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RESUMO 

 

A presente dissertação analisa o papel da logística na cadeia de abastecimento e 

propõe a integração estratégica dos serviços de transporte terceirizados em 

fornecedores de componentes para a indústria de bens de consumo não duráveis, 

dos setores de alimentos, higiene pessoal e limpeza doméstica. Também são 

apresentados o estudo da realidade brasileira quanto à infra-estrutura e aos 

processos de transporte de carga e seu impacto sobre a viabilidade de cadeias de 

abastecimento otimizadas de ampla abrangência. 

 

Palavras-chaves: 

1. Logística empresarial. 2. Cadeia de suprimentos. 3. Transporte de cargas. 4. 

Transportes. 5. Transportes – Custos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This master thesis analyses the role of the logistics in the supply chain and proposes 

the strategic integration of the third party transportation services contracted by 

manufacturers of components for industries of mass consumption products for 

human nutrition, personal care & beauty and housecleaning. It also presents the 

study of the Brazilian reality regarding the cargo transportation infrastructure and 

process and its impact over the feasibility of large scope optimized supply chains. 

 

Keywords: 

1. Logistical management. 2. Supply Chain. 3. Cargo Transportation. 

4. Transportation. 5. Transportation – Costs. 
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1. Introdução 

O mercado varejista de bens de consumo não duráveis destaca-se pela 

concorrência acirrada e dinamismo de marketing e de logística. Inseridas nesse 

ambiente desafiador, as empresas participantes do tipo de cadeia de abastecimento 

considerado apresentam integrações estratégicas mais intensas visando o ganho de 

produtividade, a redução de custos, a flexibilidade e a rapidez para atender as 

necessidades dos consumidores, cada vez mais diversificadas e complexas. 

A presente dissertação analisa o posicionamento estratégico da logística e propõe a 

integração dos serviços de transporte terceirizados no setor fabricante de 

componentes, ou bens intermediários, para a indústria de bens de consumo não 

duráveis, dos ramos de alimentos, higiene pessoal e limpeza doméstica. 

O estudo da participação de um fabricante na cadeia de abastecimento do setor 

demonstra que um dos diferenciais competitivos é o relacionamento com o cliente, 

através de alianças estratégicas visando a integração de processos de 

desenvolvimento de produto, manufatura e logística. 

A logística é claramente utilizada como elemento estratégico do relacionamento, 

viabilizando o gerenciamento de estoques enxutos, a eliminação de despesas 

desnecessárias e a troca de informações para a coordenação de produção e o 

embarque de produtos. No entanto, o transporte, um dos componentes essenciais 

da logística, ainda não está integrado estrategicamente à cadeia. O fabricante 

analisado terceiriza o transporte através da contratação de prestadores de serviço 

baseada usualmente no menor preço, prática muito difundida no país. Não existem 

relacionamentos formais e perenes que permitam melhorias contínuas do processo e 

nem meios que viabilizem o planejamento e o controle cooperativo. 

O desenvolvimento da dissertação inicia-se com a conceituação da cadeia de 

abastecimento, seu gerenciamento cooperativo, seu papel estratégico na 

disponibilização de produtos e serviços com maior valor agregado para os clientes e 

a descrição das características e das formas estruturadas de implementação de 

alianças, fundamentais para o sucesso da cadeia de abastecimento. 



12 

Em seguida, descreve o papel da logística e de seus componentes essenciais na 

cadeia de abastecimento, identificando os atributos mais relevantes de desempenho 

e as características requeridas para uma integração estratégica. 

A realidade do transporte de cargas no Brasil é apresentada, analisada e 

contextualizada no ciclo logístico, demonstrando ser uma possível barreira para a 

implementação do gerenciamento otimizado de cadeias de abastecimento de larga 

abrangência no país, devido à carência de flexibilidade modal e a supremacia do 

transporte rodoviário que, infelizmente, é geralmente administrado com pouco 

profissionalismo, comprometendo sua sustentabilidade. 

Por fim, são analisadas e criticadas as informações relevantes sobre logística e 

transporte obtidas em um fabricante do setor de bens intermediários e é sugerida 

uma metodologia para análise e configuração dos serviços de transporte de carga 

para a categoria industrial baseada nos conceitos de gerenciamento otimizado da 

cadeia de abastecimento e alianças estratégicas. 
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2. Aspectos Conceituais 

Esta seção apresenta a conceituação da cadeia de abastecimento, seu 

gerenciamento cooperativo, seu papel fundamental na disponibilização de produtos 

e serviços com maior valor agregado para os clientes, a descrição das 

características e das formas estruturadas de implementação de alianças e o papel 

da logística e de seus componentes essenciais na cadeia de abastecimento, 

identificando os atributos mais relevantes de desempenho e as características 

requeridas para uma integração estratégica. 

2.1. Cadeia de Abastecimento e Logística 

O Supply Chain Management (SCM) é denominado no Brasil como gerenciamento 

da cadeia de suprimento ou gerenciamento da cadeia de abastecimento. Na 

presente dissertação é adotada a segunda denominação, gerenciamento da cadeia 

de abastecimento. Apesar de não ser a terminologia mais difundida entre as 

referências bibliográficas consultadas, procura-se, assim, evitar a inconveniência de 

utilizar a mesma denominação de umas das atividades do ciclo logístico – 

suprimentos ou logística de suprimento.  

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Cadeia de Abastecimento Típica 

Fonte: NOVAES, 2004. 
 
Em geral o mercado logístico é ávido por adotar, divulgar e “fazer marketing“ de 

terminologias novas sem transmitir, ou até mesmo entender, adequadamente o 

significado e a real abrangência do conceito envolvido. É usual encontrar 

estampados em folders de empresas do ramo de logística, propostas comerciais, 

carrocerias de caminhões, etc., termos como Just in Time (JIT), operador logístico, 
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transporte multimodal, etc., cuja consistência e aplicação real são questionáveis, 

considerando a carência de integração, parceria e investimentos privados e, até 

mesmo, governamentais no país. 

Da mesma forma que o transporte intermodal, por exemplo, tem um longo caminho 

pela frente para ser viabilizado de forma disseminada no Brasil, devido ao alto nível 

de investimentos do governo e integrações entre serviços logísticos, o 

gerenciamento de cadeia de abastecimento ainda se encontra em estágios primários 

de implementação, não atingindo ainda sua plenitude através de verdadeiras 

alianças estratégicas, conforme apresentado nas próximas subseções.  

2.1.1. Definição da Cadeia de Abastecimento e seu Gerenciamento 

À medida que o poder de mercado migra das indústrias para o varejo, devido ao 

poder econômico das grandes redes varejistas e à proximidade das mesmas com o 

consumidor, a integração e a coordenação desencadeada pela demanda gerada no 

ponto de venda passam a ser necessidades estratégicas de todos os elos 

participantes da cadeia envolvida. 

O conceito de gerenciamento da cadeia de abastecimento ganha força justamente 

para viabilizar a sintonia fina de todos os processos industriais e comerciais com as 

necessidades cada vez mais complexas do consumidor final, em um ambiente que 

evolui rapidamente para a customização em massa (mass customization). 

O Fórum de SCM realizado na Ohio State University (1998 apud Novaes, 2004) 

definiu que o SCM é a integração dos processos industriais e comerciais, partindo do 

consumidor final e indo até os fornecedores iniciais, gerando produtos, serviços e 

informações que agreguem valor para o cliente. 

Segundo Novaes (2004), a integração estratégica dos elos da cadeia de 

abastecimento é o coroamento de um conjunto de ações implementadas nos últimos 

anos ou décadas, voltadas para o ganho individual de produtividade e qualidade nos 

elos. O conjunto de ações complementares entre si é a base para a integração total. 

As empresas que ainda não conseguiram, por exemplo, implantar um controle de 

qualidade adequado, ou que vêm apresentando níveis de custos acima da prática de 
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seu setor, dificilmente conseguirão atuar de forma integrada e com sucesso na 

cadeia de abastecimento otimizada. 

Entre as implementações para ganho de produtividade e qualidade, são citadas: o 

Total Quality, a flexibilização da manufatura, o postponement, a produção enxuta , o 

estoque zero, o Just in Time (JIT), o Electronic Data Interchange (EDI), o código de 

barras, os coletores de dados por radiofreqüência, o transponder, o Global 

Positioning System  (GPS) para rastreamento da frota via satélite, os softwares de 

roteirização de frotas, os sistemas Enterprise Resource Planning (ERP), o Activity-

Based Costing (ABC), os avanços tecnológicos nas áreas de informação, 

comunicação e transporte , a evolução e a sofisticação dos canais de distribuição e 

vendas, a Internet, entre outros. 

Novaes (2004) aponta que as últimas inovações na direção do gerenciamento da 

cadeia de abastecimento partiram justamente dos setores varejistas, através de 

implementações que buscam a detecção e o atendimento rápido das necessidades 

dos clientes, como por exemplo, o Vendor Managed Inventory (VMI), o Efficient 

Consumer Response (ECR), o Continuous Replenishment Program (CRP), o Quick 

Response (Q/R) e, mais recentemente, o Collaborative Planning, Forecasting and 

Replenishment (CPFR). 

2.1.2. Enfoque Sistemático e Contínuo no Custo Total e Desempenho 

Além dos fatores, citados na subseção 2.1.1, referentes à tecnologia e esforços 

localizados de melhoria de eficiência, eficácia e efetividade em cada um dos elos da 

cadeia, o grande desafio para a implementação do gerenciamento da cadeia de 

abastecimento é a integração estratégica visando o balanceamento de custos e 

desempenho no processo como um todo, desde os fornecedores de matéria-prima 

até o ponto de venda ao consumidor final. 

Conforme mencionado por Novaes (2004), o bom gerenciamento da cadeia de 

abastecimento retira tempos e custos supérfluos ao longo de todo o ciclo de 

obtenção e de comercialização do produto ou serviço. 

Hoje não é mais possível atuar de forma competitiva no comércio, adquirindo 

simplesmente produtos dos fornecedores e vendendo-os aos consumidores. Isso 
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porque as vantagens competitivas na ponta do consumo não dependem somente do 

varejista, mas são agregadas (ou mesmo subtraídas) ao longo de toda cadeia de 

abastecimento . A maneira correta de atuar de forma competitiva é buscar melhorias 

contínuas junto aos demais elementos da cadeia, com o objetivo de reduzir custos, 

melhorar a qualidade dos produtos e o nível de serviço para os clientes finais, os 

consumidores. 

Tradicionalmente, as empresas focalizam seus custos dentro do domínio de suas 

atividades. A contabilidade gerencial considera todos os custos e ativos internos à 

firma: matéria-prima, mão-de-obra, os processos de produção, as instalações, o 

marketing, vendas, e tudo o mais que diz respeito às atividades fim e de apoio da 

empresa. Despesas que ocorrem externamente à firma, normalmente, não são 

consideradas: primeiro porque são de difícil quantificação e, segundo, porque cada 

empresa busca vantagens imediatas para si mesma. 

Usualmente, utiliza-se o conceito de valor agregado, o que permite conhecer a 

composição do custo e sua estrutura com o objetivo de atuar sobre os processos 

mais significativos em termos de despesas, visando reduzi-los. Com isso, é possível 

aumentar margem ou, diante de concorrência acirrada, reduzir o preço do produto 

com o objetivo de ganhar vantagem competitiva. Também o conhecimento das 

relações de causa e efeito na formação de custos permite prever custos futuros 

causados por alterações de demanda ou dos preços de insumos, por exemplo. 

Segundo Novaes (2004), o método de valor agregado, muito utilizado pelas 

empresas, falha quando ocorrem alterações significativas das práticas operacionais 

externas que forçam fornecedores ou clientes a adotarem novas formas de produção 

ou de operação. 

Shank e Gevindarajen (1995) mencionam o caso de uma indústria automobilística 

americana, que decidiu implementar o JIT em suas fábricas montadoras. Os custos 

de fabricação representavam 30% das vendas dos veículos. A empresa, baseada na 

experiência japonesa, acreditava que o JIT poderia trazer uma redução de 20% nos 

custos de manufatura. Ao implantar o novo processo, seus custos de montagem 

começaram a cair sensivelmente, mas sérios problemas com fornecedores 

começaram a surgir. Eles passaram a pedir aumentos de preços para os 
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componentes em níveis superiores à economia de custo obtida pela montadora, 

considerando que o valor agregado pelos fornecedores correspondia a 31,5% da 

receita da montadora. 

Uma análise mais profunda do problema mostrou que os fornecedores não estavam 

preparados para a mudança e o que aconteceu foi simplesmente uma transferência 

de despesas da montadora para os fornecedores, através do aumento de estoque e 

da complexidade operacional dos fornecedores. 

A forma adequada de gerenciar o tipo de problema exemplificado deve enfocar toda 

a cadeia de abastecimento  através da análise da cadeia de valor, cujos conceitos e 

propriedades foram desenvolvidos por Porter (1989). 

Quando um consumidor compra um determinado produto em uma loja, a um 

determinado preço, o pagamento que faz cobre uma série de elementos de 

naturezas diversas, que participaram do processo de fabricação, do transporte e dos 

serviços complementares. De um lado, a soma das despesas elementares 

correspondentes a todos eles resultará em uma determinada importância que 

representa o custo final do produto em questão. 

Em um ambiente competitivo, va lor é o montante que os compradores estão 

dispostos a pagar por aquilo que uma empresa, ou indivíduo, lhes fornece. O valor 

não é medido pelo custo final, mas sim pela receita total, resultante do preço que a 

empresa estabelece para o produto, em função do mercado e do número de 

unidades que ela pode vender. A empresa será rentável quando a soma dos custos 

envolvidos na geração do produto for menor do que o valor que ela consegue 

estabelecer para ele. A meta de uma empresa moderna e competitiva é aumentar ao 

máximo o valor agregado de seus produtos, ao mesmo tempo em que busca 

minimizar o custo total na cadeia de abastecimento. 

Segundo Porter (1989), o valor de um determinado produto é composto pela margem 

e pelas atividades de valor. As atividades de valor são formadas pelos processos 

físico-operacionais tecnologicamente distintos que uma empresa lança mão para 

criar um produto com determinado valor de mercado. Se subtrairmos do valor do 

produto a soma dos custos referentes às atividades de valor, teremos a margem. A 

margem é normalmente dividida (não necessariamente em partes iguais) entre 
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varejistas, fabricante, fornecedores, transportadores, intermediários e demais 

participantes da cadeia de abastecimento. 

Cada atividade de valor utiliza insumos diversos, tais como recursos humanos (mão-

de-obra e gerência), materiais, tecnologia e informações, podendo gerar ativos 

financeiros, como estoques e contas a receber, e passivos, como contas a pagar. 

Porter (1989) classifica as atividades de valor em duas categorias: atividades 

primárias (logística de suprimento, operações, logística de distribuição, marketing e 

vendas, assistência técnica) e atividades de apoio (infra-estrutura da empresa, 

gerenciamento de recursos humanos, desenvolvimento de tecnologia, aquisição de 

insumos e serviços). A infra-estrutura compreende as atividades de administração, 

como gerência geral, planejamento, finanças, contabilidade, assistência jurídica e 

gerência de qualidade.  Na Figura 2.2, a cadeia de valor é apresentada 

graficamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.2 – Cadeia de Valor 

Fonte: PORTER, 1989. 
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As interligações das atividades de valor são formadas por elos, que refletem as 

relações dentro da empresa ou fora dela, conforme definição de Porter (1989). No 

exemplo da montadora apresentado anteriormente, o JIT implementado na linha de 

montagem tem efeito direto sobre o desempenho e os custos de algumas das 

atividades de valor dos fornecedores. 

Para ilustrar o conceito de cadeia de valor, Novaes (2004) apresenta um exemplo 

clássico, utilizando uma cadeia de abastecimento simplificada, envolvendo um 

fabricante de determinado produto, uma empresa varejista e uma empresa 

transportadora (indicados na Figura 2.3 ). 

Lançando mão de dados numéricos fictícios, são realizadas algumas simulações de 

ações inicialmente isoladas que afetam os demais componentes da cadeia de 

abastecimento , demonstrando a interdependência das atividades de valor 

pertencentes às três empresas participantes. 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.3 – Elementos da Cadeia de Abastecimento 

Fonte: NOVAES, 2004. 
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modalidade de compra de mercadoria cujo preço não inclui o frete e CIF designa uma modalidade de 
compra de mercadoria cujo preço inclui o frete. 
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do frete, uma vez que a economia de escala de transporte é comprometida pela 

redução do porte do caminhão, ou seja, o custo de transporte é aumentado. 

Os efeitos simultâneos dos dois fatores, estoque e transporte, atuando de forma 

inversa, acabam levando a uma situação intermediária de custo mínimo, conforme 

ilustrado na Figura 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 – Exemplo de uma Análise de Sensibilidade das Atividades de Valor - Transporte e 
Estoque 
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competitividade do processo como um todo. Os esforços de integração são ainda 

mais recompensadores quando a demanda pelo produto é elástica, ou seja, quando 

varia significativamente com o preço do produto, possibilitando o aumento de vendas 

com a redução de preço e, conseqüentemente, a alavancagem da economia de 

escala de produção, movimentação e comercialização da cadeia de abastecimento  

como um todo. O diferencial competitivo assim alcançado evidencia o principal 

benefício do SCM. 

2.1.3. Gerenciamento Colaborativo e Barreiras à Integração Estratégica 

Como foi apresentado anteriormente, as empresas, tanto indústrias como varejistas, 

já vêm reduzindo drasticamente os custos e aprimorando a qualidade de suas 

próprias atividades, e cada vez mais o mercado dirige seu foco para a satisfação 

plena do consumidor, implicando em rapidez e flexibilidade de resposta às 

necessidades do consumidor e muitas vezes na redução de preços. 

Segundo a análise da cadeia de valor, as inovações e as economias de custos ainda 

restantes se encontram nos elos da cadeia de abastecimento entre dois ou mais 

participantes, forçando o abandono de atitudes individualistas e a busca de posições 

colaborativas, através de parcerias e alianças (Novaes, 2004). 

Conforme Bowersox e Closs (2001), o objetivo da formação de relacionamentos de 

cooperação na cadeia de abastecimento é aumentar a competitividade do canal. A 

idéia básica dos autores tem origem em dois princípios. 

Primeiro, a convicção fundamental de que o comprometimento cooperativo irá 

reduzir o risco e aprimorar consideravelmente a eficiência de todo o processo, 

conforme exemplificado anteriormente. Para alcançar um alto grau de cooperação, é 

necessário que os principais participantes da cadeia de abastecimento compartilhem 

informação. O compartilhamento de informação não deve limitar-se a dados de 

transações de compra e venda. De importância igual ou ainda maior é a disposição 

de compartilhar informação estratégica, de modo que as empresas possam planejar 

em conjunto os melhores meios e maneiras de satisfazer às necessidades dos 

clientes. O princípio de cooperação fundamenta-se na convicção de que a 

colaboração, com base na informação compartilhada, é essencial para permitir que 
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as empresas participantes façam o que é certo de maneira mais rápida e mais 

eficiente. 

O segundo princípio é a eliminação de trabalho duplicado e inútil. Exemplificando, 

existe a convicção fundamental de que volumes substanciais de estoque numa 

cadeia de abastecimento tradicional constituem situação arriscada. O 

compartilhamento de informação e o planejamento conjunto podem eliminar ou 

reduzir grande parte do risco de especulação com estoque. Realmente, se a 

informação for compartilhada e utilizada de maneira adequada, grande parte do 

estoque existente entre o fim de uma linha de produção e a caixa registradora no 

ponto de venda poderá ser eliminada do canal. A idéia central da racionalização da 

cadeia de abastecimento não é de que o estoque é prejudicial e deva ser eliminado. 

Ao contrário, a determinação do estoque deve resultar de necessidades econômicas 

e de serviço, e não de práticas preventivas e tradicionais. A chave para um 

desempenho aprimorado é fazer o que é certo com mais freqüência. 

Ao segundo princípio de eliminação de trabalho duplicado, Novaes (2004) 

acrescenta a busca de especialização das empresas com o objetivo de ganhar 

eficiência através da concentração de esforços e recursos no seu core competence. 

Cada tipo de negócio pode obter um retorno maior quando concentra seus 

investimentos no seu ramo principal de atividades. Por exemplo, a utilização de 

intermediários especializados na cadeia de distribuição se justifica por sua maior 

eficiência na colocação dos produtos no mercado. Considerando a cadeia de valor, 

um canal de distribuição pouco eficiente seria substituído por outro mais produtivo, 

compostos por participantes especializados. 

No entanto, a integração de atividades em cadeias de valor não é implementada 

pacificamente. Bowersox e Closs (2001) observam que é importante reconhecer 

obstáculos, ou barreiras, que freqüentemente inibem o processo de integração. As 

barreiras à integração originam-se de práticas tradicionais relativas à estrutura 

organizacional, aos procedimentos de avaliação, à propriedade do estoque, à 

tecnologia de informação e à capacidade de transmitir conhecimento. 

A estrutura organizacional tradicional prejudica a implementação de qualquer 

processo interfuncional. A maioria das organizações está tradicionalmente 
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estruturada de modo a dividir autoridade e responsabilidade em conformidade com o 

enfoque funcional. Em essência, tanto a estrutura quanto o orçamento estão 

associados ao trabalho a ser executado. A prática tradicional é reunir todas as 

pessoas relacionadas com a execução de um trabalho específico com um 

departamento, como controle de estoque, operações de depósito ou transporte. 

Cada uma das áreas é responsável por alcançar sua própria excelência funcional. 

Visto que o objetivo da integração é a cooperação entre áreas funcionais, a estrutura 

organizacional formal pode constituir um obstáculo ao sucesso da integração. Em 

parte, a preocupação gerencial com as funções deve-se ao fato de que a maioria 

dos executivos é recompensada pelo seu desempenho funcional. A convicção geral, 

que tem prevalecido, é de que as funções, executadas de maneira excelente, se 

combinam para criar um desempenho melhor do processo como um todo. No 

entanto, a integração bem-sucedida de uma cadeia de abastecimento requer que os 

executivos transponham a estrutura organizacional e adotem a coordenação 

interfuncional. A melhor maneira de realizar isso pode ou não ser a criação de uma 

nova estrutura organizacional. No entanto, independentemente de reestruturação 

organizacional, é essencial uma modificação significativa na forma como as 

organizações lidam com questões interfuncionais, visando a integração bem-

sucedida do processo. 

Procedimentos de avaliação tradicionais também dificultam a coordenação entre 

funções. A maioria dos procedimentos de avaliação retrata a estrutura 

organizacional. Para que se obtenha sucesso na integração de funções, é 

necessário desenvolver um novo conjunto de indicadores de desempenho. Os 

executivos devem ser incentivados a analisar suas funções específicas como parte 

de um processo, em vez de atividades independentes. Em algumas situações, os 

executivos podem ter que assumir custos mais elevados dentro de sua área 

funcional para que custos mais baixos possam ser obtidos no processo total. A 

menos que seja criado um método de mensuração e premiação de executivos que 

considere o desempenho do processo como um todo, a integração será mais teórica 

do que prática. 

Sem dúvida, o estoque pode ajudar uma função específica a alcançar sua missão. A 

abordagem tradicional de dimensionamento do estoque é manter um suprimento 
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adequado para se ter tranqüilidade e oferecer uma proteção em face da incerteza 

operacional e da demanda. A disponibilidade de estoque, por exemplo, pode dar 

apoio a longas corridas de produção que resultem em economia de escala máxima. 

A formação de estoque em mercados locais pode facilitar as atividades de vendas. 

Embora as práticas exemplificadas apresentem vantagens, elas têm um custo. A 

questão básica é a relação entre custo e benefício e os riscos de obsolescência de 

estoque ou de localização incorreta. 

A tecnologia de informação é o recurso-chave para se obter integração. No entanto, 

da mesma forma que a avaliação de desempenho, os sistemas de informação 

costumam ser criados tomando como base a estrutura organizacional. Vários bancos 

de dados são limitados a funções específicas e o acesso interfuncional a eles não é 

uma tarefa fácil. Até que sejam desenvolvidos esquemas para a transferência de 

informações, os aplicativos existentes podem funcionar como barreiras à integração 

devido à dificuldade de compartilhamento de dados vitais em tempo hábil. 

Na esfera empresarial, conhecimento é poder. Restrições da capacidade de 

compartilhar experiências são barreiras adicionais à integração. Deficiências no 

processo de transferência de informação ou de conhecimento costumam fomentar 

um enfoque funcional que levam ao desenvolvimento de uma força de trabalho 

composta de especialistas. Deficiências na transferência de conhecimento também 

podem criar uma barreira para a manutenção do nível de integração quando um 

funcionário experiente se aposenta ou, por qualquer outro motivo, sai da empresa. 

Em diversas situações, ao profissional substituto não são oferecidas as condições 

necessárias para que possa aprender com o funcionário experiente. Situação mais 

grave ocorre quando a empresa não desenvolve métodos para a transferência de 

conhecimento entre funções. As atividades de um processo envolvem, normalmente, 

diversos funcionários e não se limitam a uma área funcional específica. Os 

procedimentos de transferência de conhecimento e experiências multifuncionais são 

difíceis de padronizar. 
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2.1.4. Pontos Essenciais para o Sucesso de Alianças 

Segundo Bowersox e Closs (2001), a atuação nos elos externos da cadeia de valor 

visando o gerenciamento otimizado da cadeia de abastecimento deve ser 

organizada através de parcerias ou alianças. 

Apesar do grande número de empresas que procuram criar alianças, a maioria dos 

executivos afirma que suas organizações não possuem políticas ou diretrizes 

definidas para a implementação ou a avaliação de desempenho de tais arranjos. 

Embora a literatura acadêmica e especializada ofereça algumas diretrizes referentes 

ao que as alianças devem procurar alcançar, a maioria é bastante superficial. No 

entanto, seis pontos foram identificados como essenciais para o desenvolvimento de 

alianças bem-sucedidas: perspectiva ampla de canal, “casamento” seletivo, 

compartilhamento de informação, especificação de papéis, regras bem 

fundamentadas e cláusulas de destrato. 

Vários motivos pelos quais as alianças falham foram identificados: metas imprecisas, 

nível inadequado de confiança, promessas infundadas de nível de serviço, 

incompatibilidade humana, estrutura operacional inadequada e mensuração 

inadequada. 

Bowersox e Closs (2001) informam que um esforço para o entendimento mais amplo 

dos fatores favoráveis ao sucesso de alianças foi realizado através de estudos de 

caso aprofundados em empresas fabricantes de produtos de mercearia que são 

reconhecidas, geralmente, como líderes em arranjos interorganizacionais. Diretrizes 

foram desenvolvidas referentes a iniciar, implementar e manter uma aliança. 

2.1.4.1. Iniciando a Aliança 

As alianças estudadas eram tipicamente iniciadas pelo parceiro que era o “cliente” 

na relação. Isso se verificou em todas as relações entre prestadores de serviços e 

fabricantes ou fornecedores de insumos e fabricantes. Um ponto interessante é que 

diversos fornecedores de insumos afirmaram que haviam tentado estabelecer 

alianças com clientes fabricantes, mas sem nenhum sucesso. Assim, os 

fornecedores de insumos começaram a iniciar alianças com seus fornecedores de 
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insumos, em relações nas quais eles eram o cliente, em oposição às alianças com 

sua base de clientes. 

Uma possível explicação para o padrão de iniciação é o exercício do poder de 

compra. Em uma relação entre comprador e vendedor, o vendedor normalmente 

tende a implementar mudanças a pedido do cliente para viabilizar as transações 

interorganizacionais. Além disso, representantes dos fabricantes que, inicialmente, 

abordam os fornecedores para propor a formação de uma aliança, vendem uma 

filosofia de aliança pregada por seus executivos superiores. Quando uma empresa 

vendedora propõe a um cliente a formação de uma aliança, o argumento não tem o 

mesmo peso e impacto que uma abordagem gerada dentro da organização 

compradora. 

As alianças entre fabricantes e comerciantes demonstram algumas anomalias 

quanto ao padrão de iniciação. Embora todas as alianças estudadas tenham sido 

iniciadas oficialmente pelo comerciante, ficou evidente, em alguns casos, que a idéia 

inicial foi apresentada pelo fabricante. Em outras palavras, o fabricante plantou a 

semente para a viabilização da aliança. Quando o comerciante estava pronto para 

formar a aliança, ele próprio iniciou uma abordagem mais detalhada. 

Outra consideração importante durante o desenvolvimento de uma aliança é a 

necessidade de uma avaliação profunda das políticas, cultura e práticas internas da 

empresa iniciadora. A empresa iniciadora deve avaliar sua capacidade de fazer 

qualquer mudança interna necessária para implementar e apoiar uma aliança bem-

sucedida. Nas alianças entre fabricantes e fornecedores de insumos, por exemplo, o 

fabricante deve examinar sua capacidade de redefinir a importância do preço do 

insumo ou serviço na composição do valor do produto. Os compradores precisam de 

um método que incorpore as vantagens intang íveis de uma aliança em avaliações 

competitivas. A chave para o comprador é a avaliação do valor total de mercado e 

não estritamente o preço de mercado. 

Igualmente essencial é a avaliação interna da capacidade de efetivamente delegar 

poderes aos contatos-chave da aliança para gerenciamento da relação. Os 

fabricantes, por exemplo, devem entender o nível de integração estratégica e 

operacional possível com os prestadores de serviços. A vantagem competitiva 
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vislumbrada no projeto inicial da aliança, como por exemplo, maior produtividade ou 

resposta rápida aos pedidos do cliente, só pode ser obtida mediante amplo 

compartilhamento de informação. No caso exemplificado, as perguntas a serem 

abordadas dizem respeito ao nível de capacitação dos sistemas de informação, à 

coleta de dados, à análise, à avaliação de desempenho e ao treinamento necessário 

para permitir o compartilhamento de informação de maneira precisa e oportuna. 

A capacidade de integração também deve ser avaliada, caso a aliança envolva 

diversas fábricas, depósitos e lojas de parceiros que operam sob condições, 

capacidades ou exigências competitivas diferentes. Isso tem importância especial 

para comerciantes com diversos centros de distribuição e lojas. Um ponto 

fundamental na situação mencionada é a capacidade das unidades internas 

utilizarem práticas operacionais comuns e sistemas de informações compatíveis. A 

flexibilidade para adaptar-se às exigências específicas de mercado é importante 

para a viabilidade no longo prazo. 

2.1.4.2. Implementando a Aliança 

A chave para a implementação bem-sucedida está na escolha do parceiro certo. Os 

parceiros devem ter culturas compatíveis, visão estratégica comum e filosofias 

operacionais complementares. Não é necessário que as culturas organizacionais 

sejam idênticas. Ao contrário, as intenções e filosofias estratégicas devem ser 

compatíveis para assegurar que as competências centrais e os pontos fortes sejam 

complementares. 

Alguns fabricantes, por exemplo, iniciaram alianças com prestadores de serviços, em 

parte para obter operações de armazenagem mais aprimoradas, confiabilidade de 

transporte e programas de consolidação mais intensos que dessem sustentação a 

suas vantagens competitivas singulares no mercado. Embora os prestadores de 

serviços fossem os líderes, os fabricantes tinham um conceito e uma maneira de 

operar mais sofisticado sobre qualidade, padrões de avaliação de desempenho e 

expertise. A atração entre os parceiros estava baseada, até certo ponto, na 

capacidade e na disposição dos prestadores de serviços para fornecerem soluções 

inovadoras e criativas, operacionais e baseadas em informação, para os problemas 

dos fabricantes, e no desejo dos prestadores de serviços de observar as práticas de 
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mensuração de desempenho e qualidade, que são habilidades fortes dos 

fabricantes. Nesse sentido, as filosofias operacionais dos parceiros da aliança 

apoiavam-se e complementavam-se, ampliando a visão estratégica comum relativa 

ao aperfeiçoamento sistêmico dos processos logísticos. 

A aliança deve começar em pequena escala para fomentar sucessos facilmente 

alcançáveis ou vitórias iniciais. É importante que as vitórias sejam reconhecidas para 

motivar contatos-chave e criar confiança quanto ao sucesso da aliança. Nas alianças 

entre fabricantes e fornecedores de insumos, começar aos poucos significa que, 

inicialmente, não são feitos investimentos em tecnologia de informação. Processos 

de comunicação manuais são suficientes e oferecem a oportunidade de 

intensificação do relacionamento entre os contatos-chave. Uma questão essencial é 

implementar a aliança em sua forma mais simples e, em seguida, ajustar a 

organização com sofisticação tecnológica, quando os aperfeiçoamentos agregarem 

valor substancial. 

2.1.4.3. Mantendo a Vitalidade da Aliança 

A continuidade da aliança no longo prazo depende de três atividades essenciais: 

estabelecimento de metas estratégicas e operacionais mútuas, avaliação de 

desempenho bidirecional e criação de mecanismos de feedback informais e formais. 

O princípio de que as metas estratégicas e operacionais devem ser mutuamente 

determinadas na implementação da aliança, foi amplamente abordado na imprensa 

empresarial e acadêmica e agrada ao senso comum. Talvez não esteja muito bem 

entendido que as metas devem ser freqüentemente controladas, examinadas e 

aperfeiçoadas no decorrer do tempo. Se um fabricante, por exemplo, desenvolve um 

novo produto, uma meta mútua deve ser definida com respeito à posição do produto, 

especialmente quanto a seu lançamento no mercado. Portanto, a meta deve incluir 

uma consideração do papel do comerciante na introdução e na aceitação do novo 

produto. 

As metas devem ser traduzidas em parâmetros de desempenho específicos que 

possam ser continuamente controlados. A avaliação de desempenho utilizada e sua 

freqüência devem ser determinadas em conjunto. Além disso, devem ser 

bidirecionais. Geralmente, os parâmetros de desempenho entre fabricantes e 
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fornecedores de insumos focalizam especificamente os atributos de desempenho 

dos fornecedores, como a entrega no prazo e a qualidade. Uma das alianças 

estudadas desenvolveu uma medida de sucesso conjunto – o estoque total no 

sistema. O fabricante reconheceu que era importante para os dois parceiros reduzir 

o estoque, e não apenas para o fabricante. Historicamente, os fabricantes têm 

realizado reduções de custos repassando o estoque aos fornecedores de insumos. 

A medida do estoque total no sistema considera as características operacionais dos 

dois parceiros para assegurar reduções de custos reais e benefícios para ambas as 

partes. 

O feedback sobre o desempenho da aliança pode ser fornecido através de métodos 

informais e formais. Revisões anuais são avaliações formais de desempenho, 

envolvendo altos executivos, e orientadas principalmente para o exame e a 

atualização de metas estratégicas. 

Revisões trimestrais ou mensais eram utilizadas apenas em uma parte das alianças 

estudadas, normalmente não envolvendo altos executivos, e não eram tão formais 

quanto as avaliações anuais. Seu objetivo era controlar e examinar metas 

estratégicas e o desempenho operacional. Quando utilizadas, as revisões permitiam 

mudanças na prática operacional para atingir metas estratégicas e criar uma 

perspectiva para identificação de aperfeiçoamentos contínuos. 

Revisões semanais ou diárias ocorriam informalmente em todas as alianças e eram 

gerenciadas pelos contatos-chave para resolver problemas e identificar possíveis 

oportunidades para aperfeiçoamentos. Elas eram vitais para evitar ou resolver 

conflitos e permitiam que os contatos-chave desenvolvessem relações de trabalho 

estreitas. Embora o processo fosse tipicamente informal por natureza, os 

mecanismos de resolução de problemas eram bastante detalhados. 
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2.1.5. Papel da Logística na Cadeia de Abastecimento 

O Council of Logistics Management2 (apud Novaes, 2004) estabelece que a logística 

é o processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente e eficaz o 

fluxo e a armazenagem de produtos, bem como os serviços e informações 

associados, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o 

objetivo de atender aos requisitos do consumidor. A integração logística é 

apresentada graficamente na Figura 2.5. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 – A Integração Logística 

Fonte: BOWERSOX e CLOSS, 2001. 

Segundo Novaes (2004), a logística apresentou uma evolução contínua nos últimos 

60 anos e é considerada como um dos elementos-chave na estratégia competitiva 

das empresas. No início era confundida com o transporte e a armazenagem de 

produtos; hoje é o ponto nevrálgico da cadeia integrada de abastecimento, 

juntamente com os processos produtivos e comerciais. De acordo com o moderno 

conceito de SCM, a logística agrega valor de lugar, de tempo, de qualidade e de 

informação. 

Na Figura 2.6 é apresentado um quadro sinóptico contendo os principais elementos 

conceituais da logística. A logística começa pelo estudo e projeto do processo a ser 

implementado. Uma vez planejado e devidamente aprovado, passa-se à fase de 

implementação e operação. Muitas empresas acham que a tarefa termina aí. Na 

verdade, devido à complexidade dos problemas logísticos e à natureza dinâmica dos 
                                                 
2 O Council of Logistics Management (CLM) teve seu nome trocado para Council of Supply Chain 
Management Professionals (CSCMP) em 2004. 
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negócios empresariais, todo processo logístico deve ser constantemente avaliado, 

monitorado e controlado. Há inclusive uma especialização denominada auditoria 

logística que executa de forma sistemática e permanente as atividades de avaliação, 

monitoramento e controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 – Elementos Básicos da Logística 

Fonte: NOVAES, 2004. 

Os fluxos associados à logística, envolvendo também a armazenagem de matéria-

prima, dos materiais em processamento e dos produtos acabados, percorrem todo o 

ciclo produtivo e comercial, partindo dos fornecedores, passando pela fabricação, 

seguindo para o varejista, para atingir finalmente o consumidor final, o alvo principal 

de toda a cadeia de abastecimento. Além do fluxo de materiais (insumos e 

produtos), há o fluxo de recursos financeiros, no sentido oposto àquele, e o fluxo de 

informações em todo o processo (Figura 2.7). O fluxo de informações ocorre nos 

dois sentidos, paralelo e no mesmo sentido da evolução do fluxo de materiais, e 

também no sentido inverso, começando a partir do consumidor final do produto 

(demanda, preferências, mudanças de hábitos e de compras, mudanças no perfil 

socioeconômico) e atingindo os fornecedores de componentes e de matéria-prima. 
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Figura 2.7 – Fluxos Logísticos 

Fonte: NOVAES, 2004. 

Todos os elementos do processo logístico devem ser direcionados para um objetivo 

fundamental: satisfazer as necessidades e preferências dos consumidores finais. No 

entanto, cada elemento da cadeia logística é também cliente de seus fornecedores. 

Assim, é preciso conhecer as necessidades de cada um dos componentes do 

processo, buscando sua satisfação plena. Finalmente, operando num mercado 

eminentemente competitivo, não basta adotar soluções tecnicamente corretas. È 

necessário buscar soluções eficientes, otimizadas em termos de custo e eficazes em 

relação aos objetivos pretendidos. 

Assim a logística deve buscar: 

a) O cumprimento integral dos prazos previamente acertados, ao longo de toda 

a cadeia de abastecimento ; 

b) A integração efetiva e sistêmica de todos os setores da empresa; 

c) A integração efetiva e estreita com fornecedores e clientes através alianças e 

parcerias; 

d) A otimização integral, a racionalização dos processos e a redução de custos 

em toda a cadeia de abastecimento e; 
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e) A satisfação plena do cliente através da manutenção de um nível de serviço 

preestabelecido e adequado. 

Bowersox e Closs (2001) informam que determinadas empresas utilizam sua 

competência logística para obterem vantagem competitiva. As empresas que 

desfrutam de competência logística de classe mundial conseguem ganhar vantagem 

competitiva proporcionando aos clientes um serviço superior. Embora seja muito 

difícil atender a pedidos de maneira perfeita, empresas logisticamente sofisticadas 

buscam o desempenho ideal por meio do aperfeiçoamento contínuo. Empresas 

líderes possuem, normalmente, sistemas de informação capazes de monitorar seu 

desempenho logístico em tempo real, o que lhes possibilita identificar possíveis 

falhas operacionais e adotar providências corretivas antes da ocorrência de falhas 

no serviço aos clientes. Mesmo em situações em que não seja possível uma 

providência corretiva em tempo hábil, os clientes podem ser informados 

antecipadamente e atendidos através de soluções alternativas, evitando-se falhas 

graves no serviço em andamento. Apresentando desempenho acima da média em 

termos de disponibilidade de estoque, velocidade e consistência de entrega, as 

empresas logisticamente sofisticadas passam a ser fornecedores preferenciais e 

parceiros ideais. 

O pacote de serviços oferecidos por empresas que apresentam uma logística de 

vanguarda é tipicamente composto por capacitações logísticas alternativas, com 

ênfase na flexibilidade, na agilidade, no controle operacional, na capacidade de 

postponement e, acima de tudo, no compromisso de atingir um nível de desempenho 

visando o serviço perfeito. 

Bowersox e Closs (2001) observam que, além das atividades logísticas básicas 

mencionadas anteriormente, o gerenciamento logístico é desafiador, pois envolve 

um grande número de pessoas dispersas geograficamente, fazendo com que a 

maior parte do trabalho essencial seja executada sem supervisão direta. Além disso, 

os executivos de logística devem evitar a “mentalidade de silo”, ou visão estreita, 

normalmente inerente à orientação funcional. A essência da integração é 

proporcionar a excelência funcional, de modo que ela possa prestar máxima 

contribuição para a competência de todo o processo logístico. 
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As expectativas quanto à competência logística dependem diretamente do 

posicionamento estratégico da empresa. Todas as empresas devem executar 

atividades logísticas para atingir seus objetivos empresariais básicos. O nível de 

importância dado à logística, no sentido estratégico, depende da ênfase dada a sua 

utilização para a obtenção de vantagem competitiva. Um processo universal que 

todas as empresas devem executar com êxito é a criação de valor para o cliente, 

pois é essencial para a obtenção e a manutenção de uma base de clientes leais. 

Uma das várias competências necessárias para criar valor para o cliente é a 

logística. A empresa obtém vantagem competitiva que a distingue das demais, 

concentrando-se na busca por excelência em uma ou em um número limitado de 

competências. O posicionamento estratégico delimitado torna-se, aos olhos dos 

clientes, a fonte de excelência da empresa – sua competência central. Uma empresa 

de classe mundial normalmente apresenta desempenho acima da média de seu 

setor em todas as competências centrais selecionadas pela alta administração. 

Competências definidas como não centrais recebem menor volume de recursos e 

atenção gerencial. Quando a logística se torna parte fundamental da estratégia 

empresarial, ela deve ser administrada como uma competência central. 

Do ponto de vista estratégico, os executivos de logística procuram atingir uma 

qualidade predefinida de serviço ao cliente por meio de uma competência 

operacional que represente o estado da arte. O desafio é equilibrar as expectativas 

de serviços e os gastos de modo a alcançar os objetivos do negócio. 

Em princípio, é possível alcançar qualquer nível de serviço logístico se a empresa 

estiver disposta a alocar os recursos necessários. No ambiente operacional atual, o 

fator restritivo é econômico e não tecnológico. Por exemplo, o compromisso extremo 

com o serviço talvez seja o sonho do gerente de vendas, mas é oneroso e, 

geralmente, não é necessário para dar apoio à maioria das operações de produção 

e marketing. 

Em última análise, o serviço logístico representa um equilíbrio entre a prioridade de 

serviço e o custo. Um material que não esteja disponível no momento necessário 

para a produção pode forçar uma paralisação da fábrica, causando transtornos 

significativos em termos de custos, perda de vendas e, até mesmo, perda de um 

bom cliente. O impacto sobre o lucro com o tipo de falha exemplificado pode ser 



35 

substancial. Por outro lado, o impacto causado por um atraso inesperado de dois 

dias, por exemplo, na entrega de produtos para reabastecer um armazém pode ser 

mínimo ou mesmo insignificante ao considerarmos o desempenho operacional geral. 

Na maioria das situações, o impacto de uma falha logística sobre o custo-benefício 

está diretamente relacionado com a importância da execução do serviço para o 

cliente envolvido. Quanto mais significativo for o impacto da falha do serviço sobre o 

cliente, maior será a prioridade dada ao desempenho logístico. 

O serviço logístico básico é medido em termos de disponibilidade, desempenho 

operacional e confiabilidade de serviço. 

a) Disponibilidade significa ter estoque para atender de maneira consistente às 

necessidades de materiais ou produtos do cliente. No entanto, a maior 

disponibilidade de estoque exige maior investimento no próprio estoque. A 

tecnologia atual proporciona novos meios de obter alta disponibilidade de 

estoque sem investimentos elevados. Qualquer progresso em termos de 

disponibilidade de estoque é crítico devido a sua importância fundamental. 

b) O desempenho operacional está relacionado ao tempo decorrido desde o 

recebimento de um pedido até a entrega da respectiva mercadoria. Envolve 

velocidade e consistência de entrega. Para obter operações de alto 

desempenho, a empresa procura primeiramente alcançar consistência de 

serviço e, em seguida, aprimorar a velocidade de entrega. Além de velocidade 

e consistência, o desempenho operacional pode ser avaliado em termos da 

flexibilidade com que conseguem atender a solicitações inesperadas dos 

clientes. 

Outros aspectos do desempenho são a freqüência de ocorrência de falhas e a 

capacidade de recuperação às mesmas. Poucas empresas conseguem 

prometer e sempre cumprir um desempenho perfeito em todas as situações. 

Portanto, é importante avaliar a probabilidade de alguma coisa sair errada. A 

falha refere-se à probabilidade do serviço logístico apresentar problemas. Em 

caso de falha, o desempenho da empresa pode ser avaliado em termos de 

tempo necessário para recuperação. 



36 

c) A confiabilidade de serviço envolve os atributos de qualidade da logística. A 

chave para a qualidade é a mensuração precisa da disponibilidade e do 

desempenho operacional. Através da mensuração abrangente do 

desempenho é possível determinar se todas as operações logísticas estão 

alcançando as metas de serviços desejadas. Para que o desempenho 

logístico atenda continuamente às expectativas dos clientes, é essencial que 

a administração tenha um compromisso com o aperfeiçoamento contínuo.  

O nível de serviço logístico básico deve ser realista em termos de 

expectativas e necessidades do cliente. Na maioria das vezes, as empresas 

defrontam-se com situações de mercado em que os clientes possuem 

potencialidades de compra diferentes, alguns podendo demandar serviços 

exclusivos. Assim é necessário que os executivos compreendam que os 

clientes são diferentes e que os serviços devem ser ajustados de modo a 

satisfazer, de forma específica, às preferências e ao potencial de compra dos 

mesmos. Geralmente, as empresas costumam ser excessivamente otimista  

ao assumirem compromisso com um desempenho de serviço ao cliente 

básico ou médio. A incapacidade de atender de maneira consistente a uma 

meta básica de serviço excessivamente alta pode resultar em maiores 

problemas operacionais para o cliente do que no caso de metas menos 

ambiciosas serem estabelecidas desde o início. Oferecer indiscriminadamente 

compromissos de serviço fora da realidade também pode diminuir a 

capacidade da empresa de satisfazer necessidades especiais de clientes com 

alto potencial de compra. 

Figueiredo, Fleury e Wanke (2003) acrescentam outras dimensões que devem ser 

consideradas na avaliação de serviços logísticos, como, por exemplo, a freqüência 

de entrega, a disponibilização de informações em tempo real para o 

acompanhamento do serviço ou a maior facilidade na colocação do pedido. O 

prestador de serviço logístico poderia ir além, proporcionando soluções em termos 

de parametrização e definição de políticas relativas à organização do fluxo de 

produtos do cliente. Por exemplo, em acordos do tipo VMI, ou em outras iniciativas 

de ressuprimento enxuto, o prestador de serviço logístico é o responsável pelo  

gerenciamento de estoques e previsão das vendas de seus clientes. 
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É mencionado também pelos autores Figueiredo, Fleury e Wanke (2003), que os 

serviços logísticos utilizados pelas empresas como ferramenta competitiva, podem 

criar barreiras à entrada de novos competidores e aumentar os custos associados à 

mudança para seus atuais clientes. Oferecer serviços ampliados, como a 

parametrização e a definição de políticas para organização do fluxo de produtos, 

pode afastar a concorrência, ao aumentar a complexidade dos processos e os 

custos de implementação dos mesmos. 

2.2. Transporte de Cargas 

O transporte é um componente de grande peso nos processos logísticos das 

empresas, pois ele utiliza grande número de ativos dispersos geograficamente, 

apresenta alta complexidade gerencial e elevada participação nos custos logísticos. 

Segundo Figueiredo, Fleury e Wanke (2003), o transporte representa, em média, 

64% dos custos logísticos3, 4,3% do faturamento e, em alguns casos, mais do que o 

dobro do lucro das empresas. Além disso, o transporte tem um papel preponderante 

na qualidade dos serviços logísticos, pois impacta diretamente no tempo de entrega, 

na confiabilidade e na segurança dos produtos. 

Considerando uma rede logística estabelecida envolvendo fábricas, centros de 

distribuição, fornecedores e clientes, Bowersox e Closs (2001) afirmam que o 

transporte é a área operacional da logística que posiciona geograficamente o 

estoque. Em razão da sua importância fundamental na geração de custos e na 

manutenção dos níveis de serviço aos clientes, o transporte tem recebido atenção 

gerencial considerável no decorrer dos últimos anos. 

2.2.1. Gerenciamento do Transporte de Cargas 

Administrar o transporte significa tomar decisões sobre um amplo conjunto de 

aspectos no nível estratégico, tático e operacional. As decisões estratégicas se 

caracterizam pelos impactos de longo prazo e referem-se basicamente a questões 

estruturais. As decisões táticas e operacionais são geralmente de médio e curto 

prazo e referem-se às tarefas do dia-a-dia dos responsáveis pelo transporte. 

Figueiredo, Fleury e Wanke (2003) enumeram quatro principais decisões 

                                                 
3 A contribuição do transporte no custo logístico é de 33% a 40% para produtos de alto valor 
agregado e de 60% a 70% para produtos de baixo valor agregado. 
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estratégicas no transporte: escolha dos modais, decisões sobre propriedade da frota, 

seleção e negociação com transportadoras e política de consolidação de cargas. 

Dentre as principais decisões de médio e curto prazo, são destacadas: planejamento 

e programação de embarques e desembarques, análise de frete de retorno, 

programação de veículos, consolidação de cargas, roteirização, emissão de 

documentos, auditoria de fretes e custos, monitoramento dos níveis de serviços, 

gerenciamento de avarias, etc. 

2.2.1.1. Escolha do Modal 

Figueiredo, Fleury e Wanke (2003) citam cinco modais básicos de transporte de 

cargas: rodoviário, ferroviário, aquaviário, dutoviário e aéreo. Cada um possui custos 

e características operacionais próprios, que os tornam mais adequados para certos 

tipos de operações e produtos. Os critérios para escolha de modais devem sempre 

levar em consideração aspectos de custos, por um lado, e características de 

serviços, por outro. Em geral, quanto maior o desempenho do serviço logístico, 

maior será o custo do mesmo. 

As diferenças de custo e preço entre os modais são substanciais. Tomando como 

base o transporte de carga fechada de longa distância, verifica-se que, em média, os 

custos e preços mais elevados são do modal aéreo, seguido, em ordem 

decrescente, pelo rodoviário, ferroviário, dutoviário e aquaviário. A Tabela 2.1 

apresenta os preços médios cobrados pelos diferentes modais nos EUA, para carga 

fechada de média e longa distância, ou seja, distância superior a 500 quilômetros. 

O preço do frete aéreo é mais de 5 vezes superior ao rodoviário, 20 vezes ao 

ferroviário, 35 vezes ao dutoviário e 64 vezes ao aquaviário. O preço do frete 

rodoviário é mais de 4 vezes superior ao ferroviário, 6 vezes ao dutoviário e 11 

vezes ao aquaviário. 
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Tabela 2.1 Preços relativos dos diferentes modais nos EUA (em US$ por 1.000 ton x km) 
 

 

 

 

 

Fonte: FIGUEIREDO, FLEURY e WANKE, 2003. 

 
A mensuração do nível de serviço de cada um dos modais deve considerar a 

velocidade ou tempo de transporte porta a porta, a consistência no tempo de 

entrega, a freqüência, a disponibilidade e a capacitação ou flexibilidade. A Tabela 

2.2 apresenta de forma comparativa alguns fatores de desempenho dos modais. 

Tabela 2.2 Comparação das características dos modais 
 

 

 

 

 

Fonte: BALLOU, 1998. 
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ordem decrescente de consistência: rodoviário, ferroviário, aquaviário e aéreo. O 

baixo desempenho do aéreo resulta de sua grande sensibilidade a questões 

climáticas e de segurança operacional, o que torna bastante comuns atrasos nas 

saídas e nas chegadas. Mais uma vez, o desempenho do rodoviário e do ferroviário 

depende fortemente do estado de conservação das vias e do nível de 

congestionamento do trânsito. 

A dimensão capacitação está relacionada à possibilidade de um determinado modal 

trabalhar com diferentes volumes e variedades de produtos. O destaque de 

desempenho em capacitação é do modal aquaviário, que praticamente não tem 

limites quanto ao tipo e volume de produtos que pode transportar. O dutoviário e o 

aéreo apresentam sérias restrições de capacitação. O dutoviário é muito limitado em 

termos de produtos, pois trabalha apenas com líquidos e gases, e o aéreo possui 

limitações em termos de volume e tipo de produtos. 

A dimensão disponibilidade refere-se ao número de localidades onde o modal se 

encontra presente. O modal rodoviário apresenta alta disponibilidade, pois quase 

não tem limites de onde pode chegar. Teoricamente, o modal classificado em 

segunda posição em disponibilidade é o ferroviário, mas isso depende da extensão 

da malha ferroviária no país. Nos EUA, por exemplo, a malha ferroviária apresenta 

cerca de 300 mil quilômetros de extensão e, sem dúvida, é a segunda modalidade 

em disponibilidade. 

Quanto à freqüência, ou seja, o número de vezes que o modal pode ser utilizado em 

determinado período de tempo, o modal dutoviário é o que apresenta o melhor 

desempenho. Por trabalhar 24 horas por dia, sete dias por semana, o dutoviário 

pode ser acionado a qualquer momento, desde que esteja disponível no local 

desejado. Seguem pela ordem decrescente de desempenho o rodoviário, o 

ferroviário, o aéreo e o aquaviário. A baixa freqüência do aquaviário resulta dos 

grandes volumes envolvidos na operação, o que o obriga a trabalhar com carga 

consolidada, diminuindo, assim, a freqüência. 

Os autores Bowersox e Closs (2001) fazem uma interessante classificação dos 

modais quanto à composição do tráfego (Tabela 2.3), à estrutura de custos fixos e 

variáveis (Tabela 2.4) e as características operacionais (Tabela 2.5). Embora sejam 
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dados compilados nos EUA, de maneira geral, servem como referência qualitativa 

comparativa dos modais no Brasil. 

Tabela 2.3 Composição do tráfego dominante dos modais nos EUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: BOWERSOX e CLOSS (2001).  
 
 
Tabela 2.4 Características da estrutura de custos dos modais nos EUA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BOWERSOX e CLOSS (2001).  

Situação de emergência, não rotineira

Nenhuma commodity específicaAéreo

Mistura semi-fluída de carvão

PetróleoDutoviário

Alguns produtos agrícolas

Cimento

Produtos químicos

Commodities de mineração e commodities básicas a granelAquaviário

Distribuição entre atacadistas e varejistas

Indústrias de produção leve e médiaRodoviário

Commodities agrícolas

Indústria pesada

Indústrias extrativasFerroviário

Natureza da composição do tráfego

Situação de emergência, não rotineira

Nenhuma commodity específicaAéreo

Mistura semi-fluída de carvão

PetróleoDutoviário

Alguns produtos agrícolas

Cimento

Produtos químicos

Commodities de mineração e commodities básicas a granelAquaviário

Distribuição entre atacadistas e varejistas

Indústrias de produção leve e médiaRodoviário

Commodities agrícolas

Indústria pesada

Indústrias extrativasFerroviário

Natureza da composição do tráfego

Custo fixo baixo (aeronaves, manuseio e sistemas de 
carga). Alto custo variável (combustível, mão de obra, 
manutenção etc).

Aéreo

Custo fixo mais elevado (direitos de acesso, construção, 
requisitos para controle de estações e capacidade de 
bombeamento). Custo variável mais baixo (custo de mão 
de obra sem grande expressão).

Dutoviário

Custo fixo médio (navios e equipamentos). Custo variável 
baixo (capacidade para transportar grande tonelagem).

Aquaviário

Custo fixo baixo (rodovias construídas e mantidas com 
fundos públicos). Custo variável médio (combustível, 
manutenção, etc).

Rodoviário

Alto custo fixo em equipamentos, terminais, vias férreas 
etc. Custo variável baixo.

Ferroviário

Características da estrutura de custos

Custo fixo baixo (aeronaves, manuseio e sistemas de 
carga). Alto custo variável (combustível, mão de obra, 
manutenção etc).

Aéreo

Custo fixo mais elevado (direitos de acesso, construção, 
requisitos para controle de estações e capacidade de 
bombeamento). Custo variável mais baixo (custo de mão 
de obra sem grande expressão).

Dutoviário

Custo fixo médio (navios e equipamentos). Custo variável 
baixo (capacidade para transportar grande tonelagem).

Aquaviário

Custo fixo baixo (rodovias construídas e mantidas com 
fundos públicos). Custo variável médio (combustível, 
manutenção, etc).

Rodoviário

Alto custo fixo em equipamentos, terminais, vias férreas 
etc. Custo variável baixo.

Ferroviário

Características da estrutura de custos
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Tabela 2.5 Classificação das características operacionais relativas por modal nos EUA (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) A menor pontuação indica melhor classificação. 

Fonte: BOWERSOX e CLOSS (2001).  
 
Como mostra a Tabela 2.5, a preferência pelo transporte rodoviário é, em parte, 

explicada por sua classificação de destaque em todas as cinco características. 

Transportadoras rodoviárias que têm processos de classe mundial ocupam o 

primeiro ou o segundo lugar em todas as categorias, exceto no item capacidade. 

Apesar dos progressos substanciais da capacidade do transporte rodoviário em 

decorrência da eliminação de restrições de tamanho e peso das cargas 

interestaduais e da aprovação do uso de carretas articuladas nos EUA, não é 

realista assumir que a capacidade do transporte rodoviário ultrapasse a capacidade 

do transporte ferroviário e aquaviário. 

2.2.1.2. Decisões sobre Propriedade da Frota 

Segundo Figueiredo, Fleury e Wanke (2003), a decisão sobre ter frota própria ou 

utilizar terceiros é a segunda mais importante decisão estratégica no transporte. O 

processo decisório deve considerar, além do custo e da qualidade do serviço, a 

rentabilidade financeira das alternativas. A grande ênfase dada atualmente pelas 

empresas, principalmente as de grande porte, na rentabilidade sobre os 

investimentos dos acionistas tem sido um dos principais fatores que influenciam as 

empresas na direção de utilizar terceiros em suas operações de transporte, 

reduzindo rapidamente os investimentos em ativos dedicados à atividade (frota e 

infra-estrutura). 

Uma série de características da operação e do setor, também contribui para o 

processo decisório de propriedade da frota. Dentre elas se destacam: o tamanho da 
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operação, a competência gerencial interna, a competência e competitividade do 

setor, a existência de carga de retorno e os modais a serem utilizados. 

Quanto maior o tamanho da operação de transporte, maior a possibilidade de que a 

utilização de frota própria seja mais atraente do que a utilização de terceiros. Em 

primeiro lugar porque a atividade de transporte apresenta enormes economias de 

escala. Quanto maior for a operação, maiores serão as oportunidades de redução de 

custos. Segundo, porque as operações de transporte estão ficando cada vez mais 

sofisticadas em termos de tecnologia e gestão. Ser pequeno significa ter pouca 

capacidade de manter equipes especializadas e de fazer investimentos contínuos 

em tecnologia e, em especial, tecnologias de informação. 

O crescente desafio envolvido na atividade de transporte faz com que a capacitação 

interna para planejar, operar e controlar seja cada dia mais decisiva para o 

desempenho da operação. De nada adianta ser grande e ter recursos se a 

organização não possui a capacitação interna para gerir de forma eficiente sua 

operação de transporte e não está preparada para desenvolvê-la internamente. Por 

outro lado, é bom lembrar que a capacitação é uma medida relativa e que necessita 

ser confrontada com as opções externas à organização, ou seja, a competência do 

setor de transporte na região onde opera a empresa contratante. Existem situações 

em que uma empresa deseja terceiri zar sua operação de transporte, mas fica 

impossibilitada de fazê-lo, pois tem dificuldades de encontrar um prestador de 

serviços capaz de atendê-la ao custo e com a qualidade de serviços já alcançados 

internamente. Ou seja, quanto maior for a competência interna e menor for o 

desenvolvimento do setor numa determinada região, menor será a chance de 

encontrar um prestador de serviço capaz de substituir a operação interna com 

vantagens de custo e qualidade. 

Uma das melhores alternativas para redução do custo de transporte é a captação de 

cargas de retorno. Em princípio, empresas prestadoras de serviços de transporte 

têm maiores chances de captar cargas de retorno do que uma empresa cujo negócio 

não seja a prestação de serviços de transporte. Isso porque uma empresa 

especializada possui inúmeros clientes espalhados geograficamente, o que aumenta  

as chances de combinação de fretes de ida e volta. No entanto, nos casos de 

embarcadores de grande porte, com ampla atuação territorial, a combinação de 
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cargas de ida e volta pode tornar-se viável, dispensando a necessidade de um 

terceiro. Além disso, é possível que um embarcador busque uma outra empresa com 

fluxos invertidos de transporte, a fim de estabelecer uma parceria que permita o uso 

dos mesmos ativos de transporte, via coordenação de embarque, maximizando a 

utilização de cargas no retorno. 

O modal utilizado também influencia a decisão de propriedade da frota. Quanto mais 

intensivo em capital for o modal, como, por exemplo, ferrovia ou dutovia, maior a 

possibilidade de utilização de um terceiro. Modais intensivos em capital dependem 

de escala para serem eficientes, tornando inviável, na maioria das vezes, a um 

embarcador operar tais modais. Já o caso de veículos rodoviários existe grande 

flexibilidade de volume, o que aumenta a atratividade da frota própria. 

2.2.1.3. Seleção e Negociação com Transportadores 

Figueiredo, Fleury e Wanke (2003) enumeram sete principais critérios para seleção 

de transportadores: confiabilidade, preço, flexibilidade operacional, flexibilidade 

comercial, saúde financeira, qualidade do pessoal operacional e informações de 

desempenho. 

O primeiro e, normalmente, o mais importante critério para seleção de um prestador 

de serviços de transporte tende a ser confiabilidade, ou seja, a capacidade de 

cumprir aquilo que foi combinado, como, por exemplo, prazos de entrega e coleta, 

disponibilidade de veículos, segurança, preço, informações. Surpresa desagradável 

é tudo que um embarcador quer evitar. Em um ambiente just in time, desvios no 

planejado podem resultar em impactos substanciais na operação do destinatário. 

Portanto, ter certeza de que o planejado vai ser cumprido é um critério fundamental 

na hora de selecionar um transporte. 

O preço, como não poderia deixar de ser, tende a ser o segundo critério mais 

importante. De fato, enquanto a confiabilidade tende a ser um critério qualificador, ou 

seja, é uma condição mínima necessária para um transportador ser pré-selecionado, 

o preço tende a ser um critério classificador. É importante lembrar, no entanto, que 

freqüentemente os critérios de desempenho são tão críticos, como no caso de 

produtos perigosos ou de altíssimo valor agregado, que as questões de segurança 

pesam mais do que simplesmente o preço do frete. 
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Flexibilidade, tanto comercial quanto operacional, tem-se tornado um critério cada 

vez mais importante no processo de seleção de transportadores. Em um ambiente  

turbulento, em que a segmentação de clientes e mercados é cada vez mais utilizada, 

e a inovação é constante, ter flexibilidade para adaptar a operação e renegociar 

preços e contratos é uma necessidade básica da maioria dos embarcadores. 

Questões como local e horários de entrega, tipos de veículo e embalagem, níveis de 

serviço são algumas das dimensões importantes de flexibilidade valorizadas pelos 

embarcadores. 

A saúde financeira do prestador de serviço é outro critério crescentemente utilizado 

na hora de selecionar uma transportadora. A forte tendência, por parte dos 

embarcadores, de reduzir o número de transportadoras utilizadas, assim como de 

estabelecer um relacionamento cooperativo de longo prazo, faz com que a saúde 

financeira do fornecedor de serviços cresça de importância. Não existe nada pior do 

que investir tempo e recursos no desenvolvimento de um relacionamento sob 

medida, para descobrir mais adiante que o parceiro não terá condições de atender 

as necessidades do embarcador, seja em termos de capacidade de transporte ou de 

modernização tecnológica e gerencial. 

Com a crescente sofisticação das operações de transporte, tanto do ponto de vista 

tecnológico, quanto do ponto de vista de serviços, a qualidade do pessoal 

operacional passou a ter importância fundamental no desempenho dos 

transportadores. A qualidade do pessoal refere-se à educação formal, à capacitação 

técnica e à habilidade comportamental. Portanto, ao selecionar uma transportadora, 

torna-se cada vez mais necessário conhecer e analisar o perfil profissional do 

pessoal operacional. 

O monitoramento contínuo das operações é uma das principais características das 

empresas que possuem processos logísticos de elevado desempenho. Ao contratar 

serviços de transporte, as empresas correm o risco de perder contato com o seu 

desempenho de campo. Para garantir que isso não aconteça, torna-se necessário 

selecionar um prestador de serviços com capacidade de medir desempenho e 

disponibilizar as informações para a empresa contratante. Relatórios típicos que 

podem ser disponibilizados são, por exemplo, o percentual de entregas efetuadas 

em até 24, 48 ou 72 horas para cada classe de cliente, cidade ou região. É 
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importante também a identificação dos problemas ocorridos durante a operação de 

entrega e suas causas, procurando eliminá-las e evitando-se novas ocorrências no 

futuro. 

O processo de negociação deve ser visto como uma tarefa contínua e estruturada, 

cujo objetivo é o aprimoramento permanente voltado para a redução de custos e a 

melhoria da qualidade dos serviços. Para tanto, tornar-se necessário desenvolver 

um relacionamento cooperativo, com base na confiança e no intercâmbio sistemático 

de informações. Um instrumento básico para o processo de cooperação é a planilha 

de custos. Grande parte dos itens de custos, tanto fixos, quanto os variáveis, pode 

ser alterada ou controlada através de um planejamento adequado. Por exemplo, a 

escolha do veículo tem influência direta sobre os gastos com combustível, 

manutenção, depreciação, capital e seguros. A utilização de veículos mais potentes 

e mais caros acaba jogando para cima os custos de transporte desnecessariamente. 

Dados o tipo de carga, os volumes típicos dos pedidos e as rotas a serem cobertas, 

torna-se possível escolher o veículo mais adequado à operação e que gere o menor 

custo de transporte. O número de horas que o veículo irá rodar por dia também tem 

impacto direto no custo por tonelada por quilômetro transportado. Quanto maior o 

número de horas rodadas, menor o custo médio por tonelada por quilômetro. Um 

planejamento conjunto entre embarcador, destinatário e transportador permite a 

maximização das horas trabalhadas por mês ou por ano. 

Outro fator que influência diretamente o custo unitário do transporte é o tempo gasto 

com as atividades de carregamento e descarregamento. Mais uma vez, o 

planejamento conjunto, envolvendo o embarcador, o destinatário e a transportadora, 

permite adequar as tarefas de embarque e desembarque, reduzindo o tempo parado 

e, portanto, o custo unitário do transporte. 

2.2.1.4. Política de Consolidação de Cargas 

A consolidação de cargas, ou seja, a maximização dos volumes transportados nas 

viagens, utilizando os maiores veículos possíveis, a plena capacidade, é um dos 

principais mecanismos para reduzir os custos de transporte , segundo Figueiredo, 

Fleury e Wanke (2003). A estratégia mais simples para consolidar cargas é a 

postergação dos embarques para determinada rota, até que haja carga suficiente 
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para atingir a capacidade máxima do veículo utilizado. No entanto, a técnica de 

postergar afeta negativamente o serviço ao cliente quanto à consistência dos prazos 

de entrega. Os adiamentos ocasionam irregularidades nas saídas, tornando 

bastante incertos os prazos de entrega. 

Porém, a maneira mais adequada de implementar a consolidação é através da 

montagem de uma rede de instalações envolvendo terminais de cross docking ou de 

transbordo, em que através da coordenação entre veículos de grande porte, para 

transferências entre terminais, e veículos de pequeno porte, para coleta e entrega, 

torna-se possível realizar consolidações, sem prejudicar a qualidade de serviços 

medida pelos prazos de entrega e pela consistência. 

2.2.2. Fatores de Desempenho e Custos 

Com a finalidade de identificar os fatores relevantes que afetam o desempenho e os 

custos da atividade de transporte no ciclo logístico, são apresentadas duas 

configurações básicas de distribuição física de produtos, conforme definição de 

Novaes (2004): 

a) Distribuição “um para um”, ou de transferência, em que o veículo é totalmente 

carregado (lotação completa) em um depósito da fábrica ou centro de 

distribuição (CD) do varejista e transporta a carga para outro ponto de 

destino, podendo ser um CD, uma loja, uma fábrica, ou outra instalação 

qualquer. 

b) Distribuição “um para muitos”, ou compartilhada, em que o veículo é 

carregado no depósito da fábrica ou no CD do varejista com mercadorias 

destinadas a diversas lojas ou clientes, e executa um roteiro predeterminado 

de entregas. 

2.2.2.1. Distribuição “um para um” 

Na distribuição “um para um”, o carregamento do veículo é realizado de forma a lotá-

lo completamente. Ao carregar o veículo, a carga é acomodada nos espaços 

disponíveis, visando o melhor aproveitamento possível de sua capacidade. Este 

aspecto é muito importante, pois na distribuição “um para muitos”, não se consegue, 
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com freqüência, um bom aproveitamento do espaço dentro do veículo. Isso porque é 

necessário carregá-lo na ordem inversa das entregas, o que impede a otimização do 

arranjo da carga no veículo. Na linguagem do pessoal de transporte, o tipo de 

distribuição “um para um” é denominado transferência de produtos. 

Segundo Novaes (2004), o desempenho da distribuição “um para um” ou 

transferência de produtos, é influenciada por 14 fatores, sob o ponto de vista 

logístico: distância entre o ponto de origem e o ponto de destino, velocidade 

operacional, tempo de carga e descarga, tempo porta a porta, quantidade ou volume 

do carregamento (medida em toneladas, metros cúbicos, paletes, etc.), 

disponibilidade de carga de retorno, densidade da carga, dimensões e morfologia 

das unidades transportadas, valor unitário, acondicionamento (carga solta, 

paletizada, a granel, etc), grau de fragilidade, grau de periculosidade, 

compatibilidade entre produtos de natureza diversa e custo total. 

A distância é um elemento com grande influência sobre o transporte de 

transferência, pois ela condiciona a seleção do tipo de veículo, o dimensionamento 

da frota, o custo, e o frete a ser cobrado. 

A velocidade operacional é a velocidade média entre os pontos de origem e destino, 

descontando os tempos nos terminais, ou seja, retirando os tempos de carga e 

descarga, tempos de espera para a carga ser recebida pelo cliente, etc. Nas viagens 

intermunicipais, a velocidade operacional é fortemente condicionada pelas 

características das estradas. As condições de má conservação das rodovias, 

observadas no país, reduzem bastante a velocidade operacional dos veículos, 

prejudicando sua produção, ou seja, reduzindo a taxa de toneladas-quilômetro por 

ano, e acarretando o aumento nos custos operacionais. 

Entende-se por tempo de carga e descarga o tempo total despendido na pesagem, 

conferência, emissão de documentos, bem como nas operações de embarque e 

desembarque propriamente ditas. O tempo de carga e descarga afeta bastante as 

características operacionais e econômicas da distribuição “um para um”, 

principalmente para distâncias relativamente curtas. Por exemplo, em um percurso 

de 100 km, ida e volta, com velocidade média na estrada de 40 km/h, uma redução 

de 16 horas para 12 horas no tempo total de carga e descarga resulta em um 
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aumento de 27,6% na quilometragem mensal realizada por um veículo. Já em um 

percurso de 3.000 km, ida e volta, a mesma redução no tempo total de carga e 

descarga resulta em um aumento de apenas 4,6% na quilometragem mensal 

realizada pelo veículo, conforme cálculo realizado por Valente, Passaglia e Novaes 

(1997). 

Uma maneira de reduzir substancialmente o tempo de carga e descarga é utilizar 

formas de adequadas de acondicionamento da mercadoria, principalmente sua 

unitização que, no transporte doméstico, é feita normalmente com o palete. Uma 

carreta, por exemplo, é descarregada manualmente em aproximadamente 3 horas, 

utilizando-se quatro funcionários. A mesma carreta pode ser descarregada em 25 

minutos com auxílio de uma empilhadeira e seu operador, caso a carga esteja 

acondicionada em paletes. 

O tempo porta a porta é um dos fatores mais importantes para o usuário do serviço 

de transporte. De nada adianta uma empresa de transporte aéreo oferecer os jatos 

mais velozes para transferir produtos de um ponto a outro, se a mercadoria sofrer 

retenções e atrasos excessivos no solo. No caso do transporte marítimo de 

cabotagem, foi o tempo de porta a porta que acabou reduzindo quase a zero o 

transporte de produtos manufaturados ao longo da costa brasileira. Os tempos 

gastos nos portos, ao longo da costa, aumentam muito o tempo porta a porta, 

tornando a modalidade pouco utilizável por produtos de valor unitário mais elevado. 

Além do tempo porta a porta médio, é importante considerar também sua 

variabilidade. Uma transportadora que apresente tempos médios baixos e, no 

entanto, alta variabilidade de tempo, oferece um indesejável nível de serviço, visto 

que tal variação pode ocasionar aumentos expressivos nos custos devido ao 

excesso ou falta de estoque. 

A quantidade transportada é outro fator de grande importância na distribuição física 

de produtos. Quando os volumes transportados são elevados, a empresa pode optar 

por um serviço próprio de distribuição, operando com frota própria ou terceirizada, 

mas planejado e operado de acordo com suas especificações. Quando os volumes 

não comportam uma operação especialmente implementada para tal, a empresa se 

vê obrigada a utilizar o serviço de transportadores autônomos ou de empresas 
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transportadoras, compartilhando com outros clientes o uso do veículo e terminais. 

Assim, o controle do nível de serviço é obviamente mais difícil, visto que as 

transportadoras são obrigadas a atender clientes diversos, com diferentes tipos de 

carga e diferentes prioridades. 

Outro aspecto importante a considerar é a variação sazonal do volume transportado. 

Em alguns casos, em que a demanda por um certo tipo de produto aumenta 

apreciavelmente em certas épocas do ano, a oferta de transporte muitas vezes se 

reduz de tal forma que a empresa se vê obrigada a buscar os serviços de 

transportadoras menos qualificadas, com níveis de desempenho abaixo do 

desejado. 

A não existência de carga de retorno, que possa garantir frete à transportadora 

quando o veículo volta ao ponto inicial, pode alterar o nível de serviço oferecido ao 

cliente. Isso porque, num ambiente de grande concorrência, o transportador 

autônomo, como também a empresa transportadora em alguns casos, pode negociar 

o frete admitindo que haja carga de retorno, de forma a cobrir parte de seus custos. 

Quando não consegue frete de retorno satisfatório, o transportador pode lançar mão 

de expedientes tais como lotar o veículo com carga excedente, reter os lotes 

despachados no seu depósito para esperar carga de retorno, subcontratar o 

transporte com autônomos que oferecem preços mais baixos, mas operam com 

veículos velhos e inadequados, etc. Assim, mesmo não sendo responsabilidade do 

embarcador a questão da carga de retorno, sua disponibilidade ou não pode afetar 

sensivelmente o nível de serviço logístico resultante. 

A densidade da carga afeta a escolha do tipo de veículo adequado ao serviço e, por 

conseqüência, o custo de transporte. Mercadorias de baixa densidade acabam 

lotando o veículo por volume, e não por peso. Em alguns casos, em que a 

densidade média é muito baixa, é comum a escolha de carrocerias (baús) especiais, 

com maior volume. 

As dimensões e a morfologia da carga também afetam seu transporte. Há casos de 

mercadorias com dimensões muito diversas, como, por exemplo, tubos e sofás 

longos. As formas de carga também afetam seu arranjo, o manuseio e o transporte. 
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É o caso dos sofás, que apresentam formas diversas, dificultando a estivagem dos 

mesmos dentro do veículo e as operações de carga e descarga. 

O valor unitário da carga pode implicar no uso de veículos especiais e na 

implantação de sistemas de segurança e de monitoramento adequados, usualmente 

caros. Por exemplo, o transporte de remédios e aparelhos eletrônicos, entre outros, 

são submetidos a uma freqüente onda de assaltos, obrigando a instalação de 

sistemas de rastreamento nos veículos e o envolvimento de equipes de segurança 

permanentes. Mesmo nos casos menos sensíveis, em decorrência da 

responsabilidade em relação à carga sob sua custódia, muitas vezes as 

transportadoras cobram um adicional ad valorem sobre o frete básico, que é uma 

taxa proporcional ao valor da carga. 

O grau de fragilidade da carga tem influência nos cuidados necessários no processo 

de embalagem do produto, no seu manuseio e no transporte. Um veículo de molas 

muito duras pode levar a perdas excessivas no transporte de ovos, por exemplo. O 

uso de paletes pode ficar limitado, se o produto não permitir o seu empilhamento de 

forma a aproveitar todo o espaço do veículo. O grau de fragilidade da carga 

condiciona o número máximo de camadas empilhadas de paletes no depósito ou 

CD. Assim, as formas de acondicionamento e de transporte de um produto estão 

diretamente associadas ao grau de fragilidade do mesmo. 

O grau de periculosidade da carga tem implicações severas na distribuição de 

produtos, principalmente nos países mais desenvolvidos. Por exemplo, a distribuição 

de gasolina na Europa exige veículos bastante sofisticados, com reciclagem de 

vapores (para evitar que sejam lançados na atmosfera), controle de vazamentos, 

válvulas de segurança, etc. A preocupação com o meio ambiente e com a segurança 

acabará chegando ao Brasil, ocasionados por pressões da sociedade. 

Outro aspecto ligado à distribuição de produtos perigosos é a escolha de rotas de 

mínimo risco. Estradas secundárias, embora apresentem menores volumes de 

tráfego, muitas vezes passam dentro, ou perto, de núcleos urbanos. Nesses casos, 

qualquer acidente mais grave pode colocar em risco vidas humanas ou destruir 

edificações. Ao percorrer rodovias de alto desempenho, quase sempre com traçados 

distante de núcleos urbanos, tais riscos podem ser substancialmente reduzidos. No 
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entanto, o risco de acidente pode aumentar em função da elevação do volume de 

tráfego e da velocidade. Além de produtos derivados do petróleo, há ainda uma 

ampla gama de produtos que requer cuidados especiais na sua distribuição, tais 

como tintas, fósforo, e outros. 

Conforme observa Novaes (2004), a distribuição de produtos “um para um” 

apresenta fortes economias de escala. Os valores do custo fixo e do custo variável 

têm grande influência do tipo de veículo. Considerando apenas a economia de 

escala do transporte, a tendência seria a utilização, se possível, de veículos de 

maior capacidade de carga. No entanto, como vimos na subseção 2.1.2 e figura 2.4, 

existe um trade-off entre o custo de transporte e o custo de estoque no remetente, 

destinatário e em trânsito, o que com certeza levará a uma solução intermediária 

para o porte do caminhão, que viabilize o custo total mínimo. 

As transportadoras brasileiras usualmente estabelecem o frete tomando como base 

a distância, o tipo de carga e a quantidade transportada. Assim, se o frete for 

calculado com base em um veículo de maior capacidade e o embarcador despachar 

pequenos lotes, a transportadora consolidará a carga em seu depósito, lançando 

mão de mercadorias de outros clientes. No entanto, em parcerias com entregas com 

prazos rígidos, tipo just in time ou cross docking, por exemplo, a utilização de 

veículos menores, com atendimento exclusivo, será a solução mais adequada. 

Portanto, a forma correta de cálculo dos custos deve considerar o custo total 

envolvendo transporte e estoque. 

2.2.2.2. Distribuição “um para muitos” 

Na distribuição “um para muitos”, o veículo é carregado no depósito da fábrica ou no 

CD do varejista com mercadorias destinadas a diversas lojas ou clientes, e executa 

um roteiro de entrega predeterminado. A situação típica é representada por um 

veículo que parte do depósito carregado e percorre uma determinada distância até o 

bolsão ou zona de entrega. Dentro do bolsão, o veículo realiza várias visitas a 

diversos clientes, efetuando entregas ou coletas. Terminando o serviço, volta ao 

depósito, percorrendo novamente  a distância inicial. 

O desempenho da distribuição “um para muitos” é influenciado por 15 fatores: 

mapeamento de zonas ou bolsões de entrega, distância entre o CD e o bolsão de 
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entrega, velocidades operacionais médias (no percurso entre o CD e o bolsão e 

dentro do bolsão), tempo de parada em cada cliente, tempo de ciclo para completar 

o roteiro e voltar ao CD, freqüência de visitas às lojas ou aos clientes, quantidade de 

mercadoria a ser entregue ou coletada em cada loja ou cliente do roteiro, densidade 

da carga, dimensões e morfologia das unidades transportadas, valor unitário, 

acondicionamento, grau de fragilidade, grau de periculosidade, compatibilidade entre 

produtos de natureza diversa e custo total. 

Na distribuição “um para muitos”, a escolha do veículo é apontada por Novaes 

(2004) como um dos pontos críticos do processo e depende de vários fatores, 

destacando-se os seguintes: distância do bolsão ao CD, densidade de visitas dentro 

do bolsão, tempo médio de parada em cada cliente visitado, quantidade média de 

mercadorias entregues ou coletadas em cada visita e velocidade média de percurso. 

Por outro lado, dependendo dos fatores condicionantes e das características do 

veículo, o roteiro de distribuição num determinado bolsão pode ficar limitado pela 

capacidade do veículo, ou pelo tempo disponível dentro da jornada de trabalho da 

equipe do veículo. 

A situação ideal é o equilíbrio entre os dois fatores. Isto é, o veículo plenamente 

utilizado em sua capacidade e, ao mesmo tempo, operando durante todas as horas 

úteis do dia. Mas, usualmente a solução ideal não é possível, devendo-se buscar 

uma configuração que se aproxime ao máximo dela. Em outras palavras, o que se 

está buscando é a solução que, atendendo às necessidades dos clientes, apresente 

o menor custo possível. 

Novaes (2004) observa que na prática e em geral, a restrição de tempo disponível 

dentro da jornada de trabalho da equipe do veículo é mais severa do que a restrição 

de capacidade do veículo, forçando à escolha de veículos menores para a 

realização da distribuição. 

A análise do processo de distribuição “um para muitos” é complexa devido à 

natureza aleatória das variáveis. Por exemplo, o tempo de percurso entre o CD e o 

bolsão de entrega não é determinístico e varia diariamente em função das condições 

de tráfego, da meteorologia, do motorista e de outros fatores imprevisíveis. Os 

tempos de parada nos pontos de entrega também variam, pois dependem 
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basicamente da rapidez no recebimento, do tamanho do lote e das condições de 

estacionamento na porta do cliente. A quantidade de mercadoria entregue a cada 

cliente, por sua vez, flutua com os pedidos, podendo variar de cliente para cliente, 

oscilando no tempo e também em função das variações sazonais da demanda. 

Por fim, Novaes (2004) destaca que outro aspecto que dificulta o dimensionamento 

de uma rede de distribuição “um para muitos” é a variabilidade das condições ao 

longo da região servida. A distribuição dos clientes sobre a região e as restrições 

geográficas (vias expressas, rios, lagos, morros escarpados, etc) não são uniformes, 

resultando em bolsões que apresentam áreas bastante variáveis. 
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3. Panorama Brasileiro: Cadeia de Abastecimento, Logística e Transporte 

Com a abertura da economia e a globalização, as empresas brasileiras passaram a 

buscar novos referenciais para sua atuação em logística e cadeia de abastecimento. 

No entanto, os passos ainda são muito tímidos, à mercê de uma série de fatores. 

3.1. Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento e da Logística 

Segundo Novaes (2004), muitas empresas trabalham ainda na fase elementar da 

logística, isto é, controlam seus fluxos logísticos através de estoques e coordenam 

isoladamente seus diversos setores. Outras operam num patamar um pouco mais 

evoluído, buscando melhor articulação com seus fornecedores e adotando um 

planejamento mais integrado de suas operações. Algumas delas já estão 

interligadas via EDI, de forma a possibilitar maior flexibilidade na entrega dos 

componentes ou produtos acabados. Na fase mais avançada, em que se observa a 

integração estratégica otimizada entre os participantes da cadeia de abastecimento, 

notam-se movimentos, como o Efficient Consumer Response (ECR), mas com 

resultados ainda incipientes. 

Uma das limitações observadas nas empresas brasileiras, quanto às possibilidades 

de evolução em termos de gerenciamento da cadeia de abastecimento , é sua 

estrutura organizacional. A clássica divisão da empresa em setores girando em torno 

de atividades afins (manufatura, finanças, vendas, marketing, transporte e 

armazenagem) não permite o tratamento sistêmico e por processo das operações 

logísticas. 

Muitas vezes, as empresas nacionais, em lugar de se reestruturarem de forma 

adequada para enfrentar os novos desafios logísticos, simplesmente lançam mão de 

pseudo-soluções, com resultados parciais e incompletos, quando não 

contraproducentes. Por exemplo, não é incomum ver diretores de empresas 

comprarem softwares de roteirização de veículos, achando que, somente com isso, 

vão resolver os problemas logísticos da firma. 

Um outro aspecto que de certa forma dificulta os avanços das empresas na direção 

da modernização de suas funções, fruto de longos períodos de inflação elevada e de 

dificuldades econômicas, é a concentração de esforços nas funções puramente 
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financeiras. Numa época não muito distante, com taxas de inflação muito além do 

razoável e mercado recessivo, os executivos de maior capacitação e criatividade 

gastavam uma parte expressiva de seu tempo em malabarismos financeiros, 

tentando manter suas empresas à tona e deixando de aplicar maiores esforços no 

aprimoramento de seus negócios. O aprimoramento, embora não exigindo grandes 

inversões no caso da logística, requer, ainda assim, algum investimento em pessoal, 

equipamentos, atualização dos recursos de informática, entre outros. 

No que se refere à informática e ao tratamento da informação, os problemas 

encontrados são bastante sérios. Muitas empresas vêm investindo paulatinamente 

em informática ao longo do tempo e hoje possuem um número razoável de sistemas 

autônomos que não conversam entre si, e que são utilizados nas atividades 

rotineiras de operação e de controle. No tratamento da moderna logística e do SCM, 

é vital o acompanhamento das operações real time ao longo da cadeia de 

abastecimento . Assim, os sistemas computadorizados precisam operar de forma 

integrada. Hoje, a utilização crescente de sistemas ERP tem facilitado a integração, 

o que favorece a introdução das modernas técnicas logísticas nas grandes 

empresas. 

Outra questão bastante presente nas relações entre empresas que atuam numa 

mesma cadeia de abastecimento é a dificuldade de se estabelecer entrosamento 

mais profundo entre elas, com acordos reais de parceria. Muita desconfiança impera 

nas relações e retardam os avanços. Pior do que isso há muitos casos de 

transferência de ineficiência de um parceiro mais forte para outro mais fraco. È 

importante frisar que a realização de parcerias com resultados efetivos só pode dar 

certo quando as relações entre as empresas participantes forem apoiadas em mútua 

confiança e em ações profissionais permanentes. 

As operações logísticas são usualmente complexas e para que as relações entre os 

agentes da cadeia de abastecimento  desenrolem-se adequadamente, é preciso 

dispor de uma estrutura de custos adequada. Por exemplo, um fornecedor que 

entenda que a recepção de seus  produtos no centro de distribuição do varejista é 

feita de forma excessivamente lenta, deveria apresentar dados concretos sobre os 

impactos nos custos e na redução de eficiência em seu processo de distribuição. 

Para isso, deve dispor de uma metodologia de custeio que possa evidenciar as 
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principais relações de causa e efeito em suas operações, através, por exemplo, do 

custeio ABC (Activity-Based Costing). Só a boa vontade entre as partes, sem que 

haja transparência nas informações e consistência dos dados, não vai ajudar muito 

nos entendimentos. 

3.2. Participação Econômica da Logística 

A logística no Brasil vem constituindo-se em um negócio de grandes proporções que 

evoluiu rapidamente nos últimos anos. Figueiredo, Fleury e Wanke (2003) 

apresentaram os resultados da pesquisa realizada pelo Centro de Estudos em 

Logística do Coppead – UFRJ em 2003, indicando que em seu conjunto as 500 

maiores empresas industriais brasileiras gastaram cerca de R$ 39 bilhões por ano 

com suas operações logísticas, o que equivale, na média, a 7% de seu faturamento. 

No país como um todo, os autores estimaram que os gastos com logística atingiram 

o montante de R$ 160 bilhões por ano. 

A importância do custo logístico em relação ao faturamento varia de forma 

significativa de empresa para empresa, de setor para setor, e de segmento industrial 

para segmento industrial. No caso das grandes empresas industriais brasileiras, o 

custo logístico total, computado por segmento industrial, varia de 4,7% no caso dos 

produtores de insumos industriais e produtos intermediários, a 7,7% no caso dos 

fabricantes de bens de consumo não duráveis, ou seja, uma variação de 64% entre 

os extremos (Tabela 3.1), Comparados com a margem de lucro médio das 

companhias, os custos logísticos chegam em muitos casos a superá-la. 

Tabela 3.1 Custo logístico total em relação ao faturamento por segmento industrial 
 

 

 

 

 
Fonte: FIGUEIREDO, FLEURY e WANKE, 2003. 
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Características diversas concorrem para explicar a diferença no quociente médio 

entre o custo logístico total e o faturamento em diferentes segmentos da economia. 

Entre os fatores, são citados: custo do produto, peso ou volume do produto, 

obsolescência e perecibilidade do produto, variabilidade da demanda ou das vendas, 

tempo de entrega exigido pelos clientes, tecnologia do processo de produção, tempo 

de resposta das operações, adoção de iniciativas gerenciais (ECR, VMI, etc), 

adoção de tecnologia de informação e contratação de prestadores de serviço 

logístico. 

Dentre as atividades logísticas, aquela que consome a maior parte dos recursos é o 

transporte. Também a atividade de transporte apresenta os custos mais visíveis, por 

ser quase totalmente terceirizada pelas empresas. No caso dos custos associados a 

outros componentes logísticos, como a armazenagem e o gerenciamento de 

estoques, nem sempre são considerados alguns custos menos visíveis ou que não 

representam desembolsos diretos, como os custos de oportunidade e a depreciação. 

A diferença dos custos logísticos entre as operações deve ser, portanto, avaliada 

com cuidado em virtude das eventuais variações na forma de apuração de custos de 

empresa para empresa. 

Nas grandes empresas industriais brasileiras, os gastos com transporte  

correspondem, em média, a 64% do custo logístico total (os valores para alguns 

setores são apresentados na Tabela 3.2). A segunda maior fonte de despesas está 

relacionada com as atividades de armazenagem, que corresponde a 21% do total. 

As demais atividades são responsáveis pelos 15% restantes dos custos logísticos. 

Tabela 3.2 Participação do custo de transporte no custo logístico total 
 

 

 

 
Fonte: FIGUEIREDO, FLEURY e WANKE, 2003. 
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3.3. Transporte de Cargas 

Segundo Figueiredo, Fleury e Wanke (2003), o sistema brasileiro de transporte de 

cargas apresenta um conjunto de problemas estruturais que distorce nossa matriz de 

transporte e contribui para o comprometimento da qualidade dos serviços, da saúde 

financeira dos operadores e, principalmente, do desenvolvimento econômico e social 

do país. 

Na origem dos problemas estruturais, estão as questões de priorização de 

investimentos governamentais, regulamentação, fiscalização e custo do capital, que 

levaram o país a uma dependência exagerada do modal rodoviário e, como 

conseqüência, a baixos índices de produtividade, elevado nível de insegurança nas 

estradas, baixa eficiência energética e altos níveis de poluição ambiental. Tudo isso 

vem ocorrendo ao mesmo tempo em que o transporte aumenta sua importância na 

economia brasileira. 

A atividade de transporte vem aumentando sua participação no PIB e cresceu de 

3,7% para 4,3% entre 1985 e 1999. Em 30 anos, entre 1970 e 2000, o setor de 

transporte cresceu cerca de 400%, enquanto o crescimento do PIB foi de 250%. O 

crescimento observado foi fortemente influenciado pela desconcentração geográfica 

da economia brasileira nas últimas décadas, na direção das regiões Centro-oeste, 

Norte e Nordeste. 

Infelizmente, a trajetória de rápido crescimento das atividades de transporte não foi 

acompanhada pelos investimentos necessários à manutenção e expansão da infra-

estrutura correspondente. Pelo contrário, o que se observou foi a redução dos 

investimentos como percentual do PIB. Entre 1975 e 2002, os investimentos em 

infra-estrutura de transporte caíram de um patamar de 1,8% para 0,2% do PIB. 

Como conseqüência, o Brasil possui hoje uma oferta de infra-estrutura de transporte 

insuficiente para suas necessidades, e bem inferior à de países de dimensões 

territoriais similares. Utilizando como medida de oferta a densidade das malhas de 

transporte, ou seja, quilômetros de vias por quilômetros quadrados de área territorial, 

verifica-se que o índice brasileiro de 26,4 é bastante inferior ao da China com 38,3, 

ao do México com 57,2, e ao dos EUA com 447. Ou seja, a disponibilidade de infra-
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estrutura de transporte no Brasil equivale a 69% do encontrado na China, 46% do 

México e 6% dos EUA. 

Outra conseqüência preocupante da escassez de investimento é o estado de 

conservação das vias. No caso das rodovias, cerca de 78% das estradas encontram-

se em condições inadequadas de tráfego. Nas ferrovias, a má conservação das vias 

se reflete nas baixas ve locidades médias praticadas. No caso dos portos, os baixos 

investimentos resultam em baixa produtividade na movimentação das cargas. 

Embora seja observada a melhoria de desempenho em alguns portos do país nos 

últimos anos, a média brasileira de movimentação de contêineres por hora, por 

exemplo, está ainda abaixo do padrão internacional. 

3.4. Predominância do Transporte Rodoviário 

De todos os problemas que afetam o transporte de cargas no Brasil, o mais 

preocupante é certamente a distorção da matriz de transporte. Enquanto países de 

grandes dimensões territoriais, como EUA, Canadá, China e Rússia, utilizam 

predominantemente o modal ferroviário e o aquaviário, em detrimento do rodoviário, 

no Brasil, o que se observa é exatamente o contrário, ou seja, o predomínio absoluto 

do rodoviário. Figueiredo, Fleury e Wanke (2003) informam que 61% da carga no 

país é transportada pelo modal rodoviário, contra 26% nos EUA (Tabela 3.3), 24% 

na Austrália e 8% na China. Tal fato posiciona o Brasil muito mais próximo de países 

da Europa Ocidental, de baixa dimensão territorial, do que de países de grande 

dimensão territorial como EUA, Canadá, Austrália, China e Rússia. 

Tabela 3.3 Matriz de transporte de cargas no Brasil e nos EUA 
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Segundo Figueiredo, Fleury e Wanke (2003), a supremacia da utilização do 

transporte rodoviário é devida, excluídos os baixos preços relativos praticados, à 

baixa disponibilidade dos demais modais, excluído o aéreo que é de elevado custo e 

baixa capacidade por viagem. Nossa malha ferroviária tem apenas 29 mil 

quilômetros, contra 300 mil quilômetros dos EUA, e oferece baixíssima 

disponibilidade fora das regiões Sul e Sudeste. O modal aquaviário, embora ofereça 

potencial de alta disponibilidade devido à nossa costa de 8 mil quilômetros, e nossos 

50 mil quilômetros de rios navegáveis, apresenta, de fato, uma baixa disponibilidade, 

em função da escassez de infra-estrutura portuária, de terminais e de sinalização. 

3.5. Desempenho e Administração de Custos do Transporte Rodoviário 

Segundo Novaes (2004), o transporte rodoviário de cargas no Brasil é constituído 

por um número elevado de operadores arrivistas, sem experiência e tradição na 

área, e que oferecem seus serviços com fretes excessivamente baixos. Muito 

embora a busca pela redução de custos seja uma constante na moderna prática da 

logística, a qualidade e a confiabilidade dos serviços são de fundamental 

importância. Um dos resultados da competição ruinosa entre os transportadores de 

cargas no Brasil é a pouca evolução observada nos últimos anos no setor, salvo 

algumas honrosas exceções. Isso favorece a entrada no país de grandes 

operadores logísticos internacionais, como a Ryder, Penske, Maclane, TNT, Danzas 

e outros. 

O diagnóstico apresentado no parágrafo anterior é confirmado e ampliado pelos 

autores Figueiredo, Fleury e Wanke (2003), que apontam que o setor rodoviário de 

cargas convive com uma série de problemas estruturais. Entre eles destacam-se a 

informalidade e a fragmentação do setor, a frota crescentemente envelhecida pela 

incapacidade de renovação, a insegurança que resulta em crescente roubo de 

cargas, a falta de regulamentação e o excesso de capacidade, que resulta em 

concorrência predatória e preços inferiores aos custos reais. 

A fragmentação e a informalidade são constatadas pelo fato de que cerca de 50% 

da frota pertence a transportadores autônomos, 20% a empresas com frota própria, 

e apenas 30% a empresas de transporte. A grande maioria das empresas de 

transporte é de pequeno porte. Entre as 40.000 empresas de transporte existentes 
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no país, 85% possuem menos de 50 empregados e apenas 7% possuem mais de 

100 empregados. 

A frota de veículos de carga tem cerca de 1,8 milhão de unidades e possui uma 

idade média de 18 anos, sendo que 67% possuem mais de dez anos de idade. A 

situação torna-se ainda mais preocupante quando é constatado que 87% das 

empresas transportadoras não possuem um programa de renovação da frota. 

O roubo de cargas é outro problema que assola o transporte rodoviário de cargas no 

Brasil. Entre 1994 e 2001, o número de ocorrências registradas saltou de 2.500 para 

7.500, enquanto o valor das mercadorias roubadas cresceu de R$ 100 milhões para 

R$ 500 milhões no mesmo período. 

A falta de regulamentação e de fiscalização resultou num excesso de oferta de má 

qualidade, e num ambiente que induz a práticas operacionais danosas e preços que 

impossibilitam a renovação da frota. Enquanto os preços praticados no modal 

ferroviário se aproximam daqueles praticados nos EUA, no caso do modal rodoviário 

a situação é bastante diferente, ou seja, os preços nos EUA são 2,8 vezes 

superiores aos praticados aqui, conforme é apresentado na Tabela 3.4. De fato, o 

setor rodoviário de cargas encontra-se prisioneiro de um ciclo vicioso, que se não for 

revertido poderá resultar no colapso do sistema de transporte de cargas no Brasil. 

São praticamente inexistentes as regras de entrada e permanência no segmento 

rodoviário. Por outro lado, são elevadas as barreiras de saída, principalmente para 

os autônomos, que possuem baixo grau de educação formal, e enfrentam 

dificuldades para encontrar uma nova ocupação. Como conseqüência, o setor 

apresenta uma estrutura altamente fragmentada, com excesso de oferta, preços 

deprimidos e práticas operacionais condenáveis, que caracterizam uma concorrência 

predatória, e geram externalidades que afetam negativamente toda a sociedade 

brasileira. É prática comum dirigir com excesso de peso e de horas trabalhadas, 

conduzindo veículos antigos com elevado custo de manutenção, baixa produtividade 

e altamente suscetíveis a acidentes graves, que resultam em elevados índices de 

mortes e internações. Outras externalidades potencializadas pelas baixas condições 

da atividade do transporte rodoviário no Brasil, citadas por Caixeta e Martins (2001), 

são a poluição sonora e atmosférica, e a prática de subsídios. 
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Tabela 3.4 Preços relativos dos diferentes modais no Brasil e nos EUA (em US$ por 1.000 ton x km) 
 

 

 

 

 
Fonte: FIGUEIREDO, FLEURY e WANKE, 2003. 
 
Através de comparações do custo calculado pelo Centro de Estudos em Logística do 

Coppead – UFRJ com os preços praticados pelo mercado para as cargas fechadas, 

de grande volume e baixo valor agregado, Figueiredo, Fleury e Wanke (2003) 

concluíram que o preço praticado é sistematicamente menor do que o custo. A 

situação deficitária seria aceitável caso o preço cobrisse pelo menos os custos 

marginais (ou seja, os custos variáveis) e se fosse uma política de curto prazo. No 

entanto, percebe-se que o déficit se arrasta por alguns anos. 

Para agravar a situação dos preços achatados, os autores Valente, Passaglia e 

Novaes (1997) informam que pesquisas revelam que o transporte rodoviário de 

cargas apresenta sub-ocupação de sua capacidade total. O caminhão médio é o 

campeão da ociosidade, enquanto que o caminhão extra-pesado, com capacidade 

superior a 40 toneladas, destaca-se por ser o mais utilizado. 

Assim, para viabilizar a operação no mercado onde os preços se encontram abaixo 

do custo, as transportadoras subcontratam o serviço de transportadores autônomos, 

os agregados, que, por sua vez, trabalham cobrindo apenas os custos variáveis mais 

imediatos, sem se dar conta de que um dia terão que repor o veículo e que ainda 

deveriam ser remunerados pelo seu investimento. 

No mercado de frete fracionado, em que se movimentam cargas de menor volume, 

maior valor agregado e entrega pulverizada, a situação é um pouco diferente. A 

relação entre o preço e o custo é regida pela capacidade de consolidação de cargas 

do transportador. A escala da operação possibilita que sejam cobertos todos os 

custos e ainda seja gerada uma margem satisfatória. Em contrapartida, a falta de 

escala compromete a consolidação de carga, afetando negativamente a 
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rentabilidade da operação. Para garantir escala é fundamental o foco dos 

transportadores em regiões específicas. Além da escala, o sucesso do setor 

depende, sobretudo, do planejamento e da coordenação da operação. 

Figueiredo, Fleury e Wanke (2003) apontam que os graves problemas estruturais do 

transporte rodoviário já se refletem sobre o desempenho econômico do setor. Entre 

1998 e 2000, o lucro sobre o patrimônio líquido do setor despencou de 17,1% 

positivos para 6,8% negativos. Todos os problemas seriam menos preocupantes se 

fosse viável a substituição do modal rodoviário por modais alternativos, o que, 

infelizmente, não parece ser o caso quando se examina a situação dos demais 

modais no país. 
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4. Análise do Transporte em um Fabricante de Bens Intermediários 

Com o objetivo de analisar a integração do transporte de cargas na logística e na 

cadeia de abastecimento do setor brasileiro fabricante de componentes, ou bens 

intermediários, para a indústria de bens de consumo não duráveis, dos ramos de 

alimentos, higiene pessoal e limpeza doméstica, o autor da presente dissertação 

teve a oportunidade de acessar as informações de uma empresa de grande porte 

representativa do setor. São utilizadas as denominações fictícias “Grupo” ou “Grupo 

Empresarial” para identificar o fabricante analisado. 

O Grupo Empresarial tem faturamento anual acima de R$ 1 bilhão e é um dos 

fabricantes líderes da América Latina de um componente específico, e serviços 

correlacionados, para a indústria de bens de consumo não duráveis, primordialmente 

dos setores de alimentos e materiais de limpeza e higiene, que abastecem o 

mercado varejista. 

O Grupo foi formado a cerca de 10 anos através da união de duas grandes 

empresas do mesmo ramo e com portfólios complementares de produtos. Cada uma 

das empresas agregadas tem pelo menos 60 anos de atuação no país. Após a 

fusão, o Grupo continuou sua acelerada escalada de crescimento através de 

aquisição e construção de novas unidades no país e em outros países da América 

Latina. A empresa buscou também uma série de associações com parceiros dos 

EUA e Europa visando o acesso a tecnologias avançadas para ampliação do 

portfólio de produtos e da atuação no país. 

Trata-se de uma empresa com o foco muito bem definido em seu core competence, 

pois direciona toda sua energia para a inovação, a qualidade, a diversificação e a 

excelência no suprimento do componente, no qual tem expertise, para as indústrias 

de alimentos e materiais de higiene e limpeza, buscando a liderança de mercado e 

de tecnologia, com o objetivo de atender as necessidades extremamente dinâmicas 

do varejo. O produto do Grupo tem influência direta no diferencial competitivo de 

seus clientes, a maioria de grande porte e multinacionais, pois é um elemento de 

valor agregado de alto potencial e é fundamental na estratégia do produto de 

consumo (Kotler, 2000) que irá para as gôndolas de supermercados e lojas de varejo 

em geral. 
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O Grupo possui 11 unidades fabris localizadas no Brasil. Cada uma das unidades 

apresenta autonomia administrativa e altos índices de produtividade de processos 

produtivos e administrativos, graças à utilização de tecnologia de fabricação 

avançada e conceitos modernos de planejamento, programação, controle de 

produção e qualidade total. “Os programas de Total Productivity Maintenance (TPM), 

Manufatura de Classe Mundial (MCM) e ISO 9000 foram adotados para garantir a 

eficiência industrial, resultando em produtos de alta qualidade percebida e custos de 

produção adequados”, segundo informa o home page da empresa na Internet 

(acessada em 13/12/04). 

Além da excelência em desenvolvimento de produtos e em processos industriais, o 

relacionamento com os clientes é de fundamental importância para o seu sucesso, o 

que lhe proporciona larga experiência em parcerias e alianças, uma vez que 

apresenta soluções que vão desde o fornecimento simples de produtos até a 

agregação de valor e serviços, participando diretamente com tecnologia, 

conhecimento, ativos e recursos humanos no desenvolvimento de produtos e na 

linha de fabricação do cliente. Por se tratar de clientes de grande porte e com alto 

nível de qualidade em gestão empresarial, muitas das unidades fabris do Grupo 

possuem integração EDI e de planejamento, programação e controle de produção 

com os clientes. 

O relacionamento com o cliente é sintetizado no home page da empresa na Internet 

(acessada em 13/12/04) da seguinte forma: “Desenvolver o profundo conhecimento 

da cadeia produtiva do Cliente e em conjunto com este, identificar oportunidades de 

melhorias na logística, no processo, no envase e na performance dos produtos, tem 

sido para o Grupo um grande diferencial que permite aos Clientes reduções 

significativas das perdas e dos estoques. Serviços exclusivos como: equipes de 

suporte técnico in house, funcionários do Grupo operando no cliente e até mesmo 

operações dedicadas garantem o menor custo em uso dos nossos produtos”. 

Alinhada com a visão do Grupo de “criar vantagens competitivas duradouras, através 

de contínua redução do Custo em uso e desenvolvimento de novas habilidades 

gerenciais” (home page da empresa na Internet, acessada em 13/12/04), a empresa 

busca agora o aprimoramento da eficiência logística, principalmente, em transporte, 

uma vez que existe a necessidade de uma visão gerencial mais agregada da 
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atividade e um grande potencial de ganho de escala através da coordenação 

consolidada de planejamento, contratação e controle de serviços de transporte, 

atualmente gerenciado isoladamente em cada uma das unidades. 

4.1. Posicionamento do Fabricante na Cadeia de Abastecimento 

O Grupo posiciona-se no segundo nível da cadeia de abastecimento, entre os 

fornecedores de matéria-prima e a indústria de bens de consumo não duráveis, 

conforme é apresentado na Figura 4.1 . 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Posicionamento do Grupo Analisado na Cadeia de Abastecimento Típica 

Fonte: NOVAES, 2004. (acréscimo do posicionamento do Grupo feito pelo autor da dissertação) 

Portanto, o Grupo faz parte do ciclo da logística de suprimento (Figura 2.3), com 

relacionamento direto com os fornecedores de insumos (principalmente dos setores 

petroquímico e de papel e celulose), os clientes (indústria de bens de consumo não 

duráveis) e transportadoras. Não são utilizados depósitos ou centros de distribuição 

intermediários entre as unidades do Grupo e os clientes. 

O transporte é, portanto, predominantemente de transferência ou de “um para um” 

(conforme definido na subseção 2.2.2.1) e utiliza a modalidade CIF para as cargas 

provenientes dos fornecedores e as cargas embarcadas para os clientes, 

confirmando, assim, a observação de Figueiredo, Fleury e Wanke (2003) de que a 

indústria brasileira tende a vender seu produto na modalidade CIF, e não FOB. 
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4.2. Rede Logística Externa 

Na presente subseção é apresentado o levantamento da rede logística externa: as 

localizações das unidades, as características da carga, os fluxos de materiais 

gerados nas unidades do Grupo, as restrições de tipo de ve ículo e horários. 

Conforme mencionado anteriormente o Grupo possui 11 unidades fabris no Brasil e 

uma sede administrativa localizada em São Paulo. A Tabela 4.1 apresenta a 

distribuição geográfica das unidades. 

Tabela 4.1 Distribuição geográfica das unidades fabris do Grupo analisado 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados compilados pelo autor da dissertação a partir de informações obtidas no home page do 
Grupo na Internet, acessada em 13/12/04. 

A seguir é apresentada uma série de tabelas que foram consolidadas a partir de 

planilhas preparadas pelos coordenadores de transporte de cada unidade fabril, com 

as informações do planejamento de embarques em um mês típico do ano. 

As planilhas originais, fonte de todas as informações consolidadas, são compostas 

pelas seguintes colunas: origem, destino, produto, tipo de unitização, tipo de veículo, 

restrição do tipo de veículo, capacidade sugerida para o veículo, quantidade de 

carga por embarque, freqüência mensal de embarques, restrição de horário na 

origem, restrição de horário no destino e restrições especiais impostas pelos 

clientes. 

O autor da dissertação consolidou todas as tabelas; estruturou e padronizou as 

descrições de produto, tipo de veículo e restrições; converteu todas as unidades 
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padrão; e acrescentou a informação de distância em quilômetros para cada uma das 

rotas entre as origens e destinos. 

4.2.1. Fluxo de Produto e Matéria-Prima 

Conforme apresentado na Figura 4.2 , 93% dos fluxos apontados pelos 

programadores de transporte refere-se aos embarques de produtos para os clientes 

e apenas 7% é correspondente ao fluxo de matéria-prima. Isto é justificado pelo fato 

de que quase a totalidade da matéria-prima é comprada na modalidade CIF, ou seja, 

usualmente a empresa não tem controle sobre o frete e o serviço de transporte 

inbound ou de suprimento.  

Figura 4.2 Fluxo total de produto e matéria-prima 
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Tabela 4.2 Fluxo total de produto e matéria-prima 

Tipo Material
Carga Mensal 

(ton)
Carga Mensal 

(%)
Acumulado 

(%)
Produto 14.564 93% 93%
Matéria Prima 1.095 7% 100%

15.659  
Fonte: Dados compilados pelo autor da dissertação a partir de planilhas elaboradas pelos 
coordenadores de transporte do Grupo Empresarial analisado. 
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4.2.2. Fluxo por Produto 

A Figura 4.3 e a Tabela 4.3 permitem aferir a ordem de grandeza da quantidade de 

carga embarcada pelo Grupo, onde os produtos são identificados por denominações 

fictícias. A Tabela 4.3 foi utilizada para validar as informações consolidadas junto 

aos executivos da empresa. 

Figura 4.3 Fluxo total por produto 
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Tabela 4.3 Fluxo total por produto 

Produto
Carga Mensal 

(ton)
Carga Mensal 

(%)
Acumulado 

(%)
P01 5.747 39% 39%
P02 2.064 14% 54%
P03 1.949 13% 67%
P04 1.225 8% 75%
P05 1.044 7% 83%
P06 886 6% 89%
P07 687 5% 93%
P08 600 4% 98%
P09 307 2% 100%
P10 32 0% 100%
P11 20 0% 100%
P12 4 0% 100%

14.564  
Fonte: Dados compilados pelo autor da dissertação a partir de planilhas elaboradas pelos 
coordenadores de transporte do Grupo Empresarial analisado. 
Os produtos são listados em ordem decrescente de peso total embarcado mensalmente. 
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4.2.3. Origens, Destinos e Rotas Predominantes 

A predominância dos estados de São Paulo e Paraná tanto no embarque (92%) 

como no recebimento de produtos (79%) pode ser observada nas Figuras 4.4 e 4.5. 

Figura 4.4 Fluxo total por estado de origem 
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Tabela 4.4 Fluxo total por estado de origem 

Estado 
Origem

Carga Mensal 
(ton)

Carga Mensal 
(%)

Acumulado 
(%)

SP 8.974 57% 57%
PR 5.487 35% 92%
RN 1.198 8% 100%

15.659  
Fonte: Dados compilados pelo autor da dissertação a partir de planilhas elaboradas pelos 
coordenadores de transporte do Grupo Empresarial analisado. 
Os estados de origem são listados em ordem decrescente de peso total da carga embarcada 
mensalmente. 
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Figura 4.5 Fluxo total por estado de destino 
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Tabela 4.5 Fluxo total por estado de destino 

Estado 
Destino

Carga Mensal 
(ton)

Carga Mensal 
(%)

Acumulado 
(%)

SP 10.064 64% 64%
PR 2.375 15% 79%
MG 1.176 8% 87%
RJ 416 3% 90%
RN 407 3% 92%
PE 374 2% 95%
Paraguai 335 2% 97%
RS 237 2% 98%
SC 103 1% 99%
GO 48 0% 99%
BA 33 0% 99%
ES 30 0% 100%
CE 19 0% 100%
PI 16 0% 100%
PA 16 0% 100%
DF 8 0% 100%
MT 3 0% 100%

15.659  
Fonte: Dados compilados pelo autor da dissertação a partir de planilhas elaboradas pelos 
coordenadores de transporte do Grupo Empresarial analisado. 
Os estados de destino são listados em ordem decrescente de peso total da carga recebida 
mensalmente. 
 

A hegemonia de São Paulo e Paraná é confirmada pela análise das rotas 

predominantes entre origens e destinos. Conforme é mostrado na Figura 4.6 , as 

rotas contidas no estado de São Paulo correspondem a 35% do total. Enquanto as 

rotas de São Paulo para o Paraná e vice-versa somam mais 38%. Ou seja, mais 

uma vez os dois estados são majoritários, totalizando 74% dos fluxos de transporte 

do Grupo. 
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Figura 4.6 Fluxo total entre estado de origem e estado de destino 
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Tabela 4.6 Fluxo total entre estado de origem e estado de destino 

Estado 
Origem

Estado 
Destino

Carga Mensal 
(ton)

Carga Mensal 
(%)

Acumulado 
(%)

SP SP 5.486 35% 35%
PR SP 4.128 26% 61%
SP PR 1.920 12% 74%
SP MG 1.082 7% 81%
PR PR 455 3% 83%
RN SP 450 3% 86%
RN RN 374 2% 89%
RN PE 374 2% 91%
PR Paraguai 335 2% 93%
SP RJ 234 1% 95%
PR RJ 182 1% 96%
SP RS 132 1% 97%
PR RS 105 1% 97%
PR MG 94 1% 98%
PR SC 55 0% 98%
SP GO 48 0% 99%
SP SC 48 0% 99%
PR BA 33 0% 99%
PR ES 30 0% 99%
SP RN 25 0% 100%
PR CE 19 0% 100%
PR PI 16 0% 100%
PR PA 16 0% 100%
PR DF 8 0% 100%
PR RN 8 0% 100%
PR MT 3 0% 100%
Total 15.659  
Fonte: Dados compilados pelo autor da dissertação a partir de planilhas elaboradas pelos 
coordenadores de transporte do Grupo Empresarial analisado. 
As rotas são listadas em ordem decrescente de peso total da carga transportada mensalmente. 
 

Conforme é mostrado nas Figuras 4.7 e 4.8, as cidades que mais geram cargas são: 

São Paulo, São José dos Pinhais, Cambé e Sorocaba. As maiores receptoras de 

cargas são: São Paulo, São Bernardo do Campo, Cambé, Campinas, Osasco, Belo 

Horizonte e São José dos Pinhais. Praticamente todas as cidades majoritárias estão 

localizadas em São Paulo e no Paraná. 
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Figura 4.7 Fluxo total por cidade de origem 
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Tabela 4.7 Fluxo total por cidade de origem 

Origem
Estado 
Origem

Carga Mensal 
(ton)

Carga Mensal 
(%)

Acumulado 
(%)

São Paulo SP 5.480 35% 35%
SJPinhais PR 2.869 18% 53%
Cambé PR 2.618 17% 70%
Sorocaba SP 2.064 13% 83%
Santos SP 751 5% 88%
Recife RN 748 5% 93%
Mauá SP 500 3% 96%
Natal RN 450 3% 99%
SJCampos SP 100 1% 99%
Itatiba SP 40 0% 100%
Itapira SP 30 0% 100%
Piracicaba SP 10 0% 100%

15.659  
Fonte: Dados compilados pelo autor da dissertação a partir de planilhas elaboradas pelos 
coordenadores de transporte do Grupo Empresarial analisado. 
As cidades de origem são listadas em ordem decrescente de peso total da carga embarcada 
mensalmente. 
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Tabela 4.8 Fluxo total por cidade de destino 

Destino
Estado 
Destino

Carga Mensal 
(ton)

Carga Mensal 
(%)

Acumulado 
(%)

São Paulo SP 2.744 18% 18%
SBCampo SP 2.279 15% 32%
Cambé PR 1.670 11% 43%
Campinas SP 1.410 9% 52%
Osasco SP 1.236 8% 60%
Belo Horizonte MG 1.010 6% 66%
SJPinhais PR 670 4% 70%
Vinhedo SP 600 4% 74%
Valinhos SP 520 3% 78%
Natal RN 407 3% 80%
Rio de Janeiro RJ 387 2% 83%
Porto PE 374 2% 85%
Guarulhos SP 370 2% 87%
Paraguai Paraguai 335 2% 89%
Itatiba SP 200 1% 91%
Porto Alegre RS 107 1% 91%
Jacareí SP 86 1% 92%
Marília SP 70 0% 92%
Itajaí SC 55 0% 93%
Santa Rosa de Viterbo SP 55 0% 93%
Lindóia SP 54 0% 93%
Jaguariúna SP 51 0% 94%
Piracicaba SP 50 0% 94%
Ribeirão Preto SP 48 0% 94%
Águas da Prata SP 48 0% 95%
Itabirito RS 48 0% 95%
Ijuí RS 48 0% 95%
Igarapé MG 48 0% 96%
Goiânia GO 48 0% 96%
Gaspar SC 48 0% 96%
Regente Feijó SP 36 0% 97%
Lagoa da Prata MG 35 0% 97%
Ponta Grossa PR 30 0% 97%
Contagem MG 30 0% 97%
Cajamar SP 25 0% 97%
Jundiaí SP 25 0% 97%
Praia Grande SP 24 0% 98%
Uberlândia MG 24 0% 98%
Duque de Caxias RJ 24 0% 98%
Itú SP 22 0% 98%
Gravataí RS 22 0% 98%
Avaré SP 20 0% 98%
Araraguara SP 20 0% 98%
Lençois Paulista SP 18 0% 99%
Feira de Santana BA 17 0% 99%
Belém PA 16 0% 99%
Teresina PI 16 0% 99%
Cariacica ES 16 0% 99%
Fortaleza CE 16 0% 99%
Salvador BA 16 0% 99%
Bom Despacho MG 12 0% 99%
Caxambú MG 12 0% 99%
Mogi-Mirim SP 12 0% 99%
Santa Rosa RS 12 0% 99%
Taquaritinga SP 12 0% 100%
Caçapava SP 10 0% 100%
Barueri SP 10 0% 100%
Linhares ES 8 0% 100%
Brasília DF 8 0% 100%
Vila Velha ES 6 0% 100%
Queimados RJ 5 0% 100%
Toledo PR 5 0% 100%
Montes Claros MG 5 0% 100%
Sumaré SP 5 0% 100%
Cuiabá MT 3 0% 100%
Pacatuba CE 3 0% 100%
Jandira SP 3 0% 100%
Sete Lagoas SP 1 0% 100%
Campo Belo MG 0 0% 100%
Cafelândia SP 0 0% 100%

15.659  
Fonte: Dados compilados pelo autor da dissertação a partir de planilhas elaboradas pelos 
coordenadores de transporte do Grupo Empresarial analisado. 
As cidades de destino são listadas em ordem decrescente de peso total da carga recebida 
mensalmente. 
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4.2.4. Identificação das Rotas mais Utilizadas 

Na Tabela 4.9 são apresentadas todas as rotas em ordem decrescente de peso de 

carga transportada mensalmente. As rotas mais utilizadas são candidatas ao 

processo de otimização e, considerando a alta concentração de origens e destinos 

nos estados de São Paulo e Paraná, apresentam grande potencial para carga de 

retorno e anéis fechados de entregas e coletas previamente programados. 

Também podem direcionar a busca de parceiros transportadores que apresentem 

uma cobertura eficaz para os estados de São Paulo e Paraná. 

Tabela 4.9 Fluxo total entre cidade de origem e cidade de destino (parte 1 de 2) 
Cambé PR São Paulo SP 1.385 9% 9%
São Paulo SP Campinas SP 1.346 9% 17%
São Paulo SP Belo Horizonte MG 962 6% 24%
SJPinhais PR SBCampo SP 840 5% 29%
SJPinhais PR Osasco SP 624 4% 33%
SJPinhais PR São Paulo SP 624 4% 37%
São Paulo SP SBCampo SP 613 4% 41%
São Paulo SP Osasco SP 612 4% 45%
São Paulo SP Cambé PR 600 4% 49%
São Paulo SP Vinhedo SP 600 4% 52%
Mauá SP Cambé PR 500 3% 56%
Natal RN SBCampo SP 450 3% 58%
Santos SP SBCampo SP 376 2% 61%
Santos SP São Paulo SP 375 2% 63%
Recife RN Natal RN 374 2% 66%
Recife RN Porto PE 374 2% 68%
Sorocaba SP São Paulo SP 360 2% 70%
Sorocaba SP Valinhos SP 360 2% 73%
Sorocaba SP Cambé PR 360 2% 75%
Sorocaba SP Guarulhos SP 360 2% 77%
SJPinhais PR Paraguai Paraguai 335 2% 79%
São Paulo SP SJPinhais PR 250 2% 81%
Cambé PR SJPinhais PR 210 1% 82%
SJPinhais PR SJPinhais PR 210 1% 84%
São Paulo SP Itatiba SP 200 1% 85%
São Paulo SP Rio de Janeiro RJ 186 1% 86%
Cambé PR Valinhos SP 160 1% 87%
Cambé PR Rio de Janeiro RJ 124 1% 88%
SJCampos SP Cambé PR 100 1% 89%
Cambé PR Marília SP 70 0% 89%
SJPinhais PR Porto Alegre RS 63 0% 89%
SJPinhais PR Itajaí SC 55 0% 90%
Cambé PR Santa Rosa de Viterbo SP 55 0% 90%
SJPinhais PR Rio de Janeiro RJ 53 0% 90%
Cambé PR Piracicaba SP 50 0% 91%
Cambé PR Jacareí SP 50 0% 91%
Sorocaba SP Igarapé MG 48 0% 91%
Sorocaba SP Itabirito RS 48 0% 92%
Sorocaba SP Lindóia SP 48 0% 92%
Sorocaba SP Gaspar SC 48 0% 92%
Sorocaba SP Goiânia GO 48 0% 93%
Sorocaba SP Ribeirão Preto SP 48 0% 93%
Sorocaba SP Águas da Prata SP 48 0% 93%
Sorocaba SP Campinas SP 48 0% 94%
Sorocaba SP Ijuí RS 48 0% 94%  
A Tabela 4.9 continua na próxima página.  
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Tabela 4.9 Fluxo total entre cidade de origem e cidade de destino (parte 2 de 2) 

Origem
Estado 
Origem Destino

Estado 
Destino

Carga Mensal 
(ton)

Carga Mensal 
(%)

Acumulado 
(%)

Itatiba SP Cambé PR 40 0% 94%
São Paulo SP Jacareí SP 36 0% 94%
Cambé PR Regente Feijó SP 36 0% 95%
Cambé PR Lagoa da Prata MG 35 0% 95%
Cambé PR Jaguariúna SP 31 0% 95%
SJPinhais PR Cambé PR 30 0% 95%
Itapira SP Cambé PR 30 0% 95%
São Paulo SP Ponta Grossa PR 30 0% 96%
Cambé PR Contagem MG 30 0% 96%
Cambé PR Jundiaí SP 25 0% 96%
São Paulo SP Natal RN 25 0% 96%
Cambé PR Cajamar SP 25 0% 96%
Sorocaba SP Rio de Janeiro RJ 24 0% 96%
Cambé PR Belo Horizonte MG 24 0% 97%
Sorocaba SP Duque de Caxias RJ 24 0% 97%
Sorocaba SP Belo Horizonte MG 24 0% 97%
Sorocaba SP Praia Grande SP 24 0% 97%
Sorocaba SP Porto Alegre RS 24 0% 97%
Sorocaba SP Uberlândia MG 24 0% 97%
Cambé PR Gravataí RS 22 0% 97%
Cambé PR Itú SP 22 0% 98%
SJPinhais PR Avaré SP 20 0% 98%
Cambé PR Araraguara SP 20 0% 98%
Cambé PR Porto Alegre RS 20 0% 98%
São Paulo SP Jaguariúna SP 20 0% 98%
Cambé PR Lençois Paulista SP 18 0% 98%
Cambé PR Feira de Santana BA 17 0% 98%
Cambé PR Campinas SP 16 0% 98%
Cambé PR Fortaleza CE 16 0% 99%
Cambé PR Cariacica ES 16 0% 99%
Cambé PR Teresina PI 16 0% 99%
Cambé PR Salvador BA 16 0% 99%
Cambé PR Belém PA 16 0% 99%
Sorocaba SP Santa Rosa RS 12 0% 99%
Sorocaba SP Taquaritinga SP 12 0% 99%
Sorocaba SP Bom Despacho MG 12 0% 99%
Sorocaba SP Caxambú MG 12 0% 99%
Cambé PR Mogi-Mirim SP 12 0% 99%
Piracicaba SP Cambé PR 10 0% 99%
Cambé PR Guarulhos SP 10 0% 99%
Cambé PR Barueri SP 10 0% 100%
SJPinhais PR Caçapava SP 10 0% 100%
Cambé PR Linhares ES 8 0% 100%
Cambé PR Brasília DF 8 0% 100%
Cambé PR Natal RN 8 0% 100%
Cambé PR Lindóia SP 6 0% 100%
Cambé PR Vila Velha ES 6 0% 100%
Cambé PR Queimados RJ 5 0% 100%
SJPinhais PR Toledo PR 5 0% 100%
Cambé PR Montes Claros MG 5 0% 100%
Cambé PR Sumaré SP 5 0% 100%
Cambé PR Cuiabá MT 3 0% 100%
Cambé PR Jandira SP 3 0% 100%
Cambé PR Pacatuba CE 3 0% 100%
Cambé PR Sete Lagoas SP 1 0% 100%
Sorocaba SP Cafelândia SP 0 0% 100%
Sorocaba SP Caçapava SP 0 0% 100%
Sorocaba SP Campo Belo MG 0 0% 100%
Sorocaba SP Natal RN 0 0% 100%

15.659  
Fonte: Dados compilados pelo autor da dissertação a partir de planilhas elaboradas pelos 
coordenadores de transporte do Grupo Empresarial analisado. 
As rotas são listadas em ordem decrescente de peso total da carga transportada mensalmente. 
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4.2.5. Dados Qualitativos do Serviço de Transporte 

O levantamento realizado apresenta alguns dados qualitativos básicos para a 

especificação do serviço de transporte. 

Conforme apresentado pela Figura 4.9, a unitização predominante da carga é o 

palete. 

Figura 4.9 Tipos de unitização utilizados 
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Tabela 4.10 Tipos de unitização utilizados 

Unitização
Carga Mensal 

(ton)
Carga Mensal 

(%)
Acumulado 

(%)
Palete 14.170 90% 90%
Caixa 1.064 7% 97%
Cxs/Pal/Bbs 307 2% 99%
Gaiola 63 0% 100%
Saco 55 0% 100%

15.659  
Fonte: Dados compilados pelo autor da dissertação a partir de planilhas elaboradas pelos 
coordenadores de transporte do Grupo Empresarial analisado. 
Os tipos de unitização são listados em ordem decrescente de peso total da carga transportada 
mensalmente. 
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Os tipos predominantes de veículo são o truck e a carreta, conforme é apresentado 

na Figura 4.10. 

Figura 4.10 Tipos de veículos utilizados  
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Tabela 4.11 Tipos de veículos utilizados  

Tipo do Veículo
Carga Mensal 

(ton)
Carga Mensal 

(%)
Acumulado 

(%)

Truck 7.198 46% 46%

Carreta 6.856 44% 90%

Toco 1.225 8% 98%

Outros 380 2% 100%

15.659  
Fonte: Dados compilados pelo autor da dissertação a partir de planilhas elaboradas pelos 
coordenadores de transporte do Grupo Empresarial analisado. 

Na sumarização dos dados obtidos foi adotada a seguinte caracterização dos veículos: Toco – 
veículo não articulado com 1 eixo traseiro e capacidade de carga de até 6 toneladas; Truck  – veículo 
não articulado com 2 eixos traseiros e capacidade de carga de até 12 toneladas; Carreta – veículo 
articulado com capacidade de carga de até 25 toneladas. 

Os tipos de veículo são listados em ordem decrescente de peso total da carga transportada 
mensalmente. 

Na Tabela 4.12 são apresentadas as restrições dos clientes quanto ao veículo, 

conforme foi reportado pelos coordenadores de transporte. 

Tabela 4.12 Restrições dos clientes quanto ao veículo 
 

Restrição do Cliente quanto ao Veículo
Carga Mensal 

(ton)
Carga Mensal 

(%)

Não especificada 9.284 59%

Cliente exige exclusividade de carga 4.969 32%

Não utilizar veículo que transportam produtos que deixam odor 1.364 9%

Não utilizar veículo que transportam produtos que deixam odor ou produtos químicos 43 0%

15.659  
Fonte: Dados compilados pelo autor da dissertação a partir de planilhas elaboradas pelos 
coordenadores de transporte do Grupo Empresarial analisado. 
Os tipos de restrição são listados em ordem decrescente de peso total da carga transportada 
mensalmente. 
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As distâncias percorridas nas viagens são apresentadas na Figura 4.11. 

Figura 4.11 Distância percorrida nas viagens 
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Tabela 4.13 Distância percorrida nas viagens 

Intervalo da Distância 
Percorrida na Viagem

Total de Viagens 
Mensais

Total de Viagens 
Mensais (%)

Até 100 km                        330 28%
De 100 a 200 km 48 4%
De 200 a 300 km 41 4%
De 300 a 400 km 34 3%
De 400 a 500 km 221 19%
Acima de 500 km                        488 42%

1.162                     
Fonte: Dados compilados pelo autor da dissertação a partir de planilhas elaboradas pelos 
coordenadores de transporte do Grupo Empresarial analisado. 
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O peso de carga transportada por viagem tem a média de 10 toneladas e apresenta  

a distribuição mostrada na Figura 4.12. 

Figura 4.12 Peso da carga transportada nas viagens 
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Tabela 4.14 Peso da carga transportada nas viagens 

Intervalo de Peso Transportado nas 
Viagens (ton)

Total de Viagens 
Mensais

Total de Viagens 
Mensais (%)

Até 1 45 4%
De 1 a 10 313 27%
De 10 a 15 362 32%
De 15 a 20 245 21%
De 20 a 25 85 7%
De 25 a 31 108 9%

1.158                     
Fonte: Dados compilados pelo autor da dissertação a partir de planilhas elaboradas pelos 
coordenadores de transporte do Grupo Empresarial analisado. 
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Considerando os dados apresentados na Figura 4.13, onde 65% da carga é 

embarcada com freqüência acima de 24 viagens por mês, e os depoimentos dos 

coordenadores de transporte quanto à homogeneidade dos embarques ao longo do 

mês, é identificado o esforço da empresa no sentido de utilizar lotes mínimos para 

redução dos estoques na unidade fabril, em trânsito e no cliente. Naturalmente, é 

desejável que a distribuição de embarques ao longo do mês seja aferida através de 

dados históricos envolvendo o período de pelo menos um ano, para visualização de 

sazonalidades. 

Figura 4.13 Freqüência mensal de viagens 

4%

8%

3%

9%

5%
6%

16%

30%

6%
9%

4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

De 1
a 3

4 De 5
a 6

8 De 9
a 15

De 16
a 20

24 30 36 52 60

Número de Viagens Mensais

Q
td

e 
d

e 
C

ar
g

a 
M

en
sa

l (
%

)

 
 
Tabela 4.15 Freqüência mensal de viagens 
Número de Viagens Mensais para 

um Determinado Destino
Carga Mensal 

(ton)
Carga Mensal 

(%)
De 1 a 3                   668 4%

4                1.195 8%
De 5 a 6                   462 3%

8                1.477 9%
De 9 a 15                   758 5%

De 16 a 20                   940 6%
24                2.549 16%
30                4.691 30%
36                   962 6%
52                1.346 9%
60                   612 4%

15.659              
Fonte: Dados compilados pelo autor da dissertação a partir de planilhas elaboradas pelos 
coordenadores de transporte do Grupo Empresarial analisado. 
 

Outros qualificadores foram apresentados no relatório de coleta de dados, no 

entanto, estão pouco normalizados, impedindo uma sumarização mais conclusiva. 

Entre eles temos: capacidade sugerida pelo coordenador para o veículo (quantidade 

de produtos unitizados, peso e volume), restrição de horário na origem e destino . 
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4.3. Processo de Transporte Atual: Características, Coordenação, Controle 

Reproduzindo o padrão brasileiro de que o domínio sobre o frete é normalmente de 

quem vende a mercadoria (Figueiredo, Fleury e Wanke, 2003), a modalidade CIF é 

adotada para o transporte entre os fornecedores e o Grupo e entre o Grupo e os 

clientes, ou seja, atualmente a empresa negocia e controla apenas os fretes do 

transporte para os clientes. Conseqüentemente, foi possível levantar apenas a 

despesa total do Grupo com o transporte de transferência outbound, que é de 

aproximadamente 1,5% do faturamento, ou seja, de R$ 15 milhões anuais. 

Considerando que parte da matéria-prima do Grupo é importada e envolve fretes 

internacionais, a despesa total com transporte de suprimento e distribuição é 

supostamente de 3% do faturamento. Tendo em vista que as despesas com 

transporte de carga no Brasil representam em média 64% do custo logístico total das 

empresas (subseção 3.2), é calculado o percentual de 4,7% para a despesa total 

com logística em relação ao faturamento do Grupo, ou seja, de aproximadamente R$ 

47 milhões. Portanto , é concluído que o Grupo apresenta um índice coerente com o 

percentual médio de custos logísticos, apresentado na Tabela 3.1, para o setor de 

insumos industriais e produtos intermediários. 

O processo de transporte atual do Grupo é baseado inteiramente no modal 

rodoviário, confirmando o que foi exposto nas subseções 2.2 e 3.4: a predominância 

do transporte rodoviário no Brasil; a vocação do transporte rodoviário para atender 

as transferências ou distribuição de “um para um”; e o perfil da composição do 

tráfego dominante dos modais observada nos EUA que direciona as indústrias de 

produtos leves e médios para o modal rodoviário. 

O Grupo experimentou o modal aquaviário para interligar uma unidade fabril na 

Argentina com o Brasil, no entanto, a operação logística não foi bem sucedida, 

justamente devido à ineficiência dos portos brasileiros e à longa espera por 

contêineres disponíveis no Brasil, alongando demasiadamente o tempo porta a 

porta, que, como foi mostrado nas subseções 2.2.2.1 e 3.3, é o principal ponto fraco 

do modal aquaviário no país. 

É crescente a produção e a operação das unidades instaladas em Natal, com a 

conseqüente intensificação do fluxo de transporte com alto potencial de 
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desbalanceamento de carga de retorno, o que terá impacto elevado sobre o frete ou 

o nível de serviço devido à grande distância do trecho. O desafio será a busca de 

alternativas para gerar carga de retorno, possivelmente através de cooperação e 

coordenação com outra empresa que tenha interesse em embarcar carga em 

sentido contrário, buscando o compartilhamento do frete de ida e volta. 

Conforme foi mencionado nas subseções 2.2.2.1, a ausência de carga de retorno 

pode provocar a deterioração do nível de serviço da transportadora, pois, num 

ambiente de grande concorrência, o transportador pode negociar o frete admitindo 

que haja carga de retorno, de forma a cobrir parte de seus custos. Mas, quando não 

consegue frete de retorno satisfatório, o transportador pode lançar mão de 

expediente tais como lotar o veículo com carga excedente, reter os lotes 

despachados no seu depósito para esperar carga de retorno, subcontratar o 

transporte com autônomos que oferecem preços mais baixos, mas operam com 

veículos velhos e inadequados, etc. Assim, mesmo não sendo responsabilidade do 

embarcador a questão da carga de retorno, sua disponibilidade ou não pode afetar 

sensivelmente o nível de serviço logístico resultante. 

O transporte marítimo de cabotagem é uma alternativa que o Grupo gostaria de 

estudar para atender as unidades localizadas no Rio Grande do Norte. No entanto, 

conforme apresentado na subseção 2.2.1.1, o modal aquaviário tem baixo 

desempenho: na média e na variabilidade do tempo de entrega (Tabela 2.2), na 

velocidade, na disponibilidade, na confiabilidade e na freqüência (Tabela 2.5). 

Devido a sua baixa performance, o modal aquaviário é direcionado nos EUA para 

produtos de baixo valor agregado: commodities de mineração, commodities básicas 

a granel, produtos químicos, cimento e alguns produtos agrícolas (Tabela 2.3). 

Portanto, a utilização ou não do transporte marítimo de cabotagem, é uma questão 

de análise do trade-off entre o baixo custo da modalidade versus o provável 

aumento de estoque em trânsito, nas unidades do Grupo e dos clientes, e o risco de 

oferecer um nível inadequado de serviço aos clientes. 

As 11 unidades do Grupo analisadas são autônomas quanto à contratação, 

coordenação e controle dos serviços de transporte. Não existe uma coordenação 

central visando o ganho de escala comercial (negociação de fretes, estabelecimento 
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de padrões qualitativos, etc) e operacional (compartilhamento de veículo, carga de 

retorno, avaliação de desempenho, etc). 

São utilizados serviços de transportadoras de pequeno porte selecionadas 

localmente, que são acionadas de forma reativa à medida que surge a necessidade 

de um carregamento. Salvo algumas medições esporádicas e a exceção de uma das 

unidades fabris que realiza medições regulares das entregas para um cliente 

específico4, não existe um processo único, abrangente e regular de avaliação do 

desempenho operacional e da qualidade percebida pelo cliente destinatário 

referentes aos serviços de transporte . Em geral o relacionamento com os 

transportadores não tem o compromisso de longo prazo e é gerido pela área de 

compras de cada unidade através de contratos usualmente informais. 

4.4. Fatores Relevantes ao Processo de Transporte Analisado 

Os dados obtidos permitem a identificação de fatores direcionadores, relacionados a 

seguir, de uma possível reformulação do processo de transporte alinhado com o 

posicionamento estratégico do Grupo e as características estruturais da rede 

logística existente . 

a) A excelência em serviço ao cliente é estratégica para o Grupo e seu produto 

tem participação direta no diferencial competitivo de seus clientes. O Grupo é 

uma empresa de classe mundial (seção 4). 

b) A empresa é voltada para o seu core business e não possui expertise e ativos 

dedicados ao transporte, ou seja, a terceirização do transporte de carga deve 

ser mantida (seção 4). 

c) Considerando a excelência atingida em desenvolvimento do produto, 

manufatura e no relacionamento com o cliente, a logística, na qual o 

transporte é um componente  essencial, passa a ser uma das últimas 

fronteiras potenciais para a redução dos custos da empresa, segundo os 

                                                 
4 Em uma das unidades fabris do Grupo existe um processo regular de medição da consistência de 
entregas para um cliente just in time. Inclusive esta medição é refletida na remuneração de todos os 
funcionários da fábrica. Este procedimento foi implementado a pedido do cliente, que também 
especificou dimensões especiais do baú do caminhão, visando o máximo aproveitamento de 
capacidade de carregamento, e pisos deslizantes para reduzir o tempo de carga e descarga. 
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autores Caixeta e Martins (2001) e alinhado com a percepção da alta gerência 

do Grupo (seção 4). 

d) O Grupo possui larga experiência em parcerias e alianças com os clientes, 

inclusive na coordenação de produção e embarque de mercadorias (seção 4). 

e) A “logística” e a busca de “reduções de perdas e estoques” e do “menor 

custo” são elementos fundamentais no processo de relacionamento com o 

cliente, conforme declarado no home page do Grupo na Internet (seção 4). 

f) Existe uma grande concentração do fluxo de transporte nos estados de São 

Paulo e Paraná, tanto no embarque (92%) (Tabela 4.4) como no recebimento 

de produtos (79%) (Tabela 4.5), evidenciando o potencial de sinergia para 

uma operadora de transporte com predominância operacional nos estados 

majoritários, beneficiando-se da cobertura geográfica da frota e da infra-

estrutura instalada. 

g) 35% das rotas têm origem e destino dentro do estado de São Paulo e mais 

38% das rotas têm origem em São Paulo e destino no Paraná e vice versa 

(Tabela 4.6), apontando para uma possível exploração de carga de retorno  

nos dois estados. 

h) Coordenação de transporte isolada e reativa, inviabilizando qualquer processo 

de otimização por parte do prestador de serviço, que atua de forma passiva 

(subseção 4.3). Através do planejamento antecipado e da coordenação de 

coletas e entregas envolvendo a transportadora e o cliente, criar-se-ia 

condições mais favoráveis à redução do tempo de carga e descarga, à 

melhoria do aproveitamento de carga de retorno e à redução do custo total. 

i) Contratação de vários prestadores de serviço de pequeno porte (subseção 

4.3), reforçando a situação apresentada no item (h) da presente subseção e 

impedindo o ganho de escala por parte do transportador. 

j) Processos de contratação e de avaliação de desempenho do serviço de 

transporte descentralizados, não padronizados, de freqüência irregular ou 

inexistente (subseção 4.3), denotando uma característica comum no Brasil de 

contratar transportadores com base apenas no preço, sem considerar nível de 
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serviço e custo total da atividade de transporte, que no bottom line podem ser 

danosos para a organização, conforme apresentado nas subseções 2.1.2 e 

2.2.2. 

k) O transporte é predominantemente de transferência ou de “um para um” e, 

portanto, é afetado pelos seguintes fatores de desempenho (subseção 

2.2.2.1): 

• Distância entre o ponto de origem e o ponto de destino; 

• Velocidade operacional; 

• Tempo de carga e descarga; 

• Tempo porta a porta; 

• Quantidade ou volume do carregamento (medida em toneladas, metros 

cúbicos, paletes, etc.); 

• Disponibilidade de carga de retorno; 

• Densidade da carga; 

• Dimensões e morfologia das unidades transportadas; 

• Valor unitário; 

• Acondicionamento (carga solta, paletizada, a granel, etc); 

• Grau de fragilidade; 

• Grau de periculosidade; 

• Compatibilidade entre produtos de natureza diversa e; 

• Custo total.  

Os fatores relevantes à configuração da distribuição são detalhados a seguir 

de acordo com os dados obtidos no Grupo Empresarial: 
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• Acondicionamento (carga solta, paletizada, a granel, etc) e dimensões e 

morfologia das unidades transportadas: 90% da carga é devidamente 

paletizada (Tabela 4.10) seguindo normas internacionais de 

dimensionamento da unitização e, portanto, favorecendo a otimização do 

carregamento dos veículos. 

• Quantidade ou volume do carregamento (medida em toneladas, metros 

cúbicos, paletes, etc.), densidade da carga, grau de fragilidade, freqüência 

de viagens e padrão da frota: O peso médio por viagem é de 10 toneladas, 

sendo que 27% das viagens têm carga entre 1 a 10 toneladas e 53% das 

viagens têm carga entre 10 a 20 toneladas (Tabela 4.14). Os produtos são 

unitizados e enviados desmontados para a montagem final nos clientes e 

não são frágeis, permitindo alta densidade por palete e empilhamento sem 

restrição crítica dos paletes. A frota tem alta freqüência de utilização, uma 

vez que 65% da carga é embarcada com freqüência acima de 24 viagens 

por mês (Tabela 4.15). Conforme apontamento dos coordenadores de 

transporte, existe uma predominância de utilização de veículos do tipo 

truck e carreta (Tabela 4.11). Todos os fatores mencionados acima são 

facilitadores de uma programação adequada da frota, visando a 

otimização do aproveitamento de capacidade dos veículos e a economia 

de escala. 

• Valor unitário e risco de roubo: A empresa possui seguro integral para o 

transporte de seus produtos e, portanto, não paga ad valorem para as 

transportadoras, reduzindo a base de negociação com as mesmas. Por se 

tratar de um bem intermediário, seus produtos apresentam valor zero no 

mercado paralelo e, portanto, baixíssimo risco de roubo. 

• Grau de periculosidade: De baixa relevância restritiva, observadas as 

normas usuais para uma adequada manipulação de cargas. 

• Compatibilidade entre produtos de natureza diversa: Parte dos produtos é 

componente para produção de bens não duráveis para consumo humano. 

Em 9% do volume de carga movimentada foi apontado que a 
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contaminação química e por odores devem ser impedidas (Tabela 4.12), 

restringindo o setor industrial para qual a frota trabalha. 

• Velocidade operacional: É função principalmente do estado de 

conservação das estradas do país e, portanto, é um fator exógeno. No 

entanto, a qualidade operacional da frota tem também influência e 

depende diretamente do processo de escolha das empresas 

transportadoras.  

• Tempo de carga e descarga, tempo de porta a porta, disponibilidade de 

carga de retorno: Considerando que 28% das viagens ocorrem em trechos 

de até 100 km de extensão (Tabela 4.13), a redução do tempo de carga e 

descarga passa a ter relevância, pois resulta em aumentos significativos 

da quilometragem mensal realizada pela frota, conforme demonstrado por 

Valente, Passaglia e Novaes (1997). Por outro lado, 61% das viagens 

ocorrem em trechos acima de 400 km de extensão (Tabela 4.13), tornando 

de vital importância a viabilização de carga de retorno para reduzir a 

ociosidade da frota em viagens de médias e longas distâncias. 
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5. Aprimoramento do Desempenho dos Serviços de Transporte do Setor 

Considerando que o contexto desafiador do transporte de cargas no Brasil, a 

concorrência acirrada e o dinamismo de marketing e de logística são condições 

ambientais comuns a todas empresas do setor de bens intermediários, as 

características e os fatores relevantes do Grupo Empresarial são utilizados como 

base para a proposta de uma metodologia analítica e configuradora do 

gerenciamento do transporte na categoria industrial enfocada na  dissertação, 

conforme exposto a seguir. 

A empresa analisada apresenta as características de excelência gerencial de uma 

empresa de classe mundial e o mind-set já voltado para o gerenciamento da cadeia 

de abastecimento, considerando as integrações estratégicas já existentes da 

empresa com os clientes, com o objetivo de agregar valor ao produto final, reduzir 

custos desnecessários, obter flexibilidade e aumentar a competitividade da cadeia. 

Naturalmente, o caminho a ser percorrido agora é a extensão do gerenciamento da 

cadeia de abastecimento otimizada para o transporte de cargas, considerando que 

os outros componentes logísticos essenciais já são integrantes e fundamentais no 

processo de relacionamento com o cliente e, portanto, da cadeia de valor. 

O processo de transporte apresenta atributos básicos que favorecem a configuração 

otimizada, entre eles temos: a predominância de transporte de transferência, a 

concentração regional de atividades, a elevada sobreposição de rotas de ida e volta 

e fatores favoráveis ao bom desempenho do transporte de transferência como: 

acondicionamento; dimensões e morfologia das unidades transportadas; quantidade 

ou volume do carregamento; densidade da carga, freqüência de viagens; padrão da 

frota; valor unitário; risco de roubo; grau de fragilidade; grau de periculosidade. 

No entanto, a rede de transporte é operacionalmente frágil devido ao elevado 

número de prestadores de serviço participantes e ao modelo descentralizado e 

isolado de contratação, coordenação e controle. A estrutura dispersa e fragmentada 

impossibilita melhorias mais abrangentes e duradouras dos fatores econômicos mais 

importantes, para o caso analisado, do transporte de transferência que são: o tempo 

de carga e descarga, o tempo de porta a porta, a disponibilidade de carga de retorno 

e o custo total. 
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Adicionalmente, o processo atual inviabiliza a melhoria contínua dos níveis de 

serviços de transporte prestados para o Grupo como um todo devido aos 

procedimentos de avaliação descentralizados, não padronizados, de freqüência 

irregular ou inexistente ; ao caráter informal e sem compromisso de perpetuação dos 

relacionamentos; ao pequeno porte e a baixa qualidade das transportadoras 

contratadas pelo critério do menor preço. 

5.1. Passos Essenciais para a Integração Estratégica do Transporte 

Os seguintes passos são sugeridos para a reformulação do processo de transporte  

de cargas de empresas do setor analisado: 

a) Análise pormenorizada do fluxo de produtos e matéria-prima, visando o 

estabelecimento de rotas otimizadas para o aproveitamento de capacidade 

dos veículos, através da sincronização de viagens, da geração de cargas de 

retorno e da criação de circuitos fechados de entregas e coletas. Conforme 

detalhamento apresentado na subseção 5.2, é necessário um levantamento 

abrangente, detalhado e estruturado de informações. 

b) Identificação e qualificação das transportadoras que possuam forte presença 

nas regiões das rotas desenhadas. A qualificação da transportadora é 

fundamental, pois os prestadores de serviço deverão ser parceiros da 

empresa embarcadora e, conforme sugerido por Bowersox e Closs (2001), os 

parceiros devem ter intenções e filosofias estratégicas compatíveis para 

assegurar que as competências centrais e os pontos fortes sejam 

complementares. Um ponto de partida para identificação das transportadoras 

pode ser, por exemplo, o porte da empresa medido pela receita operacional. 

Segundo Figueiredo, Fleury e Wanke (2003), ser pequeno significa ter pouca 

capacidade de manter equipes especializadas e de fazer investimentos 

contínuos em tecnologia e, em especial, tecnologias de informação. O 

crescente desafio envolvido na atividade de transporte faz com que a 

capacitação interna para planejar, operar e controlar seja cada dia mais 

decisiva para o desempenho da operação. 

c) Entre os preceitos do gerenciamento da cadeia de abastecimento, são de 

importância fundamental o compartilhamento de informação e o planejamento  
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conjunto e, portanto, é sugerido que cada uma das empresas transportadoras 

identificadas sejam convidadas separadamente para analisar as rotas, propor 

soluções e apresentar a estrutura de custos envolvidos. 

d) As soluções e os custos propostos deverão ser comparados com os dados 

históricos levantados e estruturados no item (a) da presente subseção. Além 

disso, é necessário fazer comparações qualitativas das empresas 

transportadoras. Figueiredo, Fleury e Wanke (2003) sugerem os seguintes 

atributos qualitativos: confiabilidade ou consistência, disponibilidade, 

velocidade, flexibilidade operacional, flexibilidade comercial, freqüência de 

falhas, capacidade de recuperação a falhas, saúde financeira, qualidade do 

pessoal operacional e capacidade de medir desempenho e disponibilizar as 

informações para a empresa contratante. 

e) Uma vez selecionadas as empresas transportadoras, deve-se escolher uma 

rota significativa e uma transportadora qualificada para a realização de um 

projeto piloto. Segundo Bowersox e Closs (2001), a aliança deve ser 

implementada em pequena escala e em sua forma mais simples para 

fomentar sucessos facilmente alcançáveis ou vitórias iniciais e, 

progressivamente , incrementada com tecnologia à medida que os 

aperfeiçoamentos agregarem valor substancial. 

f) Superadas as etapas anteriores, a aliança deve ser iniciada com a empresa 

transportadora escolhida, usando a experiência do setor em alianças e, como 

referência, as diretrizes para iniciar, implementar e manter a vitalidade de uma 

aliança, desenvolvidas por Bowersox e Closs (2001) (subseção 2.1.4). Cabe 

destacar que é muito importante o estabelecimento conjunto dos processos 

de planejamento, de coordenação, de controle e, principalmente, de avaliação 

bi-direcional e de remuneração (requisitos detalhados na subseção 5.3). 

g) Em paralelo às etapas anteriores, deve-se buscar a consolidação e a 

disponibilização on-line das informações do fluxo agregado de transporte da 

empresa embarcadora, provavelmente através de um aplicativo na Internet, 

que possibilite a coordenação centralizada e compartilhada com os 
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prestadores de serviços de transporte (requisitos detalhados na subseção 

5.4). 

h) Com o amadurecimento do sistema integrado de transporte, novas rotas, 

regiões e transportadoras qualificadas deverão ser agregadas, aumentando 

paulatinamente a abrangência e a escala do serviço. A empresa 

embarcadora, através da expertise na integração de serviços terceirizados de 

transporte, poderá também negociar com os fornecedores de matéria-prima 

compras FOB, com a finalidade de reduzir simultaneamente o preço de 

compra e o frete. 

5.2. Informações Estruturadas para o Mapeamento da Rede Logística 

Com a finalidade de analisar detalhadamente os fluxos de matéria-prima e de 

produto gerados pela empresa embarcadora, sugere-se o levantamento das 

informações de planejamento e dos dados históricos de um ano, possibilitando a 

observação da sazonalidade; dos possíveis desvios dos embarques realizados em 

relação ao planejamento; da distribuição do volume embarcado ao longo do tempo 

com possíveis sobreposições de cargas na mesma rota em sentidos opostos; da 

predominância de fornecedores, transportadores e clientes; e dos valores reais de 

frete desembolsado, permitindo a simulação e a avaliação de propostas de 

transportadores no futuro. 

Antes de iniciar a coleta, é muito importante a padronização de terminologias e 

descrições, viabilizando, assim, uma rápida consolidação e análise das informações. 

a) Informações do fluxo de transporte : As seguintes informações estruturadas e 

normalizadas deverão ser coletadas diretamente dos sistemas de informação 

das unidades fabris com relação às faturas de matéria-prima e produto 

acabado: data da fatura, origem e destino da mercadoria (fornecedor ou 

cliente), transportadora, matéria-prima ou produto acabado, quantificação 

(peso, unidades, volume, etc) e valor do frete . 

b) Características da matéria-prima e dos produtos acabados: tipo de unitização, 

dimensões, peso, empilhamento máximo, etc.; restrições com relação às 



94 

características do veículo (baú, sider, etc., dimensões e peso, prevenção à 

contaminação por odores, produtos químicos, etc). 

c) Características das unidades fabris, clientes, fornecedores: restrições de 

horário para embarque ou desembarque; restrições com relação às 

características do veículo. 

d) Características das transportadoras: confiabilidade ou consistência, 

disponibilidade, velocidade, flexibilidade operacional, flexibilidade comercial, 

freqüência de falhas, capacidade de recuperação de falhas, saúde financeira, 

qualidade do pessoal operacional e capacidade de medir desempenho e 

disponibilizar as informações para a empresa contratante.  

5.3. Avaliação do Desempenho, Custo Total e Remuneração 

A presente dissertação identifica diversos pontos potenciais para melhorias de 

desempenho da operação de empresas transportadoras que, uma vez 

implementadas, beneficiarão primeiramente e diretamente as mesmas. 

Por exemplo, a carga de retorno, se implementada, aumentará o aproveitamento da 

capacidade do veículo e, conseqüentemente, a lucratividade da transportadora na 

viagem de ida e volta. A redução do tempo de carga e descarga permitirá que o 

veículo viaje mais durante o mês, incrementando novamente a lucratividade mensal 

da frota. 

Então, surgem as perguntas: Por que uma empresa embarcadora, cuja frota é 

terceirizada, deve preocupar-se com as questões de otimização operacional do 

transporte? Como os benefícios econômicos poderiam chegar até ela? 

Considerando a prática usual, onde as empresas embarcadoras contratam o 

transporte com base no frete estabelecido isoladamente pelas transportadoras em 

função da distância, do tipo de carga e a quantidade transportada, não é atraente 

para uma empresa contratante a otimização da frota cujos resultados beneficiarão 

um terceiro. 

Obviamente um processo de transporte otimizado e operado por parceiros de boa 

capacitação qualitativa propiciaria um melhor nível de serviço aos clientes, o que não 
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deixa de ser um benefício para a empresa embarcadora. Mas isto, em geral, é 

subjetivo e carece de justificativa econômica. 

Também a escala oferecida pelo volume de carga movimentada em rotas operadas 

com exclusividade pode gerar descontos do transportador para o embarcador. No 

entanto, como foi apresentado na subseção 3.5, os preços praticados pelos 

transportadores encontram-se deprimidos e, provavelmente, a transportadora não 

terá muito desconto a oferecer ou, se for o caso de uma operadora mais estruturada 

e profissionalizada, partirá de um patamar de frete mais elevado (que acomode 

adequadamente seus custos) e o desconto não permitirá um frete final abaixo do 

praticado pelo mercado. No segundo caso, o que deverá contar é a elevação do 

nível de serviço e o desempenho da operação dentro da cadeia de abastecimento, 

considerando o custo total. 

É necessária, então, a quebra de paradigma na forma de contratar, avaliar e 

remunerar os serviços de transporte integrados à cadeia de abastecimento. 

Segundo Bowersox e Closs (2001), o contratante de serviços de transporte precisa 

de um método que incorpore as vantagens intangíveis de uma aliança em 

avaliações competitivas. 

Uma operação de transporte deve ser “fechada” e integrada ao embarcador de tal 

forma que o ganho de produtividade da atividade se reverta também em benefício 

para o embarcador. Por exemplo, se a carga de retorno ocorre com uma mercadoria 

do embarcador que gerou a primeira viagem, ele poderá ser beneficiado com um 

desconto de até 20%, segundo os autores Caixeta e Martins (2001). A possibilidade 

de reversão do benefício para o embarcador fortalece a necessidade da 

exclusividade na parceria e do compartilhamento de informações para viabilizar o 

planejamento, a coordenação e o controle cooperativo.  É também uma 

oportunidade para ser criado um item de avaliação bidirecional. Por exemplo, o 

desempenho do embarcador na parceria poderia ser avaliado pelo volume de 

oportunidades de cargas de retorno geradas através da sincronização adequada dos 

embarques em suas diversas unidades fabris. Segundo os autores Bowersox e 

Closs (2001), para se manter a vitalidade de uma aliança é necessário estabelecer, 

em comum acordo, avaliações mensuráveis e bidirecionais (subseção 2.1.4.3). 
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A expertise na integração de serviços terceirizados de transporte e o conseqüente 

aumento da capacidade de transporte de carga da empresa embarcadora facilitam a 

incorporação do transporte inbound ao sistema, gerando o benefício potencial da 

redução do custo total de compra de matéria-prima, uma vez que o frete de 

suprimento passaria a ser controlado pela empresa coordenadora do processo 

integrado de transporte, permitindo, por exemplo, intensificar o aproveitamento de 

cargas de retorno entre os fluxos de matéria-prima e produtos acabados. 

5.4. Compartilhamento de Informação e Coordenação Colaborativa 

As informações de embarques e entregas planejadas de todas as unidades da 

empresa embarcadora deverão ser alimentadas continuamente em um banco de 

dados acessível a todas empresas participantes do processo de transporte 

previamente desenhado, viabilizando a programação adequada da frota com o 

objetivo de sincronizar as viagens e maximizar a ocupação dos veículos. 

O sistema de informação poderá ser implementado pela empresa embarcadora ou, 

de preferência, adquirido. E se for o caso de operar com apenas uma empresa 

transportadora, possivelmente, o prestador de serviço poderia disponibilizar também 

o aplicativo . 

Segundo Figueiredo, Fleury e Wanke (2003), existem no mercado os sistemas TMS 

(Transportation Management System ) que oferecem uma série de funcionalidades 

para monitoramento e controle; planejamento e execução; e apóio à negociação e 

auditoria de frete. A especificação de funcionalidades necessárias e a qualificação e 

seleção de aplicativos disponíveis no mercado deverão ser atividades integrantes do 

projeto, conforme previsto  no item (g) da subseção 5.1. 

Conforme detalhamento de Bowersox e Closs (2001) apresentado na subseção 

2.1.4.2, a equipe de coordenação colaborativa deverá ser composta por contatos-

chave das duas organizações, possivelmente os coordenadores de transporte de 

cada unidade fabril e os coordenadores de frota das transportadoras, especialmente  

designados para a aliança. A equipe de coordenação deverá estar continuamente 

interligada e ter poderes para programar a frota visando o aprimoramento contínuo 

da produtividade e o atendimento rápido das necessidades dos clientes. A equipe 

deverá também ser responsável pelo acompanhamento do desempenho operacional 
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da parceria, com o objetivo de resolver problemas e identificar possíveis 

oportunidades para aperfeiçoamentos.  

Os atributos mais importantes para a equipe de coordenação são a pró-atividade 

através do planejamento conjunto; a autonomia para programar a frota e acessar 

recursos da transportadora; e a habilidade de negociação com a equipe de 

programação de produção da empresa embarcadora para flexibilizar embarques e 

entregas sempre que necessário. 
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6. Conclusão 

A presente dissertação repassou os conceitos de gerenciamento da cadeia de 

abastecimento, cadeia de valor, alianças, logística e custo total, e enfatizou a 

necessidade de integração estratégica do transporte de cargas em indústrias de 

bens intermediários, com o objetivo de alcançar um desempenho comparativo 

superior e, conseqüentemente, elevar o diferencial competitivo. 

Considerando que o contexto desafiador do transporte de cargas no Brasil, a 

concorrência acirrada e o dinamismo de marketing e de logística são fatores comuns 

a todas empresas do setor abordado, foi proposta uma metodologia para análise e 

configuração da operação de transporte para a categoria industrial baseada nos 

conceitos de gerenciamento otimizado da cadeia de abastecimento e alianças 

estratégicas. 

O mercado brasileiro de transporte de cargas é a principal barreira para a integração 

estratégica do transporte à cadeia de abastecimento, como conseqüência dos 

preços deprimidos praticados que impedem a renovação e a incorporação de 

recursos tecnológicos e humanos compatíveis com as empresas embarcadoras 

gerencialmente mais avançadas e participantes de cadeias de abastecimento 

otimizadas. Adicionalmente, o debilitado sistema de transporte brasileiro, impede a 

agregação de um valor logístico de grande importância que é a flexibilidade modal, 

timidamente difundida no país. 

Visando a integração do transporte, as empresas do setor devem direcionar o foco 

para o custo total, a longevidade do relacionamento e a busca contínua de 

melhorias. Os prestadores de serviços contratados ao menor custo devem ser 

substituídos por prestadores de serviços profissionalizados e tecnologicamente 

capacitados para agregar valor, complementar competências e implementar 

inovações visando a redução de custos e o ganho de velocidade e flexibilidade. 

Trata-se de um problema de transporte de elevada complexidade e que exige um 

grande esforço de análise, entendimento e equacionamento. A solução integral não 

será viabilizada com algumas poucas providências e de forma imediata. Dependerá, 

sim, de um esforço contínuo e cooperativo dos parceiros atuantes na cadeia de 

abastecimento , cujos primeiros passos essenciais foram indicados pela dissertação. 
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