forma isolada. Ele diz 
que, ao olhar a carga tributária 
como um todo, se verifi ca que o 
custo da mineração no Brasil é 
muito alto. O diretor do Ibram 
lamenta também que especifi -
dades não tenham sido conside-
radas para as mudanças. “Nós 
temos mais de 90 substâncias 
mineiras e cada um delas há 

A MP 789/2017 alterou as alíquotas da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos 

Minerais (Cfem), o conhecido royalty cobrado das empresas que atuam no setor.

Empresas de mineração 
querem mudanças na MP

que altera royalties do minério
Empresas e entidades ligadas ao setor mineral vêm manifestando publicamente o descontentamento 
com o aumento dos royalties do minério, estabelecido por uma medida provisória (MP) assinada em 
julho pelo presidente Michel Temer
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processos e situações diferen-
tes. Há minerais com mais de 
uma destinação”, argumenta.

Marcelo considera que o vo-
lume de emendas apresentadas 
por diversos setores envolvidos 
no assunto mostra que faltou 
diálogo. “O potássio, por exem-
plo, era taxado em 3%. E isso 
sempre foi apontado como um 
problema porque nós impor-
tamos 90% do potássio que 
consumimos. A proposta era 
diminuir para 2%. O deputado 
Leonardo Quintão, que relatou 
o projeto ainda durante o gover-
no anterior, tinha concordado. 
Na última hora, ele manteve 
em 3%. Então há emendas de 
diversos envolvidos. Empresas 
que trabalham com ouro, por 
exemplo, também sugerem um 
escalonamento nos moldes no 
minério de ferro”, conta.

Outra mudança estabelecida 
pela MP é que as alíquotas 
passarão a incidir sobre a re-
ceita bruta e não mais sobre o 
faturamento líquido da venda 
do minério. A queixa do Ibram 
é que, dessa forma, o royalty 
incidirá sobre serviços que 
não são mineração, como o 
transporte. A entidade alega 
que, para alcançar o mercado 
chinês, um dos principais com-
pradores, é preciso vencer a 
concorrência da Austrália, que 
está bem mais próxima. Por esta 
razão, o aumento dos custos 
com transporte reduziriam a 
competitividade do Brasil. 

Novo marco legal
A MP que alterou as alíquotas 

dos royalties do minério não 
foi uma medida isolada. Junto 
com ela, o presidente Michel 

Temer assinou mais duas 
MPs. Uma prevê a criação da 
Agência Nacional de Mineração 
(ANM) e a futura extinção do 
Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM). A 
nova estrutura será uma autar-
quia especial com autonomia 
administrativa e fi nanceira e a 
expectativa é que ela tenha uma 
melhor nível de gerenciamento 
das atividades do setor.

A terceira MP muda diversos 
pontos do Código de Minera-
ção, criado nos anos 1960 e 
atualizado pela última vez em 
1996. São alteradas normas 
para a pesquisa no setor, para 
as concessões, para a aplica-
ção de multas, entre outros. 
“É um momento histórico de 
mudanças pragmáticas rumo 
à modernização institucional e 
regulatória demandada há mais 
de três décadas pelo setor”, 
disse o Vicente Lôbo, secre-
tário de Geologia, Mineração 
e Transformação Mineral do 
Ministério de Minas e Energia. 
Presente no Congresso Brasilei-
ro de Mineração representando 
o ministro, ele negou que as 
novas alíquotas da Cfem irão 
reduzir os investimentos das 
empresas no país.

De acordo com Vicente 
Lôbo, o novo marco legal da 
mineração faz parte de um 
conjunto de medidas que 
buscam um novo caminho 
de desenvolvimento, dire-
cionado para a retomada do 
crescimento e para a busca 
incessante do progresso. “Es-
tamos reconhecendo que os 
recursos públicos das empre-
sas estatais são escassos para 
fi nanciar novos investimentos 

no grau necessário e, assim, a 
parceria com o setor privado é 
absolutamente fundamental”.

Para o secretário, a maior 
vantagem das novas MPs é 
trazer segurança jurídica, uma 
vez que o marco legal anterior 
levou a abertura de uma série 
de ações judiciais envolvendo 
a mineração. “Este cenário de 
intensa judicialização aumen-
ta a desconfi ança dos inves-
tidores. Daí a importancia da 
revisão dos marcos legais.” Ele 
também citou como benefícios 
a ampliação do investimento 
de pesquisa, a geração de 
novas jazidas, a diversifi cação 
da matriz mineral brasileira, 
a superação do passivo pro-
cessual e a desburocratização 
do setor.

Clóvis Torres, diretor-exe-
cutivo da Vale e presidente 
do conselho diretor do Ibram, 
reconheceu que o governo 
atendeu algumas demandas 
históricas do setor, mas lamen-
tou as mudanças na Cfem. “De 
uma hora para outra fi cou bem 
mais caro minerar no Brasil. E 
não houve a contrapartida para 
fomentar os investimentos. Se 
já estava difícil atrair investi-
mentos externos para o setor 
mineral, a perspectiva fi cou 
ainda mais nublada”, disse.

O Congresso Brasileiro de 
Mineiração ocorre em conjunto 
com o ExpoIbram e é um dos 
maiores eventos do mundo 
com este tema. A previsão é 
que sejam mobilizadas 40 mil 
pessoas. São 450 estandes e 
há participação de empresários 
e empresas de 28 países. A 
programação inclui uma vasta 
agenda de debates.

A energia fotovoltaica continua avan-
çando no país e o número de conexões 
instaladas continua crescendo de acordo 
com os dados que vem sendo divulgados 
pela Aneel. Em junho do ano passado, 
o país registrava quatro mil conexões e 
atualmente este número está próximo 
de 15 mil instalações, representando um 
aumento de 300%. Para Aneel, se a taxa 
de crescimento continuar com a mesma 
velocidade, a expectativa é que até 2024 
o Brasil alcance 4,5 GW (Giga Watt) da 
capacidade de energia instalada. 

O setor segue acirrado devido às diver-
sas movimentações que estão ocorrendo, 
especifi camente os leilões de energia. Os 
leilões públicos ainda são a principal forma 
de contratação on-grid (conectado à rede) 
de energia no Brasil e é a Aneel a responsá-
vel por sua realização. Quem tem a menor 
tarifa geralmente vence, visando a efi ciência 
na contratação de energia. Por enquanto 
foram realizados por volta de dois leilões de 
energia solar seguindo os mesmos padrões 
dos leilões de energia convencionais. 

Na primeira ocasião, em outubro de 
2014 contratou-se 1 GW, que foi injetado 
na rede elétrica do país a partir deste ano. 
No segundo, em agosto de 2015, também 
foi comercializada, praticamente, a mes-
ma quantidade de energia. A expectativa 
segundo o Ministério de Minas e Energia 
(MME) é que até o fi nal de 2017 ocorra 
mais dois leilões de energias renováveis. 
Atualmente a energia solar fotovoltaica 
representa 0,2% da matriz energética 
brasileira e a expectativa é que até o fi nal 

Setor de energia fotovoltaico: até 2024 Brasil terá 
1,2 milhão de consumidores geradores de energia

difi culta é a falta incentivo do governo ao 
uso de energias alternativas e o aprimo-
ramento do conhecimento geral de toda 
a população dos benefícios da utilização 
de energia renovável

Segundo Tinim, o investimento em ener-
gia solar depende do tamanho do projeto 
e a quantidade de energia que será gerada 
“trata-se de um investimento em que o 
consumidor será ressarcido entre cinco e 
sete anos, na maioria dos casos, e o sistemas 
com os inversores tem vida útil estimada 
em 25 anos. Além disso, a economia de 
energia elétrica é muito grande. Na ponta 
do lápis, os rendimentos são maiores do 
que investir o dinheiro em uma conta 
poupança. ” 

Apesar das difi culdades, já existem dife-
rentes tipos de fi nanciamentos em bancos 
privados e algumas linhas de créditos 
especiais para energia solar fotovoltaica. 
“Um dos deles é o PRONAF, criado para 
pequenos agricultores, que pode fi nanciar 
sistemas fotovoltaicos de até R$ 300 mil, 
com uma taxa anual entre 2,5% a 5,5% 
anuais, o agricultor só começa a pagar 
após 36 meses da aquisição do crédito” 
esclarece Denilson.

O Brasil tem muito potencial para ser um 
dos maiores produtores de energia solar do 
mundo, inclusive pode estar entre uma das 
principais fontes de energia do país, entre 
outras renováveis. “A Fronius tem investido 
na ideia de mundo sustentável e acredita 
num mundo totalmente abastecido 100% 
por energias renováveis” complementa 
Tinim (Fonte: Fronius). 

do ano ultrapasse 1 GW de capacidade.
O sistema on-grid é mais comum no Brasil 

e tende a ser mais rentável para o consumi-
dor. O sistema conectado à rede funciona 
como um armazenamento de energia, pois 
quando há produção de energia excedente 
a mesma retorna a rede e é revertida em 
créditos que podem ser utilizados em até 60 
meses para abatimento de valores futuros. 
Já o sistema off-grid (fora da rede) é mais 
comuns em locais com pouco ou nenhum 
acesso à energia elétrica pública, e também 
em veículos que necessitam de energia 
(moto home). O sistema consiste no uso 
de baterias para armazenagem de energia.

Apesar do país apresentar grande po-
tencial para este tipo de energia, ele ainda 
segue engatinhando.  De acordo com o 
especialista e vendedor técnico Denilson 
Tinim da multinacional austríaca Fronius, 
“o Brasil é um país rico em bases hídricas, 
diferente de outros países da Europa. Por 
este motivo, as hidrelétricas são bem ex-
ploradas ainda” explica. Outro fator que 
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Em pesquisa inédita com 
consumidores de todo o Brasil, 
a Boa Vista SCPC identifi cou 
que para 46% dos entrevista-
dos, o Cadastro Positivo tem 
como principal objetivo auxiliar 
na obtenção de crédito e na 
contratação de fi nanciamentos. 
Outros 26% acreditam que 
o banco de dados com infor-
mações positivas sobre con-
sumidores classifi ca de forma 
mais assertiva e justa o bom e 
o mau pagador, e comprova a 
capacidade de crédito. 

Já 14% consideram o Cadas-
tro Positivo como um auxílio na 
organização das contas, regu-
larização dos débitos e a ter o 
nome limpo, enquanto outros 
14% dizem não saber do que se 
trata ou mesmo que não ajuda 
fi nanceiramente.

Para consumidores negativa-
dos (20%) e não negativados 

(18%), o Cadastro Positivo 
oferece a garantia de que são 
bons pagadores em qualquer 
situação, quando questionados 
sobre o modo como podem vir a 
usufruir deste banco de dados. 

Por outro lado, 15% dos não 
negativados afi rmam que de 
fato ajuda no planejamento fi -
nanceiro, enquanto para outros 
15% dos que estão com o nome 
sujo, contribui na organização 
da vida fi nanceira, já que con-
centra informações de contas 
devidamente pagas. Para 39% 
dos consumidores negativados, 
o benefício mais relevante é o de 
demonstrar que a dívida foi um 
imprevisto, quando compara-
da aos demais compromissos 
que já honraram. Já para os 
não negativados, 27% deles, é 
uma oportunidade de manter o 
crédito ativo no mercado (Boa 
Vista SCPC).

Cadastro Positivo como 
auxiliar na obtenção de 
crédito e fi nanciamento


