
 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

 

DAVID MARTINS ZINI 

 

 

 

 

 

 

 

TERCEIRIZAÇÃO DA GESTÃO DE FROTAS LEVES CORPORATIVAS NO 

BRASIL 

Identificação de variáveis entre “TER” e ou “TERCEIRIZAR” na Gestão de Frotas Leves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
São Paulo - SP 

 

 

2018



 

 

 

 

 

DAVID MARTINS ZINI 

 

 

 

 

 

 

 

TERCEIRIZAÇÃO DA GESTÃO DE FROTAS LEVES CORPORATIVAS NO 

BRASIL 

Identificação de variáveis entre “TER” e ou “TERCEIRIZAR” na Gestão de Frotas Leves  

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Escola de Administração 

de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio 

Vargas, em cumprimento dos requisitos para 

obtenção do título de Mestre em Administração de 

Empresas. 

 

Linha de Pesquisa: Mercadologia 

 

Orientador: Prof. Dr. Sérvio Túlio Prado Júnior 

 

 

 

 

 

São Paulo -SP 
 

 

2018                                                    



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Zini, David Martins. 
     Terceirização da gestão de frotas leves corporativas no Brasil : 
identificação de variáveis entre “ter” ou “terceirizar” na gestão de frotas leves 
/ David Martins Zini. - 2018. 
 f.91 
 
     Orientador: Sério Túlio Prado Júnior. 
     Dissertação (MPA) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo. 
 
     1. Administração pública. 2. Concessões administrativas. 3. 
Descentralização administrativa. 4. Veículos a motor - Frotas - Administração. 
I. Prado Júnior, Sérvio Túlio. II. Dissertação (MPA) - Escola de Administração 
de Empresas de São Paulo. III. Título. 
 
 

CDU 35 
 

 

Ficha catalográfica elaborada por: Raphael Figueiredo Xavier CRB SP-009987/O 

Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getulio Vargas - SP 
  



 

 

DAVID MARTINS ZINI 

 

 

 

 

TERCEIRIZAÇÃO DA GESTÃO DE FROTAS LEVES CORPORATIVAS NO 

BRASIL 

Identificação de variáveis entre “TER” e ou “TERCEIRIZAR” na Gestão de Frotas Leves 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Escola de Administração 

de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio 

Vargas, em cumprimento dos requisitos para 

obtenção do título de Mestre em Administração de 

Empresas. 

 

Linha de Pesquisa: Mercadologia 

 

Data da avaliação: 19 de março de 2018 

 

Banca examinadora: 

 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Sérvio Túlio Prado Junior (Orientador) 

FGV – EAESP 

 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Ricardo Rochman 

FGV – EESP 

 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Antonio Gelis Filho 

FGV - EAESP 

 

 

_____________________________________ 

Eng. e Mestre: Walter Renato Kirschner  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha amada família, Marcia, Matheus e 

Manuela, que sempre me apoiaram neste projeto, e que 

este trabalho os impulsione a buscarem constantemente a 

melhor formação. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A meus pais, minha querida mãe (in memoriam), que, de onde ela está, inspirou-me a 

sempre buscar o melhor, superando as adversidades e, de alguma forma, conseguirei realizar 

seu sonho, que era de ter sido uma pesquisadora em sua área de atuação; ao meu Pai, que sempre 

foi um lutador e empreendedor, buscando fazer o seu melhor no desenvolvimento da indústria 

e do comércio, gerando empregos e contribuindo com a prosperidade deste país, e a minha irmã, 

minha grande incentivadora nos projetos de vida. 

Ao instituto P.A.R.A.R – em especial, ao Ricardo Imperatriz e Flávio Tavares – CEO e 

Diretor de Marketing, respectivamente, que apoiaram este projeto colocando a base de dados à 

disposição para pesquisa; ao jovem e talentoso mestre Pedro Conte, que auxiliou na 

coordenação da equipe de aplicação da pesquisa e contribuiu com informações importantes para 

o bom resultado; e à Amanda Rabelo, talentosa e jovem profissional que aplicou a pesquisa na 

base do instituto P.A.R.A.R. 

Ao meu amigo Sérgio Baratojo, empresário corajoso e muito qualificado, que colocou 

seu produto de análise de dados de pesquisa – Best Hawk – à disposição, contribuindo de forma 

decisiva para extrairmos ótimos resultados da pesquisa e as melhores análises. 

Ao meu orientador, Professor Dr. Sérvio Túlio Prado Júnior, que exercitou sua 

experiência e sabedoria por meio de nossas conversas de forma a permitir-me evoluir, dentro 

deste projeto, e amadurecer o que era uma ideia e transformá-la em uma dissertação. 

Aos Gestores de Frotas respondentes da pesquisa, que, dispondo de seu precioso tempo, 

responderam ao questionário de forma objetiva, permitindo a realização deste trabalho. 

À empresa Ouro Verde SA, em especial, minha equipe da área Comercial e Gestão de 

Frotas, que apoiou este projeto desde o início e que possibilitou o meu conhecimento desta 

indústria durante os anos em que juntos trabalhamos pelo seu desenvolvimento e prosperidade. 

 

 



 

 

RESUMO 

 

Na Gestão de Frotas Leves Corporativas no Brasil, o que é melhor ‒ terceirizar ou gerir a própria 

frota? Este trabalho propôs-se a identificar as variáveis mais relevantes no processo de decisão 

entre “TER” ou “TERCEIRIZAR” quanto à necessidade que algumas das empresas privadas 

brasileiras possuem em dispor de uma frota de veículos leves. Entre os diversos elementos 

envolvidos nesta lógica decisória, poder-se-ia destacar a capacidade de auferir desempenho 

comparativo; a assimetria da informação e o conhecimento sobre os custos reais da empresa.  

Neste estudo, pretendeu-se compreender o processo de tomada de decisão aplicado 

especificamente à Gestão da Frota de Veículos Leves das empresas privadas nacionais. Inclui-

se neste conceito de Gestão de Frotas Leves, os veículos, as manutenções, a documentação e o 

monitoramento. Inicialmente, optou-se por analisar dados secundários referenciando a literatura 

sobre a teoria da firma, definição de fronteiras verticais, mercados competitivos, indústrias com 

baixo poder de barganha frente aos compradores e dificuldades para substituir produtos e 

soluções tradicionais. Na sequência, formatou-se uma pesquisa pelo método quantitativo-

descritivo, sobre uma base de Gestores de Frotas Leves do Brasil, para identificarem-se os 

fatores mais relevantes na tomada de decisão entre terceirizar ou verticalizar este serviço. 

Finalmente, foram individualizados os aspectos mais relevantes nesta tomada de decisão 

empresarial e de que maneira eles seriam “as variáveis” para preferência entre os modelos de 

contratação, bem como se propôs um modelo com nova abordagem ao mercado que, acredita-

se, poderá desenvolver-se. 

 

Palavras-chaves: Frotas. Leves. Terceirização. Gestão de Frotas. Locação. Processo de 

Contratação de Serviços. Contratos de Serviços de Longa Duração. Monitoria de Contratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In the corporate light fleet management in Brazil context, what’s the best choice, outsourcing 

or in-house management? The purpose of this study understands those more relevant variables 

on decision making process between “buy” or “make” regarding of Brazilian’s private 

companies, which are demanding for light fleet vehicles. Among the different factor involved 

on this logical think we could highlight, capacity for major comparative performance, 

information asymmetric and well know of real firm’s costs. This study intends to understand 

the decision-making process in Light Fleet Management on Brazilian private companies, which 

are included vehicles, maintenances, documentations handling, and controls. On the beginning, 

we are analyzing primary data from lecture on the classical theory of the firm, defining vertical 

frontiers of the firm, industries with low bargain power against buyers and difficulties for 

replacement traditional solutions. On the sequence, we do format a described – quantitative 

method of searching on the Brazilian Fleet Management base for identify the key factors on the 

decision-making process between outsourcing or in-house solution. Finally, we could identify 

more representative aspects of this managerial decision and how the “variables” of preferences 

has been influenced those different contract models and proposed a new market approach with 

intention of leverage this industry. 

 

Key words: Fleet. Light. Outsourcing. Rent a Car. Fleet Management. Long-term contract of 

Service. Contract Monitoring. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um país de dimensões continentais, com mais de 8 milhões de quilômetros 

quadrados, cortado por 2 milhões de rodovias e mais de 800 mil logradouros. A rede de 

transporte público e de massa é insuficiente para cobrir, de forma eficiente e eficaz, as distâncias 

no país, o que resulta em uma grande necessidade do uso de veículos por parte daqueles que 

precisam se deslocar com eficiência (SILVEIRA; COCCO, 2013).  

A população do país supera os 200 milhões de habitantes, distribuídos em 5.575 

municípios, na sua maior parte, já urbanizados. É um país industrializado e urbanizado, cujo 

padrão da mobilidade vem alterando-se nos últimos anos. Observa-se uma aceleração da taxa 

de crescimento da motorização da população. Até 2012, mais da metade dos domicílios 

brasileiros (54%) dispunha de automóveis ou motocicletas para os deslocamentos dos seus 

moradores. De fato, no Brasil, o veículo automóvel continua sendo o principal veículo de posse 

das famílias (PNAD, 2013).  

Realmente, está evidenciado que a opção por veículos leves, no Brasil, como meio de 

mobilidade, cresceu de forma importante na última década; ao mesmo tempo que a utilização 

do transporte coletivo ou público perdeu passageiros para o transporte individual a partir de 

2010, como ilustra a figura 1. 

 

Figura 1 - Estimativa de participação do Transporte Público vs. Individual 

Fonte: IPEA – Comunicado do IPEA (2011) 

 

O crescimento do país, principalmente nos setores de serviços e de produtos 

industrializados, contribuiu de forma determinante para o aumento da necessidade de 

mobilidade por meio de veículos, como os automóveis e as motocicletas. Diga-se que o setor 

de serviços, que parece ser o mais demandante por mobilidade, já responde por mais de 70% 

do PIB nacional. No meio empresarial, não tem sido diferente, a preferência pelo uso de 
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automóveis e motocicletas como meio de mobilidade para atingir os objetivos operacionais tem 

a mesma realidade, principalmente, nas áreas comercial, de serviços aos clientes, infraestrutura 

e distribuição. Observa-se tal situação em diferentes indústrias, como as de alimentos e bebidas, 

saúde, telecomunicações, entretenimento, serviços em geral, máquinas e equipamentos, que 

buscam cobrir seus territórios, dessa forma, ampliando suas redes de vendas, distribuição e 

manutenção (ABLA; AIFA; AUTOMOTIVE BUSINESS, 2016). 

Conveniência e agilidade no deslocamento com a utilização de veículos individuais, 

combinadas com a capacidade de carregar pequenas quantidades de produtos, amostras desses 

ou ferramentas de trabalho, fizeram com que as empresas adotassem mais fortemente os 

veículos leves como parte integrante de suas operações, assim, criando suas próprias frotas de 

veículos.   

Tem-se observado que essas frotas podem ser compostas por veículos leves, pesados ou 

mistos, não importa a tipologia, mas o fato é que, assim, as empresas, que precisam relacionar-

se com sua base de clientes espalhada nesse vasto território, conseguem fazê-lo de forma 

eficiente e ágil. A mobilidade a partir de veículos é uma necessidade operacional para a grande 

maioria das empresas que conta com clientes esparsos pelo Brasil afora e cuja presença de um 

representante é requerida para plenitude dos seus serviços e produtos. 

Nesse contexto, a forma de contratação dessas frotas corporativas de veículos leves foi 

a base deste trabalho. Partindo-se, para tanto, da premissa que a necessidade de mobilidade dos 

colaboradores de uma empresa de produtos e serviços é essencial para a grande maioria das 

empresas; e que, nesse sentido, elas podem optar por obter a própria frota e gerenciá-la 

internamente – “TER” –, ou contratar empresas especializadas na Locação de Veículos e Gestão 

de Frotas – “TERCEIRIZAR” –, assim, procurou-se identificar as variáveis que têm 

determinado tais opções no Brasil. 

No Brasil atual, há uma frota de veículos leves corporativos na ordem de 

aproximadamente 5 milhões de unidades. Destes, apenas uma pequena fração, por volta de 

10%, é terceirizada às empresas especializadas. Por sua vez, nos países da Europa e América 

do Norte, essa relação parece ser muito diferente, sendo a fração dos veículos leves terceirizados 

bem superior, atingindo mais de 30% do total de veículos leves corporativos. (FROST, 2016). 

Assume-se que, no Brasil, a maior parte das empresas locadoras de veículos surgiu, na 

década de 1970, para prover esse serviço às empresas que já tinham definido que essa atividade 

deveria ser terceirizada e, assim, não fazer parte dos investimentos e do imobilizado da empresa, 
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portanto, esta indústria iniciou bem depois de sua implementação em certos países, como os 

Estados Unidos, cujas primeiras locações corporativas remontam à década de 1950.  

O desenvolvimento da indústria de locação de veículos corporativos foi bem 

significativo desde então, com a proliferação de diversas empresas provedoras de tais serviços. 

Atualmente, segundo a Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis (ABLA), são mais 

de 2.700 empresas locadoras de automóveis no Brasil. Realmente, a indústria de locadoras de 

automóveis no Brasil passou a ser bastante competitiva nos últimos 10 anos, transformando 

esse mercado em um típico exemplo de “monopólio competitivo”, uma vez que a líder do 

segmento detém um índice de concentração de mercado – Herfindahl – Hirschamann (HHI) –

não superior a 0,2%. 

Algumas das empresas nacionais fizeram Initial Public Offering (IPO) – Localiza, JSL 

(Júlio Simões), Movida e Locamerica–, com grande aceitação pelo mercado de investidores e 

bancos, o que lhes permitiu o acesso ao capital de custo mais baixo do que as linhas de 

endividamento tradicionais do sistema financeiro nacional. Além disso, demonstrou-se certa 

confiança do mercado no potencial de crescimento dessa atividade no país.  

Algumas grandes empresas de locação e multinacionais ligadas a grandes bancos, ALD 

– Société Géneralé e Arval – BNP Paribas, e outras multinacionais, tais como Leaseplan, 

Enterprise, Hertz, Sixt e Avis, entraram no país abrindo operações locais bastante 

representativas e procurando atuar em todo o território nacional com estrutura completa.  

De forma geral, o setor investiu na profissionalização da gestão, na melhoria da estrutura 

corporativa, na ampliação da rede de atendimento, na renovação das frotas, nos sistemas 

produtivos e na melhor compreensão dos seus clientes. O resultado foi que o setor passou a 

registrar crescimentos anuais expressivos de até dois dígitos. 

Os resultados desse “boom” foram muito positivos para nossa economia de forma 

ampla. Nesse sentido, indo do aumento do número de empregos no setor, 132 mil empregos 

diretos, R$3.1 Bilhões em impostos anuais, passando por uma oferta maior e de maior qualidade 

dos serviços de locação de veículos e chegando até o desenvolvimento de uma maior solidez 

financeira das “locadoras”. Sob a ótica da administração de empresas, cita-se a melhoria 

significativa da governança corporativa das empresas, a melhoria dos processos operacionais, 

a estruturação da indústria, enfim, a profissionalização e internacionalização do setor (ABLA-

2016). 
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Da mesma forma que as empresas multinacionais passaram a contar com esses serviços 

de gestão de frotas terceirizadas, as empresas nacionais, geralmente, aquelas mais 

profissionalizadas, adotaram tal modalidade de prover a mobilidade. Destaca-se que, 

rapidamente, alguns dos veículos de empresas passaram a integrar o pacote de benefícios dos 

funcionários, geralmente, os mais graduados das organizações. Uma vez que a aquisição de um 

veículo no Brasil pressupõe investimento financeiro significativo, as empresas perceberam que 

poderiam incluir o “carro executivo” como um benefício de diferenciação na contratação e 

retenção de alguns dos seus colaboradores mais talentosos da organização. Na prática, a 

destinação de uso da frota não é relevante, ao menos neste momento, mas sim que as empresas, 

no Brasil, passaram a ter a opção de “comprar” esse serviço em vez de “fazer”, desse modo, 

exercendo a sua melhor opção de forma plena.  

Entende-se que a necessidade da Gestão de Frotas Leves surge no momento em que a 

empresa se define por dispor de uma frota de veículos, sendo esta uma consequência de tal 

decisão. Acredita-se que a frota de veículos tenha uma função exponencial de todas as 

necessidades que qualquer usuário singular de um veículo, de uma forma ou outra, tendo como 

fazer as manutenções preventivas e corretivas, manter a documentação em dia, contratar seguro, 

abastecer, enfim, manter o veículo operacional e habilitado. O agravante, no caso de uma frota, 

decorre do fato que a responsabilidade fiduciária incorre sobre a empresa, que tem outras 

prioridades mais aderentes ao seu negócio, e, por vezes, não dispõe de pessoas especializadas 

ou treinadas para cuidarem dessas tarefas. Estas se multiplicam pelo número de veículos da 

frota, podendo causar facilmente um descontrole da gestão e dos custos. Assume-se que 

controle sobre responsabilidades, gestão eficaz e controle dos custos são desafios inerentes a 

qualquer empresa. Portanto gerenciar com eficiência estas é o papel dos gestores, assim como 

a expectativa dos seus acionistas. A questão, aqui, passa a ser a melhor maneira de fazer isso. 

Pode-se fazer com somente com os recursos próprios, a gestão absoluta da frota, desde a 

aquisição dos veículos até o seu descarte, ou com a ajuda de empresas especializadas, cujo 

processo principal é a terceirização da frota. Sabe-se que, no Brasil, existem empresas 

especializadas em prover tal serviço de locação e gestão da frota, sendo capacitadas ao pleno 

fornecimento em padrões de qualidade internacional. Porém não se compreende o porquê da 

preferência pela aquisição dos veículos e gestão própria das empresas brasileiras. 

Diferentemente, nos países mais desenvolvidos, a modalidade preferida de contratação desse 
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serviço de Gestão de Frotas Leves é claramente pela terceirização, por meio de empresas 

especializadas. 

Pretendeu-se, com este estudo, identificar os principais fatores que têm determinado aos 

gestores no Brasil a optar por “TER” e não “TERCEIRIZAR” os serviços de Gestão de Frotas 

Leves. Nesse contexto, buscou-se, então, assumir um juízo de valor no sentido de qual seria a 

solução que melhor atenderia às necessidades de mobilidade, assim, proporcionando amplos 

benefícios aos participantes, às empresas tomadoras e às suas provedoras, podendo, por 

conseguinte, ser parte da conclusão, visto que se entende haver um potencial para o crescimento 

dessa indústria no Brasil e, portanto, uma proposta de modelo de serviço poderia facilitar. 

Acredita-se estar diante da oportunidade para uma geração de demanda por esse serviço, 

que parece estar distante da plenitude. Pressupõem-se identificar vantagens para ambos, firmas 

fornecedoras e compradoras, para a melhor decisão entre “fazer” ou “comprar” os serviços de 

Gestão de Frotas Leves, sendo estas estimulantes para uma escalada, possivelmente, mediante 

ajustes de produto, serviço, abordagem ou estratégia. Para isso, fez-se preciso entender onde 

estão os desafios e as oportunidades para as firmas compradoras e fornecedoras.  

Na continuidade deste estudo, desenvolveu-se uma revisão teórica quanto aos pilares da 

teoria da firma com o intuito de amparar-se nas teorias sobre as relações entre agentes 

formadores da firma, desse modo, caminhando-se na direção do principal pilar de sustentação 

da escola “Nova Economia Institucionalista – NEI”, que destaca os “custos transacionais”; e 

chega-se nas definições das “fronteiras verticais da firma” para, finalmente, obter-se o 

constructo teórico deste estudo e pesquisa na base selecionada de Gestores de Frotas no Brasil. 

Da escolha do método quantitativo-descritivo para pesquisa, conseguiu-se angariar o que 

consideravam os gestores pesquisados para tomada de decisão e, a partir daí, fez-se uma 

conexão dos resultados com a teoria acadêmica, então, concluindo-se com relevantes 

informações para o desenvolvimento da indústria de Gestão de Frotas no Brasil, assim como 

expondo uma abordagem prática da teoria neoclássica aplicada à gestão.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Antes mesmo de adentrar pela base teórica deste estudo, precisa-se posicionar o tema 

em contexto mais amplo. A compreensão geral do comportamento das firmas, que são, por 

definição, as organizações produtivas fundamentais do sistema. A abordagem na estruturação 

coerente da firma conduzirá às respostas para explicar os fenômenos relacionados à atividade 

empresarial nesse ambiente, econômico e social, em constante transformação.  

A teoria econômica neoclássica entendia, no século XIX, a organização como uma 

caixa-preta composta por processos de entrada, de produção e de saída. O principal objetivo 

seria a maximização do lucro. Todavia essa definição parte do pressuposto que o ambiente seria 

sempre o de competição perfeita, cujos preços estariam equilibrados pela concorrência. Essas 

ideias interessavam aos “mercantilistas” e defensores do “livre mercado”, como nos ensina o 

“chefe da escola Neoclássica”: Demsetz (1988). Naquela época, o debate era sobre qual seria o 

papel do Estado na economia e até onde ele deveria intervir na regulação dos mecanismos de 

funcionamento. Na obra de Tigre (2005), encontra-se, na concepção liberalista, o sustentáculo 

ao fenômeno da “mão invisível do Estado”, proposta pelo “pai da economia”: Adam Smith. 

Nesse sentido, suas afirmações permitiam o alinhamento dos interesses individuais com a 

prosperidade da sociedade, se a “mão” operasse livremente. Assim, esses princípios serviram 

de base para uma nova forma de composição da organização e, então, iniciou-se a 

descentralização, por meio da delegação aos “agentes” em detrimento do comando e do controle 

pelos “donos” da firma, conforme demonstraram Crowley e Sobel (2010). 

Essa descentralização da tomada de decisão pressupõe dois pontos fundamentais, para 

que seus resultados sejam maximizados: primeiramente, deverá haver um mecanismo de 

incentivos entre os interesses individuais dos “agentes” e os da firma. E, em segundo, os 

“agentes” precisam saber que suas decisões têm custos para a empresa na medida em que os 

incentivos são providos pelas receitas que ela gera. Além dessas condições, deve-se mencionar 

a questão do acesso à informação de mesmo nível. Ora esta teoria pressupõe certo carácter 

utópico porque se sabe não ser verdade que todos tenham acesso de forma livre e sem custos 

na organização. A partir do século XX, essa concepção de firma a equipara a um agente 

individual de forma que ela teria um comportamento uniforme e único, qual seja, a 

maximização lucro ‒ desconsiderando-se os agentes econômicos. Nesse contexto, as variáveis 
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com as quais a firma lida são determinadas pela estrutura de mercado, que acabaria por se impor 

a ela. 

Porém abrir essa “caixa-preta” é mergulhar nos complexos processos que ocorrem nos 

meandros das organizações capitalistas, em que o desafio passou a ser a construção teórica 

coerente a respeito do que transformou todos esses conceitos, a evolução de tecnologia.  

Acredita-se ser esta amola propulsora do desenvolvimento econômico, e que parece ter surgido 

na organização, mas que não está, ainda, totalmente compreendida pela teoria econômica. O 

que leva a considerar o papel da empresa como protagonista do desbravamento de novos 

pensamentos e teorias, muito mais pelo que nela acontece do que somente pelas análises de 

ambiente e seus efeitos sobre ela. Este conceito da firma permite uma análise mais direta por 

meio da elaboração de modelos de equilíbrio e crescimento econômico, mas revela-se 

insuficiente à medida que a realidade, com suas complexidades, tais como estruturas 

oligopolistas e imperfeições de mercado, não apresenta respostas satisfatórias. Isso se evidencia 

com o próprio surgimento de estruturas oligopolistas dentro do capitalismo, fenômeno sobre o 

qual a tese “maximizadora do lucro” pouco teria a inferir (COASE, 1992). 

Após décadas de tal institucionalismo econômico – em que a teoria neoclássica 

estabeleceu esta forma de compreender a organização capitalista, como um mero agente 

“maximizador de lucro”, desprovido de outro interesse que não o de obter o maior excedente 

possível dada as expectativas dos agentes e condições que prevaleçam no mercado – surge uma 

nova abordagem.  

Trata-se da nova economia institucionalista, centrada nas figuras de Coase (1937) e 

Williamson (1975), com o objetivo de suprir as deficiências da corrente neoclássica, em 

especial, o tratamento dispensado à compreensão do funcionamento das firmas e dos mercados.  

A análise de Coase (1992) parte de uma pergunta simples e direta para a teoria 

tradicional: por que uma empresa internaliza atividades que poderia obter, ao menos 

teoricamente, a um custo inferior no mercado, supondo a existência de ganhos de eficiência 

operacional provenientes da divisão do trabalho e, por conseguinte, na sua especialização?  

De fato, foi apresentada uma nova concepção na atuação das firmas num regime 

capitalista quando se enfatizou a ligação com o conjunto institucional que lhes deu suporte, 

como resultado da dificuldade da teoria neoclássica em prestar atenção adequada ao papel 

preponderante das instituições no funcionamento dos mercados. 
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A necessidade em se ir além de uma análise conveniente, às vezes até adequada, da 

concepção da firma como uma mera unidade funcional de produção, que é a 

construção da tecnologia, para se conceber esta como uma estrutura de governança, 

que é a construção organizacional, e com efeitos de propósitos e econômicos. De 

forma mais ampla precisaremos identificar e explicar as propriedades e alternativas 

dos modelos de governança – mercado local, contratos de longo prazo incompletos, 

firmas, bureaux, etc.– e que se diferem em estruturas discretas. (WILLIAMSON, 

2000, p. 602 – tradução nossa) 

 

Sem pretender estabelecer uma ruptura com o conceito neoclássico da organização, mas 

buscando compreender as razões que sustentam o desenvolvimento institucional em que a 

cooperação no ambiente normativo se insere é que parece se estimular o desenvolvimento. Por 

conseguinte, a necessidade de compreender com mais realismo e descrever os fenômenos 

econômicos é que carrega esta nova abordagem. 

 

Afinal por que surgem as firmas, que são estruturas produtivas de coordenação do 

trabalho humano, num ambiente de trocas onde há crescente especialização do 

trabalho? Não se pode creditar sua existência unicamente ao espírito empreendedor 

humano, porquanto o fenômeno da coordenação se deve tanto ao talento do 

empreendedor quanto às restrições impostas pelo mecanismo de preços. (COASE, 

1937, p. 389 – tradução nossa). 

 

A partir desse conceito, introduz-se aquele de “custos de transação”: as firmas surgem 

como soluções que visam minimizar os custos de se obter produtos e serviços diretamente no 

mercado por meio da intermediação desses processos numa estrutura hierárquica. Acredita-se 

que a busca por eficiência operacional é um objetivo fundamental da organização. A produção 

das atividades com o maior desempenho possível, menores custos e uso de recursos, o que 

parece ser o desafio de toda empresa.  

 
A Eficiência Operacional assim como a estratégia são essenciais ao desempenho 

excelente que é, afinal, o objetivo principal de qualquer empresa. Porém ambas 

funcionam de maneira diferente. Na busca pela melhor competitividade a empresa 

deverá perseguir a redução de custos e proporcionar maior valor aos seus clientes. 

Uma maior eficiência operacional significa custos unitários mais baixos. Livre 

tradução. (PORTER, 1996, p. 2) 

 

Em tal perspectiva, é possível avaliar outro ângulo importante dessa nova abordagem  – 

os custos. E desses, aqui, interessa, sobre maneira, o que os pensadores dessa nova abordagem 

da teoria da firma denominaram “Custos de Transação”. Porém uma indagação surpreende: Por 

que existem esses custos? 
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Os custos de transação acontecem devido aos custos da assimetria da informação entre 

as partes contratantes, que, por serem humanos, os atores representativos das 

instituições, carregam sua natureza durante as inter-relações contratuais, resultando 

em algum grau de imperfeição dos mercados. De fato, enquanto os sinais forem de 

que os indivíduos poderão capturar mais vantagens das negociações do que do quadro 

institucional anterior, existirá incentivos para “moral hazard” – trapaças, execuções 

sem compromisso, em suma imperfeições de mercado. (WILLIAMSON, 2002, p. 174 

– tradução nossa) 

 

No entendimento de Coase (1937) e Williamson (2002), seria impossível obter-se um 

funcionamento perfeito dos mercados dado que a incerteza em relação ao futuro não pode ser 

tratada adequadamente por modelos probabilísticos, tal como pretende a teoria convencional 

neoclássica. De fato, essa incerteza é fruto de uma série de fatores inerentes a qualquer tipo de 

organização social, pois constituem elementos presentes na base das relações de troca entre 

agentes.  

As principais características que impossibilitariam a sustentabilidade da obtenção de 

contratos completos para uma significativa quantidade de transações comerciais, ou mesmo a 

realização de “trocas”, em um ambiente econômico ideal, seriam:  

1) Especificidade dos ativos transacionados, que, dependendo do grau de investimento, 

exigirá longo tempo de maturação, resultando em interdependência das partes. 

2) Impossibilidade de combinar a replicação de trocas com uma intervenção seletiva sobre 

sua implementação sem incorrer em significativos custos de transação ao longo do 

tempo. 

3) Custos legais, para elaboração de contratos simples ou complexos e, por conseguinte, 

haver custos que envolvam a execução destes que, a depender da situação, não poderão 

ser judicializados. 

É sob essa abordagem teórica da firma, a égide da “Governança”, que, aqui, propôs-se 

a analisar de que maneira a decisão com relação à mobilidade – Gestão de Frota de Veículos 

Leves ‒ é tratada pelas organizações privadas no cenário brasileiro. Partindo-se, para tanto, da 

dimensão da organização como conjunto de esforços produtivos regendo interesses e 

solucionando conflitos, sem a perda no foco do maior retorno possível, a maximização do lucro 

para o acionista, é que se procurou isolar quais os fatores considerados na decisão empresarial 

entre “fazer” ou “comprar” essa solução no Brasil. 

Custos transacionais podem ser entendidos como custos necessários para que o sistema 

econômico funcione e incluem-se todos os custos de mensuração e fiscalização dos direitos de 
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propriedade, elaboração de contratos, organização das atividades, adaptações ineficientes 

mudanças do sistema econômico e monitoramento do desempenho. De acordo com Williamson 

(2002), as “transações” apresentam certos ângulos que caracterizam aspectos como 

“especificidade dos ativos” e que, somados à incerteza e frequência com que são requisitados a 

determinadas situações, influenciam diretamente nos custos, como se observa na figura 2.  

 

 
Figura 2 - Curva de custos de transação vs. grau de especificidade dos ativos. 

Fonte: Williamson  (2002, p. 181) 

 

O conceito não tem nada de complexo, mas é justamente na simplicidade dele que reside 

sua maior grandeza. A decisão de uma empresa deveria, sempre, passar por uma análise 

comparativa de custos totais entre o que custaria menos para empresa: se “TER” ou 

“TERCEIRIZAR”. Como se detecta na figura 2, os “custos transacionais” aumentam à medida 

que os ativos são mais específicos, de forma que, em se tratando de ativos com baixa 

especificidade, comparando-se as curvas, evidencia-se a solução de “mercado”, ou seja, 

“comprar” como sendo a mais eficiente. O contrário é verdadeiro, ou seja, quanto mais 

complexo ou específico for um ativo, a melhor solução passaria a ser a da hierarquia da própria 

empresa, ou seja, “TER”. 

Esta análise precisa medir os custos aparentes e aqueles não aparentes. É necessária a 

comparação dos potenciais problemas advindos das condições específicas de determinado 



 

24 

 

 

contrato ou ativo, bem como as circunstâncias de risco e salvaguardas de garantias exigidas 

pelas partes e, ainda, a confiança corporativa em se fazer determinada contratação. 

Completando esta análise, na figura 3, apresenta-se um esquema de avaliação para tomada de 

decisão no qual as demais variáveis, como riscos e confiabilidade, são consideradas. 

 
 

Figura 3 - Esquema para tomada de decisão entre Fazer ou Comprar 

Fonte: Williamson (2002, p. 173) 

 

Na prática, a empresa que se encontra no dilema entre “TER” ou “TERCEIRIZAR” 

determinado produto ou processo teria de seguir o simples raciocínio do esquema desenhado 

por Williamson (2002) (Figura 2).  Se o produto ou serviço em questão não é específico, ou 

tem um baixo grau de especificação, a empresa deveria “comprar” no mercado. Pois, 

provavelmente, existem fornecedores especializados no mercado cuja escala de produção já foi 

alcançada e seus custos seriam muito menores do que a empresa “fazer”. Contudo existe um 

segundo critério no esquema de Williamson (2002) – figura 3, que diz respeito às necessidades 

de garantias ou salvaguardas. Estas advêm do conceito de “risco constante”, ou seja, 

determinadas circunstâncias em que as características envolveriam incertezas e riscos para 

empresa contratada, o que obviamente aumentaria os custos para empresa contratante, e, por 

conseguinte, a melhor solução seria a empresa “TER”. Naturalmente, se esta necessidade de 

salvaguardas for inexistente, a decisão mais acertada seria da empresa “TERCEIRIZAR”, 

mesmo que os ativos tivessem certo grau de especificidade. E há, ainda, um terceiro critério de 

avaliação ou “node”, que, mesmo em uma situação em que os ativos ou processos fossem 

Fazer ou 
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específicos e houvesse a necessidade de garantias e salvaguardas, a empresa consideraria a 

“Terceirização”, pois esta seria realizada pela “confiança” corporativa, antes da tomada de 

decisão por “TER”. Este seria o típico relacionamento de “parcerias de longo prazo”, em que 

os contratantes investem juntos no desenvolvimento de um novo produto, sendo que a troca de 

informação precisa ser intensa e simétrica, sobretudo, quando o que não está escrito nos 

contratos tem muito valor, pois ambos concorrem para o sucesso do projeto. Talvez, o melhor 

exemplo possa ser o toyotismo, que revolucionou a indústria na década de 1970, quando, 

diferentemente da indústria norte-americana, baseada em grandes departamentos de compras, 

celebrando contratos de curto prazo e bids recorrentes, mantinha relações de parceria com 

poucos e perenes fornecedores primários. 

 

Organização e Estratégias de negócios podem ser mais importantes do que 

Tecnologia, Custos e Demanda, para determinar o sucesso de uma organização, na 

Toyota, que era uma empresa bem menor do que a GM, sem dúvida o sucesso veio 

em grande parte das estratégias inovadoras de negócio, da inovação da estrutura 

organizacional e suas políticas. (MILGROM; ROBERTS, 1992 – tradução nossa) 

 

Entretanto, para que determinado produto ou serviço seja “comprado”, ele precisaria 

estar disponível no mercado. A respeito disso, entende-se não ser relevante o debate sobre o 

que surgiu primeiro, se a demanda ou a oferta, no caso da Terceirização da Gestão de Frotas 

Leves no Brasil, pois o fato é que existe, à disposição dos interessados em “comprar” esse 

serviço, uma vasta quantidade de empresas especializadas, de tal forma que essa indústria é 

muito competitiva. O que este trabalho, por sua vez, procurou avaliar é como essa oferta poderia 

ser mais bem aproveitada, assim, expandindo a base de empresas que adquirem tal serviço, ao 

invés de elas próprias “fazerem” suas frotas. 

Porquanto faça preciso analisar o desenvolvimento da indústria como ponto de partida 

para a compreensão dos fatores determinantes à sua prosperidade no mercado brasileiro. Na 

década de 1970, quando o Brasil foi cenário de um grande crescimento industrial, as empresas 

multinacionais que no país desembarcaram já traziam essa modalidade de contratação para 

prover a mobilidade das suas equipes. É um entendimento do mercado que a demanda pela 

terceirização da frota começou desta forma no Brasil.  

Porém, nos dias atuais, quando se observa mais atentamente o segmento da Locação de 

Frotas Leves Corporativas no Brasil, nota-se uma grande diferença em relação aos mercados 

mais desenvolvidos. Como já enunciado, a preferência dos gestores brasileiros parece ser pela 
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opção em “TER”, ou seja, ainda são poucos os veículos terceirizados comparativamente à frota 

total de veículos corporativos. E quais seriam as possíveis causas para essa diferença? Será que 

as empresas que optam pelo “TER”, desse modo, adquirindo seus veículos e cuidando elas 

mesmas de todas as atividades e dos custos que envolvem uma frota ‒ como aquisição, 

emplacamentos, manutenções, gestão do uso, combustível, impostos e desmobilização ‒ 

percebem que existem “custos transacionais” maiores e, talvez, ocultos de uma rápida análise 

comparativa? Poder-se-ia incluir neste polo aquelas empresas que optam por remunerar seus 

colaboradores a partir de valor definido por utilização do veículo do próprio colaborador, a 

título de reembolso de despesas com mobilidade durante a jornada de trabalho. Neste caso, 

todavia, as implicações para ambos são outras, mas aqui não foram consideradas, pois se trata 

de uma relação de reembolso de despesas rotineiras entre empresa e seus subordinados; e 

entende-se que esta não se enquadraria no escopo deste estudo, em que a base transacional é a 

empresa que, para dispor desse produto, precisa decidir entre “TER” ou “TERCEIRIZAR” a 

gestão de frotas. 

A resposta aos questionamentos precedentes não seria a falta desse serviço no mercado 

local; tampouco a qualidade desse, pois já se provou que o Brasil está a nível internacional em 

opções na oferta de empresas especializadas na Gestão de Frotas Leves. Ademais, talvez, seja 

um dos mercados mais competitivos do mundo, com 2.700 empresas especializadas nesse 

serviço. Empresas que compram veículos cuidam da documentação, proveem manutenções 

preventivas e corretivas, geram o uso e fazem a desmobilização com uma escala muito superior 

a qualquer empresa que tenha uma grande frota. Além disso, investem em sistemas de 

tecnologia embarcada com controles e medições que permitem uma gestão certeira a custos 

baixos, pois são especializadas na Gestão da Frota, sendo este seu principal processo de 

negócio. Provavelmente, a escala conseguida na compra dos veículos das montadoras, na 

seleção e gestão da rede de manutenção, na contratação e formação dos profissionais 

especializados e na gestão de forma geral, bem como na desmobilização dos veículos, gera uma 

eficiência maior do que uma empresa cuja Gestão da Frota é mais uma área de apoio à atividade 

principal. 

Para conhecer melhor o nível dos serviços prestados atualmente no mercado brasileiro, 

procurou-se referenciar um trabalho sobre o tema ou Locadoras de Veículos Leves. Foram 

estudados, para tanto, trabalhos anteriores que evidenciam como poderia ser a prestação do 

serviço de “Gestão de Frotas Leves” provida por uma empresa brasileira. Qual o nível de 
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serviço que uma empresa local estaria disponibilizando aos seus clientes, e quais seriam os 

aspectos relevantes para esta empresa considerar na composição do seu produto ou serviço?  

Em um estudo de caso que considerou medir os fatores de maior relevância para os 

tomadores de serviços de locação de veículos, conduziu-se a pesquisa para medir o grau de 

satisfação de clientes de determinada “Locadora” de Veículos Leves, com sede na cidade de 

Belo Horizonte (PIRES, 2012), então, relacionando os cinco principais atributos que os clientes 

consideram para avaliação na qualidade dos serviços de locação de frotas de veículos leves, 

sendo estes: Tangibilidade, Confiabilidade, Presteza, Segurança e Empatia; e com uma 

correlação linear “r de Person” entre duas variáveis, quase que perfeitas, o estudo demonstrou 

a importância, para uma empresa de locação de veículos, em entender, claramente, onde deverá 

investir constantemente para manter seus clientes e conquistar novos. O estudo evidenciou, 

também, a disponibilidade dos serviços de Gestão de Frotas com qualidade no mercado 

nacional, pois individuou o grau de profissionalismo e preocupação em entender e cumprir com 

as expectativas dos clientes. Entende-se que esse trabalho exemplificou a capacidade de oferta 

deste produto no mercado brasileiro aos melhores níveis e padrões internacionais. 

Já no estudo que aqui se desenvolve, procurou-se encontrar compreensão das guias de 

decisão dos “tomadores” em potencial para esse tipo de serviço de forma a identificar as 

principais razões que direcionam suas decisões: em que se limita a primeira decisão, com 

relação à Gestão de Frotas, de se “TER”, adquirindo e gerindo a própria frota, ou 

“TERCEIRIZAR”, contratando esse serviço com uma empresa especializada. Embora se 

pretendesse alcançar uma conclusão e construir recomendações à indústria de locadoras, não 

foi escopo deste estudo a busca pelo entendimento sobre os fatores que poderiam influenciar a 

segunda decisão ‒ a da escolha entre as empresas locadoras de veículos leves, qual seria o 

modelo ideal.  

Parece, então, que a razão para as decisões dos gestores no Brasil, que de forma geral 

têm preferido “TER”, poderia estar subsidiada em outros pontos ou “nodes”, como denominou 

Williamson (2002) – figura 3. As necessidades de “salvaguardas” ou “garantias”, mediante o 

risco aleatório ou constante da gestão de frotas, seriam de tal forma alavancadoras dos custos 

para as empresas prestadoras de serviços, que estas teriam a necessidade de precificar, assim, 

tornando a terceirização “cara” economicamente se comparada com a integração vertical na 

hierarquia da organização.  
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De fato, a gestão de frotas envolve muitos riscos e responsabilidades. Embora se esteja 

em um Estado de direito, onde as leis existem para garantir a harmonia e o bem comum na 

sociedade, quando se observa a realidade das estatísticas do trânsito brasileiro, compreende-se 

a dimensão desse “risco”. O Brasil é recordista mundial em acidentes de trânsito, contabilizando 

mais de 50.000 mortes e 300.000 vítimas em acidentes anualmente (IBGE, 2016). 

Fatores de risco, todavia, no Brasil, são vários além desses, como, por exemplo, o fato 

de somente 8% das estradas brasileiras serem pavimentadas, as péssimas condições de 

manutenção das vias, a precária sinalização de trânsito e a “branda” ou pouco eficaz legislação, 

para responsabilizar o motorista condutor em infração. Portanto, nada mais legítimo e 

necessário do que as empresas especializadas que se propõem a fornecer o serviço de Gestão 

de Frotas Leves considerarem todos esses fatores e precificarem-nos nos seus contratos de 

fornecimento.  

Seria esse um fator de desvantagem na terceirização de frotas? O preço cobrado pelas 

empresas fornecedoras desse serviço seria de tal forma mais caro, e as garantias e salvaguardas 

exigidas seriam tão grandes que viabilizariam a decisão das empresas em “TER”?  

Não se tem uma resposta a tal questionamento, mas sabe-se que a possibilidade de esses 

riscos não serem totalmente considerados, ou corretamente precificados pelas empresas 

potencialmente demandantes desse serviço, em seus comparativos, pode ser um exemplo da 

“assimetria da informação”, como menciona Williamson (2002). 

Todos esses custos, por vezes, negligenciados no momento da decisão comparativa, mas 

não, por isso, inexistentes, estarão presentes em toda a forma de contratação de uma Gestão de 

Frotas. Na prática, os custos aparentes, geralmente, os custos do ativo (veículo leve), custos de 

combustível, seguros e manutenções, é que são utilizados para medições e comparativos. Porém 

existem outros custos, aqueles não aparentes, que somente quem conhece e é especializado 

poderia geri-los de forma mais efetiva.  

Nessa conjuntura, procurou-se identificar, nesta pesquisa, em que grau essas lições da 

teoria econômica dos contratos, segundo Williamson (2002), conforme a figura 3, realmente 

aplicar-se-iam nas decisões de “comprar” ou “fazer” para Gestão de Frotas Leves no Brasil. 

Até que ponto as principais dimensões, que, de alguma forma, todos os contratos consideram, 

seja entre empresas ou entre agentes e seus contratantes, que, ao final, acabam por se decidir 

por um modelo a seguir, seriam de fato a base das guias de decisão para os gestores de frotas 

corporativas no Brasil. 
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A urgência e as dificuldades envolvidas nas relações mercantis, em que os custos 

transacionais seriam motivadores para que as firmas os substituíssem pela coordenação 

administrativa, são os pilares da formação das empresas. Em outras palavras, as empresas 

seriam o resultado de diversas atividades contratadas e coordenadas por longos períodos de 

tempo, pela própria entidade administrativa. Os empresários, ao adquirirem os direitos sob os 

serviços dos agentes, podem determinar como estes serão executados.  

Abordou-se esta questão para subsidiar a possibilidade de que, em nome de priorizar 

seus próprios interesses, os gestores tenham preferido “TER” ao invés de “TERCEIRIZAR” 

serviços como a Gestão de Frotas Leves no Brasil. Não obstante, há a possibilidade de que, por 

não obterem o conhecimento específico suficiente sobre todos os aspectos abordados 

anteriormente, não estejam fazendo a melhor comparação de custos e eficiência operacional. 

Esta investigação foi o que conduziu ao melhor entendimento dessa questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lições da Teoria Econômica dos Contratos - Williamson (2002) 

     
Natureza 
Humana 

Racionalidade 
Limitada 

➔ 

Contratos complexos 
são inevitavelmente 

incompletos 

➔ 

Falta de Cooperação 
Não adaptação, 

Demandas 
p/Renegociação 

     
Atitudes de 
Comando 
Constante 

➔ 

Gestores - "Chefes" 
com imposições de 

Conduta 

➔ 
Organizações tem "vida 
própria" - Empregados 
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não são agentes 
passivos 

     

Diferentes 
Modelos de 
Governança 

➔ 

Cada modelo tem 
Vantagens e 

Desvantagens 

➔ 

Desafio é enunciar cada 
modelo, e estes estarem 

alinhados c/as 
transações 

     

Premissas de 
Decisão 

➔ 

Três dimensões chaves 
das Transações: 

Conflito, 
Reciprocidade e 

Ordem 

➔ 

Consequências em 
diferentes Ativos: 

Físicos, Humanos, Local, 
Marca-As transações 

devem estar alinhadas 
com a estrutura de 

governança 

     

Adaptação 
Cooperativa - 

Problema 
central da 

Organização 
econômica 

➔ 

Quanto. É o mínimo 
que um indivíduo tem 
que saber para decidir 

corretamente? 

➔ 

O Problema da 
Organização Econômica 
está no Mercado e na 
Hierarquia. A Teoria 
preditiva da O.E. irá 

reconhecer como e por 
que as transações irão 

se diferenciar 
Figura 4 – Resumo da teoria econômica neoclássica 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A ideia que se pretende contextualizar é justamente a dos “custos transacionais” como 

influenciadores diretos na decisão entre “TER” ou “TERCEIRIZAR”, aplicados à realidade das 

empresas detentoras ou usuárias de frotas de veículos leves no tocante à decisão sobre a mais 

eficiente modalidade a ser adotada.  

Com uma abordagem pertinente à cadeia produtiva de uma organização, os autores de 

“Organizando as Fronteiras Verticais”, Besanko e Schaefe (2004), trazem os conceitos de 

empresas “montantes” – aquelas que montam determinados produtos a partir de outros produtos 

– e “jusantes” – aquelas que fazem os produtos a partir de matérias-primas, dessa forma, 

enriquecendo a discussão entre “TER” ou “TERCEIRIZAR” determinada atividade, produto 

ou processo por parte de uma organização, visto que se avalia sob os aspectos de custos e 

benefícios para ambas. 
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Em geral, os bens em uma economia “fluem” ao longo de uma cadeia vertical de 

matérias-primas e peças componentes para fabricação através de distribuição e varejo. 

Economistas dizem que os primeiros passos na cadeia vertical são a montante, no 

processo de produção, e os últimos passos são a jusante, como exemplificam troncos 

saídos da floresta madeireira que está a montante e correm para as usinas são a jusante. 

(BESANKO; SCHAEFE, 2004, p. 140) 

 

Nessa análise, referenciam-se algumas ideias sobre modelos de integração vertical, 

cujos exemplos encontrados evidenciam uma íntima relação das atividades na cadeia produtiva; 

e que, dependendo das escolhas da empresa, estas poderão estar integradas ou terceirizadas, de 

acordo com a melhor decisão gerencial para determinada situação.  

Referenciam-se essas com o objetivo de avaliar, aqui, os aspectos positivos, os 

benefícios, bem como os aspectos negativos, ou custos, para cada tipo de decisão. Evita-se 

assumir juízo de valor, neste momento, mas sim visitar os fatores de contribuem para análise 

técnica daquela decisão que melhor irá servir aos interesses da empresa. Está-se trazendo esta 

reflexão para o contexto dos fatores a serem considerados para Gestão de uma Frota de Veículos 

Leves em uma empresa e considera-se que eles, de forma ampla, não interferem diretamente na 

cadeia da produção das empresas. Em geral, os veículos de uma frota corporativa, sobretudo os 

leves, são “meios” para que as empresas vendam, atendam ou distribuam seus produtos ou 

serviços. Sobre esse aspecto, poder-se-ia inferir que as “fronteiras” estariam mais claras para a 

organização. Uma vez que os benefícios de integrar tal atividade não seriam muito evidentes. 

Todavia não por isso menor é a sua importância na avaliação de qual o melhor modelo a seguir.  

Por exemplo, em uma empresa cujo processo principal fosse “confecção de camisas 

sociais” e esse iniciasse pela aquisição ou fabricação dos tecidos, botões, linhas e acessórios, 

passando pelas fases do design, corte, costura, acabamento, embalagem e, finalmente, as 

“camisas sociais” estariam prontas para serem distribuídas aos varejistas. Sabe-se que as áreas 

de Vendas e Distribuição são etapas do processo desta “Camisaria” e, assim como outras áreas, 

também, poderiam ser realizadas por equipes próprias ou de terceiros. O detalhe diferenciador 

é que, possivelmente, essas áreas exijam deslocamentos externos, e estes sejam realizados com 

certo grau de dependência através de veículos leves de uma frota. 

Este estudo concentrou-se no caso de empresas com equipes próprias, cujos vendedores 

e motoristas são funcionários e utilizam-se dos veículos desta, sejam eles comprados pela 

empresa ou locados de uma locadora, empresa especializada na Gestão de Veículos, por ser 

este o conceito mais utilizado no Brasil.  A principal razão talvez seja a força da legislação 

trabalhista, que é importante influenciadora para que as empresas optem por um destes modelos 
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de “prover mobilidade” as suas equipes que necessitam dos veículos para exercer suas funções. 

Optou-se por não considerar aquelas que se  utilizam de outros modelos, como reembolso por 

quilometragem do veículo próprio ou outros. 

Todavia, neste momento, não é relevante qual o modelo de contratação para gestão da 

frota, e sim as guias de decisão que resultariam a esta empresa em priorizar o investimento do 

seu CAPEX na aquisição de “Veículos Leves Próprios”, ao invés de investir em “maquinários 

de costura”, em novas tecnologias de modernização da planta, ou, talvez, na expansão da rede 

de lojas. Enfim, nas atividades mais intimamente ligadas ao negócio principal desta 

“Camisaria”. Nesse contexto, é importante avaliar em qual momento e com quais variáveis os 

“gestores” tomam as decisões. Quais são aquelas mais relevantes aos gestores de uma 

organização como esta “Camisaria”. Qual o papel dos “custos” aparentes e ocultos frente aos 

riscos de uma “terceirização” e, finalmente, quais deveriam ser os benefícios ou vantagens para 

que a decisão seja tomada. Sabe-se que, na grande maioria das firmas no Brasil, os gestores 

fazem a análise de investimentos e definem por “TER” essa atividade ou processo que não está 

diretamente conectado com o processo principal da firma. É nesta etapa do processo, a da 

Gestão da Frota de Veículos Leves, que se está focalizando como uma atividade que poderia 

ser “comprada” ou “TERCEIRIZADA”. Propõe-se avaliar quais são as guias de decisão que 

mais influenciam o modelo entre “TER” ou “TERCEIRIZAR”. 

E por que aceitos, mas incorretos? A resposta parece simples, mas, na prática, exige 

uma análise mediante “premissas”, como a que contesta o primeiro argumento. “As empresas 

devem produzir um bem em vez de comprá-lo, se esse bem for fonte de vantagem competitiva” 

(BESANKO; SCHAEFE, 2004, p.143). 

Caso seja, realmente, mais barato para a empresa comprar, no mercado, determinado 

item, ela deveria comprá-lo no mercado, quer dizer “TERCEIRIZAR”, porém, se este for a 

“fonte da sua vantagem competitiva”, esta empresa precisa revisar sua estratégia, pois, 

naturalmente, essa estratégia não se sustentaria no tempo e em um mercado competitivo. Seja 

pela facilidade que novos entrantes terão em acessar esse bem, seja pela fragilidade da relação 

entre tomador e fornecedor. Portanto, a produção interna do “fazer” seria a decisão estratégica, 

mas necessariamente amparada pelo menor custo, e não pelo fato de ser esse bem a fonte da 

vantagem competitiva. “As empresas devem, geralmente, comprar em vez de produzir, para 

evitar os custos de fabricação.” (BESANKO; SCHAEFE, 2004, p.143). 
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O segundo argumento, também, não se sustenta porque os custos de “comprar” ou 

“fazer” determinada atividade estarão incorrendo diretamente na empresa, se esta optar por 

“comprar” no mercado, pois este lhe repassará em forma de preço. Todavia os ganhos de 

eficiência advindos da escala de produção maior e especializada poderão permitir um preço 

ainda menor do que a empresa tomadora conseguiria auferir, mas o argumento deveria 

compreender claramente tal circunstância. “As empresas devem produzir em vez de comprar, 

para evitar pagar uma margem de lucro a empresas independentes.” (BESANKO; SCHAEFE, 

2004, p.143). 

Já o terceiro argumento apresenta duas falhas, sendo a primeira quanto à não considerar 

as diferenças entre lucro contábil e econômico, e a segunda, porque ignora a questão de que se 

os lucros do fornecedor da atividade ou do produto da empresa montante forem altos para gerar 

lucros econômicos positivos substanciais, o fabricante a jusante pode crer que pode fazer um 

insumo por menos do que o alto preço de oferta. Se um fornecedor de insumos é tão lucrativo, 

por que outras empresas não concorrem com ele e puxam o preço para baixo? “As empresas 

devem produzir em vez de comprar porque um produtor verticalmente integrado poderá evitar 

pagar preços altos de mercado pelo insumo durante períodos de pico de preços.” (BESANKO; 

SCHAEFE, 2004, p. 143). 

No quarto argumento, encontra-se, talvez, um dos melhores exemplos dos equívocos de 

algumas decisões, visto que se deixa de considerar os custos de capital investidos para uma 

produção integrada versus a oportunidade de assinar contratos, em longo prazo, com 

fornecedores e garantir um preço médio no fornecimento de determinado bem ou serviço, de 

forma a minimizar os efeitos de flutuações de preços. “As empresas devem produzir em casa 

para “amarrar” um canal de distribuição.” (BESANKO; SCHAEFE, 2004, p.142). 

E, finalmente, o quinto argumento demonstra uma dicotomia entre deter e bem-

aproveitar. De forma que amarrar canal de distribuição não é efetivo se essas amarrações não 

estiverem presas por aspectos muito próprios e exclusivos da empresa e seu negócio. Exemplo 

mais comum é uma antiga discussão sobre o que é mais eficaz e seguro para uma empresa: 

contratar profissionais formados e prontos ou prepará-los, capacitando-os dentro da 

organização?  

Infere-se que as empresas usem de empresas terceiras, “comprando” determinado 

produto ou processo, por que estas teriam três grandes vantagens sobre elas próprias em 

produzir, ou seja: menores custos, maior eficiência operacional, e menor burocracia, todos esses 
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aspectos decorrentes da especialização da atividade e curva de aprendizagem. Há dúvidas, 

todavia, se são perceptíveis no Brasil como parecem ser nos países desenvolvidos, cujas 

especialização e escala da atividade da Locação e Gestão de Veículos Leves são mais evidentes, 

as vantagens da aquisição dessa atividade por parte de empresas demandantes de frotas, 

mediante análises sobre os “custos" e "sofismas”, é o que o autor apresenta em sua teoria sobre 

a “As Fronteiras Verticais da Empresa”. E prova disso são as taxas de penetração dessa indústria 

nos diversos países industrializados ser muito superior à nacional, como já colocado. Não se 

pretende fazer juízo de valor sem, antes, conhecer as “variáveis” para a tomada de decisão sobre 

o modelo a ser adotado, contudo não se pode ignorar que existem diferenças quanto à percepção 

dos custos e benefícios, entre “comprar” e “fazer”, para que os gestores no Brasil prefiram, em 

sua grande maioria, “fazer” em contrapartida aos seus pares de outros países desenvolvidos que 

preferem “comprar”. 

Talvez, possa-se estar diante de uma diferença na definição das “Fronteiras da 

Verticalização”, como alertam Besanko e Schaefe (2004), considerando-se que caberá às 

empresas definirem até que ponto da cadeia produtiva podem integrar as atividades e com qual 

grau de integração. 

Existem, também, as dificuldades dos contratos que versam sobre o tema: comprar ou 

fazer? É justamente quanto às limitações dos modelos que são abordados, com detalhes, os 

custos e benefícios da terceirização e citados os riscos para ambos, "empresas Montantes e 

Jusantes", além de descrever as três principais razões para que os contratos não sejam 

completos: 

 

 

 

 

 

Fato ➔ Causa 

   
Contratos são 
incompletos 

➔ Racionalidade limitada 

   
Contratos devem ser 

impositivos 
➔ Oportunismo das partes 
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Tribunais são 

limitados para impor 
➔ 

Nem tudo poderá ser 
judicializado 

   
As partes são 

interdependentes 
➔ 

Investimentos específicos 
na transação 

 
Figura 5 - Resumo da teoria das fronteiras verticais da empresa 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Ao constituir-se em meios de distribuição, o conceito de custos é mais amplo do que 

valores monetários a serem pagos por determinada empresa. Na verdade, entende-se por custo 

todo o ônus que poderá advir de uma decisão. Um exemplo é determinada empresa que decida 

“comprar” um processo ao invés de “fazer”. Após algum tempo, a empresa deixará de conhecer 

tal processo com profundidade, ficará mais dependente de seus fornecedores, logo, isso poderá 

custar perdas de oportunidades, tempo e as competências necessárias para voltar a “fazer”. 

Além disso, poderá ter capacitado um potencial concorrente ao seu negócio, à medida que o 

fornecedor, empresa montante, ao prestar os serviços terceirizados, venha a apropriar-se de 

competências e condições que lhe estimulem a produzir outras etapas do processo. Esses são 

riscos que precisam ser avaliados e mensurados para a tomada de decisão. Todavia entende-se 

que tais riscos não se aplicariam no caso da terceirização da Gestão de Frotas, visto que muito 

dificilmente uma empresa montante ou locadora de veículos leves iria desenvolver uma fábrica 

de camisas, por exemplo, para competir contra sua contratante. 

Há desafios para que empresa e colaboradores satisfaçam seus interesses mútuos e 

particulares, de forma eficiente, sem que as imperfeições prejudiquem os interesses comuns, ao 

mesmo tempo que promovem reflexões e exemplos de como esta relação entre empresa 

tomadora de serviços ou processos de terceirização e provedores poderá ser objeto de 

divergências e imperfeições, mesmo que existam áreas comuns na relação. Afinal, se as partes 

estão em acordo, sejam estas  sob o manto da “governança”, na hierarquia, seja por força de 

direitos e deveres de contrato de terceirização, há de ser considerado o esforço mútuo, pela 

eficiência e melhores resultados, como principal motivador desta relação. Todavia os interesses 

individuais das partes estarão sempre presentes. A questão é: qual a melhor forma de manter os 

interesses mútuos, ou da firma, sempre acima destes? 

São estudos e teorias econômicas que provam, por meio dos conceitos de “hold-

upproblem” e “moral hazard”, que não há solução única e plenamente satisfatória para todas as 
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situações, mas sim aquela que, dependendo do ambiente, da finalidade e do risco entre 

“principal = empresa” e “agente = colaborador ou empresa terceira”, poderá ser a mais eficiente 

em determinada circunstância. (MILGROM; ROBERTS, 1992)  

E o que seria a melhor? Provavelmente, aquela solução que gerasse os melhores 

resultados com a menor utilização de recursos. De fato, infere-se que todos eles têm, como pano 

de fundo, a busca pela melhor solução à geração de valor da empresa mediante eficiência 

operacional, sendo que, embora estes sejam objetivos comuns a todos os gestores, por alguma 

razão, no Brasil, essas decisões são no mínimo diferentes daquelas dos gestores dos países mais 

desenvolvidos, resultando nesta baixa taxa de escolha pelo modelo de “Terceirizar a Frota de 

Veículos Leves” (Figura 4). 

Talvez, a razão para que as empresas, no Brasil, ao que parece, em sua grande maioria, 

ainda, optem por "TER" ou invés de "TERCEIRIZAR", ao menos no caso das frotas de veículos 

leves, possa estar justamente repousando nas dificuldades de avaliar os reais benefícios da 

terceirização ou de “comprar” e, por ser mais conservadora a decisão de fazer, acabam por 

seguir nessa direção.                                       
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3 ESCOPO DE PESQUISA 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, partiu-se de uma análise conjuntural no tocante 

à necessidade de mobilidade através de veículos leves, por parte das empresas e de seus 

colaboradores e executivos quando no exercício das suas atividades profissionais. Nesse 

sentido, foram analisados, mediante o método quantitativo-descritivo, os principais fatores que 

as empresas consideram para a tomada de decisão entre a aquisição ou locação do 

gerenciamento da “frota”, bem como os principais fatores que determinam tais decisões 

(CRESWELL, 2010). 

 

1) Grau de Especificidade dos Ativos:  

a) Flexibilidade “hold -up problem”. 

b) Poucas opções no mercado e/ou baixo grau de especificidade. 

2) Risco permanente:  

a) Grau de importância da frota para o negócio: muito alta, alta, média ou baixa. 

3) Contratação de Confiança:  

a) Confiança na capacidade das locadoras em entregar serviço de qualidade.  

b) Confiança nos sistemas de controles de custos e monitoria. 

4) Custos Transacionais:  

4.1) Racionalidade Limitada:  

a) Flexibilidade para aumentar ou diminuir escopo de contrato.  

b) Quem decide, acionistas, gestores ou ambos? 

4.2) Oportunismo das Partes: 

a) Controles melhores dos custos. 

4.3) “Nem tudo poderá ser judicializado”:  

a) Experiência ruim no passado. 

4.4) Investimentos específicos na transação:  
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a) Financeiramente mais vantajoso.  

b) Não percebe valor em "fazer" ou "comprar". 

 

De acordo com os critérios de decisão dos gestores, no Brasil, por optarem em “TER” 

‒ quando  a empresa adquire a frota, comprando os veículos e provendo a gestão ‒ versus 

aqueles que optam por “TERCEIRIZAR” os serviços de Terceirização e Gestão de Frotas Leves 

das empresas especializadas nesse tipo de serviço, o objetivo do estudo foi o de compreender, 

descrever e interpretar as respostas obtidas na pesquisa com os gestores de frotas, 

concomitantemente às observações dos documentos empresariais de entidades do setor, artigos 

científicos e a teoria da ciência econômica e administração. Procurou-se essa compreensão nas 

respostas obtidas, sob o contexto dos objetivos corporativos comuns àquelas empresas que 

buscam empregar as melhores técnicas em administração de empresas para alcançar suas 

métricas de performance corporativa.  

Acredita-se que a pesquisa quantitativa-descritiva foi a melhor decisão para essa 

investigação pelo fato de possibilitar aos pesquisados de responderem, de forma objetiva, às 

indagações formuladas, assim, posicionando-se em diferentes níveis de concordância ou não. 

Entretanto escolheu-se pesquisar níveis variados na hierarquia dos gestores de frotas, 

acreditando-se ser mais rica a investigação à medida que não se excluíssem níveis. Porém, com 

possibilidades variadas, entre cinco graus de concordância ou não a respeito das questões, 

procurou-se oferecer possibilidades aos pesquisados no tocante a seus entendimentos quanto à 

matéria, visto que se visava compreender “as variáveis determinantes” pertinentes à decisão 

sobre “TER ou TERCEIRIZAR” a Gestão de Veículos Leves no Brasil. 

Por meio do método quantitativo aplicado, não se poderia deixar de salientar alguns 

aspectos que já são observados empiricamente na sociedade, como: 

- Relações entre gestores e acionistas da empresa com ênfase nos indicadores de medida 

de desempenho.  

- A metodologia utilizada pela empresa na avaliação de quais são os fatores mais 

importantes para tomar a decisão de investimento. 

- Quais são as premissas principais para definições de investir ou não. 

- A importância da Frota de Veículos Leves na estratégia e no negócio da empresa. 

Como esses aspectos, de fato, influenciam ou não os tomadores de decisão?  A partir da 

pesquisa, procurou-se entender a influência desses fatores, em conjunto com outros, almejando 



 

39 

 

 

chegar a alguma conclusão que auxiliasse a discriminar as principais razões da baixa penetração 

dos serviços de Terceirização e Gestão de Frotas no Brasil em relação aos demais países 

industrializados. 
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4 METODOLOGIA 

 

Acreditando-se que as informações sobre a tomada de decisão do que é melhor em 

Gestão de Frotas Leves poderiam não ser identificadas em um primeiro nível de respostas dos 

pesquisados, optou-se pelo método quantitativo-descritivo. Uma vez que através deste, se 

poderia entender, descrever e interpretar os principais fatores revelados pela pesquisa, e 

relacionando-os às teorias sobre “contratos” e as “fronteiras da organização”, possibilitaria  

identificar-se quais destes fatores conduziriam à tomada de decisão entre  “fazer” ou “comprar” 

no tema.  

Esperava-se que as respostas obtidas na pesquisa quantitativa, a partir de correlações 

possíveis entre variáveis como flexibilidade; grau de importância da frota para o negócio da 

empresa; confiança na capacidade do mercado em prover serviços de qualidade; controle de 

custos; monitoria de indicadores, e custos transacionais, pudessem alcançar a resposta aos 

questionamentos deste trabalho, indicando as variáveis  determinantes para a tomada de decisão 

em “TER” e “TERCEIRIZAR” os serviços de Gestão de Frotas Leves no Brasil. 

Partiu-se, para tanto, da conexão entre os resultados deste estudo quantitativo-descritivo 

e a pesquisa na literatura e demais trabalhos científicos para compreender  como os gestores de 

frotas leves, no Brasil, efetivamente, tomam suas decisões. Se existem e onde estão as lacunas 

a serem preenchidas pelos participantes da indústria, as locadoras provedoras de Gestão de 

Frotas Leves no Brasil, para que o modelo de contratação de empresas especializadas na 

execução deste serviço possa crescer a equiparar-se às taxas de penetração dos países 

desenvolvidos. 

Escolheu-se, com tal objetivo, a metodologia de questionário da escala de “Likert”. A 

limitação de tempo imposta pela matéria, a sofisticação dos pesquisados sobre o tema e o 

objetivo em obter respostas da forma mais isenta possível foram as determinantes para esta 

escolha. Ao contrário das perguntas sim/não, a escala de “Likert” permite medir as atitudes e 

conhecer o grau de conformidade do pesquisado com qualquer afirmação proposta. 

É útil para situações em que seja necessário que o entrevistado expresse com detalhes a 

sua opinião. Neste sentido, as categorias de respostas servem para capturar a intensidade dos 

sentimentos dos respondentes. Um exemplo disso seria a seguinte questão: "Estou satisfeito 

com os serviços da empresa XYZ?"; e, junto com a tabela de classificação, é possível ao 

pesquisado posicionar-se quanto à intensidade dessa satisfação. Esta abordagem de pesquisa 
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tornou-se muito popular na medição do grau de satisfação sobre determinado produto ou 

serviço, o que notoriamente não é o caso aqui.  

Esta pesquisa buscou identificar “determinantes” ou “guias de decisão” entre “TER” ou 

fazer e “TERCEIRIZAR” ou comprar a Gestão de Veículos Leves em uma empresa, com tal 

perspectiva, acreditava-se que a maneira de alcançar tal objetivo estaria muito próxima à 

avaliação e preferência por determinado produto ou serviço, contexto no qual a escala “Likert” 

tem sido amplamente utilizada. 

A pergunta supramencionada é um item de “Likert”. Considerando que, se fossem 

apresentados vários itens “Likert” e somadas as pontuações de cada indivíduo pesquisado, ter-

se-ia como resultado uma escala de “Likert”, observando-se somar as avaliações dos itens se os 

conteúdos similares. Completado o questionário, cada elemento pode ser analisado 

separadamente ou, em certos casos, as respostas a um conjunto de itens de “Likert” podem ser 

somadas e obter um valor total. O valor atribuído a cada posição é aleatório e determinado pelo 

próprio pesquisador. 

A partir desse resultado, pode-se calcular a média, mediana ou moda. A mediana e a 

moda são a métrica mais interessante, porém a interpretação da média numérica de categorias 

como "concordo" ou "discordo" não fornece informação relevante. Normalmente, nas pesquisas 

comerciais, os dados obtidos serão tratados como um intervalo, e não como dados ordinais, 

embora valha lembrar que, na literatura científica, há um amplo debate metodológico a respeito. 

Como colocado em precedência, existem algumas “vantagens” nesta metodologia da 

escala de “Likert”, pois “são fáceis de tabular e particularmente adequados para um grande de 

número de participantes” (DA SILVA; COSTA, 2014, p. 4-5). Além disso, os questionários 

fornecem acesso a outros contextos e permitem que os dados sejam coletados em épocas 

diferentes, a saber: 

• Do ponto de vista do desenho do questionário, é uma escala fácil de construir. 

• Do ponto de vista do pesquisado, oferece-se a possibilidade da intensidade da sua 

opinião em perguntas complexas. 

• Nos meios eletrônicos, como e-mail ou internet, funciona especialmente bem: é muito 

visual, o entrevistado pode fazer comparações entre itens, modificações e ajustes à sua 

resposta. 
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 Contudo tem seus inconvenientes, pois a escala de “Likert” apresenta os seguintes 

pontos de atenção, como “os participantes tendem a responder o que eles acham que seria 

adequado” (LIKERT, 1932), a saber: 

• Duas pessoas podem obter o mesmo valor na escala de “Likert” com diferentes opções 

escolhidas. 

• É difícil trabalhar com respostas neutras, como "não concordo nem discordo", pois não 

se tem a dimensão real do que o pesquisado realmente considera como sua guia de 

decisão. 

• Os pesquisados tendem a concordar com as declarações apresentadas. É o fenômeno 

que se conhece como “acquiescense bias”. 

 Desse modo, conforme a literatura e suas principais recomendações, a pesquisa em tela 

foi montada dentro da metodologia da escala de “Likert”, onde se teve cuidado quanto aos 

seguintes aspectos: 

• Uma boa escala de Likert deve ser simétrica, ou seja, conter o mesmo número de 

categorias positivas e negativas. 

• Recomenda-se que a escala tenha um ponto central, de modo que os entrevistados 

possam selecionar essa opção em caso de indecisão ou neutralidade. 

• Se utilizar várias escalas ao longo do questionário, é interessante que sejam iguais ou 

muito parecidas em termos de estrutura e níveis. As alternativas positivas e negativas 

devem estar na mesma região para evitar confundir o participante. 

• Alguns pesquisadores dizem que a escala de Likert não é a melhor maneira de conhecer 

uma opinião sincera porque, às vezes, não contém a intensidade da opinião do 

entrevistado. Uma alternativa que soluciona este problema é a tecnologia on-line através 

de um controle deslizante (slider), onde o pesquisador pode indicar a intensidade sua 

opinião.  

E foi o que se procurou seguir na aplicação da pesquisa: não com o slider, mas com 

pontuações em 5 graus diferentes. E, com tal intuito, elaborou-se um questionário com 34 

questões, divididas em 4 grupos com focos diferentes, mas complementares, em que a escala 

foi determinada da seguinte forma: 

1) Discordo totalmente = 1 

2) Discordo = 2 

3) Nem discordo nem concordo = 3 
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4) Concordo = 4 

5) Concordo totalmente= 5 

Utilizou-se a escala “Likert” para medir diferentes atitudes e comportamentos dos 

pesquisados para encontrar: 

• O nível de concordância de uma afirmação, de acordo com a preferência, por cargo dos 

gestores da empresa entre “TER” e “TERCEIRIZAR” a Gestão de Frota de Veículos 

Leves. 

• O nível de importância atribuída à Frota de Veículos Leves. 

• A avaliação de “Quem” seria a decisão com relação à Gestão de Frota de Veículos 

Leves, dentro da empresa. 

• Medir o peso da cada “fator” identificado na base teórica deste trabalho e sua influência 

na decisão. 

Escolheu-se a escala de 5 níveis, conquanto tenha-se encontrado que entre os 

pesquisadores não há consenso claro. Provavelmente, o item mais utilizado seja com nível 5, 

mas, também, são utilizados 4, 7 ou 10, pois quanto mais níveis, mais respostas distintas são 

obtidas. Nesta pesquisa, procuravam-se respostas objetivas que possibilitassem a identificação 

mais precisa possível de quais fatores determinaram a tomada de decisão dos entrevistados entre 

as formas de contratação da frota.  

Em uma pesquisa com 5 itens “Likert”, comumente, os entrevistados tendem a evitar 

duas opções extremas, ou seja, ter-se-ia pouca variação (conhecido como viés de tendência 

central).Todavia estudos concluíram que a partir de 7 a 8 níveis os resultados não sofrem muita 

variação, apresentando um ótimo rendimento. Em nome da objetividade da pesquisa, mas 

principalmente considerando o alto conhecimento dos pesquisados sobre o tema, pretendeu-se, 

de fato, identificar as bases que sustentaram a decisão dos sujeitos sobre o tema estudado, sem 

a pretensão de alcançar o quanto estão satisfeitos com esta.  

http://surveymethods.com/blog/introduction-to-central-tendency-bias/
http://surveymethods.com/blog/introduction-to-central-tendency-bias/
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Figura 6 - Exemplo das questões da pesquisa 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A pesquisa foi distribuída na base com mais de 6.000 Gestores de Frotas Corporativos, 

representantes de suas respectivas empresas, cadastrados no Instituto P.A.R.A.R (Pensando 

Alternativas Responsáveis Administrando Frotas com Resultados). Embora esta analise já 

contenha um certo “grau de viés”, por ser este um grupo que possui uma maior consciência 

sobre os meandros da “Gestão de Frotas Leves”, acredita-se que o grupo selecionado como 

referência produziu paramentos de avaliação satisfatórios, dada a pré-qualificação e experiência 

dos participantes, uma vez que eram todos, de alguma forma, atuantes em suas organizações, 

em específico neste tema. Profissionais previamente selecionados e capacitados na atividade da 

gestão profissional de frotas, o que oferece a este estudo a vantagem da investigação com 

aqueles que entendem dos desafios e oportunidades inerentes à atividade da Gestão de Frotas 

Leves.  

Os questionários foram distribuídos on-line, com uma carta introdutória de apresentação 

e convite a participação voluntária no estudo. As perguntas estimularam as possíveis relações 

entre as ações práticas dos pesquisados no exercício de suas atribuições profissionais e a base 

para estas, de forma a permitir estabelecer conexões com os preceitos teóricos.  

Iniciou-se esta etapa com a expectativa de obter um retorno mínimo 0,5% dos 

questionários, cuja amostragem, estatisticamente, seria válida, para, então, elaborar uma análise 
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estatística descritiva, considerando, na ótica deste estudo, o método que melhor referenciaria a 

conclusão por promover a conjunção dos dados coletados e as premissas teóricas, o que 

contribuiria na compreensão das “variáveis” ‒ diferença entre os modelos de contratação 

preferidos. 

De fato, no Brasil, parece se preferir "fazer" ou “TER” esta atividade de Gestão da Frota. 

- 10% somente da frota corporativa de leves é “TERCEIRIZADA” no Brasil; 

- 35% a 40% nos países de mercados mais desenvolvidos (ABLA, 2016). 

Reforça-se a escolha deste método quantitativo-descritivo por permitir compreender os 

aspectos intrínsecos, portanto, não facilmente identificáveis, que norteiam a tomada de decisão 

dos gestores de frotas no Brasil, à luz das “variáveis” entre “fazer ou comprar”, que, na 

pesquisa, foi traduzido como “TER = fazer” e TERCEIRIZAR = comprar” a fim de ser mais 

bem compreendido por usar os termos mais amplamente conhecidos no meio e amplamente 

explorados na base teórica.  Teve-se o cuidado em direcionar as questões de acordo com a teoria 

clássica da “firma” e dos “contratos”, de forma a compreender sua aplicação prática nesta 

matéria.  

Ainda, objetivou-se fazer recomendações às atuais empresas fornecedoras destes 

serviços de Terceirização e Gestão de Frotas de forma que possam ajustar seus modelos de 

negócios, oferta e abordagem comercial para atenderem à demanda, por conseguinte, ampliando 

o mercado de Gestão de Frotas Leves especializado no Brasil. Posto isso, na possibilidade de 

que o modelo de contratação dos veículos corporativos possa ser revisto pelas empresas 

brasileiras à luz do que poderia ser mais interessante e, então, adotar-se, com mais profusão, o 

modelo praticado no restante do mundo industrializado, apresentando um possível caminho de 

recomendações. 
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Etapas da Pesquisa: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Etapas da Pesquisa 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª Etapa:  
Revisão Teórica e Preparação 
da Coleta 

2ª Etapa:  
Revisão Teórica e Preparação 
da Coleta 

3ª Etapa:  
Revisão Teórica e Preparação 
da Coleta 

Revisão Bibliográfica e 
Pesquisa Documental 

Adequação dos 
Questões 

 à Coleta dos dados 

Distribuição via e-mail 
dos 

Questionários 

Tratamento e interpretação 
dos 

Dados 

Comparação e Análises 
dos 

Resultados 

Conclusões 
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5 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Data do 1º disparo:    05/10/2017 (quinta-feira) 

Base:      6.076 leads 

Segmentação/público: Diretores, Gerentes, Supervisores, 

Analista, Assistente de Frota. 

Taxa de Abertura:    17,26% - 1.049 leads 

Taxa de Clique (e-mail):   3,37% - 205 leads 

Cliques no formulário: 227 (esse número é maior que a taxa de 

“cliques”, porque muitas pessoas abrem 

mais de uma vez o e-mail) 

Respostas preenchidas: 75 

Total de respondentes validos: 72 = 1,18% do total da base e 35,12%  

daqueles que abriram o e-mail.   

 

Qualificação do perfil dos pesquisados e da sua respectiva empresa  

 

a. Identificação 

b. Contatos 

c. Cargo que ocupa na organização 

d. Tempo na função 

e. Nome da Empresa 

f. Indústria a qual a empresa está inserida nos setores da economia 

g. Porte da empresa pelo faturamento anual 

h. Porte da empresa pela quantidade de veículos leves na frota 

i. Tipo preponderante de utilização dos veículos 

j. Modalidade de contratação desses veículos 

k. Porte da empresa pelo número de colaboradores 

Neste primeiro grupo, não se utilizou a escala de “Likert” nas opções de classificação, 

preferindo-se opções de respostas qualificatórias de forma preordenada e de preenchimento 
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livre, pois se objetivava identificar os pesquisados e suas empresas, para tanto, qualificando-os 

por nível hierárquico na organização e experiência na função. Assim como na qualificação das 

empresas por porte e setor da economia, buscou-se qualificar e identificar a maior 

representatividade possível da amostra e, por fim, com a qualificação da modalidade de 

contratação, procurou-se incluir todos os tipos de relação jurídica entre uma frota e a 

organização.  

Na sequência, foram apresentados dois grupos de questões cujas respostas desvelam a 

essência deste estudo, pois ilustram as principais determinantes para a decisão do gestor de 

frotas. Esses grupos foram subdivididos em oito questões, respectivamente, todas com as 

respostas, seguindo-se da escala “Likert” com cinco níveis. Desse modo, o primeiro dos 

subgrupos teve suas questões embasadas naqueles que optaram pelo “TER” a própria Gestão 

de Frotas; por conseguinte, o segundo subgrupo fundamentou suas questões naqueles que 

optaram por “TERCEIRIZAR”. Com este grupo, totalizaram-se 16 questões conforme a 

descrição que segue. 

Com esta abordagem, em dois subgrupos, praticamente, com as mesmas questões, 

porém com focos opostos, entendeu-se que seria coberto todo o espectro de possibilidades sobre 

as determinantes para decisão. Assume-se que dos quatro modelos de contratação, Gestão de 

Frotas totalmente própria = “TER”; totalmente contratada de empresa terceira = 

“TERCEIRIZAR”; parte própria e parte contratada = “MISTO” e, por fim, outras formas de 

prover a mobilidade corporativa, escolheu-se focalizar,  nos três primeiros modelos,  somente, 

para buscar-se compreender suas motivações. 

A seguir, apresentou-se o terceiro grupo de questões com o intuito de identificar de 

quem seria a responsabilidade pela decisão entre “TER” ou “TERCEIRIZAR” a Gestão de 

Frotas de Veículos Leves. Neste bloco, objetivou-se identificar não somente a responsabilidade, 

mas, também, a concorrência dos acionistas e gestores das empresas de forma a compreender 

se há respaldo na possibilidade que esta decisão possa ser influenciada pelo “conflito de 

agencia”, como abordado na base teórica. Note-se que as duas primeiras questões eram 

excludentes, e isso para saber quem realmente detém a responsabilidade pela decisão. 

Finalmente, finalizou-se o questionário com o quarto grupo (foram divididas em quatro 

grupos as questões, em que, para cada questão, havia cinco respostas possíveis, que procuravam 

refletir o grau de concordância do pesquisado) e três questões sobre a “importância” da frota de 

veículos leves para a organização. Objetivou-se, com esse grupo, estabelecer o grau de atenção 
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e esforço que a empresa e seus gestores estariam dispostos a empreender para buscar a eficiência 

e melhores práticas no que tange à Gestão de Frotas de Veículos Leves. 

 

1º Grupo de Questões: 

 

Perfil dos pesquisados pelo cargo que ocupam em suas respectivas empresas: 

 
Gráfico 1 - Cargos dos pesquisados 

Fonte: Elaboração própria 

 

Desdobrando-se a análise, tem-se então: 34,7% analistas, destes, 60% têm mais de 3 

anos na função; 19,4% coordenadores, destes, 78% têm mais de 3 anos na função; 12,5% 

diretores, todos com mais de 3 anos na função; 18,1% gerentes, destes, 62% com mais de 3 

anos na função; 13.9% supervisores, destes, 50% com mais de 3 anos na função; e, ainda, 1,4% 

sem respostas. Da base absoluta, 65,3% apresentavam mais de 3 anos na função. 

Perfil das empresas de acordo com o setor da economia ao qual pertencem: 
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Gráfico 2 – Setores da economia 

Fonte: Elaboração própria 

 

A pesquisa obteve empresas representantes de 37 diferentes setores da economia, sendo 

divididas em 5 setores para melhor entendimento:  

 

a) 40%, a maioria, do setor de serviços; 

b) 20% do setor alimentício; 

c) 16% da agroindústria; 

d) 12% de consultoria, automotivo, educação, logística, ti e telecomunicações; 

e) 8% pertencentes a setores como transporte, tecnologia, instituição financeira, indústria 

de manufatura, farmacêutica, elétrica, concessionária rodoviária, varejo, bebidas; 

f) 4% ligados aos setores de artefatos de borracha, beleza, cimento, comércio e 

importação, advogados, engenharia, entidades de classe, móveis, hotelaria, serviço de 

ar, petroquímico, publicidade, químico, saneamento, terceiro setor, locadora de 

veículos, segurança e vigilância. 

 

Perfil das empresas pelo porte do faturamento bruto anual: 
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Gráfico 3 – Faturamento anual 

Fonte: Elaboração própria 

 

a) 25% das empresas pesquisadas apresentaram faturamento anual de até R$ 10 milhões; 

b) 26,4%, entre R$ 10 e R$ 100 milhões; 

c) 48,6%, acima de R$100 milhões. 

 

Perfil das empresas pelo porte quanto ao número de funcionários: 

 

Gráfico 4 – Número de funcionários 

Fonte: Elaboração própria 

 

a) 19,4% das empresas indicaram menos de 100 funcionários; 

b) 29,2% das empresas, entre 100 e 1000 funcionários; 

c) 50% das empresas, acima de 1.000 funcionários. 
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Perfil das empresas pela quantidade de veículos na frota de veículos leves: 

 
Gráfico 5–Tamanho da frota 

Fonte: Elaboração própria 

 

a) 32% das empresas assinalaram, em sua frota, até 50 veículos leves; 

b) 37,5% das empresas, de 50 a 300 veículos leves; 

c) 30,5% das empresas, de 300 veículos leves. 

 

Perfil da frota das empresas quanto à utilização dos veículos leves da frota: 

 
Gráfico 6 – Tipo de utilização da frota 

Fonte: Elaboração própria 

 

a) 54,2% das empresas responderam que utilizavam os veículos como veículos 

operacionais; 

b) 37,5% das empresas, como veículos mistos; 

c) 8,3% das empresas, como veículos executivos. 
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Perfil da frota das empresas quanto ao modelo de contratação da frota de veículos leves: 

 

 
Gráfico 7 – Modelo de contrato da frota 

Fonte: Elaboração própria 

 

a) 31,9% das empresas afirmaram possuir somente veículos próprios na frota de veículos 

leves, logo, a opção do modelo de contratação da Gestão da Frota Própria, ou seja, 

“TER”; 

b) 26,4% das empresas afirmaram possuir somente veículos de terceiros na frota de 

veículos leves, logo, a opção do modelo de contratação da Gestão da Frota é por 

Terceiros, ou seja, “TERCEIRIZAR”; 

c) 37,5% das empresas afirmaram possuir veículos próprios e de terceiros na Frota de 

Veículos Leves, logo, a opção do modelo de contratação da Gestão da Frota Própria, 

Mista “TER” e “TERCEIRIZAR”; 

d) 1,4% das empresas afirmou não possuir veículos próprios nem de terceiros na Frota de 

Veículos Leves, porém fazia-se o “Reembolso de Km percorrido em jornada de trabalho 

com veículo do próprio condutor”, logo, a opção do modelo de contratação era de 

Gestão da Frota como se de terceiros fosse, ou seja, “TERCEIRIZADA”; 

e) 1,4% das empresas afirmou não possuir veículos próprios nem de terceiros na Frota de 

Veículos Leves, porém provém uma “Ajuda de Custos” aos condutores e proprietários 

dos veículos, logo, a opção do modelo de contratação seria da Gestão da Frota como se 

de terceiro fosse, ou seja, “TERCEIRIZADA”; 
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f) 1,4%das empresas afirmou não possuir veículos próprios nem de terceiros e tampouco 

pagam “Reembolsos e Km” ou provém “Ajuda de custo” para Frota de Veículos Leves, 

porém usa-se s “outros métodos” para manutenção da frota aos condutores e 

proprietários dos veículos, logo, a opção do modelo de contratação é da Gestão da Frota 

como se de terceiro fosse, ou seja, “TERCEIRIZADA”. 

Assume-se as empresas qualificadas nas alíneas “d”, “e” e “f” como sendo uma decisão 

da empresa pela Gestão da Frota por terceiros, ou seja, “TERCEIRIZADA” em razão da 

propriedade dos veículos, bem como as implicações de responsabilidades, sobre manutenções, 

utilização e riscos do uso e manuseio não recaírem sobre a empresa, e sim sobre os proprietários, 

ou condutores. 

 

2º Grupo de Questões: 

 

- Determinantes entre “TER” ou “TERCEIRIZAR” Gestão de Frotas Leves: 

 

1. Em nossa empresa acreditamos que "TER" a "Gestão e Locação de Frotas 

Leves" é a melhor decisão porque nos permite mais flexibilidade. 

 

Tabela 1 - Respostas à questão: Em nossa empresa, acreditamos que "TER" a "Gestão e Locação de Frotas Leves" 

é a melhor decisão porque nos permite mais flexibilidade 

100% própria 100% terceirizada

Concordo Totalmente 18,1 17,4 15,8

Concordo 27,8 21,7 15,8

Nem concordo Nem discordo 16,7 21,7 10,5

Discordo 19,4 26,1 15,8

Discordo Totalmente 18,1 13 42,1

Não Respondeu 0 0 0

Média 3,1 3 2,5

Desvio Padrão 1,4 1,3 1,6

Base Abs. 72 23 19

% Coluna Total

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Do apurado, individuou-se, claramente, uma preferência, de 45,9%, entre os que 

“concordam” e “concordam totalmente” em ser esta questão da “Flexibilidade” uma 

determinante para decisão. Observou-se, também, que, entre os respondentes que apresentavam 

100% da frota própria, existe um equilíbrio entre as respostas; e que, entre aqueles que 
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indicaram 100% de frota “TERCEIRIZADA”, 57,9% “discordaram” ou “discordaram 

totalmente”. 

 

2. Em nossa empresa, acreditamos que "TERCEIRIZAR" a "Gestão e Locação 

de Frotas Leves" é a melhor decisão porque nos permite mais flexibilidade. 

 

Tabela 2 - Resposta à questão: Em nossa empresa, acreditamos que "TERCEIRIZAR" a "Gestão e Locação de 

Frotas Leves" é a melhor decisão porque nos permite mais flexibilidade 

100% própria 100% terceirizada

Concordo Totalmente 23,6 8,7 36,8

Concordo 19,4 4,3 26,3

Nem concordo Nem discordo 20,8 26,1 10,5

Discordo 20,8 30,4 21,1

Discordo Totalmente 15,3 30,4 5,3

Não Respondeu 0 0 0

Média 3,2 2,3 3,7

Desvio Padrão 1,4 1,2 1,3

Base Abs. 72 23 19

% Coluna Total

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Ao medir as respostas com relação à “Flexibilidade”, a razão pela qual a empresa optaria 

por TERCEIRIZAR a Gestão de Frota revelou quase um equilíbrio, sendo que 43% 

concordaram e 36,1% discordam. Todavia observou-se, entre os respondentes que assinalaram 

100% da frota própria, uma expressiva discordância entre as respostas, com 60,8%; e, entre 

aqueles que tinham 100% de frota “TERCEIRIZADA”, revelou-se uma concordância 

expressiva, de 65,1%. 

Essas posições antagônicas parecem reforçar que “a Flexibilidade” é uma razão para 

optar pela TERCEIRIZAÇÃO. Mais expressiva entre aqueles que já decidiram em contratar no 

mercado este serviço pelo fato da diferença entre os concordantes e discordantes ser menor e 

porque, no geral, onde, por definição, escolhe-se incluir as respostas do outro grupo, ou seja, 

daqueles que utilizam “TER” e “TERCEIRIZAR” concomitantemente. 

 

3. Em nossa empresa acreditamos que "TER” a "Gestão e Locação de Frotas 

Leves" é a melhor decisão porque nos permite controle melhor dos custos e 

despesas desta Frota. 
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Tabela 3 - Resposta à questão: Em nossa empresa, acreditamos que "TER” a "Gestão e Locação de Frotas Leves" 

é a melhor decisão porque nos permite controle melhor dos custos e despesas desta Frota 

100% própria 100% terceirizada

Concordo Totalmente 16,7 17,4 15,8

Concordo 27,8 30,4 10,5

Nem concordo Nem discordo 16,7 17,4 10,5

Discordo 20,8 21,7 26,3

Discordo Totalmente 18,1 13 36,8

Não Respondeu 0 0 0

Média 3 3,2 2,4

Desvio Padrão 1,4 1,3 1,5

Base Abs. 72 23 19

% Coluna Total

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Nesta questão, identificou-se uma sutil preferência, 44,5% dos respondentes 

concordaram ser a questão do “controle melhor dos custos e despesas” uma determinante para 

decisão, contra 38,9% que não concordaram. Todavia observou-se, também, que, entre os 

respondentes que tinham 100% da frota própria, deu-se uma clara preferência, 47,8%, pela 

concordância; e, entre aqueles com 100% de frota “TERCEIRIZADA”, revelou-se uma 

oposição em que 63,1% discordaram, o que indica não ser esta uma razão para a decisão neste 

grupo, mas podendo ser entre o grupo que optou pelo “TER” a frota própria. 

 

4. Em nossa empresa, acreditamos que "TERCEIRIZAR" a "Gestão e Locação 

de Frotas Leves" é a melhor decisão porque nos permite controle melhor dos 

custos e despesas desta Frota. 

 

Tabela 4 - Resposta à questão: Em nossa empresa, acreditamos que "TERCEIRIZAR" a "Gestão e Locação de 

Frotas Leves" é a melhor decisão porque nos permite controle melhor dos custos e despesas desta Frota 

100% própria 100% terceirizada

Concordo Totalmente 22,2 8,7 31,6

Concordo 30,6 17,4 26,3

Nem concordo Nem discordo 11,1 8,7 15,8

Discordo 25 43,5 21,1

Discordo Totalmente 9,7 17,4 5,3

Não Respondeu 1,4 4,3 0

Média 3,3 2,5 3,6

Desvio Padrão 1,3 1,3 1,3

Base Abs. 72 23 19

% Coluna Total

 
Fonte: Elaboração própria 
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Nestas respostas, destaca-se uma substancial preferência, 52,8% dos respondentes 

concordaram que o “controle melhor dos custos e despesas” é uma determinante para decisão. 

Todavia individuou-se, ainda, entre os respondentes com 100% da frota própria, uma clara 

preferência, 60,9%, pela discordância, porém, entre aqueles com 100% de frota 

“TERCEIRIZADA”, houve uma concordância em 57,9%, o que demonstra ser esta uma razão 

pela decisão neste grupo. 

 

5. Em nossa empresa, acreditamos que "TER” a "Gestão e Locação de Frotas 

Leves" é a melhor decisão porque de forma geral é financeiramente mais 

vantajoso do que a "Frota Terceirizada". 

 

Tabela 5 - Resposta à questão: Em nossa empresa, acreditamos que "TER” a "Gestão e Locação de Frotas Leves" 

é a melhor decisão porque de forma geral é financeiramente mais vantajoso do que a "Frota Terceirizada" 

100% própria 100% terceirizada

Concordo Totalmente 19,4 39,1 10,5

Concordo 18,1 13 10,5

Nem concordo Nem discordo 20,8 17,4 10,5

Discordo 18,1 17,4 26,3

Discordo Totalmente 22,2 13 42,1

Não Respondeu 1,4 0 0

Média 2,9 3,5 2,2

Desvio Padrão 1,4 1,5 1,4

Base Abs. 72 23 19

% Coluna Total

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Nesta questão, detectou-se certo equilíbrio entre as preferências daqueles que 

concordaram e dos que discordaram de ser “de forma geral, financeiramente mais vantajoso” 

uma determinante para decisão. Contudo, entre aqueles que optaram exclusivamente por 

“TER”, ou seja, 100% a Gestão de Frota própria, identificou-se uma expressiva preferência, 

52,1%, entre os que concordaram comparativamente aos 34,8% que discordaram. E, entre 

aqueles que optaram exclusivamente por “TERCEIRIZAR”, detectou-se uma expressiva 

preferência, 68,4%, entre os que discordaram comparativamente aos 21% que concordaram na 

questão de ser “de forma geral, financeiramente mais vantajoso” uma determinante para 

decisão. 

 

6. Em nossa empresa, acreditamos que "TERCEIRIZAR" a "Gestão e Locação 

de Frotas Leves" é a melhor decisão porque de forma geral é financeiramente 

mais vantajosa do que a frota própria. 
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Tabela 6 - Resposta à questão: Em nossa empresa, acreditamos que "TERCEIRIZAR" a "Gestão e Locação de 

Frotas Leves" é a melhor decisão porque de forma geral é financeiramente mais vantajosa do que a frota própria 

100% própria 100% terceirizada

Concordo Totalmente 20,8 4,3 36,8

Concordo 29,2 21,7 36,8

Nem concordo Nem discordo 18,1 8,7 10,5

Discordo 16,7 30,4 10,5

Discordo Totalmente 13,9 30,4 5,3

Não Respondeu 1,4 4,3 0

Média 3,3 2,4 3,9

Desvio Padrão 1,4 1,3 1,2

Base Abs. 72 23 19

% Coluna Total

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Nesta questão: “de forma geral, financeiramente mais vantajoso” como uma 

determinante para decisão pela “TERCEIRIZAÇÃO”, não houve equilíbrio entre as 

preferências, pois os que concordaram com a questão foram 50%; e os que discordaram foram 

30,6%. Contudo, entre aqueles que optaram exclusivamente por “TER”, ou seja, 100% a Gestão 

de Frota própria, identificou-se uma expressiva preferência, 60,8%, entre os que discordaram 

comparativamente aos 26% que concordaram; e, entre aqueles que optaram exclusivamente por 

“TERCEIRIZAR”, revelou-se uma expressiva preferência, 73,6%, entre os que concordaram 

comparativamente aos 15,8% que discordaram. O que possibilita inferir ser o grupo que 

terceiriza aquele que considerou ser mais vantajoso financeiramente a razão para decisão. Por 

sua vez, aqueles que optaram pela frota própria definitivamente não concordaram ser a 

vantagem financeira a razão. 

 

7. Em nossa empresa, acreditamos que "TER” a "Gestão e Locação de Frotas 

Leves" é a melhor decisão porque não se confia na capacidade das empresas 

"Locadoras" no Brasil em prestar um serviço de qualidade. 
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Tabela 7 - Resposta à questão: Em nossa empresa, acreditamos que "TER” a "Gestão e Locação de Frotas Leves" 

é a melhor decisão porque não se confia na capacidade das empresas "Locadoras" no Brasil em prestar um serviço 

de qualidade 

100% própria 100% terceirizada

Concordo Totalmente 5,6 8,7 0

Concordo 15,3 26,1 15,8

Nem concordo Nem discordo 18,1 21,7 10,5

Discordo 26,4 17,4 15,8

Discordo Totalmente 34,7 26,1 57,9

Não Respondeu 0 0 0

Média 2,3 2,7 1,8

Desvio Padrão 1,3 1,4 1,2

Base Abs. 72 23 19

% Coluna Total

 
Fonte: Elaboração própria 

 

De forma geral, do total dos respondentes, identificou-se uma preferência em 61,1% das 

respostas entre os que discordaram contra somente 20,9% que concordaram nesta questão da 

“Não confiança nas empresas locadoras no Brasil em prestar um serviço de qualidade” ser uma 

determinante para decisão. Contudo, entre aqueles que optaram exclusivamente por “TER” ou 

por “TERCEIRIZAR” a Gestão de Frota, identificou-se unanimidade na preferência, 43,5% e 

73,7%, respectivamente, a maior entre os que discordaram comparativamente aos 34,8% e 

15,8% que concordaram nesta questão, ou seja, parece estar claro, para ambos os grupos, não 

ser a falta de confiança nas empresas locadoras no Brasil uma determinante para tomada de 

decisão. 

 

8. Em nossa empresa, acreditamos que "TERCEIRIZAR" a "Gestão e Locação 

de Frotas Leves" é a melhor decisão porque não se confia na capacidade em 

executar um serviço de qualidade como das empresas especializadas em 

“Gestão e Locação de Frotas Leves". 
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Tabela 8 - Resposta à questão: Em nossa empresa, acreditamos que "TERCEIRIZAR" a "Gestão e Locação de 

Frotas Leves" é a melhor decisão porque não se confia na capacidade em executar um serviço de qualidade como 

das empresas especializadas em “Gestão e Locação Frotas Leves”. 

100% própria 100% terceirizada

Concordo Totalmente 12,5 8,7 26,3

Concordo 20,8 21,7 26,3

Nem concordo Nem discordo 23,6 13 21,1

Discordo 25 30,4 21,1

Discordo Totalmente 16,7 21,7 5,3

Não Respondeu 1,4 4,3 0

Média 2,9 2,6 3,5

Desvio Padrão 1,3 1,3 1,3

Base Abs. 72 23 19

% Coluna Total

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Do total dos respondentes, verificou-se a preferência em 41,7% das respostas entre os 

que discordaram contrariamente aos 33,3% que concordaram nesta questão da “Não confiança 

na capacidade em executar-se um serviço de qualidade como das empresas especializadas em 

Gestão e Locação de Frotas Leves” ser uma determinante para decisão. Contudo, entre aqueles 

que optaram exclusivamente por “TER” a Gestão de Frota, assinalou-se a preferência, 52,1% 

entre os que discordaram comparativamente aos 30,4% que concordaram nesta questão; e entre 

os que optaram por “TERCEIRIZAR” parece estar claro que a decisão tenha sido com base 

nesta consciência, pois a preferência entre os que concordaram foi de 52,6%. 

 

9. Em nossa empresa, acreditamos que "TER" a "Gestão e Locação de Frotas 

Leves" é a melhor decisão porque não se confia nos sistemas de controles de 

custos e monitorias das empresas de Locação e Gestão de Frotas no Brasil. 
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Tabela 9 - Resposta à questão: Em nossa empresa, acreditamos que "TER" a "Gestão e Locação de Frotas Leves" 

é a melhor decisão porque não se confia nos sistemas de controles de custos e monitoria das empresas de Locação 

e Gestão de Frotas no Brasil. 

100% própria 100% terceirizada

Concordo Totalmente 5,6 4,3 5,3

Concordo 11,1 8,7 15,8

Nem concordo Nem discordo 27,8 39,1 15,8

Discordo 25 21,7 10,5

Discordo Totalmente 30,6 26,1 52,6

Não Respondeu 0 0 0

Média 2,4 2,4 2,1

Desvio Padrão 1,2 1,1 1,4

Base Abs. 72 23 19

% Coluna Total

 
Fonte: Elaboração própria 

 

De forma geral, do total dos respondentes, houve preferência, em 55,6%, nas respostas 

entre os que discordaram contra 16,7% que concordaram nesta questão da “Não confiança nos 

sistemas de controles de custos e monitorias das empresas de locação e Gestão de Frotas no 

Brasil” ser uma determinante para decisão. E, entre aqueles que optaram exclusivamente por 

“TER” ou por “TERCEIRIZAR” a Gestão de Frota, observou-se unanimidade na preferência, 

48,9% e 63,1%, respectivamente, a maior entre os que discordaram comparativamente aos 

somente 13% e 21,1% que concordaram nesta questão, ou seja, parece estar claro, para ambos 

os grupos, não ser a falta de confiança nos controles e sistemas de monitorias das empresas de 

locação e Gestão de Frotas no Brasil uma determinante para tomada de decisão. 

 

10. Em nossa empresa, acreditamos que "TERCEIRIZAR" a "Gestão e Locação 

de Frotas Leves" é a melhor decisão porque não dominamos os sistemas de 

controles de custos e monitoria para obter e manter uma frota como as 

empresas especializadas em “Gestão e Locação de Frotas Leves". 
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Tabela 10 - Resposta à questão: Em nossa empresa, acreditamos que "TERCEIRIZAR" a "Gestão e Locação de 

Frotas Leves" é a melhor decisão porque não dominamos os sistemas de controles de custos e monitoria para obter 

e manter uma frota como as empresas especializadas em “Gestão e Locação Frotas Leves" 

100% própria 100% terceirizada

Concordo Totalmente 9,7 8,7 21,1

Concordo 19,4 17,4 21,1

Nem concordo Nem discordo 16,7 4,3 21,1

Discordo 29,2 30,4 26,3

Discordo Totalmente 22,2 30,4 10,5

Não Respondeu 2,8 8,7 0

Média 2,6 2,4 3,2

Desvio Padrão 1,3 1,4 1,3

Base Abs. 72 23 19

% Coluna Total

 
Fonte: Elaboração própria 

 

De forma geral, do total dos respondentes, revelou-se a preferência em 51,4% das 

respostas entre os que discordaram contra os 29,1% que concordaram nesta questão, de “Não 

dominar-se os sistemas de controles de custos e monitorias para obter e manter uma frota como 

das empresas especializadas em Gestão Locação de Frotas Leves”, ser uma determinante para 

decisão. E, entre aqueles que optaram exclusivamente por “TER” a Gestão de Frota, deu-se 

unanimidade na preferência, 60,8% entre os que discordaram comparativamente aos 26,1% que 

concordaram nesta questão, porém, entre aqueles que somente “TERCEIRIZAM”, houve uma 

preferência de 42,2% entre aqueles que concordaram  ser o fato da empresa não dominar os 

sistemas de controles de custos e monitorias para obter e manter uma frota como das empresas 

especializadas em Gestão Locação de Frotas Leves uma determinante para tomada de decisão. 

Novamente, apresentaram-se respostas antagônicas, em que o grupo que já terceiriza a 

gestão de frota parece saber claramente a razão que os levou à tomada de decisão. 

 

11. Em nossa empresa, acreditamos que "TER" a "Gestão e Locação de Frotas 

Leves" é a melhor decisão porque já tivemos este serviço "terceirizado" no 

passado e a experiência não foi positiva. 

 

 

 

 

Tabela 11 - Resposta à questão: Em nossa empresa, acreditamos que "TER" a "Gestão e Locação de Frotas Leves" 

é a melhor decisão porque já tivemos este serviço "terceirizado" no passado e a experiência não foi positiva. 
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100% própria 100% terceirizada

Concordo Totalmente 5,6 8,7 5,3

Concordo 8,3 13 5,3

Nem concordo Nem discordo 20,8 8,7 21,1

Discordo 23,6 26,1 10,5

Discordo Totalmente 38,9 34,8 57,9

Não Respondeu 2,8 8,7 0

Média 2,2 2,3 1,9

Desvio Padrão 1,2 1,4 1,2

Base Abs. 72 23 19

% Coluna Total

 
Fonte: Elaboração própria 

 

De forma geral, do total dos respondentes, identificou-se uma preferência em 62,5% das 

respostas entre os que discordaram contra somente 13,9% que concordaram nesta questão de 

“já terem experimentado a Terceirização no passado como uma experiência negativa” ser uma 

determinante para decisão. E, entre aqueles que optaram exclusivamente por “TER” ou por 

“TERCEIRIZAR” a Gestão de Frota, individuou-se unanimidade na preferência, 60,9% e 

68,4%, respectivamente, entre os que discordaram comparativamente aos 21,7% e 10,6% que 

concordaram nesta questão, ou seja, parece estar claro, para ambos os grupos, não ser uma 

experiência ruim no passado, com a Terceirização, uma determinante para tomada de decisão 

por TER a Frota própria. 

12. Em nossa empresa, acreditamos que "TERCEIRIZAR" a "Gestão e Locação 

de Frotas Leves" é a melhor decisão porque já tivemos a "Gestão de Frotas 

Leves" própria no passado e a experiência não foi positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 12 - Resposta à questão: Em nossa empresa, acreditamos que "TERCEIRIZAR" a "Gestão e Locação de 

Frotas Leves" é a melhor decisão porque já tivemos a "Gestão de Frotas Leves" própria no passado e a experiência 

não foi positiva. 
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100% própria 100% terceirizada

Concordo Totalmente 11,1 8,7 26,3

Concordo 18,1 8,7 31,6

Nem concordo Nem discordo 25 21,7 15,8

Discordo 22,2 21,7 15,8

Discordo Totalmente 22,2 34,8 10,5

Não Respondeu 1,4 4,3 0

Média 2,7 2,3 3,5

Desvio Padrão 1,3 1,3 1,3

Base Abs. 72 23 19

% Coluna Total

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Ocorreu a preferência, 44,4%, entre os que discordaram comparativamente aos 29,2% 

que concordaram na questão de “terem experimentado a Terceirização de Frotas no passado 

como uma experiência negativa”, portanto, foi uma determinante para decisão. Igualmente, 

entre aqueles que optaram exclusivamente por “TER” a Gestão de Frota, deu-se expressiva 

preferência, 56,5%, entre os que discordaram comparativamente aos 17,4% que concordaram 

na questão de “terem experimentado a Gestão de Frotas própria no passado como uma 

experiência negativa” uma determinante para decisão. Porém, entre aqueles que indicaram 

100% da frota terceirizada, observou-se o contrário, uma concordância de 57,9% dos 

respondentes com relação à mesma questão. O que demonstra, novamente, maior convicção 

daqueles que terceirizam sua gestão de frotas em relação às razões de sua decisão. 

 

13. Em nossa empresa, acreditamos que "TER" a "Gestão e Locação de Frotas 

Leves" é a melhor decisão porque não se reconhece vantagens na 

"Terceirização" deste serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 13 - Resposta à questão: Em nossa empresa, acreditamos que "TER" a "Gestão e Locação de Frotas Leves" 

é a melhor decisão porque não se reconhece vantagens na "Terceirização" deste serviço. 
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100% própria 100% terceirizada

Concordo Totalmente 8,3 21,7 5,3

Concordo 9,7 4,3 10,5

Nem concordo Nem discordo 18,1 17,4 5,3

Discordo 23,6 34,8 10,5

Discordo Totalmente 38,9 17,4 68,4

Não Respondeu 1,4 4,3 0

Média 2,2 2,8 1,7

Desvio Padrão 1,3 1,4 1,3

Base Abs. 72 23 19

% Coluna Total

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Do total dos respondentes, mostrou-se uma preferência em 62,5% das respostas entre os 

que discordaram contra os 18% que concordaram nesta questão da “por não reconhecerem 

vantagens em Terceirização deste serviço” ser uma determinante para decisão. E, entre aqueles 

que optam exclusivamente por “TER” ou por “TERCEIRIZAR” a Gestão de Frota, ocorreu 

unanimidade na preferência, 52,2% e 78,9%, respectivamente, entre os que discordaram 

comparativamente aos 26% e 15,8% que concordaram nesta questão, ou seja, parece estar claro, 

para ambos os grupos, não ser a falta do reconhecimento de vantagens na terceirização uma 

determinante para tomada de decisão por TER a Frota própria. Todavia o grupo que já terceiriza 

100% da frota definiu claramente esta discordância, o que poderia indicar como sendo 

justamente o contrário, entendem ser esta decisão mais vantajosa.  

De qualquer forma, esta questão fica ainda mais evidente com a próxima questão. 

 

14. Em nossa empresa, acreditamos que "TERCEIRIZAR" a "Gestão e Locação 

de Frotas Leves" é a melhor decisão porque reconhecemos vantagens na 

Terceirização deste serviço de "Gestão e Locação de Frotas Leves". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 14 - Resposta à questão: Em nossa empresa, acreditamos que "TERCEIRIZAR" a "Gestão e Locação de 

Frotas Leves" é a melhor decisão porque reconhecemos vantagens na Terceirização deste serviço de "Gestão e 

Locação de Frotas Leves". 
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100% própria 100% terceirizada

Concordo Totalmente 23,6 8,7 52,6

Concordo 25 8,7 26,3

Nem concordo Nem discordo 19,4 26,1 5,3

Discordo 19,4 34,8 10,5

Discordo Totalmente 9,7 17,4 5,3

Não Respondeu 2,8 4,3 0

Média 3,3 2,5 4,1

Desvio Padrão 1,3 1,2 1,2

Base Abs. 72 23 19

% Coluna Total

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Evidenciou-se aqui, com 48,6%, aqueles que concordam que terceirizar é a melhor 

solução porque reconhecem vantagens na contratação desse serviço, e o que está claro nas 

respostas daqueles que já terceirizam 100% da frota, pois concordaram em 78,9% em relação 

aos 15,8% que discordaram. Evidentemente, no grupo daqueles que “TEM” 100% da Gestão 

de Frotas, houve discordância entre 52,2% contra os 17,4% que concordaram na questão por 

não “reconhecerem vantagens na Terceirização” como uma determinante para decisão. 

 

15. Em nossa empresa, acreditamos que "TER" a "Gestão e Locação de Frotas 

Leves" é a melhor decisão porque existem poucas opções no mercado para 

se "Contratar" este serviço, no sentido que todas as empresas oferecem 

basicamente o mesmo tipo de produto. 

 

Tabela 15 - Resposta à questão: Em nossa empresa, acreditamos que "TER" a "Gestão e Locação de Frotas Leves" 

é a melhor decisão porque existem poucas opções no mercado para se "Contratar" este serviço, no sentido que 

todas as empresas oferecem basicamente o mesmo tipo de produto. 

100% própria 100% terceirizada

Concordo Totalmente 5,6 13 0

Concordo 19,4 17,4 26,3

Nem concordo Nem discordo 19,4 17,4 10,5

Discordo 23,6 30,4 15,8

Discordo Totalmente 30,6 17,4 47,4

Não Respondeu 1,4 4,3 0

Média 2,5 2,8 2,2

Desvio Padrão 1,3 1,3 1,3

Base Abs. 72 23 19

% Coluna Total

 
Fonte: Elaboração própria 
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Do total dos respondentes, salientou-se a preferência, em 54,2%, nas respostas entre os 

que discordaram contra os 25% que concordaram nesta questão da “porque existem poucas 

opções no mercado para se contratar “ser uma determinante para decisão. E, entre aqueles que 

optaram exclusivamente por “TER” ou por “TERCEIRIZAR” a Gestão de Frota, verificou-se 

unanimidade na preferência, 47,8% e 63,2%, respectivamente, entre os que discordaram 

comparativamente aos 30,4% e 26,3% que concordaram nesta questão, ou seja, parece estar 

claro, para ambos os grupos, não ser a falta de opções no mercado para se terceirizar este serviço 

uma determinante para tomada de decisão por TER a Frota própria.  

 

16. Em nossa empresa, acreditamos que "TERCEIRIZAR" a "Gestão e Locação 

de Frotas Leves" é a melhor decisão porque existem variadas opções no 

mercado para se Terceirizar este serviço, no sentido que a grande maioria 

das empresas de "Gestão e Locação de Frotas Leves" no Brasil, entregam um 

serviço de qualidade. 

 

Tabela 16 - Resposta à questão: Em nossa empresa, acreditamos que "TERCEIRIZAR" a "Gestão e Locação de 

Frotas Leves" é a melhor decisão porque existem variadas opções no mercado para se Terceirizar este serviço, no 

sentido que a grande maioria das empresas de "Gestão e Locação de Frotas Leves" no Brasil, entregam um serviço 

de qualidade. 

100% própria 100% terceirizada

Concordo Totalmente 13,9 4,3 26,3

Concordo 25 13 26,3

Nem concordo Nem discordo 31,9 21,7 31,6

Discordo 20,8 39,1 15,8

Discordo Totalmente 5,6 13 0

Não Respondeu 2,8 8,7 0

Média 3,2 2,5 3,6

Desvio Padrão 1,1 1,1 1,1

Base Abs. 72 23 19

% Coluna Total

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Evidenciou-se aqui, com 38,9%, aqueles que concordaram que terceirizar é a melhor 

solução porque reconheceram que existem distintas opções no mercado para contratar-se este 

serviço de Gestão de Frotas Leves, e o que está claro nas respostas daqueles que já terceirizam 

100% da frota, pois 52,6% concordaram com relação aos 47,4% que discordaram.   

Evidentemente, no grupo daqueles que “TEM” 100% da Gestão de Frotas, a discordância de 

52,1% foi a maior dos que concordaram na questão por “não reconhecerem existirem variadas 

opções no mercado” como uma determinante para decisão. 
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Então, reunindo as respostas obtidas nas questões supramencionadas de forma a 

aglutinar as escalas ‒ 5,4 concordaram e 1,2 discordou, com a neutralidade 3 entre elas ‒, em 

que os pesquisados apresentaram em comum o fato de terem respondido às questões com o foco 

na decisão de “TER” a Gestão própria da Frota, assim, produzindo o seguinte resumo: 

 

Tabela 17 - Reunindo as respostas obtidas nas questões acima e onde os pesquisados têm em comum o fato de 

responderem com FOCO em “TER” a Gestão própria da Frota 

Concordam Neutro Discordam

Flexibilidade 45,9 16,7 37,5

Controle de Custos e Despesas 44,5 16,7 38,9

Financeira
37,5 20,8 40,3

Confianca na Qualidade 20,9 18,1 61,1

Confianca nos sistema de Gestao 16,7 27,8 55,6

Experiencia ruim 13,9 20,8 62,5

Nao ha vantagens 18 18,1 62,5

Poucas Opcoes 25 19,4 54,2  
Fonte: Elaboração própria 

 

Consequentemente, pode-se inferir, com alto grau de confiança, que este grupo acredita 

que as principais determinantes na decisão com o foco em “TER” a própria gestão de frotas 

seriam:  

1) Maior Flexibilidade 

2) Melhor controle de custos e despesas 

Na sequência, reuniram-se as respostas obtidas nas questões supradescritas, com foco 

na decisão em “TERCEIRIZAR” a gestão de frotas, seguindo-se a mesma lógica em aglutinar 

as escalas ‒ 5,4 concordaram e 1,2 discordou, com a neutralidade 3 entre elas ‒, assim, 

resultando no seguinte resumo: 
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Tabela 18 - Reunindo as respostas obtidas nas questões acima onde os pesquisados têm em comum o fato de 

responderem com FOCO em “TERCEIRIZAR” a Gestão própria da Frota 

Concordam Neutro Discordam

Flexibilidade 43 20,8 36,1

Controle de Custos e Despesas 52,8 11,1 36,1

Financeira
50 18,1 30,6

Confianca na Qualidade 33,3 23,6 41,7

Confianca nos sistema de Gestao 29,1 16,7 51,4

Experiencia ruim 29,2 25 44,4

Há vantagens 48,6 19,4 29,1

Variadas Opções 38,9 31,9 26,4  
Fonte: Elaboração própria 

 

Por conseguinte, pode-se inferir, com alto grau de confiança, que as principais 

determinantes para este grupo acreditar que a melhor opção seja “TERCEIRIZAR” seriam:  

1) Maior flexibilidade 

2) Melhor controle de custos e despesas 

3) Vantagens financeiras 

4) Há vantagens na terceirização deste serviço 

5) Variadas opções de qualidade no mercado 

Praticamente, em todas as questões deste grupo, onde se optou por analisar os resultados 

gerais comparativamente a somente os dois grupos com decisões antagônicas, aqueles que 

somente “TEM” a gestão de frotas e aqueles que somente “TERCEIRIZAM”, excluindo o 

maior grupo de respondentes, aqueles que escolhem as duas soluções concomitantemente, 

surpreendentemente, identificaram-se razões diferentes para tomada desta decisão, em que 

naturalmente os respondentes defenderam suas posições.  

Na pesquisa, onde se escolheu dividir as questões em dois focos distintos com o objetivo 

de identificar as “variáveis” para cada decisão, obteve-se: 

a) Foco no “TER”, em que se inferiu que a decisão da empresa tenha sido 

por gerir a própria frota, respostas às 8 questões como somente 2 houve 

maioria “concordando” com a questão.  

Porém: 

b)  Foco no “TERCEIRIZAR”, em que se inferiu que a decisão da empresa 

tenha sido pela solução de mercado, terceirizando a gestão de frotas, 
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deram-se respostas mais definidas em “concordância” às questões, sendo 

que das 8, 5 foram consideradas “concordando” como “variáveis” para 

decisão da empresa (Tabela 18). 

Desse modo, parece haver mais determinação em quais são as “variáveis” que 

determinaram tal decisão no grupo que respondeu com o foco na solução de mercado do que o 

outro grupo. Por sua vez, do grupo que responderam com foco na solução hierárquica, ou seja, 

em “TER”, os resultados indicam que não houve uma convergência clara das variáveis que 

determinaram essa escolha. Não, ao menos, nas questões escolhidas para este estudo. 

Doravante, seja este um resultado bastante representativo no sentido de identificar as 

variáveis consideradas para tomada de decisão entre “TER ou TERCEIRIZAR”, como já 

ressalvou-se antes, precisa-se considerar certo grau de “viés” na base pesquisada, uma vez que 

os pesquisados possuem maior conhecimento sobre detalhes das melhores praticas em Gestão 

de Frotas Leves, por serem frequentadores do Instituto P.A.R.A.R. Portanto não se consegue 

expandir esta conclusão a todos os gestores de frotas, e mesmo na base pesquisada, visto que, 

no 1º subgrupo, cujas questões focalizavam em “TER”, desenvolvendo e gerindo internamente 

sua Gestão de Frota, somente 2 das 8 questões se confirmaram como sendo “Concordando”  

serem estas as variáveis para tomada de decisão.  

Portanto, continua-se a análise dos resultados com outros cruzamentos de respostas na 

busca de melhor entender quais, de fato, seriam as determinantes para esta tomada de decisão. 

Todavia é possível depurar que aqueles gestores que responderam sob a égide de uma empresa 

que já optou por “TERCEIRIZAR” os serviços de Gestão de Frotas Leves demonstraram ter 

percorrido todas as etapas descritas no referencial teórico deste estudo, com a consciência das 

determinantes pertinentes ao que seria o melhor para sua respectiva empresa, entre “TER” ou 

“TERCEIRIZAR”. 

Outro ponto a destacar, pois se apresentaram como respostas “concordando”, no sentido 

de que ambos os grupos concordaram mais do que discordaram, foram as questões relacionadas 

a “maior flexibilidade” e ao melhor “controle de custos e despesas”, pois, mesmo sendo por 

decisões antagônicas, ambos os grupos demonstraram ser esta uma “determinante” importante 

para decisão.  

Esse aspecto está em conformidade com a teoria preconizada na forma de exemplificar 

uma constante preocupação da “firma” em operar sob a melhor eficiência, ou seja, produzindo 

resultados válidos aos objetivos empresariais com o menor custo transacional possível, além de 
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não ficar “amarrada” em somente uma solução, ou seja, evitando o “Hold-up problem”. Poder-

se-á questionar a forma como estes controles são realizados ou mesmo qual os caminhos que 

as empresas escolhem para compararem o que seria o menor custo de transação, tomando-se, 

por exemplo, empresas que não conseguem identificar claramente qual seu “Custo de Capital”, 

por esta razão, entende-se que o cálculo sobre custos, despesas e vantagens financeiras estaria 

prejudicado. Porém não se questiona ser esta uma preocupação comum a todos os gestores de 

frotas. Assume-se, então, que o cargo dos respondentes deveria ter uma influência sobre a 

decisão entre "TER" ou "CONTRATAR" a Gestão e a Frota Veículos Leves, e que, portanto, é 

preciso saber quem decide. Por isso, separou-se um 3º grupo, com tais questões. 

 

3º Grupo de Questões: 

 

– Identificando “Quem decide” sobre a forma de contratação da Gestão de Frotas Leves: 

 

a. Em nossa empresa, esta decisão entre "TER" ou "CONTRATAR" a Gestão 

e a Frota Veículos Leves é “EXCLUSIVAMENTE DOS ACIONISTAS”. 

 

Tabela 19 - Resposta à questão: Em nossa empresa, esta decisão entre "TER" ou "CONTRATAR" a Gestão e a 

Frota Veículos Leves é “EXCLUSIVAMENTE DOS ACIONISTAS” 

% Coluna Total Analista Coordenador Diretor Gerente Não Resp Supervisor

Concordo Totalmente 6,9 0 7,1 33,3 7,7 0 0

Concordo 12,5 20 7,1 11,1 15,4 0 0

Nem concordo Nem discordo 27,8 24 42,9 11,1 23,1 0 40

Discordo 20,8 20 21,4 11,1 38,5 0 10

Discordo Totalmente 27,8 32 21,4 33,3 7,7 0 50

Não Respondeu 4,2 4 0 0 7,7 100 0

Média 2,5 2,3 2,6 3 2,8 0 1,9

Desvio Padrão 1,2 1,2 1,2 1,8 1,1 0 1

Base Abs. 72 25 14 9 13 1 10

Em nossa empresa esta decisão entre "TER" ou "CONTRATAR" a Gestão e a Frota Veículos Leves é Exclusivamente dos Acionistas.

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Realizou-se nesta fase um “teste de significância” com grau de confiança de 90%, onde 

os dados mostram a maior pontuação no cargo dos “analistas”, porém, estatisticamente, 

somente seria válido se tivesse mais do que 30 respondentes em todos os cargos. De qualquer 

forma, consegue-se identificar, nas respostas, uma supremacia na discordância com relação à 

questão, “se os acionistas decidem de forma exclusiva” entre terceirizar ou não a gestão de 

frotas. Observou-se, em praticamente todos os cargos, exceto nos “diretores”, uma polarização 
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entre os que concordaram totalmente e os que discordaram totalmente no que tange essa 

questão.  

Observou-se que a hierarquia dos respondentes refletiu diferentes graus de 

responsabilidade pela decisão, e como a questão era exclusiva, ou seja, o pesquisado deveria 

concordar ou não se, em sua organização, esta decisão seria exclusivamente dos acionistas, 

pôde-se perceber que o mais alto grau hierárquico do respondente influenciou namaior 

concordância com a afirmativa. 

Então, apresentou-se a 2ª questão, que contrapõe a anterior no momento que segrega os 

acionistas da decisão e, de forma exclusiva, indaga se são os gestores os responsáveis pela 

decisão. 

 

b. Em nossa empresa, esta decisão entre "TER" ou "CONTRATAR" a Gestão 

e a Frota Veículos Leves é “EXCLUSIVAMENTE DOS GESTORES”. 

 

Tabela 20 - Resposta à questão: Em nossa empresa, esta decisão entre "TER" ou "CONTRATAR" a Gestão e a 

Frota Veículos Leves é “EXCLUSIVAMENTE DOS GESTORES” 

% Coluna Total Analista Coordenador Diretor Gerente Não Resp Supervisor

Concordo Totalmente 18,1 16 21,4 55,6 0 0 10

Concordo 16,7 24 0 0 23,1 0 30

Nem concordo Nem discordo 30,6 24 42,9 22,2 23,1 0 50

Discordo 18,1 20 21,4 0 30,8 0 10

Discordo Totalmente 13,9 16 14,3 22,2 15,4 0 0

Não Respondeu 2,8 0 0 0 7,7 100 0

Média 3,1 3 2,9 3,7 2,6 0 3,4

Desvio Padrão 1,3 1,3 1,3 1,7 1,1 0 0,8

Base Abs. 72 25 14 9 13 1 10

Em nossa empresa esta decisão entre "TER" ou "CONTRATAR" a Gestão e a Frota Veículos Leves é Exclusivamente dos Gestores.

 
Fonte: Elaboração própria 

 

As respostas aqui obtidas revelaram certo “conflito”, mas nem por isso desinteressante 

à pesquisa em tela. A nota mais alta foi atribuída pelos “diretores e supervisores”, que 

concordaram totalmente com as afirmações, contrapondo-se às respostas dos “gerentes”. 

Apesar das notas atribuídas pelos “analistas e coordenadores” revelarem concordância. E logo 

na maior nota “concordo” dos diretores, deu-se a maior pontuação, os “coordenadores" e 

principalmente os “gerentes” não concordaram com a questão. Isto é, apesar das respostas 

indicarem que, na maioria dessas empresas, a decisão seria exclusivamente dos “gestores” e 

não dos “acionistas”, existem empresas em que tal decisão não é exclusiva, como segue. 

Para finalizar este bloco de questões, propôs-se que ambos, gestores e acionistas, seriam 

responsáveis pela tomada de decisão, de forma a fechara investigação de quem seria, ou seriam, 
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o(s) responsável(s) pela palavra final entre “fazer ou comprar” a gestão de frota leves na 

organização. 

 

c. Em nossa empresa, esta decisão entre "TER" ou "CONTRATAR" a Gestão 

e a Frota Veículos Leves é de “AMBOS ACIONISTAS E GESTORES”. 

 

Tabela 21 - Resposta à questão: Em nossa empresa, esta decisão entre "TER" ou "CONTRATAR" a Gestão e a 

Frota Veículos Leves é de “AMBOS ACIONISTAS E GESTORES” 

% Coluna Total Analista Coordenador Diretor Gerente Não Resp Supervisor

Concordo Totalmente 37,5 44 14,3 33,3 46,2 0 50

Concordo 15,3 24 7,1 11,1 15,4 0 10

Nem concordo Nem discordo 26,4 20 50 22,2 15,4 0 30

Discordo 6,9 8 7,1 0 15,4 0 0

Discordo Totalmente 11,1 4 21,4 33,3 0 0 10

Não Respondeu 2,8 0 0 0 7,7 100 0

Média 3,6 4 2,9 3,1 4 0 3,9

Desvio Padrão 1,4 1,2 1,3 1,8 1,2 0 1,4

Base Abs. 72 25 14 9 13 1 10

Em nossa empresa esta decisão entre "TER" ou "CONTRATAR" a Gestão e a Frota Veículos Leves é de ambos Acionistas e dos Gestores.

Fonte: Elaboração própria 

 

A concordância entre os “gestores” parece ser o ponto alto desta tabela, de forma que a 

pontuação mais alta está dividida entre os “analistas, gerentes e supervisores”, todos rejeitando 

a nota dos “coordenadores”. Contudo esses “coordenadores” responderam, em sua maioria, que 

eram neutros, o que levou a deduzir que, nessas organizações, a decisão era tomada por um dos 

dois, ou acionistas, ou gestores. Infere-se, portanto, que: 

a) Para os analistas, a decisão seria dos gestores exclusivamente ou de 

ambos. 

b) Para os coordenadores, a decisão seria exclusivamente dos gestores. 

c) Para os diretores, a decisão seria exclusivamente dos acionistas ou 

exclusivamente dos gestores. 

d) Para os gerentes, a decisão seria dos gestores exclusivamente ou de 

ambos. 

e) Para os supervisores, seria dos gestores exclusivamente ou de ambos. 

Se considerar que os “analistas”, geralmente, não são gestores de pessoas nem 

responsáveis pela gestão de processos, assim como os “coordenadores” e, em algumas 

situações, os “supervisores”, e por estes níveis de responsabilidade considerados seguidores das 

decisões tomadas pela “alta gestão”, neste caso, os gerentes e diretores, poder-se-ia inferir que 
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a decisão seja, na maioria das empresas pesquisadas, de ambos ‒ acionistas e gestores. Porém 

as respostas deste questionário, pelo nível mais alto da hierarquia, confirmaram que são 

decisões exclusivas, e não compartilhadas. Desta forma, encontrou-se amparo a essa alusão na 

bibliografia no que se refere à possibilidade de haver conflito de “agência” quando a decisão 

for exclusivamente dos gestores. 

Para completar o trabalho de pesquisa, visou-se entender a “importância” da Frota de 

Veículos Leves para as empresas pesquisadas, de forma a identificar o quanto essa matéria-

estaria atrai a atenção e esforços das empresas em seus objetivos organizacionais. 

Neste 4º grupo de questões, foram colocadas três sentenças em forma de afirmação para 

que os pesquisados se posicionassem de acordo com os cinco níveis da escala de “Likert”. 

 

4º Grupo de Questões: 

 

– Entendendo a “Importância para empresa” sobre a Frota de Veículos Leves: 

 

a. A importância da "Frota de Veículos Leves” para nosso negócio é "MUITO 

ALTA", pois sem ela não conseguimos executar nosso negócio. 

 

Tabela 22 - Resposta à questão: A importância da "Frota de Veículos Leves” para nosso negócio é "MUITO 

ALTA", pois sem ela não conseguimos executar nosso negócio 

% Coluna Total (A)Analista (B)Coordenador (C)Diretor (D)Gerente (E)Não Resp (F)Supervisor

Concordo Totalmente 61,1 68 50 66,7 53,8 100 60

Concordo 13,9 16 14,3 0 23,1 0 10

Nem concordo Nem discordo 13,9 8 7,1 22,2 15,4 0 30

Discordo 8,3 8 14,3 11,1 7,7 0 0

Discordo Totalmente 2,8 0 14.3 0 0 0 0

Não Respondeu 0 0 0 0 0 0 0

Média 4,2 4.4 3,7 4,2 4,2 5 4,3

Desvio Padrão 1,1 1 1,6 1,2 1 0 0,9

Base Abs. 72 25 14 9 13 1 10

A importância da "Frota de Veículos Leves"  para nosso negócio é "Muito Alta", pois sem ela não conseguimos executar nosso negócio.

Fonte: Elaboração própria 

 

Neste resultado, quase que ocorreu unanimidade entre todos os respondentes, 

independentemente do cargo que ocupavam na organização. A média das notas foi de 4.2, ou 

seja, muito próximo da nota 5, que seria a nota máxima, “concordo totalmente”. Destacam-se 
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as notas dos diretores e gerentes como sendo a posição da “alta gestão” da empresa no que tange 

à importância da Frota de Veículos Leves para a empresa.  

Na sequência, foram aplicadas mais duas perguntas para procurar entender o nível de 

importância, em que o próximo item abre a possibilidade da importância relativa, ou seja, entre 

alta e baixa, de forma a cobrir todas as possibilidades. 

 
b. A importância da "Frota de Veículos Leves” para nosso negócio é "MEDIA", 

pois, o impacto no nosso negócio não é relevante. 

 

Tabela 23 - Resposta à questão: A importância da "Frota de Veículos Leves” para nosso negócio é "MEDIA", pois 

o impacto no nosso negócio não é relevante. 

% Coluna Total (A)Analista (B)Coordenador (C)Diretor (D)Gerente (E)Não Resp (F)Supervisor

Concordo Totalmente 1,4 0 7,1 0 0 0 0

Concordo 9,7 8 7,1 0 15,4 0 20

Nem concordo Nem discordo 16,7 12 14,3 11,1 23,1 0 30

Discordo 20,8 28.0 28.6 22,2 15,4 0 0

Discordo Totalmente 48,6 52 42,9 66,7 38,5 0 50

Não Respondeu 2,8 0 0 0 7,7 100.0 0

Média 1,9 1,8 2,1 1,4 2,2 0 2,2

Desvio Padrão 1,1 1 1,3 0,7 1,2 0 1,3

Base Abs. 72 25 14 9 13 1 10

A importância da "Frota de Veículos Leves"  para nosso negócio é "Media", pois o impacto no nosso negócio não é relevante.

Fonte: Elaboração própria 

 

Constatou-se a confirmação das respostas da tabela anterior, quando as notas foram as 

mais baixas, com média de 1.9, ou seja, muito próximo dos níveis “Discordo e Discordo 

Totalmente”. Confirmou-se, com estes resultados, ser a Frota de Veículos Leves diferente de 

“Média importância” com referência ao impacto ao negócio da empresa.  

Ainda assim avaliou-se a terceira alternativa, a da “Baixa Importância” ao negócio da 

empresa. De forma que se conseguiu cobrir todos os aspectos do papel de relevância que a Frota 

de Veículos Leves ocupa na agenda das empresas pesquisadas. 

 
 

c. A importância da "Frota de Veículos Leves” para nosso negócio é "BAIXA", pois 

o impacto no nosso negócio não é relevante e estamos diminuindo a cada ano. 

 

Tabela 24 - Resposta à questão: A importância da "Frota de Veículos Leves” para nosso negócio é "BAIXA", pois 

o impacto no nosso negócio não é relevante e estamos diminuindo a cada ano. 
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% Coluna Total (A)Analista (B)Coordenador (C)Diretor (D)Gerente (E)Não Resp (F)Supervisor

Concordo Totalmente 2,8 4 0 11,1 0 0 0

Concordo 6,9 4 7,1 11,1 15,4 0 0

Nem concordo Nem discordo 13,9 12 14,3 11,1 23,1 0 10

Discordo 6,9 8 7,1 0 7,7 0 10

Discordo Totalmente 66,7 72 71,4 66,7 46,2 0 80

Não Respondeu 2,8 0 0 0 7,7 100.0 0

Média 1,7 1,6 1,6 2 2.1 F 0 1,3

Desvio Padrão 1,1 1,1 1 1,6 1,2 0 0,7

Base Abs. 72 25 14 9 13 1 10

A importância da "Frota de Veículos Leves"  para nosso negócio é "Baixa", pois o impacto no nosso negócio não é relevante e estamos diminuindo a cada ano.

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Confirmou-se, finalmente, o alto grau de importância da Frota de Veículos Leves para 

as empresas pesquisadas, com as notas apresentadas pela tabela precedente, em que a média foi 

a menor do grupo com 1.7, indicando claramente a discordância dos pesquisados com relação 

à questão apresentada e destacando as altas concentrações no menor quesito, “Discordo 

Totalmente”. 

Da avaliação dos resultados dos 4 grupos de questões, pôde-se inferir que os 

pesquisados representavam empresas importantes em seus setores de atuação, que, nesta 

amostra, eram os principais setores econômicos. Destas, 49% eram empresas com faturamento 

acima de R$100 milhões por ano e 29% contavam com mais de 300 colaboradores. Quanto aos 

pesquisados, 54,1% eram analistas ou coordenadores e 30.6%, gerentes ou diretores, sendo que 

47% de todos os pesquisados apresentavam mais de 3 anos de experiência na função. Com 

relação à forma como tratavam a questão da Frota de Veículos Leves, 27% tinham veículos de 

uso misto, operacional e executivo e 39%, veículos operacionais. Indicaram ter somente frota 

própria, ou seja, "fazendo" a Gestão de Frotas, 32% dos pesquisados e 26% responderam 

comprar o serviço de gestão, pois contavam com frota somente terceirizada, porém o maior 

grupo, com 38% dos pesquisados, afirmou utilizar o modelo híbrido, parte própria e parte 

terceirizada. 

Traz-se, novamente, a referência bibliográfica, base deste estudo, para confrontá-la aos 

resultados da pesquisa e, à luz dessa, analisar os resultados das questões apresentadas. Depurou-

se: 

1) Grau de Especificidade dos Ativos: Escolheu-se avaliar este primeiro fator da teoria 

bibliográfica (Figura 3), Williamson (2002), sobre “fazer ou comprar”, aplicado à 
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Gestão de Frotas Leves de Veículos, mediante as questões que investigaram dois itens 

primordiais: 

- Flexibilidade “Hold-up problem”. 

- Poucas opções no mercado e ou baixo grau de especificidade. 

1.1) Flexibilidade: Neste quesito, encontrou-se a maioria concordando que a 

“Flexibilidade” é maior tanto nas decisões em “TER” a própria frota quanto na 

decisão de “TERCEIRIZAR”. Pode-se inferir que cada respondente respondeu 

de acordo com a decisão tomada em sua empresa, porém o ponto a ser destacado 

aqui é o fato da “Flexibilidade” ser uma variável importante para decisão, pois 

possibilita maior de manuseio da frota, de forma a poder, mais facilmente, 

aumentar ou reduzir de tamanho quando necessário, ou mesmo deslocar parte 

desta para outras regiões. Neste quesito, não se pode deixar de considerar que, 

em algumas situações, os veículos precisam ser “equipados” para atenderem à 

demanda específica, sofrendo modificações em sua estrutura original. 

Observou-se este tipo de situação principalmente em veículos “operacionais”, 

pois se concorda ser mais ágil e flexível executar essas alterações quando os 

veículos pertencem à empresa do que quando são de terceiros. Uma vez que a 

maioria dos pesquisados respondeu serem seus veículos de uso "Operacional", 

é natural que este seja um fator motivador para decisão em ambas as escolhas, 

“TER” ou “TERCEIRIZAR” a própria Gestão de Frotas de Veículos Leves. 

Note-se (Tabelas 1 e 2) que 45,9% concordaram com a questão de que “TER” é 

a melhor decisão porque possibilita mais "Flexibilidade", com média de nota: 

3.1, desvio padrão de 1.4 na base absoluta de respondentes; e, nas respostas 

daqueles que concordaram, 43%, que “TERCEIRIZAR” seja mais flexível com 

a média de nota de 3.2 e um desvio padrão de 1.4, na mesma base. 

No tocante às questões relativas a “Poucas opções no mercado para se contratar os 

Serviços”, a análise foi completada, deste primeiro fator do esquema de avaliação, para melhor 

solução entre “fazer ou comprar”. 
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1.2) Poucas opções no mercado: Com essa questão, procurou-se explorar a 

percepção de alternativas disponíveis no mercado para solucionar a demanda 

por aquelas empresas que decidissem por “comprar” os serviços de Gestão de 

Frotas e o quanto seria ou não custoso à empresa encontrar soluções de mercado. 

Com as respostas a seguir, alcançou-se, nitidamente, a percepção de que existem 

distintas soluções de mercado, em que se destacam as altas notas 3.2 de média 

na questão que aborda ter sido esta a variável para que a empresa tenha decidido 

por “TERCEIRIZAR”, ao mesmo tempo que, na questão, contrária há uma 

unanimidade na discordância com média de 2.5 ao apontar ter sido a falta de 

opções de mercado para ter-se optado em “TER”. Doravante deve-se destacar 

que veículos de modo geral não exigem “alto grau de especificidade”, mesmos 

nos casos de aparelhamentos com equipamentos extras instalados para 

determinadas operações, estes poderão ser removidos e o veículo torna ao seu 

estado comum. Nas tabelas 15 e 16, 54,2% discordaram que existem “Poucas 

opções no mercado”, com média de nota: 2.5, desvio padrão de 1.3 na base 

absoluta dos respondentes, contra os 38,9% que concordaram que existem 

“Variadas Opções no mercado” e cuja média de nota foi de 3.2 e um desvio 

padrão de 1.1, no mesmo tamanho de base. 

Na observância desses resultados, pôde-se depurar que o primeiro fator preconizado, 

pelo estudo em tela, como determinante na decisão entre “comprar” ou “fazer” ‒ Grau de 

Especificidade dos Ativos – apresentou-se como sendo K=0 (Figura 3), ou seja, indicando ser 

a Gestão de Frotas de Veículos Leves um serviço que poderia ser terceirizado pelas empresas, 

ou melhor, que, de acordo com esta pesquisa, deveria ser proposto por soluções de mercado.  

2) Risco Constante: Pela base teórica (Figura 3), Williamson (2002), avaliou-se a decisão 

entre “comprar” ou “fazer”, logo, na sequência do grau de especificidade dos ativos, 

com o grau de risco de produto ou serviço em questão, neste caso da Gestão de Frotas 

Leves, optou-se por investigar este item mediante as questões que medissem qual o grau 

de importância da frota de veículos para empresa. 

- Grau de importância da frota para o negócio, muito alta, alta, média ou baixa. 
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Analistas: 84% concordaram que a Frota de Veículos é de Alta Importância ao negócio 

da empresa, com média de nota: 4.4, desvio padrão de 1 em uma base absoluta de 25 

respondentes. 

Coordenadores: 64% concordaram que a Frota de Veículos é de Alta Importância ao 

negócio da empresa, com média de nota: 3.7, desvio padrão de 1.6 em uma base absoluta de 14 

respondentes. 

Diretores: 66,7% concordaram que a Frota de Veículos é de Alta Importância ao 

negócio da empresa, com média de nota: 4.2, desvio padrão de 1.2 em uma base absoluta de 9 

respondentes. 

Gerentes: 76,9% concordaram que a Frota de Veículos é de Alta Importância ao 

negócio da empresa, com média de nota: 4.2, desvio padrão de 1 em uma base absoluta de 13 

respondentes. 

Supervisores: 70% concordaram que a Frota de Veículos é de Alta Importância ao 

negócio da empresa, com média de nota: 4.3, desvio padrão de 0.9 em uma base absoluta de 10 

respondentes. 

Com esses resultados, cuja importância da Frota de Veículos Leves é “Muito Alta” e, 

portanto, fundamental para o negócio principal das empresas pesquisadas, identificou-se o 

segundo fator preconizado por este estudo como determinante na decisão entre “comprar” ou 

“fazer” – Risco Constante – e que, por conta disto, são exigidas garantias aos pretensos 

prestadores de serviço do mercado, tendo-se, então, a equação com:  S >0 (Figura 3), ou seja, 

indicando ser a Gestão de Frotas de Veículos Leves um serviço que deveria ser realizado  pelas 

próprias empresas; isto é, dependendo das garantias exigidas, estas poderiam inviabilizar uma 

contratação de mercado pelos altos custos transacionais. Nota-se, neste segundo argumento, 

uma contradição direta ao primeiro, o que, talvez, possa explicar a divisão de mercado entre 

aquelas empresas que, somente, fazem elas mesmas a gestão com suas frotas próprias, 31,9% 

dos respondentes, e aquelas que terceirizam, 26,4%, porém foi individuado o maior grupo, nesta 

pesquisa, entre aqueles que adotam as duas soluções de forma simultânea com 37,5% (Gráfico 

7). 

3) Contratação de Confiança: Conforme a sequência do “esquema” da base teórica 

(Figura 3), Williamson (2002), em que o próximo fator seria a confiança na capacidade 

dos pretensos fornecedores em prover produtos ou serviços de qualidade neste caso da 
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Gestão de Frotas, optou-se por explorar os aspectos de controles de custos e despesas 

correntes, visto tratar-se de contratos com valores fixos e variáveis, cujas variáveis, na 

prática, são reembolsadas às locadoras mediante processos de comprovações de gastos 

e check-list. 

- Confiança na capacidade das locadoras em entregar serviço de qualidade 

ou na própria capacidade da empresa em realizar um serviço de qualidade 

comparável às locadoras ou empresas especializadas. 

- Confiança nos sistemas de controles de custos e monitoria. 

3.1) Confiança na capacidade de prover serviços de qualidade da Própria 

Empresa x Solução de Mercado 

Na pesquisa, 61,10% não concordaram que “TER” a Gestão de Frotas de veículos 

própria seja pelo fato de “Não confiar-se na capacidade das empresas Locadoras em entregar 

serviços de qualidade”, com média de nota: 2.3, desvio padrão de 1.3 na base absoluta 

respondentes, contra os 41,70% que também discordam que “TERCEIRIZAR” às locadoras e 

empresas especializadas seja pelo fato de “Não confiar-se na própria capacidade em executar-

se um serviço de qualidade como das empresas Locadoras ou especializadas", em que a média 

de nota  foi de 2.9e um desvio padrão de 1.3, no mesmo tamanho de base (Tabelas 7 e 8). 

Observou-se, nesta análise, que as “unanimidades” com relação à discordância em ser a 

falta de confiança na capacidade das empresas locadoras em entregar serviços de qualidade uma 

das determinantes para que a decisão da empresa tenha sido em prover o próprio serviço de 

Gestão de Frotas, ou seja, “TER”, que termina quando a questão se inverte, com a pergunta se 

o fato da empresa “TERCEIRIZAR” este serviço se fundamenta na falta de confiança na 

capacidade da própria empresa  em executar um serviço de qualidade, como das empresas 

locadoras ou especializadas; esses resultados são observados principalmente nos níveis 

hierárquicos mais elevados, gerentes e diretores. 

3.2) Confiança na capacidade de controlar custos e monitoria da Própria 

Empresa x Solução de Mercado 
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Nesse quesito, 55,6% não concordaram que “TER” a Gestão de Frotas de veículos 

própria seja pelo fato de “Não confiar-se nos sistemas de controles de custos e monitoria das 

empresas de locação”, com média de nota: 2.4, desvio padrão de 1.2 na base dos respondentes, 

contra os 51,4% que também discordaram que “TERCEIRIZAR” às locadoras e empresas 

especializadas seja pelo fato de “Não dominar-se os sistemas de controles de custos e monitoria 

para obter e manter uma frota como das empresas especializadas”,  onde a média de nota  foi 

de 2.6 e um desvio padrão de 1.3, no mesmo tamanho de base (Tabelas 9 e 10). 

Porém, nesta análise, houve certa “unanimidade” em ambas as questões, somente até o 

ponto daqueles respondentes que já tinham 100% da sua frota “TERCEIRIZADA” (Tabela 10), 

em que 42,2% concordaram que fosse esta uma “variável” para decisão.  Confirmando, 

portanto, ser a falta de confiança nos sistemas de controles de custos e monitorias da empresa 

uma determinante para decisão. Não se consegue inferir, por conseguinte, muito mais além das 

respostas da pesquisa, contudo os dados indicam uma divisão entre os respondentes que tinham 

100% da frota própria contra os que a apresentam 100% terceirizada. 

 

4) Custos Transacionais: Acredita-se que os custos transacionais são o “grande pano de 

fundo” deste dilema entre “comprar ou fazer”, visto que, para qualquer decisão que a 

firma faça, eles estarão presentes. A questão, então, seria como identificá-los, como 

medi-los e, sobretudo, como gerenciá-los. A teoria da firma, Coese (1937), traz os 

primeiros estudos sobre estes custos transacionais com esta limitação, até que 

Williamson (1989) dá sua importante contribuição relacionando fatores das transações 

aos seus respectivos custos, tornando possível a comparação da eficiência das diferentes 

estruturas de governança a partir da análise desses fatores. 

De fato, o que se comprovou, nesta pesquisa, foi que este conceito está sempre presente, 

em que a firma precisa buscar a melhor decisão considerando estes custos transacionais. Nas 

respostas dos pesquisados, ocorreram divergências de conceitos sobre as questões apresentadas 

entre a hierarquia, ou seja, o entendimento dos gestores graduados (gerentes e diretores) foi 

diferente ao dos supervisores e coordenadores, que, por vezes, foi distinto ao dos analistas. 

Poder-se-ia inferir que tal divergência seria em decorrência da maior consciência da estrutura 

de custos e despesas de toda a empresa por parte dos gestores graduados, ou também da proteção 
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aos interesses próprios, por parte dos outros funcionários, na medida em que estes tendem a 

justificar a importância do seu papel na organização mediante a comprovação de melhor 

eficiência. 

           4.1) Racionalidade Limitada: 

a) A flexibilidade para aumentar ou diminuir escopo de contrato. 

b) Quem decide, acionistas, gestores ou ambos? 

Nota-se que as questões que colocaram a “Flexibilidade”, no sentido que as partes 

poderiam alterar o contrato no tempo, aumentando ou diminuindo o escopo, como sendo de 

maior ou menor grau, obtiveram respostas muito similares. Conforme as tabelas 1 e 2, deu-se 

quase que um equilíbrio entre os respondentes sobre a concordância ou discordância, o que 

surpreende de certa forma, pois se acreditava, a priori, que a relação com empresa terceira 

poderia promover mais “Flexibilidade” do que a própria hierarquia da empresa. 

O segundo aspecto importante neste fator é pertinente a de quem é a responsabilidade 

pela decisão, de forma que os gestores graduados têm, por definição, mais responsabilidade do 

que aqueles não graduados, porém a questão que se perguntou foi com relação aos gestores e 

acionistas, ou seja, dada a responsabilidade maior aos gestores, se haveria ou não a 

interferências dos acionistas para que a melhor decisão para empresa fosse considerada. Nas 

tabelas 19, 20 e 21, as respostas estão divididas ao longo da hierarquia, com percepções 

diferentes entre os cargos, contudo considerou-se o mais relevante, realmente, a participação 

de “acionistas” na decisão, o que permite inferir ser esta uma importante decisão em âmbito 

estratégico para a organização. Como se procurava a identificação das “variáveis” para decisão 

entre “comprar e fazer”, pode-se considerar que o conceito da “racionalidade limitada” das 

partes tem uma influência direta para o envolvimento de acionistas nesta decisão. 

4.2) Oportunismo das Partes: 

a) Controles melhores dos custos 

De forma que a empresa tenha mais previsibilidade e gestão sobre os custos e despesas, 

no exame das tabelas 03 e 04, verificou-se a preferência pelo modelo de contratação de 

terceiros, pelo motivo de este permitir maior controle dos custos. Ora, entende-se que a relação 
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com empresa terceira, como preconiza a teoria, esteja mais exposta ao conceito do 

“oportunismo entre as partes”; por sua vez, a presente pesquisa mostra que ainda assim os 

respondentes consideraram esta contratação mais eficiente em controles dos custos e despesas, 

ou seja, de alguma forma, este “oportunismo” é neutralizado. Acredita-se que a resposta esteja 

nos contratos, nas garantias, na reputação e, por conseguinte, na experiência.  

4.3) Nem tudo poderá ser judicializado:  

a) Experiência ruim no passado 

Sem dúvidas é uma maneira interessante de avaliação, pois, quando a experiência não é 

positiva, suas consequências têm efeito no tempo de forma a fazer com que não se repita tão 

cedo a mesma situação. Perguntou-se à base de pesquisados esta questão de forma abrangente, 

incluindo qualquer experiência considerada malsucedida com relação à Gestão de Frotas e 

obteve-se, entre aqueles que optaram em “TER” a própria Gestão de Frotas uma expressiva 

negativa que esta tenha sido uma “variável” para tomada de decisão (Tabela 11); e, entre os que 

optaram por “TERCEIRIZAR”, individuou-se uma maioria discordando que a experiência 

negativa, com a Gestão da Frota Própria, no passado, influenciou na decisão por “comprar” o 

serviço. Todavia, novamente, foram surpreendentes as respostas daqueles que tinham 100% da 

gestão da frota terceirizada, pois, para estes, em sua maioria, com 58,8%(Tabela 12), 

concordaram que a experiência malsucedida em gerir a frota própria no passado foi uma 

variável para decisão. Obviamente, dificilmente, haverá hipótese de judicialização entre a 

hierarquia da firma, outrossim, poderá haver entre contratos de empresas “Montantes e 

Jusantes”, como relatam Besanko e Schaefe (2004), mas que, ainda assim, não parece ser esta 

uma dificuldade nas contratações entre as empresas que demandam e as que proveem Gestão 

de Frotas Leves. 

4.4) Investimentos específicos na transação:  

a) Financeiramente mais vantajoso.  

b) Não percebe valor em "fazer" ou "comprar". 

Perguntou-se especificamente sobre os aspectos financeiros da decisão, para identificar, 

na opinião dos pesquisados, se o conjunto dos investimentos para se prover e gerir a própria 
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frota seria superior ou inferior a terceirizar. As respostas dadas, em ambos os grupos, daquelas 

empresas que não terceirizaram e das que sim, foram antagônicas, discordando e concordando 

ser a respectiva decisão mais vantajosa sob o aspecto financeiro. Embora a concordância tenha 

sido em maior expressão 52,1%, daqueles que tinham 100% da frota própria, contra os 68,3% 

com 100% da frota terceirizada e que discordam, em que, de forma geral, as opiniões foram 

neutras (Tabela 5), na questão relativa à opção do “TER” a frota própria pelo motivo desta 

decisão ser mais vantajosa financeiramente.  

Contudo, quando, na questão seguinte, a hipótese inverte-se, ou seja, queria se saber se 

a decisão por “TERCEIRIZAR” era de forma geral mais vantajosa, as respostas inverteram-se. 

Na tabela 6, evidencia-se, com 50% dos respondentes, de forma ampla e geral, concordando, e 

mais ainda no grupo daqueles que já contavam com 100% da gestão de frotas terceirizada, com 

73,6% de concordância e uma nota média de 3.9. Isso significa que estes consideram os 

investimentos específicos na transação compensatórios diante dos demais benefícios que a 

escolha traz para sua empresa; e, claramente, percebem valor na decisão. 

Ao explorar mais o conceito de valor, colocaram-se questões que procuraram saber dos 

respondentes se este conceito estava presente como uma “variável” da decisão, e os resultados 

novamente mostraram uma diferença de percepção. No primeiro grupo, daqueles que fazem a 

própria gestão, a maioria, com uma diferença de 100%, discordou da afirmação de ter decidido 

por “TER” ou “fazer” porque não reconheciam valor na solução de mercado, na 

“TERCEIRIZAÇÃO”. Já no outro grupo a “concordância” de que a solução de mercado traz 

mais vantagens foi superior, com 48,6% concordando e, destes, daquelas empresas que já 

terceirizavam 100% da Gestão de Frotas, a concordância foi ainda mais evidente, com 78,9% 

concordando (Tabelas 13 e 14). 
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6 CONCLUSÃO 

 

A definição do que é melhor para uma empresa, se “fazer” ou “terceirizar” determinado 

processo ou serviço, tem sido tema de estudos e debates entre diversos autores da teoria 

econômica e administração. Os fatores que fundamentam essa decisão, mesmo que por 

abordagens, por vezes, diferentes e, também, complementares da teoria econômica, 

demonstram que o fim sempre tem sido o mesmo, o de prover à firma a melhor eficiência 

operacional. 

Entende-se que a resposta mais correta parece depender de diversos fatores, entre eles, 

poder-se-ia destacar os mais abrangentes, como capacidade de auferir desempenho 

comparativo; assimetria da informação; e conhecimento sobre os custos reais da empresa. E 

todos esses irão variar de acordo com o ambiente econômico, com a empresa e com um aspecto 

que não se explorou neste estudo, a cultura.  

Especificamente sobre Gestão de Frotas Leves, foi identificada uma significativa 

diferença na adoção de modelos entre o Brasil e demais países industrializados, pois se conta 

hoje, no país, com uma Frota de Veículos Leves corporativos de aproximadamente cinco 

milhões. Em que apenas uma pequena fração, por volta de 10%, é terceirizada às empresas 

especializadas.  

Por que os modelos são diferentes?  

O que os gestores dos países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemanha e 

França percebem que os do Brasil não, ou vice-versa? 

Qual seria o melhor modelo a ser adotado sob a égide da “eficiência operacional”?  

Quais os serviços que são disponibilizados no exterior e que no Brasil ainda não 

existem?  

Quais os custos que mais impactam nesta decisão?  

Existe “Valor” ao tomador do serviço em terceirizar a gestão de frotas por meio de 

empresas especializadas?  

Neste estudo, observou-se que as respostas a essas perguntas não se encontravam, 

somente, em uma parte do trabalho, e isso resta mais claro à medida que o leitor avança na 

avaliação das tabelas e dos gráficos conforme o conteúdo do que responderam os pesquisados. 

Optou-se por esta metodologia justamente em virtude deste objetivo, ou seja, de possibilitar a 
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compreensão das variantes determinantes para a decisão entre “comprar ou fazer”, quanto a 

questões específicas, mas com a possibilidade da calibragem do grau para cada resposta.  

Procurou-se, na interpretação e descrição das respostas, fazer uma avaliação 

considerando-se as diferenças de responsabilidade e percepção dos respondentes conforme o 

cargo que ocupava na empresa; pelo porte da empresa, assim como pela quantidade de veículos 

na frota e também em qual setor econômico a empresa estava inserida. Não obstante, manteve-

se sempre dentro do escopo deste trabalho a busca pela compreensão do que motivou aqueles 

que somente “faziam” e daqueles que somente “compravam”. Para tanto, conquanto trabalhoso, 

teve-se o cuidado de cruzar as respostas e relacioná-las no tocante às contradições e 

unanimidades.  

Como proposta inicial deste estudo, manteve-se a estratégia de comparar os dados 

primários com a teoria econômica, de forma que as respostas foram avaliadas em consonância 

aos preceitos da nova economia institucionalista da teoria da firma e das fronteiras da 

verticalização. Foram esses os dois grandes pilares de sustentação deste estudo e que auxiliaram 

a chegar às conclusões. 

Acredita-se que o objetivo deste foi alcançado com pleno êxito, embora sem conseguir 

responder, com exatidão, a todas as perguntas, obteve-se uma compreensão das variáveis 

determinantes para tomada de decisão entre “fazer ou comprar”, segundo os gestores de frotas 

brasileiros. A identificação dessas variáveis foi o primeiro objetivo e estão bem-explicadas no 

estudo, sendo que as duas principais, por constarem nos dois grupos, são: 

a) Melhor controle de custos e despesas. 

b) Vantagem financeira. 

Observou-se que, no grupo das empresas que somente “compram”, as variáveis para 

decisão foram mais claras e, portanto, melhor identificáveis, e são: 

a) Mais flexibilidade. 

b) Melhor controle de custos e despesas. 

c) Vantagem financeira. 

d) Confiança na qualidade. 

e) Reconhecimento de que não é especialista em “gestão de frotas”. 

f) Reconhece vantagens. 

g) Variadas opções no mercado. 
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Desse modo, conseguiu-se compreender o porquê de as empresas que terceirizaram a 

gestão de frotas, dificilmente, retroagirem na sua decisão. E o que se pôde depurar daquelas que 

ainda produzem em casa, fazendo a própria gestão de frotas, é que os aspectos financeiros não 

estão muito bem-definidos, ou, talvez, compreendidos por seus gestores. Como mencionado em 

precedência, o ambiente influencia as decisões empresariais, assim como a cultura. Todavia 

ficou evidenciado que os aspectos abordados pela teoria da firma, “custos transacionais”, 

“racionalidade limitada” e “comportamentos oportunistas das partes” tem influencia direta na 

decisão das empresas que optam por “fazer”, pois acreditam ser esta uma decisão mais 

“conservadora”.  

Posto isso, esses dois temas configuraram-se em uma limitação ao escopo deste estudo, 

sem deixar de mencioná-los como possíveis motivadores para as diferenças entre os modelos 

de adoção da terceirização da Gestão de Frotas Leves no Brasil em ralação ao restante dos 

países industrializados. De qualquer forma, acredita-se na evolução deste mercado, de tal sorte 

que o maior grupo desta pesquisa foi o daquelas empresas que contam com o modelo híbrido, 

ou seja, “TER” e “TERCEIRIZAR” a Gestão de Frotas Leves. E, ao identificar as respostas 

mais claramente daqueles que somente terceirizam, poder-se-ia inferir que este grupo encontra-

se em transição do modelo “fazer” para “comprar”, e não ao contrário. 

Pretende-se propor, ainda que possa parecer ousado, algumas sugestões à indústria de 

Gestão de Frotas, em especial, às locadoras de veículos, no sentido de que uma nova abordagem 

poderia ser desenvolvida para convencer aquelas empresas que optam por “TER” a sua própria 

gestão de frotas a experimentarem o modelo de contratação no mercado, “TERCEIRIZANDO” 

sua Gestão de Frotas Leves. Acredita-se que tenham sido elucidados, por este trabalho, quais 

sejam os caminhos a ser explorados pela indústria, porém, ainda assim, seria importante 

considerar uma mudança de abordagem de venda de “pacotes” de produtos e serviços a fim de 

uma melhor compreensão da estrutura de custos destas empresas e de como e onde estas 

valoram seus custos transacionais. Partindo-se desses aspectos, seria importante desenvolver 

produtos e serviços customizados e de alguma forma minimizar os “riscos” da contratação de 

longo prazo, mitigando os “custos transacionais”. 
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