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OBSTÁCULOS E DIFICULDADES

• Comerciais:

• Convencimento do potencial 

cliente sobre mudança de 

seus processos



• Tributários:

• Carga tributária incidente

• Diferentes alíquotas por Estado

• Gestão e controle do sistema tributário / fiscal

• Remessas e pagamentos no exterior obrigatoriamente pelo exportador

• Tributação de IRF sobre serviços contratados no exterior/pagos pelo 

importador

OBSTÁCULOS E DIFICULDADES



• Operacionais:

• Quebra de bitola na ferrovia

• Traçados antigos

• Nível de oferta ferroviário e 

aquaviário

• Interface multimodal deficiente

OBSTÁCULOS E DIFICULDADES







PROBLEMA APRESENTADO

• Transporte de matéria prima:

• Acima de 50.000 ton/mês 

• Material de baixo valor

• Distância O/D aproximadamente 600km

• Friável (quebra facilmente)

• Restrição de granulometria



OPÇÕES DE TRANSPORTE 
DISPONÍVEIS

• Transporte rodoviário:

• Custo elevado

• Alta densidade de tráfego no percurso

• Rejeito superior a 5% (perda de granulometria)

• Pouca oferta de veículos transportadores 



• Transporte ferroviário (vagões gôndola):

• Vagões especiais

• Degradação do material nos transbordos

• Rejeito superior a 15% (perda de granulometria)

• Dificuldade no descarte do rejeito

OPÇÕES DE TRANSPORTE 
DISPONÍVEIS



DESAFIO

Reduzir a degradação no processo de transbordo no 
transporte ferroviário

Calcário britado de 40 a 100 mm





SOLUÇÃO





CASE DE SUCESSO



TRANSPORTE 
CONTEINERIZADO

MATÉRIAS PRIMAS X PRODUTOS SIDERÚRGICOS
(CALCÁRIO) (BOBINAS DE AÇO)



Terminal Multitex GBH

Terminal Multitex VIX

CNTR carregado

CNTR vazio

CNTR bobina

CNTR calcário

CNTR calcário

Fornecedores

CNTR bobina

Bobina















• Contrato no 8º ano (atingindo 560.000 ton/ano inbound)

• Perspectiva de perenização

• Novo contrato no contrafluxo (produto acabado)

• Novo contrato para outras matérias primas

• Novo contrato para outra origem (Arcos – MG)

• Atendimento integral da necessidade de abastecimento

• Perspectiva de atendimento de outras unidades e outros clientes

Resultados



• Segurança no abastecimento de matérias primas

• Redução de custos

• Redução de rejeitos (de 15% para 0,3%)

• Impacto social (35.000 veículos/ano retirados da BR 262)

• Impacto ambiental (redução de 15.000 toneladas/ano de CO2)

Resultados












