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Resumo
Este estudo analisou o conjunto de práticas existentes em torno de uma plataforma logística a fim de identificar
técnicas, metodologias e problemas adjacentes ao seu funcionamento, sob a ótica da sustentabilidade. A pesquisa foi
exploratória, com a metodologia de estudo de casos, analisando a plataforma logística de Roissy, localizada na região
parisiense, e o terminal intermodal de Campinas. A partir do estudo foi possível identificar elementos logísticos e
desempenhos ambientais da plataforma francesa com potencialidade de figurar como exemplo de sucesso para a
realidade brasileira.
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Introdução
A sustentabilidade é hoje um dos principais objetivos
na maioria das atividades humanas a fim de garantir a
melhora da qualidade de vida dos cidadãos. Nas
cidades, o transporte de mercadorias é um dos fatores
de poluição e de degradação ambiental, e neste
contexto, as plataformas logísticas encontram-se
inseridas como uma melhor forma de organizar e de
reduzir estes impactos indesejados.
Tal problemática faz parte do cenário global, de forma
que a França e o Brasil contam com estruturas
inteligentes como a plataforma logística de Roissy e o
terminal intermodal de Campinas (TIC), alvos deste
estudo.

Resultados e Discussão
Além da elaboração de um protocolo para a realização
da Revisão Sistemática da Literatura (RSL), foi possível
mapear as práticas da plataforma francesa que podem
ser implementadas adequando-se à realidade brasileira.
O estudo também permitiu a classificação das formas
de abordagem da sustentabilidade, apontando os
setores com tais potencialidades (Quadro 1).

Quadro 2: Variáveis e indicadores de sustentabilidade a
serem estudados.

Conclusões
Este trabalho apresentou o estudo de caso comparativo,
da plataforma logística de Roissy como um modelo de
sustentabilidade a ser seguido por estrutura similar
encontrada no Brasi: o terminal intermodal de Campinas.
Pôde-se mapear e apontar variáveis e indicadores
ambientais que cercam as atividades de uma plataforma
e que permitirão em uma futura análise avaliar com rigor
numérico o efeito das práticas implementadas, tornando
possível a comparação quantitativa entre estruturas
distintas.
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Quadro 1: Formas de abordagem da sustentabilidade em
uma plataforma logística.
E finalmente, pôde-se apontar os impactos do setor
através das variáveis ambientais e dos indicadores
capazes de quantifica-las (quadro 2).
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