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Unidade 1

Sistema de transporte

O objetivo desta unidade é apresentar os vários tipos de transportes 
e as combinações de modais a disposição do cliente. A intenção 
é que entenda o processo de integração entre os modais a serem 
utilizados pelas transportadoras.

Objetiva ainda apresentar alguns conceitos sobre transporte e a 
importância na hora da escolha de um transporte, para que haja 
agilidade no processo de movimentação dos produtos de um 
ponto a outro, seja utilizando o transporte rodoviário, ferroviário 
ou outro de acordo com o produto.

Objetivos de aprendizagem

Nesta seção, veremos os vários tipos de transporte e a contribuição 

que cada um oferece para o desenvolvimento econômico de um país ou 

região. Mostraremos a utilidade de cada transporte e a participação deles na 

movimentação de bens, seja de matéria-prima ou bens acabados.

Nesta seção, será estudada a integração entre os transportes, seja entre o 

transporte rodoviário, ferroviário ou aéreo, que permite que os bens cheguem 

às mãos dos consumidores de acordo com o que foram solicitados às 

indústrias, e com a maior rapidez, que é o lema da logística na excelência do 

atendimento ao cliente.

Seção 1 | Evolução do transporte e o desenvolvimento econômico

Seção 2 | Modais de transporte

Sebastião Oliveira





Introdução à unidade
Quando falamos em transporte, o primeiro pensamento é o de levar 

mercadorias e pessoas de um lado para outro. Porém, o transporte vai 
bem mais além do que levar produtos de um lado para o outro. Hoje 
temos vários tipos de transporte e com várias finalidades.

Temos o transporte comercial, que tem a função da prestação 
de serviço de interesse publico, onde estão incluídos os meios e 
infraestruturas, nos movimentos das pessoas ou bens, além dos 
serviços de entrega dos bens já citados.

O transporte sempre existiu, porém cada um com seu estilo e em 
sua época, a começar pelos caçadores que traziam suas caças em 
cima de varões que eram puxados por eles mesmos em seus lombos 
no propósito de obter uma agilidade maior no deslocamento.

Temos que destacar também a tração animal que fora usada por 
muitos anos no transporte de produtos, e mesmo sendo um transporte 
precário, foi de grande utilidade em outras épocas. Mesmo atualmente, 
é possível ver o transporte através de tração animal fazendo pequenos 
fretes.

Como é possível notar na evolução histórica do transporte, novas 
invenções facilitaram a movimentação de bens entre vários extremos, 
passando por navios, locomotivas e caminhões.

Podemos dizer que a principal evolução começou no início do 
século XIX, com as montagens das primeiras fábricas de automóveis, 
que também incluíam na sua fabricação pequenos caminhões para o 
transporte de mercadorias.

Juntamente com o progresso das regiões e a melhoria nas 
condições das estradas, foram surgindo o crescimento dos caminhões 
e a evolução na combinação do transporte, o que vem sendo chamado 
de modal, que designa a utilização de um ou mais tipos de transporte.
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Seção 1

Evolução do transporte e o desenvolvimento 
econômico

Nesta seção, serão tratados os tipos de transporte que envolvem 
a movimentação de bens de vários pontos e a combinação entre um 
transporte e outro, de acordo com o produto a ser transportado.

1.1 Evolução histórica do transporte

O nosso planeta é grande e as nossas pernas muito pequenas! 
Sendo assim, o homem, curioso e engenhoso, inventou os meios 
de transporte. As distâncias ficaram mais curtas e ele viu e aprendeu 
muito mais do que se apenas pudesse andar a pé.

Da criação da roda às naves espaciais, os transportes evoluíram 
com o tempo e com as necessidades do homem. A roda é uma das 
invenções mais importantes de todos os tempos, um instrumento 
que revolucionou o transporte de pessoas e cargas pesadas.

Atualmente, podemos notar a existência de vários meios de 
transporte, iniciando pelos de tração animal, aqueles em que 
animais fazem o deslocamento da carga. Por exemplo, carruagens, 
coches e carroças. Os esquimós, que vivem nas áreas mais frias do 
planeta, como no Alasca e na Sibéria, se deslocam de um sítio para 
outro, de trenós que são puxados por cães que os arrastam pela 
neve. Em alguns lugares do mundo, é comum as pessoas andarem 
de carroças, puxadas por tração animal.

Veremos, a seguir, mais detalhes sobre outros tipos de transporte, 
são eles: transportes ferroviários, aéreos e marítimos.

1.1.1 Transportes ferroviários

São meios de transporte que se deslocam em carris (ou trilhos). 
O comboio foi o principal meio de transporte do século XIX. Teve 
grande crescimento na Europa e na América do Norte, onde 
representa 70% do total mundial. A locomotiva a vapor servia para 
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transportar cargas, alimentos e pessoas.

O trem elétrico, um comboio pequeno movido à energia 
elétrica, é muito usado como transporte turístico. Não lança gases 
poluentes no ar, nem consome combustível. Há trens elétricos em 
algumas cidades do mundo, como: São Francisco, Buenos Aires, 
Amsterdã e Lisboa.

Em 1863, surge o metrô, um comboio que anda muito depressa 
por baixo da terra. Hoje em dia, o metrô é uma grande ajuda para 
transportar as pessoas que se deslocam nas grandes cidades, 
ajudando a diminuir o trânsito de carros e a poluição do ar e sonora 
provocada pelos automóveis e autocarros.

1.1.2 Transportes aéreos

Voar sempre foi um dos grandes sonhos da humanidade. 
Primeiro vieram os balões (Figura 1.1). Para o balão subir, inventaram 
uma maneira de produzir um gás mais leve que o ar.

Fonte: Celso Diniz/Shutterstock (2014).

Figura 1.1 | Balões
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Fonte: Celso Diniz/Shutterstock (2014).

Pode-se usar o ar quente ou hidrogênio e hélio. Santos Dumont, que 
nasceu no Brasil, é considerado o Pai da Aviação. Ele inventou o “14-Bis”, 
o primeiro avião, e voou sobre os céus de Paris em 1906. Mas, depois disto, 
muito trabalho teve de ser feito para que os aviões começassem a ser usados 
como meio de transporte. Isso só aconteceu a partir de 1920. Existem, con-
tudo, outros meios de transportes aéreos, como o helicóptero, a avioneta etc.

1.1.3 Transporte marítimo

Os primeiros barcos que existiram eram simples, movidos a remos e depois 
à vela. Foram os portugueses que construíram os primeiros barcos à vela (ca-
ravelas) para atravessar os oceanos. Assim, os europeus puderam viajar pelo 
mundo e conhecer outros continentes.
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Mas, depois disto, muito trabalho teve de ser feito para que os 
aviões começassem a ser usados como meio de transporte. Isso 
só aconteceu a partir de 1920. Existem, contudo, outros meios de 
transportes aéreos, como o helicóptero, a avioneta etc.

1.1.3 Transporte marítimo

Os primeiros barcos que existiram eram simples, movidos 
a remos e depois à vela. Foram os portugueses que construíram 
os primeiros barcos à vela (caravelas) para atravessar os oceanos. 
Assim, os europeus puderam viajar pelo mundo e conhecer outros 
continentes.

Hoje em dia, os navios são movidos através de máquinas 
sofisticadas com motores movido a óleo diesel e de altíssima potencia 
que os fazem deslocar sobre os oceanos muito rapidamente.

1.2 Transporte e desenvolvimento econômico

O transporte é um dos componentes principais da logística, 
é visto como a última fronteira para a redução dos custos da 
empresa. Os estudos nas áreas dos transportes são de fundamental 
importância na atual realidade da globalização.

Cargas essencialmente refletem atividades econômicas. 
Não possuem função ou valor por si próprias; sua única 
função está na sua movimentação; bens de um local para 
outro onde possuem maior valor (ou sejam dispostos, no 
caso de resíduos). O transporte de carga é a maneira pela 
qual os produtos são transferidos como parte do processo 
econômico de produção e consumo (CAIXETA-FILHO, 
2001, p. 193).

O sistema de transporte é de extrema importância para a 
economia do país, viabilizando todos os setores da economia. 
Com a escolha correta de um sistema de transporte, é possível 
aumentar a competição no mercado, garantir a economia de escala 
na produção e reduzir os preços das mercadorias, de acordo com 
Ballou (2010).
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O transporte é um ingrediente essencial para o 
desenvolvimento econômico de qualquer área. Reúne 
as matérias-primas para a produção de commodities 
comercializáveis e distribui os produtos da matéria-prima 
no mercado. Como tal, é um dos principais componentes 
do tecido economicamente-social de um grupo humano, 
ajudando no desenvolvimento econômico de áreas 
regionais (ARNOLD, 2012, p. 362).

Ballou (2010, p. 118) reforça que “[...] a importância relativa de 
cada modo de transporte e as alterações ocorridas nas participações 
relativas são parcialmente explicadas pela carga transportada e pela 
vantagem inerente do modo”. Sem um sistema de transporte, as 
indústrias ficariam sem acesso à matéria-prima e os produtos não 
chegariam a seus consumidores.

1.3 Tipos de transporte

Segundo Arnold (2012), existem vários tipos de transporte, cada 
qual com sua importância dentro da sua modalidade. O autor os 
representa e os classifica da seguinte forma:

•    Ferroviário.

•    Rodoviário, incluindo caminhões, ônibus e automóveis.

•    Aéreo.

• Hidroviário, incluindo rotas transatlânticas, costeiras e 
continentais.

•   Tubulação ou duto.

Dentre os sistemas de transporte apresentados, cada um tem 
uma característica, sobre serviço e o custo do transporte, sendo 
que os custos variam de transporte para transporte, dependendo do 
tipo de produto a ser transportado. Arnold destaca a utilização dos 
trens (transporte ferroviário) e os caminhões (transporte rodoviário) 
fazendo uma correlação entre eles: “[...] os caminhões são mais 
adequados para transportar pequenas quantidades para mercados 
muito espalhados, mas os trens são melhores para transportar 
grandes quantidades de cargas volumosas, como grãos” (ARNOLD, 
2012, p. 362).
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1.3.1 Transporte rodoviário

Quando falamos em transporte, devemos lembrar que se trata de 
um conjunto que interage entre si para atingir um objetivo, o de levar 
produtos de um local para o outro onde pode envolver os modais: 
caminhões, locomotivas, aviões e navios. Através desta interação, 
o transporte faz a movimentação das mercadorias ou produtos, 
contando com terminais de cargas, onde são armazenados os 
produtos para distribuição.

Segundo Caixeta-Filho (2007), a funcionalidade do transporte 
tem o objetivo de promover a economia e a integração entre as 
sociedades produtoras. Dentro das atividades logísticas, o transporte 
tem um papel de grande importância para que as empresas 
consigam atender a seus clientes com eficácia.

Sendo assim, o transporte tem um papel importante para o 
processo logístico, pois seu custo contribui com uma parcela 
considerável dos gastos das companhias e influencia o nível de 
serviço prestado.

Os custos logísticos são fatores críticos num país com as 
dimensões geográficas e a infraestrutura para transporte 
do Brasil, e com desafio da exportação e distribuição de 
produtos em outros mercados (FARIA; COSTA, 2007, p. 7).

Para saber mais

O Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT) representa a 
retomada do processo de planejamento no setor de transporte, 
dotando-o de uma estrutura permanente de gestão, com base em 
um sistema de informações georreferenciadas, contendo todos os 
principais dados de interesse do setor, seja na parte da oferta, ou na 
parte da demanda.

Fonte: Ministério dos Transportes. Disponível em: <http://www.
transportes.gov.br/index/conteudo/id/3254>.

Para que o transporte atinja o seu objetivo, ele tem que interagir 
com os componentes citados. Um exemplo de interação vai desde 
o mecanismo até o combustível, que depende diretamente da 
capacidade de carga que determina a velocidade e o seu consumo. 
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Dentro do transporte deve haver um gerenciamento eficaz e com 
pessoas de qualificação para que o sistema de transporte possa fluir 
e atingir os objetivos proposto, que na maioria das vezes é fazer os 
produtos chegarem ao consumidor final.

Veremos, a seguir, os tipos de modais que compõe o sistema de 
transporte e quais suas vantagens e desvantagens.

Quando falamos em transporte, logo o que em nossas mentes é 
o transporte rodoviário. Embora existam outros modais, o rodoviário 
é o mais utilizado em todo o mundo e também é o que tem uma 
parcela maior de gasto com o transporte.

De acordo com Vieira (2002, p. 13), o “[...] transporte nada mais 
é do que o translado de um lugar para outro e sua necessidade está 
diretamente relacionada às atividades do comércio”.

O modo rodoviário está praticamente presente em todo território 
brasileiro e é o transporte mais expressivo. “Com a implantação da 
indústria automobilística na década de 1950 e a pavimentação das 
principais rodovias, o modo rodoviário se expandiu de tal forma 
que hoje domina amplamente o transporte de mercadorias no país” 
(CASTIGLIONI, 2007, p. 114).

O transporte rodoviário é considerado aquele que se utiliza de 
veículos automotivos, tais como caminhões, ônibus, vans e similares, 
realizando o tráfego em vias terrestres (NOVAES, 2004).

Os caminhões são capazes de movimentar menor variedade 
de cargas devido às restrições de segurança rodoviária, 
que limitam tamanhos e peso de carregamentos, mas 
oferecem entrega razoavelmente mais rápida e confiável 
de cargas parceladas. O operador rodoviário necessita 
preencher apenas um veículo antes de despachar a carga, 
enquanto a ferrovia deve lotar um trem. Sendo assim, 
o modo rodoviário é mais competitivo ao mercado de 
pequenas cargas (GOMES; RIBEIRO, 2004, p. 89).

O crescimento da utilização de caminhões para os serviços de 
transporte, desde 1929, explica em parte o declínio da utilização 
ferroviária. De acordo com Ballou (2010), a utilização de caminhões 
oferece vantagens nos seus serviços, como carga ou descarga de 
porta a porta, frequência, disponibilidade e velocidade.
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Uma das grandes vantagens deste tipo de transporte é o fato de 
alcançar praticamente qualquer lugar do território, de um ponto a 
outro dentro do sistema logístico, exceto aqueles que apresentam 
problemas ou características geográficas limitadoras, como ilhas 
que não são ligadas ao continente por pontes ou vias de acesso 
terrestre. Sendo ele ágil faz com que compense nos custos, devido 
à rapidez. Com a utilização de caminhões, manipula-se menor 
diversidade de cargas, principalmente devido às restrições em 
relação à segurança rodoviária, que impõe limites relacionados ao 
peso e ao tamanho da carga (BALLOU, 2010).

A atividade transportadora se processa, normalmente, através 
das duas formas mais utilizadas, que são: carregamento completo e 
carga compartilhada. Assim, temos:

Lotação completa

Também denominada de carregamento completo, pois cada 
veículo é carregado totalmente com um determinado lote ou 
remessa. A lotação completa, por se tratar de grandes quantidades 
a serem transportadas, processa-se com mais frequência nos casos 
em que os produtos são transferidos de uma fábrica para um centro 
de distribuição, que pode ser da própria indústria, de um atacadista 
ou de um varejista de grande porte. Os veículos utilizados para 
esse tipo de transporte devem ser maiores, pois serão totalmente 
lotados, em virtude do volume de carga ser maior. Isso trás um maior 
ganho para as transportadoras. Os veículos maiores têm um custo 
mais baixo por unidade transportada, a carga é mais homogênea, 
o que facilita a sua arrumação dentro do veículo, com melhor 
aproveitamento do espaço interno, reduzindo o custo unitário, além 
da redução de diversas operações e, dessa forma, há uma redução 
dos custos finais.

Apresenta-se também uma característica marcante no transporte 
rodoviário: a frota destinada à lotação completa, muitas vezes, 
realiza, em paralelo, transportes de carga fracionada, principalmente 
quando envolve a entrega de produtos na área urbana. De acordo 
com Novaes (1989), as transportadoras, ao agirem dessa forma, 
evitam permanecer na ociosidade nos períodos de baixa procura.

Carga fracionada

Ou carga compartilhada, recebe essa denominação em virtude 
de ter a capacidade do veículo compartilhada com a carga de 
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dois ou mais clientes. Em termos operacionais, existem grandes 
diferenças entre essas duas formas de transporte de carga. A carga 
fracionada apresenta muitas etapas no seu processo, tais como:

• Ir ao depósito do cliente para apanhar o lote que será 
transportado.

• Transportar o lote ao centro de distribuição da transportadora 
que efetuará o transporte.

• Processar o descarregamento.

• Verificação, rotulagem e triagem da mercadoria, segundo os 
diversos destinos.

• Transportar a mercadoria ao seu destino.

• Descarregar, verificar e processar a triagem da mercadoria de 
acordo com os seus destinos finais.

De acordo com Novaes (2004), além dessas operações, existem 
outras que se encontram presentes de forma direta ou indireta 
nesse procedimento.

Atualmente, essa tem sido uma opção muito procurada pelos 
embarcadores, em virtude do aumento de clientes que procuram 
esse tipo de serviço. Esse fato se dá em razão da política de redução 
de estoques nas empresas e do aumento de pontos de destino 
no território nacional, muitas vezes, caracterizado por cidades 
muito próximas. Para cumprir os prazos de entrega e proporcionar 
satisfação aos clientes.

Segundo Arnold (2012), o transporte rodoviário (através dos 
caminhões) tem uma vantagem significativa entre os outros tipos 
de transporte. O transporte rodoviário tem a vantagem de chegar 
em vários lugares por vias terrestres, levando o produto de porta 
a porta. Os caminhões permitem a adaptação para cada tipo de 
transporte, adequando quanto ao tipo de produto ou volume a ser 
transportado.

De acordo com Razzolini Filho (2012, p. 253), algumas das 
vantagens para o uso do transporte rodoviário são:

• É o único modal que consegue ligações porta a porta sem 
necessidade de terminais específicos (ferroviário).

• O modal rodoviário apresenta maior flexibilidade que os demais.

• A facilidade de acesso a lugares inacessíveis a outros modais.
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• “Conhecimentos de transporte” é um documento que é 
emitido pelo transportador que acompanha a mercadoria desde a 
sua origem até o seu destino, contando nele toda a especificação 
da nota fiscal;

• Operação de carga e descarga simplificadas, exigindo poucos 
equipamentos de apoio (ou nenhum).

• Rapidez nas entregas.

1.3.2 Transporte ferroviário

O transporte ferroviário é o mais apropriado para grandes 
quantidades de cargas de baixo valor agregado, “[...] como produtos 
agrícolas, derivados de petróleo, minérios de ferro, produtos 
siderúrgicos, fertilizantes, entre outros”. (CASTIGLIONI, 2007, p. 114-
115).

Para saber mais

Para saber mais

Você quer conhecer quais são os modais e as malhas viárias disponíveis 
no seu estado?

• Clique em: <http://www.transportes.gov.br/conteudo/35852>.

• Escolha a opção Mapas de Transportes.

• Clique sobre o Estado do qual você deseja visualizar as malhas viárias 
de todos os modais.

A locomotiva a vapor servia para transportar cargas, alimentos e 
pessoas. Fonte: Disponível em: <http://www.rtp.pt/wportal/sites/tv/
brincar/programas/tema3.htm>.

O modal ferroviário não tem a agilidade como o modal rodoviário 
para acessar as cargas, porque estas devem ser levadas até o terminal 
de embarque ferroviário, segundo Castiglioni (2007).

De acordo com Chopra e Meindl (2003, p. 272), devido a sua 
lentidão, o modal ferroviário “[...] é indicado para entregas pesadas 
de valor baixo e que não requer urgência”. O modal ferroviário trata-
se de um transporte indicado a grandes volumes e materiais com 
baixo valor agregado, não tendo urgência para entrega. O modal 
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ferroviário tem como exclusividade as vias denominadas de estradas 
de ferro ou ferrovias. O transporte ferroviário no Brasil não tem 
o mesmo domínio do que em outros países, devido a dimensão 
do território brasileiro e a falta da malha ferroviária, afetando o 
transporte de cargas a granéis e o transporte de passageiros.

O modal ferroviário teve uma evolução no século XX, pois o 
mesmo tinha o domínio sobre o sistema de transportes e, apesar 
de ser lento, no início do século era ele que fazia a ligação entre 
portos e interiores. Porém, da mesma forma que houve uma 
evolução, ocorreu uma regressão com o surgimento das indústrias 
automobilísticas e o modal ferroviário foi perdendo espaço devido a 
sua velocidade limitada.

O modal ferroviário já teve momentos de elasticidade, 
principalmente na década de 1970, quando o mundo passa por 
uma crise de petróleo e o trem volta a ter destaque. Trens mais 
velozes passam a ser desenvolvidos, hoje podendo chegar a 
velocidades que atingem até 400 Km/h. Em alguns países, já existe 
certa concorrência entre o modal ferroviário e o modal aéreo. A 
concorrência entre os modais citados se dá através das estruturas, 
sendo que os trens possuem instalações em áreas próximas de 
indústrias que se beneficiam do transporte de grande volume, o 
que não acontece com os transportes aeroportuários que não têm 
a mesma flexibilidade que teve o modal ferroviário.

O transporte ferroviário é mais apropriado para grandes 
massas, e torna-se pouco eficiente e muito oneroso para 
o deslocamento de pequenas quantidades. Normalmente, 
é utilizado para itens de baixo valor agregado, mas com 
grandes volumes de movimentação (granéis, minérios, 
produtos agrícolas) e para longas ou pequenas distâncias, 
com baixas velocidades (FARIA; COSTA, 2007, p. 92).

Embora seja um transporte mais lento, também tem suas 
vantagens entre os modais:

• Tem baixo custo (tanto para o transportador quanto para o 
embarcador).

• Apresenta diferentes possibilidades de uso de combustível, 
como: diesel e eletricidade.
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• Apresenta a possibilidade de conexões porta a porta quando o 
embarcador se dispõe a construir seus próprios terminais.

• Os veículos (locomotivas e vagões) e as vias (estradas de ferro) 
apresentam uma longa vida útil, barateando seus custos com a 
depreciação.

• Oferece elevada capacidade de carga, o que os modais 
rodoviário e aeroviário não conseguem oferecer.

• Pode estimular o desenvolvimento das indústrias de base.

Como mencionado, o modal ferroviário tem destaque no 
transporte em países desenvolvidos, aliando a velocidade ao grande 
volume de transporte.

Dados do DNIT (2006) apontam que as ferrovias no Brasil foram 
implementadas com o objetivo de ligar vários pontos do território, 
com foco nas regiões portuárias, como Paranaguá, São Francisco 
do Sul, Santos e Vitória. Os primeiros projetos relativos à construção 
de ferrovias no Brasil aconteceram no ano de 1828, quando foi 
autorizada pelo governo Imperial a exploração de estrada de ferro 
no território brasileiro. As construções eram financiadas por capitais 
estrangeiros e também provinham dos cafeicultores do estado 
paulista. Complementando, a ANTT (2008) apresenta os seguintes 
dados: 29.817 km é o total da malha ferroviária no Brasil, e deste total, 
28.314 km, estão voltados ao transporte de carga, e 1.503 km, para 
o transporte de passageiros, embora o transporte de passageiros já 
tenha sido muito utilizado em épocas passadas, transportando mais 
passageiros do que em ônibus e avião.

As primeiras estradas de ferro foram implantadas para 
escoar a produção agrícola brasileira e transportar os 
produtos importados para o interior do território nacional 
(ALVARENGA; NOVAES, 2000, p. 82).

Pires (2002) destaca a importância do transporte ferroviário no 
Brasil, devido à grande extensão territorial, sendo que o país é um 
grande produtor de grãos e minério, produto de grande aceitação 
para o transporte ferroviário.

O transporte ferroviário se dá através da utilização de trens, que 
trafegam sobre trilhos, que constituem a malha ferroviária. No que 
se refere a consumo, esse tipo de transporte é o mais eficiente, 
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pois tem baixo consumo de combustível e possui a capacidade de 
transportar grandes volumes de carga. Seus custos operacionais 
são baixos, mas os custos fixos das ferrovias são muito altos, o que 
inviabiliza a sua utilização para pequenas distâncias e para produtos 
manufaturados que precisam de cuidados no manuseio, além da 
lentidão em relação ao transporte rodoviário (NOVAES, 2004).

Os transportes ferroviários oferecem suas próprias vias, 
terminais e veículos, todos representando um grande 
investimento de capital. Isso significa que a maior parte do 
custo total de operação de uma ferrovia é fixo. Assim, as 
ferrovias devem ter alto volume de trafego para absorver 
os custos fixos (ARNOLD, 2012, p. 364).

No transporte ferroviário, encontramos duas modalidades: 
o transportador regular e o privado. Um transportador regular 
comercializa seus serviços para todos os tipos de usuários, e este 
deve seguir regras governamentais econômicas e de segurança. O 
transportador privado tem suas operações voltadas para seu uso 
exclusivo (BALLOU, 2010).

As ferrovias oferecem diversos serviços aos clientes. 
Podem ser movimentação de granéis, como carvão ou 
cereais, ou produtos refrigerados e automóveis, que 
requerem equipamentos especiais. Existem também 
serviços expressos, que garantem a entrega em um prazo 
limitado: privilégios de parada, permitindo carga ou 
descarga parcial entre origem e destino: flexibilidade para 
variação de roteiros ou alteração do destino final quando 
ainda em trânsito (GOMES; RIBEIRO, 2004, p. 91).

No transporte ferroviário, existe a opção de carga cheia ou carga 
parcial. A carga cheia tem vantagens nos custos em relação à carga 
parcial. Nos dias atuais, o modal ferroviário apresenta cargas cheias 
e com uma tendência maior de grandes volumes, menciona Ballou 
(2010).

Entre as limitações apresentadas no transporte ferroviário, é 
importante citar a existência de vagões que são utilizados apenas 
para o transporte de um tipo único de produto. Exemplo: os vagões 
que transportam fertilizantes não podem ser utilizados para outros 
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fins. Portanto, ao levar fertilizantes para determinado destino, o trem 
deve voltar com os vagões vazios para o seu ponto de origem. Esse 
processo eleva os custos e os fretes, uma vez que soma os custos 
de ida e volta. 

No momento, para diminuir esse problema, está sendo implantada 
uma nova forma de procedimento que envolve a operação de trens 
unitários, destinados a transportar grandes quantidades de produtos 
manufaturados que operam com agilidade e sem paradas.

Atualmente, no Brasil, há um consenso de que as ferrovias são 
as mais indicadas para transportar grandes tonelagens de produtos 
homogêneos, preferencialmente a granel, em longas distâncias, 
afirma Castiglioni (2007). Apesar de a malha ferroviária brasileira ser 
pequena em relação à dimensão do território nacional, percebe-
se uma melhoria lenta, mas crescente nesse tipo de serviço de 
transporte.

1.3.3 Transporte aéreo

O transporte aéreo é o mais “[...] adequado para mercadorias 
de alto valor agregado, pequenos volumes ou com urgência na 
entrega” (CASTIGLIONI, 2007, p. 120).

Tendo em vista as restrições impostas pelos custos mais 
elevados, limitações no tamanho das unidades de volume, 
peso, além de outras peculiaridades, o modal aéreo, seja 
ele de caráter regular ou regional, apresenta uma tipicidade 
própria das cargas que a ele devem ser direcionadas: gêneros 
alimentícios e outros bens perecíveis, animais e plantas vivos, 
joias e artigos de moda. (RODRIGUES, 2004, p. 97)

É considerado o transporte mais rápido que existe. Ocupa 
um lugar de destaque no serviço de transportes de carga, com 
uma tendência de crescimento em todo o mundo. Esse tipo de 
transporte apresenta um nível muito baixo de avarias e extravios, o 
que lhe confere confiança e respeitabilidade. É ideal para transportar 
produtos sensíveis à ação do tempo e aparelhos eletrônicos. Ainda 
com relação ao transporte aéreo, Novaes (2004, p. 155) coloca que:
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É considerado o transporte mais rápido que existe. Ocupa
um lugar de destaque no serviço de transportes de carga, 
com uma tendência de crescimento em todo o mundo. 
Esse tipo de transporte apresenta um nível muito baixo 
de avarias e extravios, o que lhe confere confiança e 
respeitabilidade. É ideal para transportar produtos sensíveis 
à ação do tempo e aparelhos eletrônicos.

A importância do transporte aéreo na logística aumentou muito 
com a globalização, devido às cadeias produtivas que estenderam 
suas ramificações pelo mundo todo, e muitas vezes o fornecimento 
de componentes e a distribuição de produtos que não podem 
depender do transporte marítimo, principalmente quando os 
embarcadores não conseguem níveis de confiabilidade satisfatórios 
nos prazos de entregas importantes, como seria o caso de correio 
e malotes, que necessitam de rapidez na transferência física de 
documentos em longas distâncias, contribui Castiglioni (2007).

Para saber mais

A ANAC, autarquia vinculada ao Ministério da Defesa, é uma caracterizada 
por independência administrativa, autonomia financeira, ausência de 
subordinação hierárquica e mandato fixo de seus dirigentes, que atuam 
em regime de colegiado. Tem como atribuições: regular e fiscalizar as 
atividades de aviação civil e de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária.

Fonte: Disponível em: <http://www.anac.gov.br/Area.aspx>.

De acordo com Ballou (2010), o valor do frete para transporte 
de carga aérea é elevado se comparado ao rodoviário. O que 
compensa o alto valor é a agilidade garantida na entrega.

De acordo com Arnold (2012), o transporte aéreo não tem 
leito fixo de estradas, a sua rota obedece ao sistema aéreo, que é 
disponibilizado pelo governo através do controle de trafego aéreo.

A principal vantagem do transporte aéreo é a velocidade 
do serviço, especialmente para longas distâncias. A maior 
parte da carga viaja em aviões de passageiros e, assim, 
muitas programações de entrega estão vinculadas ao 
serviço de passageiros (ARNOLD, 2012, p. 365).
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Segundo Rodrigues (2004), o ponto forte do transporte aéreo 
é a sua velocidade, que alcança grandes distâncias com eficiência, 
e também em atender algumas regiões de difícil acesso, se 
diferenciando de outros modais, mas também aponta alguns pontos 
fracos em questão a peso e volume da carga, juntamente com os 
custos mais elevados.

O frete para o transporte de carga aérea é significativamente
mais elevado que o correspondente rodoviário; entretanto,
os tempos de deslocamento porta a porta podem ser 
bastante reduzidos, abrindo um mercado especifico para 
essa modalidade (GOMES; RIBEIRO, 2004, p. 93).

Segundo Ballou (2009), as dimensões físicas dos porões dos 
aviões sempre foram restritas de acordo com a capacidade de cada 
aeronave, mas estas restrições estão tomando novos rumos com a 
fabricação de aviões de grande porte, facilitando o desenvolvimento 
desse tipo de modalidade de transporte, pois dotou os aviões de um 
espaço mais amplo para ser usado como bagageiro. As melhorias 
nos projetos e na construção de aviões têm como foco torná-los 
mais econômicos e eficientes.

1.3.4 Aquaviário

De acordo com Novaes (2004, p. 151), “[...] o transporte 
aquaviário, como sua denominação indica, envolve todos os tipos 
de transportes efetuados sobre a água. Inclui o transporte fluvial, 
lacustre (aquaviário interior) e o transporte marítimo”.

Para Razzolini Filho (2007), a denominação dada a todo 
transporte de materiais com a utilização de embarcações em mares, 
rios ou lagos advém do transporte hidroviário. As denominações se 
originaram para o modal marítimo, fluvial ou lacustre. Devemos 
dar um destaque ao modal marítimo, que age em vários tipos 
de percurso, sendo que tem a navegação de cabotagem, que é 
realizada ao longo da costa de um país, a cabotagem interior, quando 
liga portos marítimos a portos fluviais no interior do continente, e 
navegação de longo curso, que é a ligação entre diferentes países 
ou continentes.

Chopra e Meindl (2003) argumentam que o modal hidroviário 
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no comércio internacional trata-se de um modal que permite 
o embarque de todos os tipos de produtos, pelas distâncias que 
percorrem e o volume de embarque, também destacando o 
fato de que é um dos mais baratos para que utilizem o comércio 
internacional. Razzolini Filho (2012) também compartilha deste 
pensamento, colocando ainda que este modal fornece tanto o 
transporte de cargas quanto de passageiros, sendo que dentre os 
modais é um dos mais antigos.

O modal hidroviário também apresenta as suas vantagens, porém 
não tão expressivas quanto ao ferroviário, devido às restrições de 
portos.

• Apresenta uma grande capacidade de carga, superando a dos 
demais modais.

• Apresenta custo operacional bastante reduzido, uma vez 
que seus custos operacionais mais elevados são as operações de 
carregamento e descarregamento.

• Seu consumo energético é baixo.

• Permite ligações intercontinentais.

• É o modal mais econômico para as longas distâncias.

Para saber mais

Transportes fluviais e marítimos são meios de transporte que se 
deslocam em rios e em mares. Por exemplo, o navio que serve para 
transportar cargas e pessoas.

Fonte: Disponível em: <http://www.rtp.pt/wportal/sites/tv/brincar/
programas/tema3.htm>.

1.3.5 Transporte marítimo

O comércio marítimo entre as nações teve a sua origem com a 
construção das primeiras caravelas pelos portugueses e, ao longo 
dos tempos, foram se formando regras e padrões que muitas vezes 
favorecem apenas aos países mais desenvolvidos.

O modal mais utilizado no Brasil é o transporte marítimo para 
o comércio internacional e “[...] responde por mais de 90% do 
transporte internacional”, salienta Castiglioni (2007, p. 117).

Os portos desempenham papel fundamental na conexão entre 
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os modais terrestres e marítimos. Na costa brasileira, existe um 
grande número de portos marítimos, além de portos fluviais que 
acolhem navios costeiros, como Belém, Manaus e Porto Alegre, 
segundo Castiglioni (2007).

O transporte marítimo divide-se em transporte marítimo de 
longo curso e a navegação de cabotagem.

O custo de transporte porta a porta, que é o que interessa 
ao usuário, não e completamente previsível na cabotagem, 
porque vários fatores não são controlados pelos que se 
interessem por ele. Por exemplo, se as condições de tempo 
estiverem adversas (caso de chuvas), o valor cobrado pela 
estiva, conferentes, será substancialmente Maior devido às 
paralisações das operações (GOMES; RIBEIRO, 2004, p. 92).

A principal vantagem do transporte hidroviário é o custo. 
Os custos operacionais são baixos, e como os navios têm 
uma capacidade relativamente grande, os custos fixos 
podem ser absorvidos pelos grandes volumes (ARNOLD, 
2012, p. 365).

O transporte marítimo de longo curso é o realizado entre portos 
de diferentes países, e o de navegação de cabotagem é realizado 
entre os portos nacionais de um país. “O transporte de cabotagem 
está fortemente atado à operação portuária. Hoje, a cabotagem é 
mais utilizada no transporte de granéis, petróleo e seus derivados, 
sal e produtos químicos” (CASTIGLIONI, 2007, p. 117).

A cabotagem é o transporte marítimo realizado entre dois portos 
da costa de um mesmo país ou entre um porto costeiro e um fluvial. 
Caso a navegação ocorra entre dois portos fluviais, então não é 
considerada cabotagem e, sim, navegação interior. Existe ainda o 
termo “cabotagem internacional”, o qual é utilizado frequentemente 
para designar a navegação costeira envolvendo dois ou mais 
países. O transporte de cabotagem foi muito utilizado na década 
de 1930, no transporte de carga a granel, sendo o principal modal 
de transporte utilizado quando as malhas ferroviárias e rodoviárias 
apresentavam condições precárias para o transporte.
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1.3.5.1 Transporte hidroviário

O modo hidroviário opera principalmente com granéis, produtos 
de baixo valor e não perecíveis, como: carvão, minérios, cascalho, 
areia, petróleo, ferro, grãos e outros.

O modal hidroviário pode ser subdividido em fluvial e lacustre.

Fluvial

Considera-se um modal competitivo porque o valor do frete 
é bem acessível, sua capacidade de transporte menos poluente 
que o transporte rodoviário e consome menos combustível. As 
embarcações fluviais utilizadas são balsas e navios de todos os 
portes.

Com maior ou menor uso, o transporte fluvial tem a sua utilização 
em todo o mundo, podendo citar o caso da Europa e dos Estados 
Unidos, não deixando de incluir o Brasil, que apresenta alguns rios 
navegáveis como o Amazonas e o São Francisco, porém este rio 
chama a atenção pelo fato de estar perdendo navegabilidade em 
alguns trechos de seu leito.

O serviço hidroviário tem sua abrangência limitada por diversas 
razões. As hidrovias domésticas estão confinadas ao sistema 
hidroviário interior, exigindo, portanto, que o usuário ou esteja 
localizado em suas margens ou utilize outro modal de transportes 
combinadamente (BALLOU, 2009, p. 129).

O transporte hidroviário é limitado em sua abrangência por 
diversas razões. As hidrovias domésticas estão confinadas 
ao sistema hidroviário interior, exigindo, portanto, que o 
usuário ou esteja localizado em suas margens ou utilize 
outro modal de transporte, combinadamente (BALLOU, 
2009, p. 129).

Para saber mais

A cabotagem é o transporte marítimo realizado entre dois portos da 
costa de um mesmo país ou entre um porto costeiro e um fluvial. Caso 
a navegação ocorra entre dois portos fluviais, então não é considerada 
cabotagem e, sim, navegação interior. O transporte de cabotagem foi 
muito utilizado na década de 1930 no transporte de carga a granel, 
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sendo o principal modal de transporte utilizado quando as malhas 
ferroviárias e rodoviárias apresentavam condições precárias para o 
transporte.

Fonte: Portal Administradores. Leia sobre “Cabotagem” em: <http://www.
unaerp.br/index.php/sici-unaerp/edicoes-anteriores/2012/secao-
4-8/1317-cabotagem-vantagens-e-desvantagemresponsabilidade-
ambiental-desafios-infraestrutura/file>.

Utiliza-se este modal para transportar produtos agrícolas, fertilizantes, 
minérios, derivados de petróleo e álcool. “Na Amazônia, porém, 
o transporte de mercadoria manufaturada é bastante difundido e, 
juntamente com madeiras da região, é feito internacionalmente, ligando 
diversos portos brasileiros com o Peru e a Colômbia”, afirma Castiglioni 
(2007, p. 118).

Lacustre

O lacustre é restrito a lagos navegáveis para transportar qualquer 
carga, mas sua característica é ligar cidades e países vizinhos.

Segundo Novaes (2004), o transporte lacustre pode ser nacional, 
ele se dá em lagos internos ou em águas internacionais ligando 
países. Trata-se de um modal com participação ínfima no sistema 
de transportes. No Brasil, podemos destacar a Lagoa Mirim que liga 
o Brasil ao Uruguai, não podendo deixar de mencionar a Lagoa dos 
patos que faz a ligação entre a cidade de Porto Alegre e a cidade de 
Rio Grande.

Conforme dados do Ministério dos Transportes, a malha 
hidroviária no interior do Brasil conta com dez portos 
interiores em funcionamento, 26.000 km de vias navegáveis 
e potencial de aproveitamento de mais de 17.000 km de 
novas vias (CASTIGLIONI, 2007, p. 119).

Diferente de alguns transportes, o lacustre é realizado em países 
com grande lagos como Estados Unidos e Canadá, tendo pouco 
destaque no Brasil.
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1.3.6 Dutoviário

O modal dutoviário utiliza a força da gravidade por meio de 
dutos para o transporte de granéis. É uma alternativa diferenciada 
de transporte, pois não há congestionamentos e não polui.

É diferente de todos os outros meios de transporte, visto 
que transporta apenas gás, petróleo e produtos refinados 
para uma base ampla. Assim, são de pouco interesse para 
a maioria dos usuários de meios de transporte. O custo de 
capital para as vias e transportes por tubulação são altos e 
de responsabilidade das transportadoras, mas os custos 
operacionais são bastante pequenos (ARNOLD, 2012, p. 366).

No Brasil, segundo Castiglioni (2007, p. 116), os principais dutos 
existentes são:

• Gasoduto: para transportar gases.

• Mineroduto: desfruta da força da gravidade para o transporte de 
minérios entre as regiões produtoras e as siderúrgicas e/ou portos. 
Para impulsão dos minérios, são utilizados fortes jatos de água.

• Oleoduto: utiliza sistema de bombeamento para o transporte 
de petróleos brutos e derivados aos terminais portuários ou centros 
de distribuição.

Rodrigues (2004) dá sua contribuição ao destacar que o 
dutoviário faz o transporte dos produtos por gravidade ou pressão 
mecânica, sendo que os dutos são adequados de acordo com a 
sua finalidade. Para mover produtos gasosos ou líquidos por longas 
distâncias, os dutos são eficientes.

A movimentação via duto é bastante lenta sendo 
contrabalanceada pelo fato de o transporte operar 
24 horas por dia e sete dias por semana. Isso gera uma 
velocidade muito maior quando comparada a outros 
modais. A capacidade é alta, pois um fluxo de três milhas 
horarias em um tubo de 12 polegadas movimenta 338 mil 
litros por hora (GOMES; RIBEIRO, 2004, p. 86).

Essa modalidade de transporte sofre algumas restrições em 
razão da erosão que alguns produtos causam aos dutos no decorrer 
do transporte e da lentidão do seu processo.
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O transporte por dutos apresenta custo fixo elevado já que 
necessita de uma estação de controle e bombeamento 
e direitos de acesso. Em contrapartida apresenta custos 
variáveis baixos com relação a manutenção da operação 
(BOWERSOX; CLOSS, 2006, p. 140).

Com relação ao tempo de trânsito, o transporte dutoviário 
é o mais confiável de todos, pois existem poucas 
interrupções para causar variabilidade nos tempos de 
entrega. Fatores meteorológicos são significativos e 
bombas são equipamentos altamente confiáveis. Além 
disso, a disponibilidade dos dutos é limitada apenas por seu 
emprego por outros usuários (BALLOU, 2009, p. 130).

Entretanto, essa forma mais lenta de operação é compensada 
pela não interrupção do serviço, pois o transporte é efetuado no 
decorrer do dia e da noite e durante quantos dias sejam necessários.

O tipo de produto transportado por dutos, em relação aos 
produtos manufaturados, sofre menos danos, pois se constitui 
basicamente de gases e líquidos e, este fato, reduz o grau de risco 
da operação.

Observa-se, entretanto, que esta é a modalidade menos utilizada 
para transportar produtos, pois o serviço não se adapta a qualquer 
tipo de produto. (BALLOU, 2009).

Questão para reflexão

Na Seção 1, você observou que os vários tipos de transporte vêm se 
aprimorando ao longo dos tempos. Você já parou para pensar como 
eram feitos os transportes de produtos antes da evolução que tivemos 
no início do século XIX?

Atividades de aprendizagem

1. Segundo Arnold (2012), existem vários tipos de transporte, cada um com 
sua importância dentro da sua modalidade. De quais tipos de transportes 
Arnold (2012) está se referindo?
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2. Complete a frase.
O modal dutoviário utiliza a força ___________ por meio de dutos para o 
transporte de granéis. É uma alternativa diferenciada de transporte, pois não 
há congestionamentos e não polui.
( ) da sucção.
( ) da pressão.
( ) da gravidade.
( ) do bombeamento.
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Seção 2

Modais de transporte

A integração de mais de um modo de transporte tem sido motivo 
de estudos recentes pela logística moderna. Essa integração consiste 
em uma livre troca de equipamentos pelos diversos tipos de modais, 
afirma Castiglioni (2007). Na integração, há de se observar alguns itens 
como o total e tonelagem-quilômetros executados pelos diversos 
tipos de modais.

Neste sentido, Ballou (2010, p. 131) cita exemplos, “[...] uma carreta 
rodoviária (trailer) embarcada num avião ou um vagão ferroviário é 
transportado por um navio. Este intercâmbio de equipamentos cria 
serviços que usam mais de um modal de transporte”.

O uso de mais de um modal é justificado porque cada um 
deles possui vantagens tanto pelo serviço como pelo custo. 
Para escolher a melhor combinação, deve-se observar o 
valor agregado de cada produto, assim como segurança no 
transporte (GOMES; RIBEIRO, 2004, p. 85).

Cada tipo de modal utiliza sua malha viária, para traçar uma rota 
que tem por finalidade servir de acesso e comunicação. Esse acesso 
ou comunicação se dá através dos diversos meios de transporte que se 
utilizam das suas malhas viárias específicas.

2.1 Modais conceito

Segundo Novaes (2007), a flexibilidade do modal dá certa 
tranquilidade aos embarcadores, podendo abrir mãos de modos de 
menor confiabilidade. Dentre os especialistas em logística, usa-se o 
termo transporte intermodal, que seria a utilização de duas ou mais 
modalidades de transporte.

Um produto pode ser embarcado num navio de cabotagem
no Rio de Janeiro, descarregando no porto de Recife e de 
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lá ser transportado por caminhão até o seu destino final, 
digamos Garanhuns (NOVAES, 2007, p. 243).

Quando da realização de um transporte multimodal faz-se 
necessário a utilização de um Operador de transporte Multimodal 
(OTM), que gerencia a operação e a integralidade do produto.

O conhecimento de transporte multimodal é o documento que 
comprova a celebração de um contrato de transporte multimodal e 
prova que o OTM recebeu as mercadorias sob sua custódia tal como 
descrito nesse contrato, comprometendo-se a entregá-las conforme 
suas cláusulas (RODRIGO, 2004, p. 106).

O transporte multimodal de cargas realiza-se por meio de
um único operador, ou seja, o OTM, que é responsável 
pela carga durante todo o trajeto, utilizando apenas um 
único documento de transporte.

O termo transporte multimodal designa muito mais do que 
simples inter-relação física: envolve a integração de responsabilidades 
(integridade da carga, seguro etc.), de conhecimento (o documento 
de despacho que acompanha a carga), de programação (horários 
combinados, cumprimento dos mesmos etc.), de cobrança do frete e 
demais despesas etc. (NOVAES, 2007, p. 243).

De acordo com Rodrigues (2004), as responsabilidades diretas do 
OTM são:

• A obrigatoriedade de possuir uma apólice de seguro que cubra a 
responsabilidade civil sobre a carga.

• A responsabilidade pelas perdas e danos nas mercadorias 
transportadas, bem como pelo atraso em sua entrega.

É considerado atraso toda vez que a mercadoria não for 
entregue na data determinada, quando não constar uma 
data especifica a mercadoria deve ser entregue em um 
prazo aceitável. Se isso não acorrer em até 90 dias será 
considerada perdida a mercadoria (VIEIRA, 2002, p. 139).

Da mesma forma que o OTM tem responsabilidade sobre a 
mercadoria, ele também fica isento quando da perda, dano ou atraso, 
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caso haja comprovação das seguintes situações:

• Ato ou fato imputável ao expedidor ou ao destinatário da carga.

• Inadequação da embalagem, quando imputável ao expedidor da 
carga.

• Vício próprio ou oculto da carga.

• Manuseio, embarque estiva ou descarga executados pelo 
expedidor, destinatário ou consignatário, ou ainda, pelos seus agentes 
ou propostos.

• Forçar maior ou caso fortuito.

Rodrigues (2004) argumenta que o OTM tem responsabilidade 
sobre a carga quando forem identificadas avarias, perdas total ou 
parcial das mercadorias, bem como atraso na entrega da mercadoria, 
em qualquer fase do transporte.

Caracteriza-se essa utilização de mais de um modo de transporte 
como sendo um intercâmbio de serviços. Entre as características 
desses operadores participantes individuais estão localizados também 
o custo e o desempenho desses serviços integrados oferecidos 
pelos transportadores. Ballou (2010) cita dez combinações de serviço 
integrado:

• Ferro-rodoviário.

• Ferro-hidroviário.

• Ferro-aeroviário.

• Ferro-dutoviário.

• Rodo-aéreo.

• Rodo-hidroviário.

• Rodo-dutoviário.

• Hidro-dutoviário.

•Hidro-aéreo.

• Aero-dutoviário.

Segundo Novaes (2007), o transporte intermodal reúne duas ou 
mais modalidades, ou, em uma definição mais restrita, o transporte 
intermodal acontece a partir do momento em que o transporte de uma 
mercadoria é realizado por mais de um modo de transporte ou por mais 
de um operador que fica responsável pelo produto a cada trecho do 
destino. Rodrigues (2004), seguindo a linha de Novaes (2007), destaca 
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a diferença entre o transporte intermodal e o multimodal, sendo que o 
multimodal se dá com o produto ou a mercadoria feita somente com 
um único contrato de transporte.

Para saber mais

Uma empresa ferroviária propicia a integração com a Estrada de Ferro 
de Vitória a Minas e ao Porto de Tubarão, em Vitória (ES), e acesso, ainda, 
aos portos de Santos e Angra dos Reis. Essa integração permite oferecer 
soluções logísticas completas e de grande capacidade aos clientes. 
Outros destaques são os serviços integrados para insumos diversos e 
cargas industrializadas.

Fonte: Ferrovia Centro-Atlântica. Disponível em: <http://www.fcasa.
com.br/clientes-eservicos/ servicos-integrados/>.

2.2 Tipos de modais

Para Garcia (2002), a modalidade multimodal não está focada 
somente no transporte, podendo incluir os serviços de coleta, unitização 
ou desunitização da carga por destino, acrescentando também a parte 
de armazenagem e manipulação de mercadoria e entrega de carga.

Rodrigues, Novaes e Garcia, apresentaram algumas definições, 
apontando as diferenças ente o transporte intermodal e o multimodal, 
são os responsáveis pela mercadoria perante o cliente até o final 
do destino. A intermodalidade caracteriza-se através da emissão 
individual de documento de transporte para cada modo, dividindo a 
responsabilidade entre as árias transportadoras que estiverem incluídas 
no sistema. Ao contrário da intermodalidade a multimodalidade emite 
somente um documento de transporte, o qual cobre todo trajeto da 
carga. Outras características diferem um do outro quando se trata de 
responsabilidade sendo:

• No transporte intermodal, se houver algum problema com a 
carga no trajeto, cabe ao embarcador tomar as devidas providências 
cabíveis junto à empresa que estava em posse da mercadoria naquele 
momento.

• No transporte multimodal, a empresa contratada é quem deve 
apurar os acontecimentos para dar uma resposta a seu cliente.

Garcia (2002) traz alguns fatos interessantes em relação às 
modalidades:

• O termo intermodal seria o mais correto para se referir às 
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mercadorias, devido ao prefixo a ser utilizado: interexpressa, que 
proporciona melhora ideia de conexão entre os dois modais.

• O termo multimodal tem o prefixo multi que transmite a ideia de 
independência.

Embora os termos sejam utilizados de maneira diferente, deve-se 
ressaltar que os tratados internacionais e as normas jurídicas nacionais, 
somente utilizam o termo multimodalidade nos documentos de sua 
utilização.

Pozo (2004, p. 181) traz algumas considerações com objetivos a 
serem alcançados quanto a utilização da intermodalidade.

• Redução no custo total.

• Redução do tempo de trânsito em longos percursos.

• Redução do impacto ambiental.

• Redução do congestionamento nas rodovias.

• Melhora do nível de serviço.

É de grande importância ver algumas considerações a fatores que 
devem atingir a metas mostradas, de acordo com Pozo (2004, p. 181).

• Disponibilidade de vias.

• Características do produto.

• Volumes que serão movimentados.

• Frequência das entregas.

• Distâncias a ser percorridas.

• Custo total.

• Segurança do sistema.

Algumas destas combinações nem sempre se mostram práticas, 
como a aero-dutoviário, ou mesmo aquelas viáveis que tiveram 
pouca aceitação no mercado, como o hidro-aeroviário. O contêiner 
é um dos equipamentos mais utilizados na operação intermodal, 
sendo que pode ser transferido por todos os modais, com exceção 
do dutoviário, e desta forma, ele permanece como o mais utilizado 
e inserido na maioria das combinações de modais (BALLOU, 2010). 
Continuando, Ballou traz a combinação rodo-hidroviário, que vem 
sendo utilizado nos Estados Unidos com mais frequência pelos 
embarcadores em se tratando de produtos de valor agregado.

A combinação ferroviário-rodoviário se dá em algumas condições 
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onde os caminhões não têm condições de alcançar os objetivos 
de entrega do produto. Neste feito, primeiro entra a combinação 
rodoviário-ferroviário, passando a carga para o transporte ferroviário, 
sendo que no final do percurso vai ser a combinação do transporte 
ferroviário com o transporte rodoviário, onde a carga é toda passada 
para caminhões, até chegar ao seu destino final. Como exemplo, 
apresenta-se o rodotrilho, que corresponde à associação do 
transporte ferroviário com o transporte rodoviário. Essa modalidade 
permite a associação da agilidade do transporte rodoviário com o 
baixo custo unitário do transporte ferroviário.

No transporte rodo-ferroviário, não há utilização de vagões. 
Algumas de suas características são:

• No trajeto rodoviário, utiliza pneus convencionais.

• No trajeto ferroviário, utiliza rodas ferroviárias que estão 
acopladas ao semirreboque, ou por meio de um truque ferroviário 
especial fixado ao semirreboque que permite o engate em outro 
semirreboque. Os truques são rodados montados em cima de 
uma plataforma onde são apoiadas as carretas para o transporte 
ferroviário através dos trilhos.

Carga conteinerizada

Com exceção dos dutos, o contêiner-padrão é um tipo de 
equipamento de fácil transferência a todos os modais de transporte 
de superfície. Geralmente, cargas transportadas por contêineres 
evitam custos de remanejamento no momento de transferência 
intermodal, além de oferecer serviço porta a porta quando 
combinados com caminhões. Isto gerou a fabricação de navios 
porta-contêineres para oferecer esse serviço integrado, incentivando 
desta forma a expansão do comércio internacional (BALLOU, 2010).

Além dos navios porta-contêineres, o serviço combinado de 
transporte rodoviário com o aéreo também tem se mostrado 
muito promissor. Essa combinação denomina-se aéreo-rodoviária. 
Uma desvantagem que limita este tipo de combinação é que as 
aeronaves ainda possuem dimensões incompatíveis a grandes 
contêineres, além do alto custo do frete aéreo e pequenos lotes 
predominantes neste modal. Porém, esta realidade deve mudar em 
breve com a colocação de aviões maiores em serviço e a redução 
nos custos desses fretes. A tendência é que os serviços integrados 
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girem em torno das dimensões desses contêineres padrões. Sem 
essa adaptação, caminhões ou até mesmo outros modais seriam 
excluídos deste esquema por não comportarem os contêineres, 
devido a suas dimensões, menciona Ballou (2010).

Para saber mais

NAVIO GRANELEIRO: navio de construção especial, adequado para 
transporte de carga a granel, não possuindo, assim, guindastes descarga. 
Possui características estruturais diferentes, conforme se destine ao 
transporte de granéis pesados (minérios, por exemplo) e de granéis 
leves (cereais, por exemplo).

Navio graneleiro combinado: navio graneleiro destinado ao transporte 
de granéis sólidos e líquidos, a fim de evitar viagens de lastro. Possui, em 
adição às instalações do graneleiro comum, um sistema de bombas e 
respectivas redes para o trato de carga líquida, bem como um sistema 
adequado para a limpeza e desgaseificação dos tanques.

Navio graneleiro combinado universal: navio graneleiro que pode 
transportar minério, granéis líquidos e granéis sólidos leves. Você quer 
saber mais sobre navios acesse o site:

Fonte: portogente. Disponível em: <http://www.portogente.com.br/
texto.php?cod=268>.

2.3 Estudo sobre carga simples

Carga, aqui, deve ser entendida como tudo aquilo que possa ser 
transportado por qualquer tipo de veículo. A seguir, vamos analisar 
alguns tipos de carga.

2.3.1 Carga paletizada

É aquela transportada por meio de pallets. Pallet é um acessório 
formado por um estrado, sobre cuja superfície se pode agrupar 
e fixar as mercadorias com fitas de poliéster, nylon ou outros 
meios, constituindo uma unidade de carga. No “pallet-conteiner” 
existe proteção com essa finalidade. Em ambos os casos, não fica 
assegurada a inviolabilidade da mercadoria. Segundo Pozo (2004), 
os pallets são utilizados na acomodação de mercadorias, para 
facilitar o seu manuseio, seja esta movimentação com carrinho 
manual, os chamados palletiras, ou com empilhadeira.
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2.3.2 Carga unitizada

É aquela transportada por meio de Unidade de Carga, conhecida 
internacionalmente como contêiner.

2.3.3 Unitização e desunitização

O A.D. SRF 158, de 29/10/93, estabelece que, enquanto não forem 
definidos termos, requisitos e condições para credenciamento dos 
agentes de unitização e desunitização de carga, os operadores de 
terminais alfandegados e DAPs ficam equiparados a estes nos casos 
em que mercadorias objeto de trânsito aduaneiro sejam destinadas 
a tais recintos.

A Comunicação de Serviço nº 27, de 06/12/96, da Alfândega 
de Santos, diz que: unitização é a operação física de colocação 
de um ou de volumes diversos em uma unidade de carga, e por 
desunitização a operação inversa.

2.3.4 Demurrage

Considera-se demurrage a penalidade cobrada do importador 
ou contratante do contêiner pelo tempo em que o contêiner, 
contendo mercadoria de importação, permanecer no país além do 
estabelecido entre as partes. Considera-se detentiono mesmo fato 
quando ocorrido com mercadoria de exportação. O prazo entre o 
embarque no país exportador, o transporte e a descarga no país 
importador é estabelecido no charter party* e deve ser cumprido 
pelo embarcador e pelo recebedor da mercadoria.

A demurrage é fixada por dia de atraso. O controle é feito a partir 
do statement of facts (relatório dos fatos), documento do armador, 
ao qual o devedor pode ter acesso se quiser contestar o montante.

2.4 Estudo sobre carga consolidada

2.4.1 Conceito

Consolidar carga significa agrupar várias cargas de um ou 
vários usuários diferentes, mas que tenham um só destino. A 
carga agrupada segue amparada por um conhecimento “máster” 
(MAWB) ou conhecimento “mãe”, de responsabilidade da empresa 
consolidadora, dirigido à empresa desconsolidadora. O “máster” 
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engloba outros conhecimentos denominados “house” ou 
“filhotes” (HAWB), cada um deles com seu respectivo destinatário. 
Em suma, na origem, as cargas de vários exportadores e até um 
único exportador, destinadas a um mesmo local de descarga, são 
agrupadas e embarcadas sob amparo do conhecimento “MAWB”, 
acompanhado de tantos “HAWB” quantos forem os embarques 
objeto de consolidação.

Desconsolidar carga significa a operação realizada no destino, 
no sentido de separar as cargas de acordo com os conhecimentos 
house, para serem encaminhados aos consignatários respectivos 
providenciarem o despacho aduaneiro. O house deve ser a base do 
despacho aduaneiro.

De fato, sendo o Máster documento de consolidador para 
desconsolidador e com validade para definir o veículo em que [as 
cargas] saem do exterior e chegam ao país de destino e respectivo 
controle da Alfândega de descarga, resta claro que o house é o 
documento que ampara o despacho aduaneiro, cada house deverá 
exigir um despacho.

Temos a afirmação desta realidade, que deflui do conceito de 
consolidação, através de ato normativo, apenas para o aéreo.

2.4.2 Carga consolidada marítima

Quanto à consolidação de carga na via marítima, constatamos 
que na prática não existe. E as razões dessa inexistência foram bem 
captadas pelo Prof. Samir Keedi, em trabalho publicado no boletim 
Sem Fronteiras, das Edições Aduaneiras, de setembro de 1999, sob 
o título “Consolidação da Carga Marítima: Conceito equivocado?”.

Tenho, ao longo do tempo, ouvido com insistência as expressões 
“consolidação” e “desconsolidação” de carga marítima e, mais do 
que isto, lido em muitos lugares, inclusive em peças publicitárias 
anunciando “empresas consolidadoras e desconsolidadoras de 
carga”.

Qual é a lógica, no entanto, da utilização tão amiúde dessas 
expressões no transporte marítimo de mercadorias utilizadas em 

* O transporte e a descarga no país importador é estabelecido no charter party 
(contrato) e deve ser cumprido pelo embarcador e pelo recebedor da mercadoria.
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contêineres? Infelizmente, nenhuma. A razão dessa afirmação é 
deixar claro que as referidas expressões, no transporte marítimo, 
são um equívoco. Veremos que, na realidade, as únicas palavras 
aceitáveis são “unitização” e “desunitização”, identificadas nos atos 
de “ovar” e “desovar” um contêiner.

Quem conhece o transporte aéreo, ou lida com ele mais 
frequentemente, sabe que, neste modal, existe a consolidação de 
carga, seguida posteriormente pela sua unitização. A unitização 
de carga é um ato concreto, enquanto a consolidação é um ato 
abstrato. Unitização de carga significa a colocação de diversas cargas 
pequenas, ou grandes, em uma unidade maior, numa operação 
denominada “ova” ou “estufagem” de contêiner. Isso é feito, entre 
outras razões, para facilitar manuseio, transporte, segurança etc.

Essa operação pode ser realizada em qualquer unidade de carga, 
no entanto, a mais versátil é o contêiner. Até porque as expressões 
em pauta referem-se a essa unidade.

A consolidação de carga, por sua vez, é um ato abstrato 
e pertence ao jargão de transporte aéreo, pois, nesse tipo de 
transporte, a tabela de frete é dividida em faixas. Elas abrangem as 
cargas até 45 kg, depois até 100 kg, e a seguinte até 300 kg, estando 
a última faixa a cargo do transporte de mercadorias enquadradas a 
partir de 500 kg. Quanto maior o peso da carga, menor o valor do 
frete por quilo, o que significa que, no transporte aéreo, “a união faz 
a força” e vale a pena.

Como isso funciona? Ao receberem as cargas de diversos 
embarcadores, os agentes de carga aérea juntam-nas num ato 
chamado consolidação. A partir do peso da carga total encontrado, 
ela é enquadrada na faixa de frete correspondente. Por meio deste 
ato, há um barateamento do frete para todos os embarcadores, rateio 
que é realizado pelo agente. Assim, todos ganham (embarcadores, 
agentes, transportadores).

Para as empresas de transporte aéreo, a vantagem é imensa, já que, 
embora aparentemente recebam uma quantia menor de dinheiro, na 
realidade estão ganhando, pois possibilita o embarque da carga, o que 
não ocorreria com os fretes originais mais altos. Isso acaba criando um 
efeito “tostines”, ou seja, com o frete mais barato, embarca-se mais, e 
com mais embarque, há contínua redução do frete e a carga aérea vai 
crescendo, e trazendo as vantagens deste efeito.
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Todos sabem que esse tipo de operação não existe no transporte 
marítimo, no qual o frete é definido independentemente do tamanho 
da carga. Não existe o frete por faixas de peso.

O que pode ser obtido é algum desconto na negociação do frete 
para quantidades maiores, porém não é oficial, como no transporte 
aéreo, e às vezes nem pode ser conseguido. Se esse efeito não 
existe no transporte marítimo, mas sim a unitização de pequenas 
cargas, então não se pode falar em consolidação de carga marítima, 
apenas de unitização, já que o resultado de colocação da carga no 
contêiner é concreto. O máximo que se pode concluir é que há 
um embarque tipo ship’s convenience, em que a carga seguirá se 
houver quantidade razoável para a “ova”.

Quanto ao comum argumento de que a consolidação se deve 
a um conhecimento-mãe, por exemplo, do armador, e a um 
conhecimento-filhote, por exemplo, do “Non Vessel Operating 
Common Carrier” (NVOCC), em português, Agente Consolidador, 
ou Operador de Transporte Não Armador, ou, isso também é um 
equívoco. Nesse caso, não existe o máster e nem o house, pela 
simples razão de que o NVOCC é o transportador do exportador, e 
o armador é o transportador do NVOCC. Neste caso, portanto, os 
dois são transportadores, ou seja, um real e o outro virtual.

Os másters e houses também são conhecimentos exclusivos do 
transporte aéreo, no qual a emissão dos dois só é justificada pela 
consolidação, já que o agente de carga aérea não é transportador. O 
transporte é feito pela empresa aérea, que é a única transportadora 
da mercadoria do exportador, muito embora haja um conhecimento 
no meio, o da consolidação do agente de carga.

2.4.3 Carga consolidada aérea

A revista Sem Fronteiras, da Aduaneiras, de abril de 2011, publica 
os seguintes comentários sobre consolidação de carga aérea, que 
servem como “dicas” para aqueles que se valem desse modal de 
transporte e que relaciona-se com o seguinte trabalho:

1. Embarque uma carga aérea de pequeno porte sempre 
em conjunto com outras cargas.
2. Evite, para esse tipo de carga, o embarque isolado ou 
independente, pois seu embarque como carga única pode 
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acarretar desperdício financeiro por meio do encarecimento 
do frete, onerando o preço final do produto.
3. Note que o preço do frete, no transporte aéreo, segue 
uma tabela em que o peso da carga o influencia. Essa tabela 
contém a seguinte divisão de faixas: 0-45; 45-100; 300-500 
e mais de 500 quilos.
4. Saiba que o frete calculado de acordo com as faixas de 
peso devem sempre respeitar o valor mínimo estabelecido 
pelas companhias aéreas para o transporte de qualquer 
carga, que é o valor econômico que possibilita seu 
transporte.
5. Observe que, de acordo com essas faixas, quanto maior 
for o peso da carga menor será o frete cobrado para seu 
transporte. Quanto menor o frete, mais os embarcadores 
estarão dispostos a utilizar o transporte aéreo para seus 
embarques (a tabela tem o conhecido “efeito Tostines”).
6. Em face da existência da tabela, com as concessões das 
empresas aéreas em relação ao frete, de modo a aumentar o 
volume de cargas transportadas, procure unir as cargas com 
as de outros embarcadores, por intermédio de um agente 
de carga aérea, num processo chamado “consolidação”, 
para enquadrá-las numa faixa de frete menor.
7. Lembre que a consolidação de carga desperta a 
necessidade de emissão de dois conhecimentos de 
embarque, um do agente e um da companhia aérea, 
chamados respectivamente House Airway Bill e Master 
Airway Bill.
8. Registre-se que é normal haver vários HAWBs para um 
MAWB, já que a consolidação implica juntar cargas de vários 
embarcadores para redução do frete, o que não ocorreria 
com apenas uma carga.
9. Repare que, normalmente, o frete do MAWB, pago pelo 
agente de carga ao transportador, é sempre menor que o 
pago pelos diversos embarcadores ao agente.
10. Considera-se que, algumas vezes, o frete mencionado 
no HAWB pode ser maior do que o do HAWB, apenas 
porque as companhias aéreas preferem colocar o valor do 
frete máximo permitido pela IATA, para não mostrarem o 
valor do frete que estão cobrando dos agentes.
11. Realize a cotação do frete para essas operações de 
consolidação com mais de um agente de carga, pois o 
frete pode variar em cada um deles, em face da quantidade 
consolidada, como de diferenças de frete entre companhias 
aéreas (GUEIROS, 2011).
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2.4.4 Aspecto cambial da carga consolidada

A Carta Circular nº 2.296 do Banco Central, de 08/07/92, 
estabelece condições para as transferências ao exterior de valores 
de transporte marítimo internacional de cargas, combinado ou 
consolidado, relativo à importação brasileira. O Comunicado nº 
1.025, de 10/07/87, baixou regulamento disciplinando a remessa 
de valores em razão do transporte de carga, do qual extraímos os 
seguintes conceitos:

Agente consolidador: agente de carga que, reunindo em um 
mesmo despacho cargas separadas, se encarrega de tratar do 
embarque das mercadorias, vistoria dos produtos, desembaraços 
alfandegários, programação de embarque, preparação de 
documentos de embarque e sua legalização, arquitetando o 
transporte e o engajamento do espaço em aeronave.

Observação: a Comunicação de Serviço no 11.128/GAB 27, 
de 06/12/96, da Alfândega de Santos, acrescenta o seguinte 
entendimento: NVOCC a empresa sediada no exterior, cujo 
objetivo é providenciar o transporte e/ou consolidação, sob sua 
responsabilidade, de cargas a exportar, com a contratação de um 
armador, que as transportará até o porto de destino, é a empresa 
indicada como embarcadora ou remetente no denominado 
conhecimento “máster” (Master Bill of Landing) e responsável 
pela emissão dos conhecimentos House Bill of Landing (HBL), 
conhecidos por “filhotes”.

Co-loader: agente consolidador de cargas no exterior, que figura 
como embarcador ou remetente no conhecimento denominado 
“submáster”, emitido pelo agente embarcador principal executor da 
consolidação total da carga no exterior e que permanece como 
responsável por tal procedimento.

Agente desconsolidador: agente de carga consignatário do 
despacho consolidado que se encarrega de reembarque ou entrega 
das mercadorias aos respectivos destinatários, preparação de 
documentos de reembarque e sua legalização. A empresa sediada 
no Brasil, com poderes outorgados pelo agente consolidador 
para representá-la no país, responsável pela desunitização de 
cargas consolidadas e sua desconsolidação documental, cujos 
poderes devem ser cadastrados na repartição é a empresa indicada 
como consignatária no conhecimento máster ou, caso exista, no 
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submáster, responsável por tal procedimento.

Questão para reflexão

Você percebeu que estamos falando sobre os despachantes aduaneiros, 
e a grande importância na agilização da liberação da emissão dos 
conhecimentos de cargas. Você já parou para pensar como tudo isto 
era feito antes da era da informação?

Atividades de aprendizagem

1. A integração de mais de um modo de transporte tem sido motivo de 
estudos recentes pela logística moderna. Em que consiste esta integração?

2. No transporte rodo-ferroviário, não há utilização de vagões, de acordo 
com o apontado na unidade apresenta algumas característica. Aportar as 
duas características de acordo com o material de estudo.

Fique ligado

Nesta unidade sobre transportes, começamos pela história do 
transporte chegando ao despacho de bens, que é feito através de 
despachante aduaneiro ou nas próprias transportadoras.

A evolução do transporte foi, sem dúvida, um marco no 
desenvolvimento dos países, seja hoje desenvolvido ou não. A 
movimentação de mercadorias de um ponto a outro vem trazendo 
a satisfação de toda população, pois hoje em dia as mercadorias 
chegam em vários pontos do país, seja através do transporte rodoviário, 
ferroviário, e aéreo, tanto para produtos de consumo ou não. Temos 
que incluir na modalidade de transporte a especificidade do transporte 
através do duto, que não comporta qualquer tipo de produto, porém 
torna-se útil no transporte de gás e derivados.

Os tipos de modais surgiram de acordo com a necessidade de as 
empresas fazerem com que seus produtos cheguem às mãos dos 
consumidores, fazendo com que os operadores logísticos criem 
alternativas para atender a seus clientes sejam eles consumidores 
finais, ou para a entrega de matéria-prima.
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Para concluir o estudo da unidade

Nesta unidade, você leu sobre gerenciamento de transporte, 
o qual envolve os vários tipos de modais. Para um aprendizado 
completo, é importante buscar mais conhecimento, através de livros e 
conhecimentos práticos.

Dentro da logística, você encontra vários autores que falam do 
assunto de transporte, portanto, busque essas informações para 
aprimorar o seu aprendizado, o que o ajudará muito na sua vida 
profissional, e agregará valor para você e para a organização onde 
você estiver.

Espero nesta unidade ter passado algumas informações que 
poderá empregar em seu departamento, promovendo mudanças no 
seu setor, o que ajudará muito no desenvolvimento da organização.

Atividades de aprendizagem da unidade

1. Em outros países são utilizadas várias formas diferenciadas de transporte 
ferroviário como o Piggyback, que corresponde à associação do transporte 
ferroviário com:
a) Dutoviário.
b) Aquaviário.
c) Aéreo.
d) Rodoviário.

2. No transporte rodoviário, a atividade transportadora se processa,normalmente, 
através das duas formas mais utilizadas, que são chamadas de:
a) Lotação dividida e carga incompleta.
b) Lotação incompleta e carga completa.
c) Lotação fracionada e carga incompleta.
d) Lotação completa e carga fracionada.

3. Nessa unidade, Razzolini Filho (2012) indica algumas vantagens do 
transporte rodoviário. Cite três destas vantagens.

4. O transporte aéreo apresenta algumas vantagens sobre os demais 
transportes. Sendo assim, assinale a sequência de alternativas verdadeiras:
I. Esse tipo de transporte apresenta um nível muito baixo de avarias e 
extravios.
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II. É ideal para transportar produtos sensíveis à ação do tempo e aparelhos 
eletrônicos.
III. É considerado o transporte mais rápido que existe.
IV. As operações nos aeroportos têm se mostrado lentas e demoradas.
V. A importância do transporte aéreo na logística nada tem a ver com a 
globalização.
a) Somente as alternativas II, III e IV são verdadeiras.
b) Somente as alternativas I, II e III são verdadeiras. 
c) Somente as alternativas I e III são verdadeiras.
d) Somente as alternativas I, II e V são verdadeiras.
e) Todas as alternativas são verdadeiras.

5. Para Razzolini Filho (2007), a denominação dada a todo transporte de 
materiais com a utilização de embarcações em mares, rios ou lagos advêm 
do transporte hidroviário. Quais denominações se originaram para este 
modal:
a) Hidroviário, fluvial, lacustre.
b) Marítimo, hidroviário, fluvial.
c) Fluvial, hidroviário, aquaviário.
d) Marítimo, fluvial ou lacustre.
e) Nenhuma das alternativas estão corretas.
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Unidade 2

A tecnologia na gestão
de transportes

Esta unidade tem como objetivo apresentar ao aluno as tecnologias 
para a gestão de transportes e a elaboração e otimização de rotas. 
O aluno deverá ser capaz de reconhecer as tecnologias utilizadas 
pela logística e suas aplicabilidades como ferramentas na busca 
pela melhor eficiência e eficácia empresarial.

Objetivos de aprendizagem

A aplicação de Tecnologia da Informação (TI) aos processos das 

organizações tem gerado um grande ganho no que tange a qualidade, 

desempenho e disponibilidade de recursos. Tais meios permitem que as 

empresas aprimorem e atendam sua demanda com maior eficiência e eficácia, 

gerando a ampliação dos resultados e o desenvolvimento de produtos, serviços 

e novos mercados de atuação.

Percebe-se que a principal responsabilidade da administração de transportes 

ou de tráfego é garantir sempre que as operações de transporte sejam bem 

executadas de forma eficiente e eficaz. A roteirização é um dos métodos mais 

usados para a garantia de transporte rápido, eficaz e de menor custo.

Seção 1 | Tecnologias para gestão de transportes

Seção 2 | Elaboração e otimização de rotas

Alessandra Petrech de Oliveira





Introdução à unidade
Esta unidade aborda a importância da Gestão de Transportes na 

logística empresarial e o papel desempenhado pela área no contexto 
das empresas. A ideia principal é apresentar como a área de Gestão de 
Transportes vem ganhando importância estratégica nas organizações, 
em um ambiente de concorrência plena no qual as questões 
tecnológicas ligadas à logística de transportes exercem uma função 
importante no aprimoramento da excelência das operações logísticas.

A crescente integração dos mercados faz com que as atividades 
logísticas e, mais especificamente, a gestão dos transportes comecem 
a receber um reconhecimento cada vez maior como parâmetro de 
vantagem competitiva no processo de planejamento empresarial.
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Seção 1

Tecnologias para gestão de transportes

A cada dia que passa, o fluxo de informações se torna fator de 
grande preocupação e importância nos processos que envolvem as 
operações logísticas.

Os conjuntos básicos de informações logísticas incluem pedidos de 
clientes e de ressuprimento, necessidades de estoque, programação 
de atividades dos depósitos, documentação de transportes e faturas.

É muito difícil imaginar uma empresa que não faça uso da 
Tecnologia de Informação (TI) em seus processos. A busca pelo ganho 
de eficiência, redução de custos e qualidade dos produtos praticamente 
obrigam o mercado a fazer da TI seu maior aliado.

A aplicação dessas tecnologias tem permitido que as empresas 
redefinam seus mercados, bens e serviços, além de oferecer o 
diferencial competitivo necessário às organizações no mercado.

É importante ressaltar que a tecnologia sozinha jamais poderá 
organizar uma empresa sem antes revisar processos e sistemáticas de 
trabalho. A tecnologia pode ampliar os meios de controle, automatizar 
operações de rotina e auxiliar no gerenciamento dos resultados, embora 
seja imprescindível determinado grau de organização e sistematização 
dos processos da empresa.

Será que em logística, esses conceitos são plenamente aplicáveis? 
Será que as empresas de atividade logística têm feito pleno uso 
dessas tecnologias e de seus benefícios?

A velocidade de resposta exigida pelo cliente e os impactos das 
operações de serviço precisam ser constantemente aprimorados, 
sob o risco de o cliente buscar novas alternativas para o atendimento 
de suas necessidades.

1.1 Gestão de transportes

O custo decrescente da TI, associado à sua maior facilidade de 
uso, permite aos gestores de logística utilizarem essa tecnologia, com 
o objetivo de transferir e gerenciar informações eletronicamente, 
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com maior eficiência, qualidade e rapidez. A transferência e 
o gerenciamento eletrônico de informações proporcionam 
oportunidades de redução de custos logísticos por meio de melhor 
coordenação, além do aperfeiçoamento dos serviços que podem 
ser consubstanciais na melhor oferta de informações a clientes.

Segundo Nogueira (2012), é importante ressaltar que, para 
utilizar adequadamente a TI na logística, é necessário que se tenha 
o conhecimento dos processos logísticos, sabendo quais são as 
melhores práticas a serem utilizadas para cada momento de seu 
processo.

A gestão é o ato efetivo de gerir ou gerenciar, ou seja, administrar 
com o objetivo de atingir objetivos. Assim, gestão de transportes é a 
administração das translações de bens e serviços de um lugar para 
outro e depende de todos os meios e infraestrutura implicados nos 
movimentos de pessoas e bens.

Por meio dos transportes é que se escoam todos os bens e 
serviços e as riquezas produzidas nos países, influenciando até a 
formação do Produto Interno Bruto (PIB). No Brasil, os transportes 
têm participação de mais de 3,4% no PIB e faturamento médio de 
US$ 25 bilhões (CAXITO, 2011).

Veículos modernos com eletrônica embarcada e interfaces 
com telemática (Tecnologia da Informação aplicada em logística) 
se traduzem em menores custos com combustível, manutenção, 
tratamento das informações etc.

Nogueira (2012) diz que a gestão dos transportes com utilização 
de TI funciona através de sistemas TMS (Transportation Management 
System), que apoiam as operações de distribuição das empresas, 
fornecendo condições mais competitivas por meio da boa gestão 
de seus recursos. Cabe ainda destacar a imensa complexidade, o 
volume de mercadorias movimentadas pelas organizações e a forte 
utilização de equipamentos (ativos) nesse tipo de processo.

Os sistemas de gestão de transporte são aplicados principalmente 
às funções de ordem operacional, como verifica-se na Figura 
2.1. Suas principais funções são: (a) monitoramento e controle 
dos processos; (b) apoio à negociação e auditoria de frete; e (c) 
planejamento e execução.
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Fonte: Adaptada de Caxito (2011).

Figura 2.1 | Sistema logístico
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imensa complexidade, o volume de mercadorias movimentadas pelas organi-
zações e a forte utilização de equipamentos (ativos) nesse tipo de processo.

Os sistemas de gestão de transporte são aplicados principalmente às fun-
ções de ordem operacional, como verifica-se na Figura 2.1. Suas principais 
funções são: (a) monitoramento e controle dos processos; (b) apoio à negociação 
e auditoria de frete; e (c) planejamento e execução. 

Figura 2.1 Sistema logístico 
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1.2 O que é um sistema de informação
A TI está fortemente estabelecida entre as organizações. É possível veri-

ficar nas empresas a dependência dos processos, decorrente das facilidades 
proporcionadas por várias de suas ferramentas. A TI participa dos processos 
organizacionais na condição de um conjunto de elementos que auxilia na ob-
tenção de padrões elevados de confiabilidade das operações, possibilitando a 
automação das atividades de rotina, ganhos de produtividade e facilidades para 
a adaptação às frequentes mudanças demandadas pelo mercado. Observa-se, 
dessa forma, um mecanismo que induz as empresas ao processo de mudança, 
instigando-o ou motivando-o, para torná-las sujeitas do mercado e pressionadas 
por ele (CAXITO, 2011).
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1.2 O que é um sistema de informação

A TI está fortemente estabelecida entre as organizações. É possível 
verificar nas empresas a dependência dos processos, decorrente 
das facilidades proporcionadas por várias de suas ferramentas. A 
TI participa dos processos organizacionais na condição de um 
conjunto de elementos que auxilia na obtenção de padrões elevados 
de confiabilidade das operações, possibilitando a automação das 
atividades de rotina, ganhos de produtividade e facilidades para a 
adaptação às frequentes mudanças demandadas pelo mercado. 
Observa-se, dessa forma, um mecanismo que induz as empresas ao 
processo de mudança, instigando-o ou motivando-o, para torná-las 
sujeitas do mercado e pressionadas por ele (CAXITO, 2011).

Um Sistema de Informação (SI) é o conjunto de subsistemas inter-
relacionados que funcionam para coletar, processar, armazenar, 
transformar e distribuir informações para fins de planejamento, 
tomada de decisões e controle. Verifica-se que os sistemas de 
informações são os recursos, resultados de dados ou até mesmo 
de um conjunto de pessoas que manipule ou gere informações 
(O’BRIEN; MARAKAS, 2007).

São os sistemas de informação que proporcionam o poder de 
análise e controle que as organizações empresariais necessitam 
para conduzir seus negócios. Em todos os níveis de uma empresa 
e/ou organização, é necessário tomar decisões diárias corriqueiras 
de aperfeiçoamento, ou por serem vitais para a continuidade de um 
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negócio, ou não. 

Ingredientes vitais no planejamento, operação e controle dos 
sistemas logísticos, a informação e os computadores tornaram-se 
guardiães e manipuladores da maior parte do sistema operacional 
no mundo dos negócios (BALLOU, 2013).

O SI funciona coletando, processando, armazenando e distribuindo 
informações que devem ter como objetivo uma melhor tomada de 
decisões, a coordenação dos processos e do trabalho e o controle 
organizacional. Outro objetivo do SI é o de auxiliar diretores, gerentes, 
supervisores e trabalhadores na análise de problemas e na visualização 
de assuntos complexos.

Em um SI, a informação gerada a partir de dados que são 
informados ao sistema do computador dá origem a informações 
que serão utilizadas pela organização, desde o pessoal operacional 
até a alta administração. Para isso, o SI deve ser composto por três 
elementos básicos:

• Entrada.

• Processamento.

• Saída de dados.

Todo equipamento pessoal e procedimento que cria fluxo de 
informações que são usadas em operações diárias, no planejamento 
e controle global de uma organização pode ser chamado de um SI.

1.2.1 Características do sistema de informações

Os conceitos de SI e de TI englobam as várias tecnologias que 
coletam, processam, armazenam e transmitem informações. Assim, 
envolvem além de computadores, equipamentos de reconhecimento 
de dados, tecnologias de comunicação, automação de fábricas e 
outras modalidades de hardware e de serviços.

Um SI deve ter a capacidade de mobilizar a informação desde 
os pontos onde é obtida até os pontos onde é necessária. Para 
Ballou (2013, p. 283) o armazenamento de informações é outra 
função, quando os dados estão disponibilizados, “[...] mas não são 
usados imediatamente, ou seja, o controle e a tomada de decisão 
não ocorrem ao mesmo tempo, o SI deve ter capacidade de 
armazenagem de dados”.
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Num SI, encontra-se a base de dados, a recuperação de dados, 
o processamento de dados e a análise de dados, sendo que, para 
as finalidades logísticas, estes dados chegam de muitas formas de 
diversas fontes. A seguir vemos algumas das características de um SI:

a) Análise de dados: um SI atual contém ainda diversos modelos 
de apoio à decisão, além de simplesmente converter dados para 
uma forma mais acessível. Com o objetivo de localizar melhores 
alternativas, o sistema pode ter modelos para problemas de 
localização de armazéns, arranjo físico no depósito, roteirização 
de caminhões, consolidação de fretes e programação da produção 
(BALLOU, 2013).

b) Recuperação de dados: a recuperação de dados tem acesso 
normalmente a uma vasta base de dados com rapidez, expondo 
a informação nos locais onde estão os usuários, geralmente um 
computador pessoal. “O aumento da capacidade de armazenagem 
de dados e a tela de tubo de raios catódicos (televisão) tornaram 
praticáveis a consulta a tabelas de frete e a monitoração de cargas” 
(BALLOU, 2013, p. 294).

c) Velocidade de acesso à informação: funções ou problemas 
com rotas de entregas e localização de depósitos não exigem 
informações de acesso muito rápido. Já reservas com empresas 
aéreas, posições de estoque, programação e acompanhamento 
de cargas ferroviárias necessitam acesso ágil da informação, 
conhecidos como acessos on-line, que acontece em tempo real e 
é o modo mais aprimorado de manusear informações.

d) Tipos de saídas: as duas formas particulares de saídas de um 
SI são os relatórios informativos e de ação. Relatórios informativos 
ou de ação passam a informação necessária ao pessoal da logística 
para dar início a uma ação, através de indicadores gerenciais, de 
posição, andamento e de exceção. Nível de estoque, utilização da 
frota, custos de serviços e produtividade são indicadores para início 
de uma ação.

Para Ballou (2013) não importa se o sistema é manual ou 
computadorizado, o importante é a administração ter conhecimento 
de suas necessidades, dos muitos tipos de informação, do formato 
da informação, da agilidade em que a informação desejada deve 
estar disponível para tomar suas decisões.
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1.3 Sistema de informações logísticas

A função básica de um SI é o processamento de dados. 
Codificando, manipulando, classificando e consolidando, os dados 
são transformados em informações essenciais para a elaboração de 
relatórios e para a tomada de decisões logísticas. Citam-se a seguir 
os principais processos:

• Código geográfico: onde os dados de clientes, fornecedores e 
depósitos estão ligados à sua localização. Como a logística relaciona 
seus fluxos de produtos ou serviços em pontos geográficos, este 
processo é importante.

• Previsão: projetando tendências históricas, como vendas, 
materiais, custos e necessidades, essa é mais uma atividade do 
processamento de dados, transformar para fazer previsões dos 
dados históricos.

• Análise estatística: sem tentar aperfeiçoar soluções de 
problemas logísticos, esta parte do processo somente transforma 
os dados. “Os fretes de produtos específicos podem ser estimados 
a partir dos produtos atualmente sendo manipulados pela empresa” 
(BALLOU, 2013, p. 292).

As tecnologias no processo logístico seguem as mais diversas 
aplicações, todas visando ao aprimoramento dos resultados para as 
organizações. É importante ressaltar que serão aqui tratadas uma 
diminuta gama de aplicações, quando comparadas com os recursos 
disponíveis para as empresas na busca do desenvolvimento de seu 
diferencial competitivo.

Os sistemas de informação organizacionais atuam como elos entre as 
atividades logísticas disponíveis em um processo devidamente integrado. 
Dessa forma, o uso da TI confere uma vantagem para as empresas 
que desejam diferenciar-se no mercado em que atuam e no contexto 
concorrencial no qual estão inseridas.

Para Caxito (2011), a informação sempre foi um elemento de vital 
importância nas operações logísticas. Porém, atualmente, com as 
possibilidades oferecidas pela tecnologia, ela tem proporcionado a 
força motriz para a estratégia competitiva da logística. A transferência 
e o gerenciamento eletrônico das informações permitem às 
empresas reduzir seus custos mediante a melhor coordenação. 
Além disso, possibilitam também a prestação de um serviço de 
maior qualidade, devido, principalmente, à melhoria da oferta de 
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informações aos clientes.

Dessa forma, podemos citar três razões para justificar a 
importância de informações rápidas e precisas para sistemas 
logísticos mais eficazes. Em primeiro lugar, os clientes percebem 
que as informações sobre a situação do pedido, disponibilidade 
de produtos, programação de entrega e faturas são elementos 
necessários do serviço ao cliente. A segunda razão relaciona-
se ao uso da informação para reduzir o estoque e minimizar as 
incertezas em torno da demanda. A informação, conforme pode ser 
observado na Figura 2.2, aumenta a flexibilidade e permite identificar 
os recursos que podem ser utilizados para que se obtenha uma 
vantagem estratégica.

Fonte: Ortolani (2014).

Figura 2.2 | Fluxo de informações em um sistema de informação logístico
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Fonte: Ortolani (2014).

A informação específica à administração logística é fornecida pelo Sistema 
de Informações Logísticas (SIL) que é um subsistema do sistema de informa-
ções gerenciais (SIG) providenciando informações designadas especialmente 
a esta área.

A velocidade da informação é muito importante devido à frequência em que 
ocorre e se altera. Funcionários administrativos de atendimento a pedidos, cál-
culos de frete e pessoal operacional são os que mais utilizam estas informações.
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A informação específica à administração logística é fornecida 
pelo Sistema de Informações Logísticas (SIL) que é um subsistema 
do sistema de informações gerenciais (SIG) providenciando 
informações designadas especialmente a esta área.

A velocidade da informação é muito importante devido à 
frequência em que ocorre e se altera. Funcionários administrativos 
de atendimento a pedidos, cálculos de frete e pessoal operacional 
são os que mais utilizam estas informações.

Os supervisores têm como responsabilidade, mediante um SI, 
controlar a utilização de espaço, estoques e a produção da mão de 
obra no atendimento de pedidos. Para realizar o transporte e entregas 
programadas, o gerente de frota necessita ter equipamentos, peças 
e pessoas disponíveis, além das informações de andamento e 
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planejamento das atividades através de relatórios gerados diariamente 
(BALLOU, 2013).

Problemas táticos podem ocorrer no arranjo físico de armazéns, 
seleção de transportadoras, reposições de inventário, sazonalidade 
do transporte e planejamento do espaço. Tarefas estas que abrangem 
o gerente de distribuição ou de transporte e a média gerência.

O SI para logística (SIL) é constituído dos sistemas de informação 
a seguir:

• Sistema de informação de vendas e distribuição.

• Sistema de informação para compras.

• Controlling de estoques.

• Sistema de informação para produção.

• Sistema de informação para manutenção.

•Sistema de informação de administração de qualidade.

• Sistema de informação para retail (SIR).

Os sistemas de informação que pertencem ao SIL têm uma 
estrutura modular, mas têm também uma variedade de técnicas 
que permitem analisar dados. Esse tipo de estrutura permite que 
os sistemas de informação individuais retenham seus recursos 
especiais.

Para saber mais

Para conhecer mais sobre Sistema de Informação Logístico, consulte: 
<http://www.tecspace.com.br/paginas/aula/faccamp/TI/Texto04.pdf>.

1.4 Tecnologias de informações logísticas

As tecnologias no processo logístico seguem as mais diversas 
aplicações, todas visando ao aprimoramento dos resultados para as 
organizações. 

Tecnologia da informação refere-se aos diversos componentes 
como hardware, software, banco de dados e outros que, 
organizados, formam sistemas de informação que são conjuntos 
de TI organizados com um propósito específico. No decorrer, 
a necessidade de obter as informações de forma mais rápida e 
precisa propiciou grandes avanços quanto à revolução tecnológica, 
conforme o Quadro 2.1, a seguir.
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Fonte: Nogueira (2012, p. 152).

Quadro 2.1 | Revolução tecnológica
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específico. No decorrer, a necessidade de obter as informações de forma mais 
rápida e precisa propiciou grandes avanços quanto à revolução tecnológica, 
conforme o Quadro 2.1, a seguir. 

Quadro 2.1 Revolução tecnológica

Variáveis Passado Presente

Base da dados
Bases múltiplas e 
inconsistentes

Base única e consistente de infor-
mações

Capacidade de processamento Batch On-line

Redes corporativas Linhas privadas Frame relay e VPNs (Internet)

Custo de telecomunicações Alto Baixo

Sistemas Isolados Integrados

Tecnologia da Informação Gargalo Motor propulsor

Arquitetura Proprietária Cliente — servidor aberto

Fonte: Nogueira (2012, p. 152).

Os sistemas de informação que automatizam as áreas funcionais de uma 
empresa — vendas, marketing, produção, finanças, contabilidade e recursos 
humanos — são cada vez mais procurados. É importante ressaltar que devemos 
ter muito cuidado na hora da aquisição. Para Nogueira (2012), esses sistemas 
são os primeiros a serem implantados na maioria das empresas. Os princi-
pais sistemas de informações gerenciais dão 
suporte aos processos globais da empresa, 
abrangendo todas as unidades organizacio-
nais e conectando a empresa a seus clientes 
e fornecedores. 

A seguir são apresentados as principais 
tecnologias utilizadas pela logística como 
ferramenta e SI.

1.5 Sistema de diagramação de carga

Uma das tarefas mais árduas para as organizações de transporte refere-se à 
montagem da carga em equipamentos de transporte. Essa atividade é, na maioria 
das vezes, realizada à margem do conhecimento dos operadores responsáveis 
pela arrumação da carga nos equipamentos. 

Para entender como funciona o 
GPS, consulte a reportagem do 
portal Folha de S. Paulo: <http://
www1.folha.uol.com.br/folha/
informatica/ult124u14724.shtml>.

Para saber mais
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Para saber mais

Para entender como funciona o GPS, consulte a reportagem do portal 
Folha de S. Paulo: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/
ult124u14724.shtml>.

Os sistemas de informação que automatizam as áreas funcionais de 
uma empresa — vendas, marketing, produção, finanças, contabilidade 
e recursos humanos — são cada vez mais procurados. É importante 
ressaltar que devemos ter muito cuidado na hora da aquisição. Para 
Nogueira (2012), esses sistemas são os primeiros a serem implantados 
na maioria das empresas.  Os principais sistemas de informações 
gerenciais dão suporte aos processos globais da empresa, abrangendo 
todas as unidades organizacionais e conectando a empresa a seus 
clientes e fornecedores.

A seguir são apresentados as principais tecnologias utilizadas 
pela logística como ferramenta e SI.

1.5 Sistema de diagramação de carga

Uma das tarefas mais árduas para as organizações de transporte 
refere-se à montagem da carga em equipamentos de transporte. 
Essa atividade é, na maioria das vezes, realizada à margem do 
conhecimento dos operadores responsáveis pela arrumação da 
carga nos equipamentos.

O arrumador de cargas deve ter seu mérito reconhecido, 
porém, devemos observar que essa atividade, intuitivamente, 
acaba ampliando os gastos, com o baixo aproveitamento dos 
equipamentos, uma vez que não se coloca apenas como problema 
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o posicionamento da carga no equipamento, visando aperfeiçoar o 
carregamento, mas devemos salientar a importância da distribuição 
da carga quanto ao centro de gravidade do equipamento e os 
índices de fragilidade. Sem contar o sequenciamento das entregas 
de mercadorias, no caso de distribuição compartilhada.

O uso dos diagramadores permite o ganho de aproximadamente 
25% da capacidade dos equipamentos, além de minimizar as perdas 
por retrabalho e avarias das mercadorias transportadas. (CAXITO, 
2011).

Sua função aponta para a otimização da montagem da carga 
no contenedor (equipamento), visando o máximo aproveitamento 
e segurança das mercadorias em trânsito. Na Figura 2.3, pode-se 
verificar um exemplo de um programa de diagramador de carga.

Fonte: <www.maxloadpro.com>. Acesso em: 6 abr. 2014.

Figura 2.3 | Diagramador de carga MAXLOAD PRO
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O arrumador de cargas deve ter seu mérito reconhecido, porém, devemos 
observar que essa atividade, intuitivamente, acaba ampliando os gastos, com o 
baixo aproveitamento dos equipamentos, uma vez que não se coloca apenas como 
problema o posicionamento da carga no equipamento, visando aperfeiçoar o carre-
gamento, mas devemos salientar a importância da distribuição da carga quanto ao 
centro de gravidade do equipamento e os índices de fragilidade. Sem contar o se-
quenciamento das entregas de mercadorias, no caso de distribuição compartilhada.

O uso dos diagramadores permite o ganho de aproximadamente 25% da 
capacidade dos equipamentos, além de minimizar as perdas por retrabalho e 
avarias das mercadorias transportadas. (CAXITO, 2011).

Sua função aponta para a otimização da montagem da carga no contenedor 
(equipamento), visando o máximo aproveitamento e segurança das mercadorias 
em trânsito. Na Figura 2.3, pode-se verificar um exemplo de um programa de 
diagramador de carga.

Figura 2.3 Diagramador de carga MAXLOAD PRO

 

Fonte: <www.maxloadpro.com>.
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1.6 Sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP)

O ERP é um sistema de uso das organizações que permitem 
a gestão dos processos de forma integrada nas diversas funções 
agregadas ao negócio. Podem ser definidos como pacotes de 
software ou de sistemas integrados com recursos de automação 
e informatização, visando contribuir com o gerenciamento dos 
negócios empresariais (CAXITO, 2011).

O ERP é um dos programas mais importantes para a gestão 
empresarial, sendo uma arquitetura de software que facilita o fluxo 
de informações integradas, geralmente dividido em módulos que 
se comunicam e se atualizam em uma mesma base de dados. Tem 
a finalidade de dar suporte a todas ou à maioria das operações de 
uma empresa, dentre elas os departamentos administrativos, de 
manufatura, de distribuição, de recursos humanos e de gestão da 
qualidade (NOGUEIRA, 2012).

A maior vantagem em se optar por um sistema integrado ERP está 
na agilidade da informação que ele proporciona na organização, 
sendo possível disponibilizar dados em tempo real. Na Figura 2.4, 
nota-se que o ERP destaca ainda com vantagem sua concepção 
integrada, permitindo maior eficácia, eficiência e rapidez nos 
processos de coleta, armazenagem, transferência e processamento 
das informações corporativas (NOGUEIRA, 2012).

O sistema ERP hoje não é um diferencial competitivo, mas 
uma necessidade para as empresas continuarem competitivas no 
mercado.

Fonte: <http://www.mitis.com.br/categoria-erp/sistema_erp/>. Acesso em: 6 abr. 2014.

Figura 2.4 | Integração do sistema ERP com a logística
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ser definidos como pacotes de software ou de sistemas integrados com recursos 
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A maior vantagem em se optar por um sistema integrado ERP está na agi-
lidade da informação que ele proporciona na organização, sendo possível 
disponibilizar dados em tempo real. Na Figura 2.4, nota-se que o ERP destaca 
ainda com vantagem sua concepção integrada, permitindo maior eficácia, 
eficiência e rapidez nos processos de coleta, armazenagem, transferência e 
processamento das informações corporativas (NOGUEIRA, 2012). 

O sistema ERP hoje não é um diferencial competitivo, mas uma necessidade 
para as empresas continuarem competitivas no mercado.

Figura 2.4 Integração do sistema ERP com a logística 

Fonte: <http://www.mitis.com.br/categoria-erp/sistema_erp/>.
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1.7 Sistemas de pagamento eletrônico de frete e abastecimento

Esse sistema consiste a um cartão eletrônico, que recebe um 
crédito, como um equipamento pré-pago, sendo utilizado para o 
pagamento de despesas durante uma viagem.

Esse sistema oferece às empresas a vantagem de não ter de 
disponibilizar numerário (dinheiro) aos operadores, o que reduz 
o risco durante o percurso e ainda permite, caso o operador não 
utilize todo o valor, o reembolso do crédito ao final da viagem.

Atualmente, diversas empresas — operadoras de cartão de 
crédito, distribuidoras de combustível e empresas prestadoras 
de serviços — tem se especializado nessa atividade e oferecido 
produtos com esse perfil.

Algumas empresas, como a apresentada na Figura 2.5, 
oferecem vantagens quanto a esse recurso, como a localização e 
o monitoramento do veículo na passagem pelos pontos de apoio/
abastecimento por meio do site operador (CAXITO, 2011).

1.8 Sistemas de identificação por código de barras

O código de barras é uma representação gráfica por meio 
de determinado valor ou de uma sequência de dados, os quais 
permitem condições que podem ser numéricas ou alfanuméricas, 

Fonte: <http://www.datamex.com.br/index.php/solucoes/contrato-de-frete-etronico>. Acesso em: 6 abr. 2014.

Figura 2.5 | Sistema de frete eletrônico
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1.7 Sistemas de pagamento eletrônico de frete e 
abastecimento

Esse sistema consiste a um cartão eletrônico, que recebe um crédito, como 
um equipamento pré-pago, sendo utilizado para o pagamento de despesas 
durante uma viagem.

Esse sistema oferece às empresas a vantagem de não ter de disponibilizar 
numerário (dinheiro) aos operadores, o que reduz o risco durante o percurso e 
ainda permite, caso o operador não utilize todo o valor, o reembolso do crédito 
ao final da viagem.

Atualmente, diversas empresas — operadoras de cartão de crédito, distribui-
doras de combustível e empresas prestadoras de serviços — tem se especializado 
nessa atividade e oferecido produtos com esse perfil.

Algumas empresas, como a apresentada na Figura 2.5, oferecem vantagens 
quanto a esse recurso, como a localização e o monitoramento do veículo na 
passagem pelos pontos de apoio/abastecimento por meio do site operador 
(CAXITO, 2011).

Figura 2.5 Sistema de frete eletrônico

Fonte: <http://www.datamex.com.br/index.php/solucoes/contrato-de-frete-etronico>.
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em função do código de barras empregado.

Essa representação é realizada por intermédio de uma sequência 
de barras e espaços que seguem uma determinada lógica, 
conforme apresentados na Figura 2.6. A decodificação (leitura) dos 
dados é realizada por um aparelho chamado scanner (coletor), 
que, utilizando-se da emissão de um raio de luz (laser), converte 
a representação em dados compreendidos pelo computador, que 
por sua vez os converte em letras ou números legíveis para o ser 
humano (CAXITO, 2011).

Os principais atrativos desse sistema são seu baixo custo de 
operação, facilidade de implantação e operação bastante acessível. 
A maior tarefa a ser realizada nesse tipo de sistema é a atualização 
dos cadastros e sua organização. 

Existem diversos padrões associados ao código de barras, o 
Brasil adota o sistema European Article Numbering (EAN).

1.9 Sistemas de identificação por radiofrequência (RFID)

A tecnologia RFID é a abreviação de rádio frequency identification 
(identificação por meio de radiofrequência), sistema onde a leitura é 
realizada por meio de frequência de rádio.

Uma das características do RFID é a possibilidade de leitura com 
os objetos em movimento, o que permite seu uso no processo 
produtivo sem a necessidade de interferências (CAXITO, 2011).

Essa tecnologia facilita o controle do fluxo de produtos por 

Fonte: <http://revistapegn.globo.com/COMO+TRABALHAR+COM+CODIGO+DE+BARRAS.html>. Acesso em: 6 
abr. 2014.

Figura 2.6 | Controle de dados e código de barras
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1.8 Sistemas de identificação por código de barras
O código de barras é uma representação gráfica por meio de determinado 

valor ou de uma sequência de dados, os quais permitem condições que podem 
ser numéricas ou alfanuméricas, em função do código de barras empregado.

Essa representação é realizada por intermédio de uma sequência de barras 
e espaços que seguem uma determinada lógica, conforme apresentados na 
Figura 2.6. A decodificação (leitura) dos dados é realizada por um aparelho 
chamado scanner (coletor), que, utilizando-se da emissão de um raio de luz 
(laser), converte a representação em dados compreendidos pelo computador, 
que por sua vez os converte em letras ou números legíveis para o ser humano 
(CAXITO, 2011).

Figura 2.6 Controle de dados e código de barras

Fonte: <http://revistapegn.globo.com/COMO+TRABALHAR+COM+CODIGO+DE+BARRAS.html>.

Os principais atrativos desse sistema são seu baixo custo de operação, 
facilidade de implantação e operação bastante acessível. A maior tarefa a ser 
realizada nesse tipo de sistema é a atualização dos cadastros e sua organização.

Existem diversos padrões associados ao código de barras, o Brasil adota o 
sistema European Article Numbering (EAN).
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toda a cadeia de suprimentos de uma empresa, permitindo seu 
rastreamento desde a fabricação até o ponto final da distribuição. 
São utilizadas Etiquetas Inteligentes — etiquetas eletrônicas com 
um microchip instalado — que são colocadas nos produtos. Esses 
produtos podem, assim, ser rastreados por ondas de radiofrequência 
por meio de uma resistência de metal ou carbono como antena 
(NOGUEIRA, 2012).

As etiquetas inteligentes permitem o armazenamento de 
informações que podem ser enviadas por transmissores, como 
pode ser verificado na Figura 2.7. Elas respondem a sinais de rádio 
de um transmissor e enviam de volta as informações quanto à sua 
localização e identificação.

1.10 Sistemas de troca eletrônica de dados (EDI)

O EDI é a abreviação de Eletronic Data Interchange, em português, 
Intercâmbio Eletrônico de Dados, que é uma troca eletrônica de 
dados entre parceiros de uma mesma cadeia de suprimentos.

Para Laudon e Laudon (2004), o EDI é uma tecnologia 
chave para o comércio eletrônico porque permite a troca entre 
computadores de documentos padrão de transações como faturas, 
conhecimentos de embarque ou pedidos de compra em duas 
organizações (CAXITO, 2011).

Esse sistema viabiliza a troca de documentos comerciais entre 
as empresas, evitando a necessidade de redigitação e garantindo 
a fidelidade dos dados, diminuindo erros e quantidade de papel, 
e aumentando a eficiência e a rapidez na comunicação entre os 
parceiros comerciais.

Fonte: <http://www.webercom.com.br/>. Acesso em: 6 abr. 2014.

Figura 2.7 | Etiqueta transmissora e funcionamento do sistema RFID
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1.9 Sistemas de identificação por radiofrequência 
(RFID)

A tecnologia RFID é a abreviação de rádio frequency identification (iden-
tificação por meio de radiofrequência), sistema onde a leitura é realizada por 
meio de frequência de rádio.

Uma das características do RFID é a possibilidade de leitura com os objetos 
em movimento, o que permite seu uso no processo produtivo sem a necessidade 
de interferências (CAXITO, 2011).

Essa tecnologia facilita o controle do fluxo de produtos por toda a cadeia 
de suprimentos de uma empresa, permitindo seu rastreamento desde a fabri-
cação até o ponto final da distribuição. São utilizadas Etiquetas Inteligentes 
— etiquetas eletrônicas com um microchip instalado — que são colocadas 
nos produtos. Esses produtos podem, assim, ser rastreados por ondas de ra-
diofrequência por meio de uma resistência de metal ou carbono como antena 
(NOGUEIRA, 2012).

As etiquetas inteligentes permitem o armazenamento de informações que 
podem ser enviadas por transmissores, como pode ser verificado na Figura 
2.7. Elas respondem a sinais de rádio de um transmissor e enviam de volta as 
informações quanto à sua localização e identificação.

Figura 2.7 Etiqueta transmissora e funcionamento do sistema RFID

Fonte: <http://www.webercom.com.br/>.
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1.11 WebEDI

A WebEDI é um meio de integrar ao EDI quem processa um 
baixo volume de documentos de negócios por meio da Internet. 
Sua principal meta é habilitar as pequenas empresas a participar do 
EDI com apenas um browser (aplicativo para visualização de páginas 
da Internet) e uma conexão à Internet.

O uso de EDI nas organizações exige hardware específico para 
esse tipo de transação. Para Nogueira (2012) esse hardware precisa 
ser compatível entre todos os elementos que estão interligados por 
essa tecnologia e pode ser adquirido por um Value Added Networks 
(VAN), ou seja, prestador de serviço. Entretanto, a tendência é a 
utilização de EDI baseado em linguagem de Internet. Esse sistema, 
conforme pode-se ver na Figura 2.8, integra principalmente 
empresas menores ao sistema EDI, em que os formulários com os 
dados da mensagem são acessíveis através da Internet.

1.12 Sistemas de gestão de armazéns (WMS)

Para as organizações, as operações de gestão de armazéns sempre 
foram bastante complexas para os controles existentes no passado. 
Com a aplicação da diversidade dos produtos e, consequentemente, 
o número de itens em estoque, as operações de armazenagem 
passaram a exigir uma ferramenta de TI que controlasse mais que 
a entrada, saída e localização física das mercadorias, mas também 

Fonte: <http://www.applied-solutions.com.br/?q=servicos>. Acesso em: 6 abr. 2014.

Figura 2.8 | Funcionamento da WebEDI
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Figura 2.8 Funcionamento da WebEDI

Fluxo de arquivos de dados via FTP.

Fluxo de mensagens e documentos 
de EDI via processo automatizado.

Fluxo de dados via WebEDI.

Fonte: <http://www.applied-solutions.com.br/?q=servicos>.

1.12 Sistemas de gestão de armazéns (WMS) 
Para as organizações, as operações de gestão de armazéns sempre foram 

bastante complexas para os controles existentes no passado. Com a aplicação 
da diversidade dos produtos e, consequentemente, o número de itens em esto-
que, as operações de armazenagem passaram a exigir uma ferramenta de TI que 
controlasse mais que a entrada, saída e localização física das mercadorias, mas 
também fornecesse agilidade à gestão do armazém ou centro de distribuição 
e permitisse a ampliação das operações sem o comprometimento do nível de 
serviço prestado.

O Warehouse Management System (WMS), ou seja, sistema de geren-
ciamento de armazém, trabalha com a integração de hardware, software e 
equipamentos periféricos para gerenciar espaço físico, estocagem, armazena-
gem, equipamentos e mão de obra em centro de distribuição (CD/armazém). 
(NOGUEIRA, 2012). 

O WMS, como vemos na Figura 2.9, pode ser definido como um sistema 
de gestão de armazéns ou CDs que otimiza todas as atividades operacionais 
(fluxo de materiais) e administrativas (fluxo de informações) dentro do processo 
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fornecesse agilidade à gestão do armazém ou centro de distribuição 
e permitisse a ampliação das operações sem o comprometimento 
do nível de serviço prestado.

O Warehouse Management System (WMS), ou seja, sistema 
de gerenciamento de armazém, trabalha com a integração de 
hardware, software e equipamentos periféricos para gerenciar 
espaço físico, estocagem, armazenagem, equipamentos e mão de 
obra em centro de distribuição (CD/armazém). (NOGUEIRA, 2012).

O WMS, como vemos na Figura 2.9, pode ser definido como 
um sistema de gestão de armazéns ou CDs que otimiza todas as 
atividades operacionais (fluxo de materiais) e administrativas (fluxo 
de informações) dentro do processo de armazenagem, incluindo 
atividades como: recebimento, inspeção, endereçamento, 
armazenagem, separação, embalagem, carregamento, expedição, 
emissão de documentos e controle de inventário.

O WMS pode ser considerado um sistema que dá apoio às 
operações, mas ocupa seguramente uma condição estratégica, 
pois ele dá suporte às operações de atendimento da demanda, o 
que está diretamente ligado à imagem da empresa e seu nível de 
serviço (CAXITO, 2011).

Fonte: <www.nl.com.br>.Acesso em: 6 abr. 2014.

Figura 2.9 | Funcionamento do sistema de gestão de armazéns
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de armazenagem, incluindo atividades como: recebimento, inspeção, ende-
reçamento, armazenagem, separação, embalagem, carregamento, expedição, 
emissão de documentos e controle de inventário.

O WMS pode ser considerado um sistema que dá apoio às operações, mas 
ocupa seguramente uma condição estratégica, pois ele dá suporte às opera-
ções de atendimento da demanda, o que está diretamente ligado à imagem da 
empresa e seu nível de serviço (CAXITO, 2011).

Figura 2.9 Funcionamento do sistema de gestão de armazéns

Fonte: <www.nl.com.br>.

1.13 Sistemas de gestão de transportes (TMS)
O sistema Transportation Management System (TMS), ou seja, sistema de 

gestão de transporte, auxilia no planejamento, execução, monitoramento e 
controle das atividades relativas a consolidação de carga, expedição, emissão 
de documentos, entregas e coletas de produtos, rastreabilidade da frota e mo-
dais, monitoramento de custos e nível de serviço e planejamento e execução 
de manutenção da frota (NOGUEIRA, 2012).
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1.13 Sistemas de gestão de transportes (TMS)

O sistema Transportation Management System (TMS), ou seja, 
sistema de gestão de transporte, auxilia no planejamento, execução, 
monitoramento e controle das atividades relativas a consolidação 
de carga, expedição, emissão de documentos, entregas e coletas 
de produtos, rastreabilidade da frota e modais, monitoramento de 
custos e nível de serviço e planejamento e execução de manutenção 
da frota (NOGUEIRA, 2012).

As operações de transporte representam grande impacto 
financeiro nas empresas. Estima-se que um terço dos custos 
logísticos esteja situado nesse processo, podendo chegar a dois 
terços quando apontamos produtos de baixo valor agregado, cujo 
frete passa a ter grande representatividade.

O intuito do sistema TMS é apoiar as operações de distribuição 
das empresas, fornecendo condições mais competitivas por meio 
da boa gestão de seus recursos, cabendo ainda destacar a imensa 
complexidade, o volume de mercadorias movimentadas pelas 
organizações e a forte utilização de equipamentos (ativos) nesse 
tipo de processo.

O uso racional de tais recursos permite à empresa melhorar suas 
margens de lucro e ampliar a racionalidade na utilização de seus 
recursos, o que pode ainda aumentar a capacidade operacional 
disponível, sem representar novos investimentos em equipamentos 
ou infraestrutura na empresa.

Os sistemas de gestão de transporte são aplicados principalmente 
às funções de ordem operacional e de forma mais tímida no âmbito 
tático nas organizações, porém devem apoiar a estratégia e políticas 
definidas pela organização por meio da alta administração. Questões 
como nível de serviço e aspectos de custo devem sempre ser a 
vertente maior dos processos organizacionais.

Para Caxito (2011) entre as diversas funcionalidades abordadas 
por um sistema TMS, destacam-se:

• Monitoramento e controle dos processos.

• Apoio à negociação e auditoria de frete.

• Planejamento e execução.

Sob essas funcionalidades é possível encontrar suporte para 
as mais diversas atividades do processo de transporte de cargas, 
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citando-se entre elas: a gestão de frotas, na qual podem ser 
observados:

• Controle e cadastro dos equipamentos, nos quais figuram suas 
características e limitações.

• Controle da documentação: aspectos como taxas, impostos e 
boletins de ocorrência que possam figurar sobre os equipamentos e 
o licenciamento dos mesmos são apontados nessa atividade.

• Controle da manutenção, elemento demasiadamente importante 
na operação, pois dela depende a confiabilidade dos equipamentos 
e sua efetiva taxa de falha. As manutenções corretivas, preventivas e 
preditivas figuram nesses elementos, além de questões como a garantia 
de peças e componentes aplicados aos equipamentos.

• Controle de funcionários agregados às funções de transporte.

Controle de combustíveis e lubrificantes, realizando a avaliação 
individualizada dos equipamentos e evitando fraudes ou perdas não 
programadas para o processo.

• Controle dos dados de condução do equipamento, dependendo 
do equipamento utilizado, pode representar desde o simples tacógrafo 
até a avaliação de dados referentes a softwares de monitoramento 
durante a condução do equipamento dos operadores, indicando 
quais operadores estavam com qual equipamento, em determinada 
data e horário. Tal situação pode parecer simples, mas em certas 
ocasiões é necessário esse levantamento a fim de atribuir as devidas 
responsabilidades para eventos ocorridos em percurso.

Na gestão de fretes é possível destacar as atividades de:

• Controle dos transportes, rotas e taxas referentes a cada 
percurso, direcionando os prestadores de serviço mais competitivos 
para cada condição demandada pelo cliente.

• Controle de tabelas e fretes, uma vez que as condições de 
negociação devem ser individualizadas a cada cenário observado 
no instante da contratação pelo cliente.

• Simulações referentes ao frete projetado para determinada 
operação, uma vez que os dados disponíveis podem espelhar a 
realidade da empresa.

• Avaliação dos fretes considerando diversos modais de 
transporte.
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• Suporte à definição de custos de frete para novas praças e o 
apontamento das condições mínimas necessárias para a negociação 
com o cliente.

Nas demais atividades de transporte, segundo Caxito (2011), 
pode-se destacar:

• Apontamento de rotas mais adequadas para determinadas 
praças ou destinos: é importante frisar que tal funcionalidade 
depende de algoritmos complexos, que nem sempre são bem 
abordados pelos sistemas.

• Controle do fluxo de informação por meio de EDI, fornecendo 
as informações necessárias para os interessados na operação 
(transportador, embarcador e destinatário).

• Liberação de pagamentos e recebimentos, tal como saldo 
de frete ou possíveis reembolsos que devam ser realizados pela 
empresa ou pelos operadores/prestadores.

• Conferência da documentação do processo de transporte.

• Gerenciamento dos tempos de entrega junto aos clientes, uma 
vez que determinadas operações são regidas por multas e perda de 
participação em função da performance da prestação de serviço 
pelo transportador.

• Reprogramações de entrega, uma vez que nem todas as 
entregas programadas são realizadas em função de condições 
que fogem ao controle da empresa, tal como acidentes, quebra de 
veículos, problemas de tráfego além do programado, entre outros.

• Controle de funcionários e equipes de trabalho.

• Planejamento e acomodação da carga no veículo.

No Quadro 2.2, a seguir, pode-se verificar uma correlação entre 
as funcionalidades desempenhadas por um TMS e o nível de decisão 
a ela atribuído.
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As vantagens da aplicação de tecnologias de TMS são: redução 
nos custos de transportes e melhoria do nível de serviço; melhor 
utilização dos recursos de transportes; melhoria na composição de 
cargas (consolidação) e rotas; menor tempo necessário para planejar 
a distribuição e a montagem de cargas; disponibilidade de dados 
acurados dos custos de frete mostrados de várias formas, como por 
cliente ou por produto; acompanhamento da evolução dos custos 
com transportes; disponibilidade de informações on-line; suporte 
de indicadores de desempenho para aferir a gestão de transportes; 
redução de rupturas no abastecimento junto dos clientes.

*T: tático / O: operacional
Fonte: Marques (2002).

Quadro 2.2 | Relação entre funcionalidades de um TMS e os níveis de decisão
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 Liberação de pagamentos e recebimentos, tal como saldo de frete ou 
possíveis reembolsos que devam ser realizados pela empresa ou pelos 
operadores/prestadores.

 Conferência da documentação do processo de transporte.

 Gerenciamento dos tempos de entrega junto aos clientes, uma vez que 
determinadas operações são regidas por multas e perda de participação 
em função da performance da prestação de serviço pelo transportador.

 Reprogramações de entrega, uma vez que nem todas as entregas progra-
madas são realizadas em função de condições que fogem ao controle da 
empresa, tal como acidentes, quebra de veículos, problemas de tráfego 
além do programado, entre outros.

 Controle de funcionários e equipes de trabalho.

 Planejamento e acomodação da carga no veículo.

No Quadro 2.2, a seguir, pode-se verificar uma correlação entre as funcio-
nalidades desempenhadas por um TMS e o nível de decisão a ela atribuído.

Quadro 2.2 Relação entre funcionalidades de um TMS e os níveis de decisão

Categorias Funcionalidades
Nível de 
decisão*

Monitoramento e 
controle

Monitoramento de custos (valor orçado x valor gasto) e 
serviço (OTIF — On time in Full)

T/O

Tracking e tracing O

Controle do nível de utilização da frota T

Planejamento e 
execução

Dimensionamento da frota T/O

Roteirização (programação dos veículos e determinação de 
rotas em um ambiente dinâmico)

O

Alocação automática de carga por transportadora O

Consolidação de carga O

Frete retorno T/O

Emissão de documentos de embarque O

Apoio à negocia-
ção e auditoria de 
frete

Checagem dos valores cobrados e pagos pelos serviços de 
transportes

O

Gerar relatórios para auxiliar nas negociações T

*T: tático / O: operacional

Fonte: Marques (2002).

As vantagens da aplicação de tecnologias de TMS são: redução nos custos 
de transportes e melhoria do nível de serviço; melhor utilização dos recursos de 
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Questão para reflexão

A logística através das ferramentas de TI avança nas empresas com a 
necessidade de não ser mais classificada como um departamento que 
apaga incêndios, mas sim caminha para uma estratégia empresarial 
integrada, na qual o seu principal objetivo é apoiar as necessidades 
operacionais de compras, produção e atendimento às expectativas 
do cliente. Assim, vemos a logística como um setor que gera valor as 
empresas, tornando-as melhores e mais ágeis, principalmente pelo uso 
da TI que oferece as atividades logísticas um desempenho mais eficaz 
e eficiente.

Atualmente, fica muito difícil conceber qualquer organização de 
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atividade logística que não faça uso maciço das ferramentas de TI 
em seus processos. Mas será que a utilização de TI é absolutamente 
necessária para se atingir a efetividade necessária para essas 
organizações tornem-se competitivas?

Atividades de aprendizagem

1. Assinale V, se a afirmativa for verdadeira, ou F, se for falsa:
( ) Um Sistema de Informação (SI) apenas funciona com o uso do 
computador.
( ) Um Sistema de Informação (SI) é o conjunto de subsistemasinter-
relacionados que funcionam para coletar, processar, armazenar, transformar 
e distribuir informações para diversos fins. 
( ) Com a crescente utilização de computadores nas organizações, os 
sistemas de informação tornaram-se grandes aliados para armazenar e 
manipular dados empresariais.
( ) Um Sistema de Informação (SI) nunca auxilia os gerentes e os 
trabalhadores a analisar problemas, visualizar assuntos complexos e criar 
novos produtos.

2. Leia e assinale a alternativa correta.
Para as organizações se manterem competitivas no mercado e atenderem 
às exigências dos seus clientes, é necessário que sejam:
a) Ágeis, relutantes e rápidas nas respostas.
b) Ágeis, flexíveis e rápidas nas respostas.
c) Ágeis, inflexíveis e cautelosas nas entregas.
d) Ágeis, inflexíveis e rápidas nas entregas.

3. Preencha a lacuna com a expressão adequada:
________________ evoluíram de uma orientação para o processamento 
de dados para o apoio à tomada de decisão estratégica, colaboração do 
usuário final e conexão à rede global.
a) Os Sistemas de Informação.
b) As Redes de Computadores
c) Os Bancos de Dados
d) Os Sistemas Operacionais
e) As Tecnologias Corporativas
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Seção 2

Elaboração e otimização de rotas

O transporte é o principal componente do sistema logístico, pois 
todos os produtos devem ser transportados de um local a outro, até 
estarem disponíveis nas mãos dos clientes. O transporte pode ser 
realizado a partir de várias combinações de meios de rotas, cada uma 
com características particulares de desempenho. As escolhas sobre 
o transporte exercem uma forte influência na responsabilidade e na 
eficiência da cadeia de suprimento, tendo um papel preponderante na 
qualidade dos serviços logísticos, pois impacta diretamente no tempo 
de entrega, na confiabilidade e na segurança dos produtos (NOGUEIRA, 
2012).

2.1 O que é otimização de rotas

A otimização de rotas é a busca pela eficiência e eficácia de rotas, 
ou seja, entrega ágil e redução de custos. As rotas ótimas são feitas 
através da otimização das distâncias de cada ponto de destino, sem 
violação das restrições de janela de tempo dos clientes e do motorista, 
além da consideração da capacidade de transporte do veículo.

Na busca por otimização de rotas, as empresas procuram a ajuda 
de SI como ferramentas de análise e planejamento dos processos 
logísticos da organização, oferecendo informações confiáveis com 
mais facilidade de utilização e de menor custo existente no mercado. 
Na visão de Caxito (2011), a TI, como ferramenta, serve como auxílio 
para analisar as restrições na montagem de uma rota ótima, tais como:

• Número de clientes e veículos.

• Demanda de entrega que deve ser satisfeita.

• Depósito e/ou garagem de onde os veículos partem e retornam 
após a operação.

• Capacidade máxima de cada veículo.

• Tempo máximo de duração da rota.

• Tempo de serviço em cada ponto de demanda.

• Janelas de tempo de clientes e motoristas.
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A busca pela otimização de rotas proporciona ainda algumas 
informações para análise dos resultados, entre elas: os salários dos 
motoristas, custo com combustível, bem como o valor pago pelas 
horas extras de trabalho (CAXITO, 2011).

A roteirização (ou roteamento) é um exemplo clássico de um 
problema de otimização na cadeia de suprimentos. Basicamente, 
a roteirização consiste em determinar a rota que cada veículo deve 
percorrer para otimizar o processo de entrega/coleta de produtos, de 
tal maneira a reduzir custos ao mínimo possível.

2.2 Roteirização e programação de veículos

A roteirização de veículos (em inglês, routing) é o processo de 
determinação de um ou mais roteiros (viagens), ou sequências de 
paradas a que os veículos de uma frota realizam para a entrega de 
produtos. Durante a realização desta rota, um conjunto de pontos 
geograficamente dispersos, em locais predeterminados, precisam 
ser visitados e atendidos. Essas viagens ou roteirizações podem 
ser realizadas manualmente ou através de sistemas de TI, ou seja, 
de softwares de roteirização especializados no planejamento, 
programação e realização da rota.

Tanto manualmente como através de softwares, a programação 
de roteirização tem como objetivo encontrar o melhor caminho e 
as melhores sequências de paradas a serem feitos pelos veículos de 
entrega, fazendo com que os produtos sejam colocados à disposição 
dos clientes.

No entendimento de Ballou (2013), o principal impacto dos 
computadores na logística do futuro deverá ser seu emprego no 
nível operacional. Utilizar computadores para roteirizar caminhões 
diariamente, fracionar pedidos para entregas mais eficientes no depósito, 
monitorar continuamente o estoque e prover acompanhamento em 
tempo real de uma entrega pelo sistema de transportes.

Novaes (2010) cita alguns softwares disponíveis no mercado e 
comenta que estes devem ser analisados e testados antes de se optar 
por algum, para que se adequem às necessidades da empresa para que 
não haja prejuízos futuros, entre os softwares disponíveis podemos citar: 
Arc Logistics Route, Direct Route, Mobile Cast, Roadnet, Roadshow, 
Territory Planner, TransCad, TruckStops e outros.
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Ainda para Novaes (2010), a Internet também vem sendo utilizada 
para roteirização de veículos, e os motoristas fazendo uso de palmtops 
poderão se comunicar com a base e obter informações sobre o tráfego 
e condições do tempo. As alternativas e as vantagens são muitas, 
que a tecnologia tem trazido para as organizações nas mais diversas 
condições de atuação e trabalho.

Para Novaes (2010, p. 303), um problema real de roteirização 
é definido por três fatores fundamentais: decisões, objetivos e 
restrições.

Decisões: referente às alocações de um grupo de clientes, 
que devem ser visitados, a um conjunto de veículos e respectivos 
motoristas, envolvendo também a programação e o sequenciamento 
das visitas.

Objetivos: a roteirização tem como objetivo principal propiciar 
um serviço de alto nível aos clientes, mas ao mesmo tempo manter 
os custos operacionais e de capital tão baixos quanto for possível.

Restrições: uma roteirização de veículos tem restrições. Para 
Novaes (2010, p. 303), em primeiro lugar, deve-se completar as 
rotas com os recursos disponíveis, mas cumprindo totalmente os 
compromissos assumidos com os clientes. Em segundo lugar, deve 
respeitar os limites de tempo impostos pela jornada de trabalho 
dos motoristas e ajudantes; e finalmente, devem ser respeitadas 
as restrições de trânsito, no que se refere às velocidades máximas, 
horários de carga/descarga, tamanho máximo dos veículos nas vias 
públicas etc.

Segundo Ballou (2013), conforme a necessidade de cuidados, 
tempo no transporte de uma carga, podem-se testar manualmente 
diversas combinações de trechos quando há muitas rotas viáveis. 
Porém, podem-se utilizar técnicas matemáticas, através de 
programas de computadores, bem atrativas para resolver problemas.

Para saber mais

Para conhecer mais sobre roteirização, consulte: <http://www.scielo.
br/scielo.php?pid=S0101-74382001000200007&script=sci_arttex>.

2.3 Roteirização sem restrições

A roteirização sem restrições ocorre quando os clientes já foram 
separados pelos diversos roteiros, e já foi realizada, previamente, 
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a questão de restrição de tempo e de capacidade. Nesses casos, o 
problema que resta a ser resolvido é o de encontrar a sequência de 
visitas que torne mínimo o percurso dentro do bolsão. Um exemplo 
pode ser visto na Figura 2.10, a seguir.

Num caso simples, como o apresentado na Figura 2.10, em que 
há poucos clientes a serem visitados no roteiro, o problema pode 
ser resolvido facilmente por inspeção. Quando o número de clientes 
aumenta ou quando a distribuição dos pontos de visita assume 
esquemas mais complexos, a resolução do problema passa a exigir 
métodos mais sofisticados, tratados no computador, através de 
software de roteirização.

Para Novaes (2010, p. 304), quando ocorre uma roteirização sem 
restrições, este problema recebe o nome de Problema do Caixeiro-
Viajante (PVC). Analogia ao caixeiro-viajante que tem que visitar um 
determinado número de cidades localizadas numa região, devendo 
achar a sequência que minimize o percurso total.

De modo geral os problemas do tipo PVC podem ser resolvidos 
através de dois métodos: métodos de construção do roteiro e método 
de melhoria do roteiro.

2.3.1 Métodos de construção do roteiro

Os métodos de construção do roteiro partem de um ou dois pontos 
que devem fazer parte da rota, e a partir destes pontos vizinhos vão 
sendo adicionados (ligados) à rota até que se forme o roteiro (viagem) 
completo. 

Toma-se um ponto inicial e então procura-se, dentre os demais 
pontos, aquele que estiver mais perto do primeiro. Toma-se o segundo 

Fonte: Novaes (2010, p. 305).

Figura 2.10 | Roteirização sem restrições
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Figura 2.12 Roteirização sem restrições

Fonte: Novaes (2010, p. 305).

Num caso simples, como o apresentado na Figura 2.12, em que há poucos 
clientes a serem visitados no roteiro, o problema pode ser resolvido facilmente 
por inspeção. Quando o número de clientes aumenta ou quando a distribui-
ção dos pontos de visita assume esquemas mais complexos, a resolução do 
problema passa a exigir métodos mais sofisticados, tratados no computador, 
através de software de roteirização.

Para Novaes (2010, p. 304), quando ocorre uma roteirização sem 
restrições, este problema recebe o nome de Problema do Caixeiro-Viajante 
(PVC). Analogia ao caixeiro-viajante que tem que visitar um determinado 
número de cidades localizadas numa região, devendo achar a sequência que 
minimize o percurso total. 

De modo geral os problemas do tipo PVC podem ser resolvidos através 
de dois métodos: métodos de construção do roteiro e método de melhoria do 
roteiro.

2.3.1 Métodos de construção do roteiro

Os métodos de construção do roteiro partem de um ou dois pontos que 
devem fazer parte da rota, e a partir destes pontos vizinhos vão sendo adicio-
nados (ligados) à rota até que se forme o roteiro (viagem) completo. 

Toma-se um ponto inicial e então procura-se, dentre os demais pontos, 
aquele que estiver mais perto do primeiro. Toma-se o segundo ponto e faz-se 
o mesmo procedimento, tomando o cuidado de excluir todos aqueles que já 
fazem parte do roteiro. Esse método não é dos mais eficazes, mas é mais rápido 
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ponto e faz-se o mesmo procedimento, tomando o cuidado de excluir 
todos aqueles que já fazem parte do roteiro. Esse método não é dos 
mais eficazes, mas é mais rápido e fornece uma solução, que pode 
ser adotada como configuração inicial para aplicação dos métodos de 
melhoria.

Um exemplo prático desta situação é dado por Novaes (2010, p. 
305) e apresentado a seguir na Figura 2.11. Nela, apresenta-se um 
roteiro com 36 clientes, elegeu-se para início da construção do roteiro 
o ponto mais ao sul, conforme indicado na Figura 2.11. Tomando 
sempre o vizinho mais próximo para formar a sequência de paradas, 
obtém-se a roteirização.

A programação de rotas envolve alguns componentes para que 
o roteiro possa ficar otimizado: (a) o número disponível de veículos 
em viagem; (b) a capacidade de carga destes veículos; (c) os pontos 
de parada em cada roteiro do veículo para coleta e entrega; (d) a 
sequência de paradas para entrega e coleta. “Num problema típico de 
roteirização envolvendo muitas paradas e veículos, o total de roteiros 
possíveis é astronômico” (BALLOU, 2013, p. 146).

O despacho de caminhões para entrega ou coleta de mercadorias 
é considerado um problema semelhante ao da construção de rotas 
de veículos. O que diferencia com a roteirização é que, desta forma, 
conhecem-se os pontos de parada e os volumes de carga antes de ter 
a programação definida.

2.3.2 Método de melhoria do roteiro

No sentido de melhorar o desempenho e otimizar o processo, 
percebe-se uma constante busca de aperfeiçoamento da dinâmica 
de trabalho. Assim, entram em cena os métodos de melhoria que 

Fonte: Novaes (2007, p. 306).

Figura 2.11 | Aplicação do método do vizinho mais próximo
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e fornece uma solução, que pode ser adotada como configuração inicial para 
aplicação dos métodos de melhoria.

Um exemplo prático desta situação é dado por Novaes (2010, p. 305) e 
apresentado a seguir na Figura 2.13. Nela, apresenta-se um roteiro com 36 
clientes, elegeu-se para início da construção do roteiro o ponto mais ao sul, 
conforme indicado na Figura 2.13. Tomando sempre o vizinho mais próximo 
para formar a sequência de paradas, obtém-se a roteirização.

Figura 2.13 Aplicação do método do vizinho mais próximo

Fonte: Novaes (2007, p. 306).

A programação de rotas envolve alguns componentes para que o roteiro 
possa ficar otimizado: (a) o número disponível de veículos em viagem; (b) a 
capacidade de carga destes veículos; (c) os pontos de parada em cada roteiro 
do veículo para coleta e entrega; (d) a sequência de paradas para entrega e 
coleta. “Num problema típico de roteirização envolvendo muitas paradas e 
veículos, o total de roteiros possíveis é astronômico” (BALLOU, 2013, p. 146).

O despacho de caminhões para entrega ou coleta de mercadorias é con-
siderado um problema semelhante ao da construção de rotas de veículos. O 
que diferencia com a roteirização é que, desta forma, conhecem-se os pontos 
de parada e os volumes de carga antes de ter a programação definida. 

2.3.2 Método de melhoria do roteiro

No sentido de melhorar o desempenho e otimizar o processo, percebe-se 
uma constante busca de aperfeiçoamento da dinâmica de trabalho. Assim, 
entram em cena os métodos de melhoria que partem dos resultados positivos, 
alcançados através da utilização de determinado método e procura-se o aper-
feiçoamento contínuo e gradual, utilizando-se de uma predefinição sistemática.
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partem dos resultados positivos, alcançados através da utilização de 
determinado método e procura-se o aperfeiçoamento contínuo e 
gradual, utilizando-se de uma predefinição sistemática.

Os dois métodos de melhoria bastante utilizados são: o 2-opt 
e o 3-opt, desenvolvidos por Lin e Kernighan em 1973. O método 
do 2-opt é considerado mais simples e tem a seguinte evolução 
computacional (NOVAES, 2010, p. 307):

• Etapa 1: começamos com um roteiro qualquer, de preferência, 
que seja gerado com auxílio de um método de construção.

• Etapa 2: removemos dois arcos do roteiro e reconectamos os 
nós que formam esses dois arcos, alterando as ligações. Se essa nova 
ligação produzir um resultado melhor, isto é, gerar um roteiro de 
extensão menor do que o anterior, substituímos o roteiro inicial pelo 
novo roteiro e repetimos a etapa 2. Caso contrário, continuamos 
com o roteiro anterior e tentamos outros dois arcos.

• Etapa 3: o processo termina quando não se conseguir nenhuma 
melhoria, ao se fazer todas as trocas de ligações possíveis.

Observa-se que a elaboração de um roteiro tem o seu início 
na escolha de um ou dois pontos aos quais serão acrescidos 
paulatinamente pontos adicionais. O processo mais simples e 
aconselhável é a ligação sucessiva dos pontos mais próximos. A 
partir da eleição de um ponto inicial, elegem-se os demais pontos, 
tomando como referência a proximidade entre os mesmos. A 
seguir, como mostrado na Figura 2.12 e 2.13, toma-se o segundo 
ponto e repete-se o procedimento, tendo preocupação de excluir 
os que já constam do roteiro. Apesar de não ser apontado como um 
dos métodos mais eficazes, é considerado importante, pois fornece 
uma solução a ser adotada em configurações iniciais para aplicação 
dos métodos de melhorias.

Fonte: Novaes (2010, p. 309).

Figura 2.12 | Possíveis recombinações dos nós do método de melhoria do roteiro
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Os dois métodos de melhoria bastante utilizados são: o 2-opt e o 3-opt, 
desenvolvidos por Lin e Kernighan em 1973. O método do 2-opt é considerado 
mais simples e tem a seguinte evolução computacional (NOVAES, 2010, p. 307): 

 Etapa 1: começamos com um roteiro qualquer, de preferência, que seja 
gerado com auxílio de um método de construção.

 Etapa 2: removemos dois arcos do roteiro e reconectamos os nós que for-
mam esses dois arcos, alterando as ligações. Se essa nova ligação produzir 
um resultado melhor, isto é, gerar um roteiro de extensão menor do que 
o anterior, substituímos o roteiro inicial pelo novo roteiro e repetimos a 
etapa 2. Caso contrário, continuamos com o roteiro anterior e tentamos 
outros dois arcos.

 Etapa 3: o processo termina quando não se conseguir nenhuma melhoria, 
ao se fazer todas as trocas de ligações possíveis.

Observa-se que a elaboração de um roteiro tem o seu início na escolha de 
um ou dois pontos aos quais serão acrescidos paulatinamente pontos adicio-
nais. O processo mais simples e aconselhável é a ligação sucessiva dos pontos 
mais próximos. A partir da eleição de um ponto inicial, elegem-se os demais 
pontos, tomando como referência a proximidade entre os mesmos. A seguir, 
como mostrado na Figura 2.14 e 2.15, toma-se o segundo ponto e repete-se 
o procedimento, tendo preocupação de excluir os que já constam do roteiro. 
Apesar de não ser apontado como um dos métodos mais eficazes, é considerado 
importante, pois fornece uma solução a ser adotada em configurações iniciais 
para aplicação dos métodos de melhorias.

Figura 2.14  Possíveis recombinações dos nós do método de melhoria do 
roteiro

Fonte: Novaes (2010, p. 309).
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Fonte: Novaes (2010, p. 309).

Figura 2.13 | Roteiro obtido através da aplicação do método 3-opt, sobre o resultado 
inicial apresentado na Figura 2.11
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Figura 2.15  Roteiro obtido através da aplicação do método 
3-opt, sobre o resultado inicial apresentado na 
Figura 2.13

Fonte: Novaes (2010, p. 309).

2.4 Roteirização com restrição
Sabe-se que a maioria dos problemas de distribuição física fica condicionada 

aos limites de tempo ou de capacidade do veículo. De acordo com Novaes 
(2010, p. 310), a capacidade do veículo e os limites de tempo são condicio-
nantes que atuam como limitadores na resolução dos maiores problemas de 
distribuição física. Na maioria dos casos, a roteirização dos veículos é elabo-
rada sem que haja uma prévia divisão da região em bolsões. Nessas situações, 
a roteirização difere das citadas anteriormente e se processa em paralelo ao 
processo de divisão da área a ser atendida, em bolsões ou zonas de entrega. 

Entre os métodos mais simples de roteirização com restrições, temos:

 Método de Clarke e Wright.

 Método de varredura.

Saiba mais sobre roteirização consultando: 

Planejamento de rotas. Disponível em: <http://www.telogis.com.br/>.

Rotas de atacadistas. Disponível em: <http://www.rslima.unifei.edu.br/download1/pqm02/n5_
art02.pdf>.

Para saber mais
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2.4 Roteirização com restrição

Sabe-se que a maioria dos problemas de distribuição física fica 
condicionada aos limites de tempo ou de capacidade do veículo. 
De acordo com Novaes (2010, p. 310), a capacidade do veículo e os 
limites de tempo são condicionantes que atuam como limitadores na 
resolução dos maiores problemas de distribuição física. Na maioria dos 
casos, a roteirização dos veículos é elaborada sem que haja uma prévia 
divisão da região em bolsões. Nessas situações, a roteirização difere 
das citadas anteriormente e se processa em paralelo ao processo de 
divisão da área a ser atendida, em bolsões ou zonas de entrega.

Entre os métodos mais simples de roteirização com restrições, 
temos:

• Método de Clarke e Wright.

• Método de varredura.

Para saber mais

Saiba mais sobre roteirização consultando:

Planejamento de rotas. Disponível em: <http://www.telogis.com.br/>.

Rotas de atacadistas. Disponível em: <http://www.rslima.unifei.edu.br/
download1/pqm02/n5_art02.pdf>.

2.4.1 Método de Clarke e Wright

Esse método tem como característica o sucesso da sua utilização 
na resolução de problemas isolados e também aparece embutido 
dentro de muitos softwares de roteirização.
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Sendo um dos pioneiros e mais tradicionais, o método de Clarke 
e Wrigth é o método utilizado como referência para este trabalho. 
A heurística das  economias de Clarke e Wright foi desenvolvida e 
aplicada para resolver o problema clássico de roteamento de veículos. 
Baseia-se no ganho de distâncias, que pode ser obtido ao atender dois 
pontos de forma sucessiva num roteiro, ou seja, sem retornar ao ponto 
inicial, se comparados ao atendimento destes pontos individualmente. 
A metodologia de Clarke e Wrigth considera que os pontos de origem 
e de destino do veículo são coincidentes, ou seja, o veículo parte de 
um ponto inicial e retorna a ele após completar o ciclo.

O método permite diversos tipos de restrições, e utiliza uma forma 
engenhosa de construção de roteiros. À medida que o método vai 
construindo os roteiros de forma inteligente através da procura de 
redução da distância a ser percorrida, da minimização do número de 
veículos necessários à realização do serviço, surge como consequência 
lógica a redução da necessidade de investimentos e do custo de 
operação.

O método consta das seguintes etapas (NOVAES, 2010, p. 316):

• Etapa 1: combinam-se todos os pontos (clientes) dois a dois e 
calcula-se o ganho para cada combinação através da relação.

• Etapa 2: ordenam-se todas as combinações de forma decrescente 
segundo os valores ganhos.

• Etapa 3: começamos a combinação de dois nós que apresentou 
o maior ganho. Posteriormente, na análise de outras situações, vai-se 
descendo na lista de combinações, sempre obedecendo à sequência 
decrescente de ganhos.

• Etapa 4: para um par de pontos, tirado da sequência de 
combinações, verificar se os dois pontos já fazem parte de um roteiro 
anterior.

• Etapa 5: cada vez que se acrescentar um ou mais pontos num 
roteiro, ou quando se fundirem dois roteiros num só, verificar se a 
nova configuração satisfaz as restrições de tempo e de capacidade. Se 
atender aos limites das restrições, a nova configuração é aceita.

• Etapa 6: o processo termina quando todos os pontos (clientes) 
tiverem sido incluídos num roteiro.

O método está baseado no conceito de ganho e, na sua 
elaboração, procura-se programar o maior número de entregas para 
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uma determinada rota, a fim de evitar o uso excessivo e desnecessário 
de veículos concentrados na mesma área de entrega.

2.4.2 Método de varredura

O método de varredura vem sendo muito utilizado por suas 
características de rapidez e facilidade de uso, mas ele não é tão preciso 
quanto o método de Clarke e Wright, e por isso deve ser utilizado com 
cautela, procurando verificar problemas nas rotas traçadas.

Considera-se que o resultado do método de varredura pode ser 
considerado aceitável quando as características do problema mudam 
muito rapidamente, sendo preferível haver uma solução razoável, 
num prazo curto, do que a solução ótima, num período de tempo 
incompatível com as necessidades reais. Para Ballou (2013), a experiência 
tem demonstrado a existência de situações de emergência, nas quais os 
responsáveis pela elaboração dos roteiros são desafiados a realizarem 
o processo em prazos de curtíssima duração, muitas vezes, num prazo 
de apenas uma hora após o recebimento dos dados referentes aos 
pontos de entrega e das quantidades a serem transportadas.

O método varredura consta da seguinte sequência de procedimentos 
(NOVAES, 2010, p. 310):

• Etapa 1: tomando o depósito como centro, definir um eixo 
passando por ele. Esse eixo geralmente coincide com a linha horizontal.

• Etapa 2: vá girando o eixo em torno do CD no sentido anti-horário 
até que a linha inclua um cliente, como se pode ver na Figura 2.14(a).

• Etapa 3: teste o cliente em potencial, verificando se pode ser 
incluído no roteiro de formação — o tempo de atendimento do novo 
cliente excede a jornada de trabalho permitida por dia? A quantidade 
de mercadoria a transportar excede o limite de capacidade do veículo? 
Se ambas as restrições não forem violentadas, o novo cliente poderá 
ser incorporado ao roteiro, e o processo continua.

• Etapa 4: se o novo cliente não puder ser incluído no roteiro em 
formação, é sinal que as possibilidades desse roteiro se esgotaram. 
Nesse caso, fechamos o roteiro e iniciamos um novo. O processo 
termina quando todos os clientes tiverem sido incluídos num roteiro, 
como visto na Figura 2.14(b).

• Etapa 5: para cada roteiro, aplicar um método de melhoria de 
forma a minimizar os percursos.
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Fonte: Novaes (2010, p. 311).

Figura 2.14 | Método de varredura: evolução
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 Etapa 5: para cada roteiro, aplicar um método de melhoria de forma a 
minimizar os percursos.

Figura 2.17 Método de varredura: evolução

Fonte: Novaes (2010, p. 311).

Na Figura 2.19, foi aplicado o método de varredura para um problema 
contendo 60 clientes distribuídos em uma região (Figura 2.18) através da utili-
zação de um software. Veja como a região era demarcada e como ficou após 
a utilização do método.

Figura 2.18  Localização dos clientes e do centro de gravidade (CG) numa 
região de distribuição

Fonte: Novaes (2010, p. 313).
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 Etapa 5: para cada roteiro, aplicar um método de melhoria de forma a 
minimizar os percursos.

Figura 2.17 Método de varredura: evolução

Fonte: Novaes (2010, p. 311).

Na Figura 2.19, foi aplicado o método de varredura para um problema 
contendo 60 clientes distribuídos em uma região (Figura 2.18) através da utili-
zação de um software. Veja como a região era demarcada e como ficou após 
a utilização do método.

Figura 2.18  Localização dos clientes e do centro de gravidade (CG) numa 
região de distribuição

Fonte: Novaes (2010, p. 313).
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Na Figura 2.16, foi aplicado o método de varredura para um problema 
contendo 60 clientes distribuídos em uma região (Figura 2.15) através 
da utilização de um software. Veja como a região era demarcada e 
como ficou após a utilização do método.

Fonte: Novaes (2010, p. 313).

Fonte: Novaes (2010, p. 314).

Figura 2.15 Localização dos clientes e do centro de gravidade (CG) numa região de 
distribuição

Figura 2.16 Localização dos clientes e do centro de gravidade (CG) numa região de 
distribuição
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Figura 2.19  Localização dos clientes e do centro de gravidade (CG) 
numa região de distribuição

Fonte: Novaes (2010, p. 314).

A logística e a gestão dos transportes, como vimos, é uma técnica que 
analisa o planejamento de fluxos do material e da informação, pela 
combinação de máquinas, TI, organização da fábrica e os aspectos 
econômicos associados para a eficácia nas atividades de movimentação 
e armazenamento. Sua finalidade é a de facilitar o fluxo de produtos do 
ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto final — o consumidor, 
como também dos fluxos de informação que colocam os produtos em 
movimento, obtendo níveis de serviço adequados. 

Dentro desta perspectiva, a roteirização de rotas de entregas dos 
produtos aliada às novas tecnologias, ferramentas computacionais e 
programas de rotas faz com que as organizações tenham ganhos sig-
nificativos, principalmente em agilidade e redução de custos. Mas, e 
as empresas que ainda não possuem essas ferramentas de TI? Como 
devem proceder para serem mais competitivas? Essa competitividade 
é possível sem a TI?

Questões para reflexão
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Questão para reflexão

A logística e a gestão dos transportes, como vimos, é uma técnica que 
analisa o planejamento de fluxos do material e da informação, pela 
combinação de máquinas, TI, organização da fábrica e os aspectos 
econômicos associados para a eficácia nas atividades de movimentação 
e armazenamento. Sua finalidade é a de facilitar o fluxo de produtos do 
ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto final — o consumidor, 
como também dos fluxos de informação que colocam os produtos em 
movimento, obtendo níveis de serviço adequados. 

Dentro desta perspectiva, a roteirização de rotas de entregas dos 
produtos aliada às novas tecnologias, ferramentas computacionais 
e programas de rotas faz com que as organizações tenham ganhos 
significativos, principalmente em agilidade e redução de custos. Mas, 
e as empresas que ainda não possuem essas ferramentas de TI? Como 
devem proceder para serem mais competitivas? Essa competitividade é 
possível sem a TI?

Atividades de aprendizagem

1. Responda se a afirmativa é verdadeira (V) ou falsa (F):
( ) Entre os métodos mais simples de roteirização com restrições estão os 
métodos de Clarke e Wright e de Varredura.

2. Leia com atenção e assinale a opção correta. De acordo com Novaes 
(2010), o método de Clarke e Wright consta da seguinte sequência de 
procedimentos:
( ) Etapa 1, ordenam-se todas as combinações de forma decrescente; 
etapa 2, combinam-se todos os pontos (clientes) dois a dois e calcula-se 
o ganho para cada combinação através da relação; etapa 3, começamos a 
combinação de dois nós que apresentou o maior ganho; etapa 4, para um par 
de pontos, tirado da sequência de combinações, verificar se os dois pontos 
já fazem parte de um roteiro anterior; etapa 5, cada vez que se acrescentar 
um ou mais pontos num roteiro, verificar se a nova configuração satisfaz as 
restrições de tempo e de capacidade; etapa 6, o processo termina quando 
todos os pontos (clientes) tiverem sido incluídos num roteiro.
( ) Etapa 1, combinam-se todos os pontos (clientes) dois a dois e calcula-
se o ganho para cada combinação através da relação; etapa 2, ordenam-se 
todas as combinações de forma decrescente segundo os valores ganhos; 
etapa 3, começamos a combinação de dois nós que apresentou o maior 
ganho; etapa 4, para um par de pontos, tirado da sequência de combinações,
verificar se os dois pontos já fazem parte de um roteiro anterior; etapa 5, 
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cada vez que se acrescentar um ou mais pontos num roteiro, verificar se a 
nova configuração satisfaz as restrições de tempo e de capacidade; etapa 6, 
o processo termina quando todos os pontos (clientes) tiverem sido incluídos 
num roteiro.
( ) Etapa 1, combinam-se todos os pontos (clientes) dois a dois e calcula-
se o ganho para cada combinação através da relação; etapa 2, ordenam-se 
todas as combinações de forma decrescente segundo os valores ganhos; 
etapa 3, começamos a combinação de dois nós que apresentou o maior 
ganho; etapa 4, cada vez que se acrescentar um ou mais pontos num 
roteiro, verificar se a nova configuração satisfaz as restrições de tempo 
e de capacidade; etapa 5, para um par de pontos, tirado da sequência de 
combinações, verificar se os dois pontos já fazem parte de um roteiro 
anterior; etapa 6, o processo termina quando todos os pontos (clientes) 
tiverem sido incluídos num roteiro.
( )  Etapa 1, começamos a combinação de dois nós que apresentou o maior 
ganho; etapa 2, ordenam-se todas as combinações de forma decrescente 
segundo os valores ganhos; etapa 3, combinam-se todos os pontos dois a 
dois e calcula-se o ganho para cada combinação; etapa 4, para um par de 
pontos, tirado da sequência de combinações, verificar se os dois pontos já 
fazem parte de um roteiro anterior; etapa 5, cada vez que se acrescentar 
um ou mais pontos num roteiro, verificar se a nova configuração satisfaz as 
restrições de tempo e de capacidade; etapa 6, o processo termina quando 
todos os pontos (clientes) tiverem sido incluídos num roteiro.

3. Leia com atenção e assinale a opção correta. De acordo com 
Novaes (2010), o método de varredura consta da seguinte sequência de 
procedimentos:
( ) Etapa 1: tomando o depósito como centro, definir um eixo passando 
por ele. Esse eixo geralmente coincide com a linha horizontal.
( ) Etapa 2: ordenam-se todas as combinações de forma decrescente.
( ) Etapa 3: combinam-se todos os pontos (clientes) dois a dois e calcula-
se o ganho para cada combinação através da relação.
( ) Etapa 4: o processo termina quando todos os pontos (clientes) tiverem 
sido incluídos num roteiro.

Fique ligado

• Um Sistema de Informação (SI) proporciona o poder de análise e 
controle que as organizações empresariais necessitam para conduzir 
seus negócios, nas decisões diárias corriqueiras, de aperfeiçoamento 
ou até para a continuidade, ou não, de um negócio.
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• A função básica de um SI é o processamento de dados. 
Codificando, manipulando, classificando e consolidando, os dados 
são transformados em informações essenciais para a elaboração de 
relatórios e para a tomada de decisões logísticas.

• Na operação de transportes, a atualização das informações via 
dados é muito importante devido à frequência em que ocorrem e 
se alteram. Funcionários administrativos de atendimento a pedidos, 
entregas (roteiros) e cálculos utilizam o Sistema de Informações 
Logísticas (SIL).

• O SIL é um subsistema do Sistema de Informações Gerenciais 
(SIG). O SIG possui informações estratégicas designadas à gestão da 
empresa com indicadores financeiros, produtividade, qualidade e de 
serviço ao cliente.

• Para a gestão de transportes, a TI está evoluindo a cada dia, e para 
que as empresas possam se tornar competitivas devem utilizá-la cada 
vez mais. Os SI que automatizam as áreas funcionais de uma empresa 
— vendas, marketing, produção, finanças, contabilidade e recursos 
humanos — são cada vez mais procurados.

• Os principais SIG dão suporte aos processos globais da empresa, 
abrangendo todas as unidades organizacionais e conectando a 
empresa a seus clientes e fornecedores.

• As principais vantagens com a aplicação de tecnologias de TMS 
são: redução nos custos de transportes e melhoria do nível de serviço; 
melhor utilização dos recursos de transportes; melhoria na composição 
de cargas (consolidação) e rotas; acompanhamento da evolução dos 
custos com transportes.

• A roteirização é o processo de planejamento e elaboração das 
atividades de entrega de cargas.

• Os três fatores fundamentais que delimitam a roteirização são: 
decisões, objetivos e restrições.

• Decisões: dizem respeito à seleção dos clientes escolhidos 
e que devem ser visitados paralelamente à programação e à 
ordenação das visitas; a escolha da frota de veículos a ser utilizada, 
bem como, os motoristas que prestarão tal serviço.

• Objetivos: propiciar excelência nos serviços aos clientes, sem 
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descartar a busca de custos operacionais e de capital tão baixo 
quanto possível.

• Restrições: são as limitações que devem ser observadas 
ao se elaborar os roteiros de viagens, entre elas destacam-se: o 
cumprimento das rotas planejadas dentro do orçamento disponível 
e em tempo hábil; o respeito aos limites de tempo impostos pela 
jornada e trabalho dos motoristas e ajudantes; obediência às 
limitações do trânsito, ou seja, os limites de velocidade, horários de 
carga/descarga, tamanho máximo dos veículos.

• As transportadoras se utilizam de métodos de construção e 
melhoria para a elaboração dos roteiros de viagem das suas frotas 
de veículos.

• Tanto manualmente como através de softwares, a programação 
de roteirização tem como objetivo encontrar o melhor caminho e 
as melhores sequências de paradas a serem feitos pelos veículos 
de entrega, fazendo com que os produtos sejam colocados à 
disposição dos clientes.

• A roteirização sem restrições ocorre quando os clientes já foram 
separados, pelos diversos roteiros, e já foi realizada, previamente, a 
questão de restrição de tempo e de capacidade está resolvida.

• Na maioria dos casos, a roteirização dos veículos é elaborada 
sem que haja uma prévia divisão da região em bolsões. Nessas 
situações, a roteirização difere das citadas anteriormente e se 
processa em paralelo ao processo de divisão da área a ser atendida, 
em bolsões ou zonas de entrega.

Para concluir o estudo da unidade

A logística dependerá cada vez mais das ferramentas que a TI 
disponibiliza para acompanhamento dos diversos processos que 
envolvem os processos logísticos. A TI está evoluindo em um ritmo 
acelerado, em velocidade e capacidade de armazenamento das 
informações, gerando simultaneamente reduções significativas de 
custos e otimizando processos.

Percebe-se que, na medida em que a TI evolui, vão surgindo 
várias inovações que influenciam as operações logísticas e que as 
melhoram cada vez mais. Desse modo, seria interessante que você 
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fizesse uma pesquisa sobre as novas tecnologias de informação que as 
organizações vêm utilizando na busca de aprimoramento.

A gestão de transportes, como vimos, é o braço operacional da 
função de movimentação realizada pela atividade logística. Seus 
principais objetivos devem ser o de entrega rápida, o cumprimento 
do prazo prometido e o controle total da carga, tudo realizado com 
qualidade e garantindo a realização dos clientes. Para a realização 
desses objetivos a TI se faz cada vez mais necessária. Para aprofundar 
seus conhecimentos nesta área, você pode pesquisar empresas de 
movimentação de cargas e os principais programas utilizados por elas 
na gestão de transportes.

Atividades de aprendizagem da unidade

1. Escolha a sequência correta para completar a seguinte frase:
Os supervisores têm como responsabilidade, mediante um sistema de 
informação, controlar a ___________ do espaço, estoques e a produção 
da mão de obra no atendimento de pedidos. Para realizar o ___________ 
e entregas programadas, o gerente de frota necessita ter equipamentos, 
peças e ___________ disponíveis, além das informações de andamento e 
planejamento das atividades através de ___________ gerados diariamente.
a) Parcela; despacho; navios; relatórios.
b) Parte; despacho; acessórios; extratos. 
c) Utilização; transporte; pessoas; relatórios.
d) Capacidade; transporte; trens; relatórios.

2. Marque C (certo) ou E (errado) nas afirmativas abaixo:
( ) Atualmente fica muito difícil conceber qualquer organização de 
atividade logística que não faça uso maciço das ferramentas de TI em seus 
processos, o que é absolutamente necessário para atingir a efetividade 
necessária para essas organizações em seu contexto competitivo.
( ) Um Sistema de Informação é o conjunto de subsistemas inter-
relacionados que funcionam para coletar, processar, armazenar, transformar 
e distribuir informações para fins de planejamento, tomada de decisões e 
controle.
( ) Num sistema de informação encontra-se a base de dados, a recuperação
de dados, mas não encontramos o processamento de dados e a análise 
de dados, sendo que, para as finalidades logísticas, estes dados chegam de 
muitas formas de diversas fontes.
( ) Os sistemas de informação que pertencem ao SIL têm uma estrutura 
modular, mas têm também uma variedade de técnicas que permitem 
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analisar dados. Esse tipo de estrutura também permite que os sistemas de 
informação individuais retenham seus recursos especiais.
( ) Os sistemas de gestão de transporte são aplicados principalmente às 
funções de ordem operacional e de forma mais tímida no âmbito tático nas 
organizações, porém devem apoiar a estratégia e políticas definidas pela 
organização por meio da alta administração.

3. Sobre os exemplos frequentes de roteirização, assinale as alternativas
corretas:
I. Entrega em domicílio, de produtos comprados nas lojas de varejo e pela 
Internet.
II. Distribuição de dinheiro em caixas eletrônicos de bancos.
III. Coleta de lixo urbano.
IV. Distribuição de bebidas em bares e restaurantes. 
a) As alternativas II, III e IV estão corretas.
b) As alternativas I, II e III estão corretas.
c) As alternativas I e III estão corretas.
d) Todas as alternativas estão corretas.

4. Complete as lacunas e assinale a alternativa correta:
A elaboração de um ________ tem o seu início na escolha de um ou dois 
_______ aos quais serão acrescidos paulatinamente _________ adicionais. 
O processo mais simples e aconselhável é a __________ sucessiva dos 
pontos mais próximos. A partir da eleição de um ponto _______ elegem-
se os demais pontos tomando como referência a __________ entre os 
mesmos.
a) Roteiro; clientes; clientes; ligação; de referência; distância.
b) Mapa; pontos; clientes; conexão; inicial; conexão.
c) Roteiro; pontos; pontos; ligação; inicial; proximidade.
d) Mapa; clientes; pontos; conexão; de referência; distância.

5. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) A capacidade do veículo e os limites de tempo são condicionantes 
que atuam como limitadores na resolução dos maiores problemas de 
distribuição física.
( ) Uma das metodologias mais conhecidas é a do caminho mais curto, 
possível de ser calculado manualmente ou via softwares.
( ) No momento da montagem de uma rota ou plano de viagem facilmente 
se direcionam veículos de transporte através da rede viária.
( ) A demanda por transporte acontece apenas dentro da programação
de rota prevista.
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6. Marque C (certo) ou E (errado) nas afirmativas abaixo:
( ) O transporte é um componente secundário do sistema logístico, pois 
nem todos os produtos necessitam ser transportados de um local a outro, 
para estarem disponíveis nas mãos dos clientes.
( ) Roteirização de veículos é o termo equivalente em inglês a “routing”, 
que é o processo de determinação de um ou mais roteiros, ou sequências 
de paradas a serem cumpridos por veículos de uma frota, tendo como 
objetivo visitar um conjunto de pontos geograficamente dispersos, em 
locais predeterminados, que necessitam de atendimento.
( ) A roteirização deve obedecer a três limitações: decisões, objetivos e 
restrições.
( ) No método de construção do roteiro, a sistemática mais simples é ir 
ligando cada ponto ao seu vizinho mais próximo. Elege-se um deles como 
ponto inicial e se procura, dentre os demais pontos, aquele que estiver mais 
perto do primeiro.
( ) O método de varredura é considerado o método de computação mais 
rápido, além de ser de fácil utilização, mas não possui a precisão do método 
de Clarke e Wright.
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Unidade 3

Gestão de frota

Nesta unidade, você irá entender como funciona um 
gerenciamento de frotas e a sua relevância para o contexto 
logístico em busca da competitividade. Além disso, outra 
abordagem relevante é em relação aos custos gerados na 
logística. Nesse sentido, você poderá compreender os custos 
envolvidos na logística e saberá distinguir gasto, custo e despesa.

Objetivos de aprendizagem

Nesta seção, você irá entender como funciona um gerenciamento de 

frotas e a sua relevância para o contexto logístico em busca da competitividade. 

Nesse sentido, será possível compreender os tipos de veículos, bem como os 

tipos de carga que envolve a logística, abordando a análise de desempenho, 

manutenção e renovação de frotas em busca de uma gestão eficaz.

Na Seção 2, você irá compreender o que é custo e qual a diferença entre 

gasto, custo e despesa. Além disso, serão verificados também custos diretos e 

indiretos, além de custos marginais e custo ABC.

Seção 1 | Gerenciamento de frotas

Seção 2 | Custos operacionais

Lúcia Maria Schutz de Lima





Introdução à unidade
Segundo a Confederação Nacional de Transportes (CNT), o 

segmento de transportes é responsável por 15% do Produto Interno 
Bruto (PIB) do Brasil. Nesse sentido, podemos considerar que mais de 50 
mil empresas e, aproximadamente, quase 2 milhões de caminhoneiros 
e taxistas são envolvidos nesse setor e mais de 3 milhões de empregos 
são gerados.

Outro aspecto importante a ser destacado em relação à importância 
dos transportes na economia de um país está ligado à competitividade 
das empresas. Essas vêm buscando cada vez mais os aprimoramentos 
de seus processos produtivos, passando a responsabilidade aos 
transportes com sua logística de distribuição. Isso porque as principais 
funções do transporte na logística estão ligadas basicamente às 
dimensões de tempo e utilidade de lugar.

Desta forma, as empresas estão buscando iniciativas para aprimorar 
as atividades de transporte, investindo em programas de manutenção 
e renovação de frotas para um melhor planejamento e controle das 
operações logísticas.

No entanto, para um bom gerenciamento de frotas, é necessário 
que a empresa consiga determinar onde estão localizados seus custos 
operacionais. Para isso, é preciso entender a diferença entre custo, 
gasto e despesa. A partir desse entendimento, será possível identificar 
seus custos diretos e indiretos e apontar os custos fixos e variáveis.

Sabendo seus custos operacionais, a empresa poderá administrar 
sua frota com êxito em busca de uma logística competitiva.

Assim, nesta unidade, iremos estudar na Seção 1 o Gerenciamento 
de frotas e na Seção 2, Custos operacionais.
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Seção 1

Gerenciamento de frotas

De acordo Valente et al. (2008, p. 1), “[...] o termo gestão de 
frota representa a atividade de reger, administrar ou gerenciar um 
conjunto de veículos pertencentes a uma mesma empresa”. Ainda 
segundo o autor, trata-se de uma tarefa bastante abrangente, já que 
envolve diversos serviços, como dimensionamento, especificação 
de equipamentos, roteirização, custos, manutenção e renovação de 
veículos, entre outros.

A gestão de frota de veículos surgiu quando as empresas 
perceberam a necessidade de aumentar o número de veículos para 
atender a demanda. E com o mundo cada vez mais globalizado, em 
que as distâncias estão cada vez mais curtas, a necessidade levou os 
produtores a gerir bem o transporte, de modo a reduzir os custos, 
os desperdícios e aumentar os lucros (CLEMENTE, 2008).

Assim, a gestão de frotas aparece nesse cenário com o objetivo de 
buscar métodos, técnicas e ferramentas, que permitem às empresas 
eliminar os riscos inerentes ao investimento dos seus veículos e 
aumentar a produtividade e eficiência das suas operações.

Segundo Vehicle (2009), para uma boa gestão de frota de 
veículos, é preciso apontar certas questões como: que veículos 
obter, tendo em conta o tipo de carga que se vai transportar; 
escolha do equipamento dos veículos (ar condicionado, rádio, entre 
outros); verificar se é possível adquirir vários tipos de veículos do 
mesmo fabricante (é mais econômico); solicitar uma reunião com 
o gestor do fabricante, o gestor terá mais conhecimento sobre 
certas promoções ou programas do que um simples vendedor da 
marca; ter uma noção de quantas milhas se vai fazer por ano, certos 
programas de aluguel permitem ao veículo realizar entre 12.000 
e 15000 milhas por ano, e, após exceder, paga-se uma taxa por 
cada milha acumulada; comparar preços de aluguer e de compra 
(VEHICLE, 2009).

No entanto, atualmente, já existem empresas específicas que 
tratam de ensinamentos de uma boa gestão de frotas, assim como 
também há programas que permitem às empresas realizarem uma 
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série de tarefas específicas na gestão das frotas.

A seguir, vamos estudar mais detalhadamente as especificidades 
que envolvem uma gestão de frotas.

1.1 Tipos de veículos

De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, Araújo (2013) 
destaca que existem três formas de classificação dos veículos: 
quanto à tração, quanto à espécie e quanto à categoria.

Em relação à tração, refere-se à forma em que é utilizada para 
se colocar o veículo em movimento: veículo automotor ( propulsão 
que o faça circular por seus próprios meios) ou elétrico (movido por 
energia elétrica).

Ainda de acordo com Araújo (2013), os outros veículos (de 
propulsão humana, de tração animal, reboques e semirreboques) 
são aqueles que não possuem motor e que precisam de uma ação 
externa para ser colocados em movimento. Assim, há dois tipos 
de veículos de propulsão humana, um deles para transporte de 
passageiros, que é a bicicleta, e outro para transporte de cargas, 
que é o carro de mão. Além disso, existem dois tipos de veículos de 
tração animal: charrete (passageiros) e carroça (carga).

Araújo (2013) ressalta também que os reboques e semirreboques 
são tracionados por outro veículo automotor e se diferenciam pela 
forma em como são acoplados ao veículo principal: enquanto o 
reboque é engatado atrás de um veículo automotor, o semirreboque 
se apoia na unidade tratora ou é a ela ligado por meio de articulação.

A espécie do veículo é uma das formas de classificação, 
relacionada à sua utilidade, ou seja, para que o veículo serve. Desta 
forma, há sete espécies diferentes: de passageiros, de carga, misto, 
de competição, de tração, especial e de coleção. Nas espécies 
de passageiros, de carga, misto e de tração, o artigo 96 elenca, 
inclusive, quais são as suas subespécies (ou tipo de veículos).

Quanto à categoria, Araújo (2013) faz a classificação do 
veículo objetiva, demonstrando a sua propriedade: se pertence 
à administração pública direta e indireta (oficial) ou a órgão de 
representação diplomática, se é particular ou se é de pessoa física ou 
jurídica, cuja atividade profissional esteja direcionada ao transporte 
remunerado de cargas ou pessoas (aluguel) ou à formação de 
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condutores (aprendizagem).

Os modais de transporte que são os modos como os bens e 
pessoas são transportados, dividem-se em: aquaviário (marítimo, 
fluvial e Lacustre), terrestre (rodoviário e ferroviário), aéreo e 
dutoviário.

Incialmente, é interessante apresentar que o Brasil é um país 
atípico em relação a outros países do mundo quanto aos modais 
de transporte. O Quadro 3.1 nos mostra uma comparação entre o 
Brasil e outros países do Mundo. Ressaltando que os modais aéreo 
e dutoviário somam apenas 4,79% e, por isso, não entraram no 
comparativo do Quadro 3.1.

Como podemos analisar, o Brasil tem uma matriz de transporte 
bem diferente dos outros países apresentados. Ainda que tenhamos 
extensão geográfica bastante representativa, tal quais os Estados 
Unidos, Canadá e Rússia, o principal modal de transporte é o 
rodoviário, enquanto outros países têm o modal ferroviário.

Historicamente, nosso país optou pelas rodovias, como principal 
meio de transporte, no período dos governos militares (década de 
1960, 1970). Tal situação começou a se reverter com o processo de 
privatização. Na metade da década de 1990, com a privatização da 
Rede Ferroviária Federal S.A (RFFSA), o governo de Fernando Collor 
de Mello adotou uma politica Neoliberal no país, em que um dos 
princípios baseia-se nas privatizações das empresas estatais.

Ainda podemos citar, em relação ao Quadro 3.1, que, apesar de 
a fonte ser de 2009, o quadro não sofreu alterações comparativas, 
apenas numerais. Assim, observa-se que continuamos a utilizar mais 
o modal rodoviário que o aquaviário e/ou ferroviário. A justificativa 
para tal utilização desse tipo de modal é a falta de infraestrutura em 
nosso país em portos e, principalmente, falta de investimentos em 

Fonte: Do autor (2014).
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Quadro 3.1 Comparativo entre o Brasil e o mundo em relação a seus modais 

Países Modal Aquaviário Modal Ferroviário Modal Rodoviário

Alemanha 29% 53% 18%

Canadá 35% 52% 13%

EUA 25% 50% 25%

França 17% 55% 28%

Rússia 13% 83% 4%

Brasil 13,86% 20,86% 60,49%

Fonte: Do autor (2014).

Como podemos analisar, o Brasil tem uma matriz de transporte bem diferente 
dos outros países apresentados. Ainda que tenhamos extensão geográfica bastante 
representativa, tal quais os Estados Unidos, Canadá e Rússia, o principal modal 
de transporte é o rodoviário, enquanto outros países têm o modal ferroviário.

Historicamente, nosso país optou pelas rodovias, como principal meio de 
transporte, no período dos governos militares (década de 1960, 1970). Tal si-
tuação começou a se reverter com o processo de privatização. Na metade da 
década de 1990, com a privatização da Rede Ferroviária Federal S.A (RFFSA), o 
governo de Fernando Collor de Mello adotou uma politica Neoliberal no país, 
em que um dos princípios baseia-se nas privatizações das empresas estatais.

Ainda podemos citar, em relação ao Quadro 3.1, que, apesar de a fonte 
ser de 2009, o quadro não sofreu alterações comparativas, apenas numerais. 
Assim, observa-se que continuamos a utilizar mais o modal rodoviário que o 
aquaviário e/ou ferroviário. A justificativa para tal utilização desse tipo de modal 
é a falta de infraestrutura em nosso país em portos e, principalmente, falta de 
investimentos em ferrovias. 

Projetos como o PAC II, que possuem um grande planejamento de inves-
timentos em ferrovias no Brasil, fazendo ligações entre regiões norte e sul e 
fazendo ligações entre leste e oeste no Brasil, existem. No entanto, esse projeto 
era pra estar pronto até o final do ano de 2013. O grande questionamento é: 
Por que, no Brasil, os projetos não funcionam de acordo com o planejamento?

Outro ponto que podemos considerar são os investimentos nos portos brasi-
leiros. Nossos portos estão precários e precisam de um grande investimento para 
melhorar sua funcionalidade. Assim, o Programa do Governo PAC II também 
tem projetos para o investimento nos portos brasileiros. 
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ferrovias.

Projetos como o PAC II, que possuem um grande planejamento 
de investimentos em ferrovias no Brasil, fazendo ligações entre 
regiões norte e sul e fazendo ligações entre leste e oeste no Brasil, 
existem. No entanto, esse projeto era pra estar pronto até o final 
do ano de 2013. O grande questionamento é: Por que, no Brasil, os 
projetos não funcionam de acordo com o planejamento?

Outro ponto que podemos considerar são os investimentos 
nos portos brasileiros. Nossos portos estão precários e precisam 
de um grande investimento para melhorar sua funcionalidade. 
Assim, o Programa do Governo PAC II também tem projetos para o 
investimento nos portos brasileiros.

Podemos destacar o Porto do Açú, porto que está sendo 
construído na região do Rio de Janeiro que tem grandes perspectivas 
e que certamente fará uma grande diferença no contexto brasileiro 
em relação ao crescimento da movimentação de cargas no país.

Questão para reflexão

Por que há investimento brasileiro em um porto em Cuba, em vez de 
investir em portos brasileiros?

Para saber mais

Cada veículo possui suas dimensões, portanto, a largura máxima que 
podem atingir é de 2,60 m; e a altura máxima é de 4,40 m. Ainda o seu 
comprimento diferencia de acordo com o tipo do veículo, se o veículo 
for considerado simples seu comprimento será de 14 m, se considerado 
veículo articulado terá o comprimento de 18,15 m e se for veículo que 
possuir reboque seu comprimento atingirá os 19,80 (CBT DIGITAL).

Em relação ao modal aéreo, este é, sem dúvida, o modal mais 
rápido e o que faz uma distribuição mais eficiente, já que existem 
aeroportos localizados próximos aos grandes centros no mundo 
inteiro. A velocidade, confiabilidade e eficiência são inegáveis, 
apresentando movimentação altamente mecanizada, o que reduz 
a possibilidade de avarias nas cargas e também em condição de 
atingir regiões, às vezes, inacessíveis a outros modais. Alguns 
equipamentos podem pousar na agua, na neve, em terra etc., como 
os aviões militares de cargas.
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O transporte aéreo, logicamente, apresenta algumas 
desvantagens, dentre elas citemos: menor capacidade de carga 
em peso e volume; não tem condições de atender ao transporte 
de granéis; o custo do equipamento e do frete é elevado quando 
comparados a outros modais; apresenta restrições ao transporte de 
cargas perigosas.

Sobre o modal aquaviário, podemos destacar a existência do 
transporte por cabotagem. O que é um transporte por Cabotagem?

Cabotagem é o transporte por navegação realizado na costa do 
mesmo país. Ou seja, um transporte aquaviário que sai do Porto 
de Itajaí, vai para o Porto de Santos e de lá para o Porto de Belém. 
Sempre seguindo a costa do país.

No entanto, no Brasil, a cabotagem ainda é pouco explorada, 
apesar de termos uma costa bastante extensa e a redução dos custos 
com esse tipo de transporte ser uma possibilidade interessante. 
No entanto, a pouca utilização por cabotagem está voltada pela 
burocracia ainda existente e pelo fato de que, para fazer cabotagem 
o navio precisa ser brasileiro, construído no Brasil.

Porém, é bastante interessante a utilização desse modal, até 
porque a utilização de um navio por cabotagem retira muitos 
caminhões das rodovias, o que desafoga também o problema com 
o transporte rodoviário.

Já o modal dutoviário é aquele realizado através de dutos, por 
gravidade ou pressão mecânica. Podemos destacar que os principais 
produtos transportados por dutos são a água, que chega até nossas 
casas e o gás natural, usado para o aquecimento de casas ou para 
os automóveis.

No Brasil, os dutos representam cerca de 3,6% do total 
transportado no país, destacando-se os oleodutos e os gasodutos. 
Os oleodutos destinam-se ao transporte de petróleo bruto e seus 
derivados, dos terminais portuários e marítimos as refinarias ou 
centros de distribuição, através de sistemas de bombeamento e 
controle de temperatura para facilitar a vazão do produto.

Os gasodutos, como o nome sugere, transportam gás natural, 
oriundo da Bolívia, inicialmente, até os centros consumidores do 
Sudeste e Sul do país. Atualmente, já transporta para outras regiões 
do país. Já os minerodutos, o terceiro tipo de dutovia, transportam 
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minérios das regiões produtoras até as siderúrgicas ou terminais 
portuários, contando principalmente com a gravidade para realizar 
o transporte, e necessitam da inserção de jatos de água a grande 
pressão para propiciarem a movimentação do produto.

1.1.1 Tipos de carga

A definição para cargas é a união de mercadorias protegidas 
por embalagem apropriada, de modo que fiquem prontas para o 
transporte. Por isso, é costume classificar as cargas de acordo com 
a sua natureza. Desta forma, as cargas são divididas em carga a 
granel e carga geral.

Entende-se por carga a granel carga líquida ou seca, e embarcada 
e transportada sem acondicionamento, sem marca de identificação 
e sem contagem de unidades. Já a carga geral é aquela embarcada 
e transportada com acondicionamento (embalagem de transporte 
ou unitização), com marca de identificação e contagem de unidades 
(KEEDI, 2009).

Além disso, as cargas podem também ser transportadas de duas 
formas: individualizada (solta) ou agrupadas (unitizada).

Carga solta: inclui os volumes acondicionados sob dimensões 
e formas diversas, ou seja, sacarias, fardos, caixas de papelão e 
madeira, engradados, tambores etc. Há perda significativa de tempo 
na manipulação, carregamento e descarregamento devido à grande 
quantidade de pequenos volumes, sujeitos a perdas e avarias, e à 
variedade de mercadorias (KEEDI, 2009).

Carga unitizada: é uma carga constituída de materiais (embalados 
ou não) arranjados e acondicionados de modo a possibilitar a 
movimentação e armazenagem por meios mecanizados como 
uma única unidade (KEEDI, 2009).

Já as principais características das cargas são:

Peso: o peso irá determinar o tipo e a quantidade dos 
equipamentos adequados a sua movimentação.

Volume: determina o espaço que será ocupado nos armazéns, 
pátios ou equipamentos de transporte.

Dimensões: relacionado ao comprimento. Poderá exigir 
cuidados especiais em sua movimentação.

Valor: relacionado a responsabilidade, para caso de incidência 
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de faltas e/ ou avarias.

Fragilidade: devido à possibilidade de deterioração e/ou 
contaminação, poderá exigir cuidados especiais no manuseio, 
transporte, armazenagem e estivagem.

Valente et al. (2008) destaca que os principais dados que devem 
ser levados em consideração em relação as características da carga 
são:

• tipo de carga (solida, granel, sacaria etc.);

• peso especifico ou unitário;

• volume (metro cúbico);

• fragilidade;

• tipo de embalagem;

• limite de empilhamento;

• possibilidade de unitização;

• temperatura de conservação;

• nível de umidade admissível;

• prazo de validade;

• legislação.

Atenção: a carga somente é considerada unitizada se está 
sendo transportada por pallets ou contêineres. Caso contrário, é 
considerada carga solta.

Questão para reflexão

Qual é a importância dessa caracterização das cargas?

1.1.2 Avaliação e análise de desempenho

Para abordarmos avaliação e análise de desempenho, primeiro 
é preciso entender seu conceito. De acordo com o Dicionário 
On-line de português (2014), avaliar significa “determinar o valor, o 
preço, a importância de alguma coisa”. Já desempenho, ainda de 
acordo com o dicionário on-line de português, é o ato ou efeito de 
desempenhar; cumprimento, exercício, execução: desempenho de 
uma atividade remunerada.

Siqueira (2009), em seu artigo sobre “O que é avaliação de 
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desempenho”, nos esclarece que avaliar é apreciar, estimar, fazer 
ideia de, ajuizar, criticar ou julgar algo ou alguém. Já desempenho é 
o comportamento real do empregado em face de uma expectativa 
ou de um padrão de comportamento estabelecido pela organização. 
“Desta forma a avaliação de desempenho é a crítica que deve ser 
feita na defasagem existente no comportamento do empregado 
entre a expectativa de desempenho definida com a organização e o 
seu desempenho real” (SIQUEIRA, 2009).

Então, podemos considerar que avaliação de desempenho é 
a distância entre o que seria considerado ideal pela Organização 
e o fato real. Como estamos tratando sobre gerenciamento 
de frotas, vamos analisar a avaliação de desempenho a partir do 
tema proposto. Nesse sentido, a avaliação de desempenho seria a 
defasagem existente na frota em contrapartida com a expectativa 
de desempenho esperada pela Organização.

Nesse sentido, existem indicadores de desempenho que, de 
acordo com Martins e Costa Neto (2008), são um meio para auxiliar 
na gestão pela qualidade total, mas não são um fim em si mesmos. 
São úteis para que o sistema de gestão possa controlar e identificar 
necessidades e melhorar o desempenho, fatores estes que estão 
relacionados à satisfação dos clientes, empregados, acionistas, 
sociedade e fornecedores da Organização.

Porém, quando se considera um processo de avaliação de 
desempenho, Martins e Vicente (2001) destacam três perguntas 
básicas que devem ser respondidas: Por que avaliar? O que avaliar? 
Como avaliar? Através dessas respostas, será possível definir a 
estratégia de avaliação a ser utilizada, quais dimensões e atributos 
deverão ser considerados, como estão inter-relacionados e como 
realizar a medição das variáveis controláveis e não controláveis.

Dentro desse contexto, é possível identificar três objetivos 
distintos para justificar o porquê de avaliar o desempenho (MARTINS; 
VICENTE, 2001).

 • monitoração de variáveis e a antecipação de ações (para 
prevenção); 

• resolução de problemas buscando eliminar as causas de 
insatisfação ou elevação do nível de satisfação (melhoria contínua); 

• dissolução do problema pela obsolescência de sua finalidade.
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Para responder o questionamento quanto o que avaliar, 
analisando o serviço de transporte de cargas, podemos identificar: 
provedores de recursos, o transportador, seus concorrentes e 
os consumidores. Já quanto à pergunta como avaliar, podemos 
recorrer a técnicas de análises comparativas. Dentre elas, podemos 
salientar a Data Envelopment Analysis (DEA), que é baseada em 
uma programação matemática que possibilita análises comparativas 
entre diversas unidades produtivas (MARTINS; VICENTE, 2001).

Ainda de acordo com Martins e Vicente (2001), outra técnica é a 
Analysis Hierarquic Process (AHP), que possibilita, através de critérios 
de julgamento de valor por parte de um conjunto de pessoas, 
incorporar no processo de avaliação de desempenho de diferentes 
técnicas responsáveis pela tomada de decisão. Sink (1985) define 
alguns atributos para avaliação de desempenho de uma empresa:

• eficácia;

• eficiência;

• qualidade;

• lucratividade;

• produtividade;

• qualidade de vida no trabalho;

• inovação.

É importante salientar que, para se definir o desempenho de uma 
frota, é necessário que se possua um conjunto bem definido de 
critérios de mensuração e de indicadores das práticas correntes. 
Esses indicadores é que possibilitam que as avaliações sejam feitas 
com base em fatos, dados e informações quantitativas, o que dá 
maior confiabilidade as conclusões.

1.2 Manutenção de frotas

“A manutenção de veículos consiste em procurar manter a frota 
em boas condições de uso, dentro dos limites econômicos, de 
forma que a sua imobilização seja mínima” (VALENTE et al., 2008, 
p. 199).

No entanto, há empresas que salientam a manutenção de frotas 
como prejuízo. Mas essa, quando tratada de forma séria e correta, 
como um processo importante da cadeia produtiva, poderá tornar-
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se uma parceira de informação e, assim, de fundamental importância 
na gestão financeira.

Colombo (2013) aborda que ainda não existe frota que não 
necessite de manutenção e esta, quando bem executada, otimiza 
os custos e traz ótimos resultados de produtividade.

Ainda para o autor, a responsabilidade por esse setor frequentemente 
fica a cargo de um profissional com muitos anos de empresa, que, por 
mais que conheça o processo, não tem um aperfeiçoamento técnico 
e teórico adequado. A manutenção é uma área de estudo científico 
da engenharia e é preciso ter um conhecimento apurado e atualizado. 
Por isso, é importante uma mão de obra qualificada que seja treinada e 
requalificada constantemente (COLOMBO, 2013)

Porém, é importante destacar que o tamanho da estrutura dos 
serviços de manutenção vai depender do número de veículos que 
compõem a frota e das características da empresa. No entanto, 
há alternativas que podem servir como soluções para uma boa 
manutenção de frota: a terceirização e o Pool de compras.

No caso da terceirização, as empresas podem buscar serviços de 
terceiros para fazerem a manutenção em suas frotas. Atualmente, 
existem programas de manutenção lançados por concessionárias 
e empresas especializadas. Esses serviços terceirizados têm 
se mostrado bastante vantajosos, pois o veículo fica menos 
tempo parado, além de dispor de um serviço bem estruturado e 
especializado, o que reduz uma série de tarefas na rotina de trabalho 
das empresas Valente et al. (2008).

Outra alternativa é o Pool de compras, em que as empresas se 
unem para comprar peças de maior rotatividade, conseguindo com 
isso um preço melhor por ser uma compra em grande quantidade.

Questão para reflexão

Na empresa em que você trabalha, há frotas? Como é realizada sua 
manutenção? Existem funcionários na própria empresa qualificados 
para essa função?

1.2.1 Objetivos do programa de manutenção de frotas

De acordo com Valente et al. (2008) um bom programa de 
manutenção de frotas deve ter sempre entre seus objetivos:
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• Conservar os veículos em operação o maior tempo possível, 
evitando que os carros parados sejam depenados.

• Prevenir quebras, reboques, débitos de consertos nas estradas 
e perda de carga ou de serviço, com a manutenção preventiva, a 
qual evita desperdícios de tempo e problemas que exijam consertos 
de alto custo.

• Seguir o objetivo principal dos programas de qualidade, 
atendendo as necessidades dos clientes de forma eficiente, 
cumprindo prazos e horários e reduzindo a perda de mercadorias 
perecíveis.

• Desenvolver boas relações, com iniciativas e programas, 
mantendo os veículos limpos e conservados.

1.2.2 Sistemas de manutenção

Atualmente, ainda há certa confusão quanto à nomenclatura 
utilizada para definir os tipos de manutenção. Isso, de acordo com 
Xavier (2014), pode ocorrer devido:

• Adoção de nomes diferentes de uma indústria para outra.

• Neologismo próprio por vezes derivado de traduções de 
algumas línguas estrangeiras.

• Disseminação do nome dos tipos de manutenção, nem sempre 
bem explicado ou entendido, mas que ganha o costume local ou 
particular.

Os nomes podem até variar, mas o conceito deve estar bem 
compreendido. A firme conceituação permite a escolha do tipo 
mais conveniente para um determinado equipamento, instalação 
ou sistema.

Consideramos bastante adequada a seguinte classificação em 
função dos tipos de manutenção:

• Manutenção de operação.

• Manutenção corretiva.

• Manutenção preventiva.

• Manutenção preditiva.

• Reforma de unidades.

Agora, vamos verificar o que significa cada uma delas.
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Manutenção de operação: é a manutenção primária. O 
bom desempenho do veículo ou equipamento depende dessa 
manutenção, e o principal responsável por ela é o motorista 
(VALENTE et al., 2008). Através de uma condução adequada o 
veículo terá boas condições de conservação, com menor desgaste 
das peças e maior longevidade.

Manutenção corretiva: corretiva vem da palavra corrigir. Então 
é a atuação para correção da falha ou do desempenho menor que 
o esperado. A manutenção corretiva pode ser realizada em poucas 
horas, desde que o diagnostico do problema seja dado de modo 
ágil e correto. Deve sempre haver muito cuidado para a perfeita 
análise do problema, além de zelo e qualidade na execução do 
serviço (VALENTE et al., 2008).

Manutenção preventiva: é a atuação realizada para reduzir 
ou evitar falhas ou queda no desempenho, obedecendo a um 
planejamento baseado em Intervalos definidos de tempo. Um 
dos segredos de uma boa preventiva está na determinação dos 
intervalos de tempo. Como, na dúvida, temos a tendência de sermos 
mais conservadores, os intervalos normalmente são menores 
que o necessário, o que implica em paradas e troca de peças 
desnecessárias. A preventiva tem grande aplicação em instalações 
ou equipamentos, cuja falha pode provocar catástrofes ou riscos ao 
meio ambiente; sistemas complexos e/ou de operação contínua.

Como a manutenção preventiva está baseada em intervalos 
de tempo, é conhecida como Time Based Maintenance (TBM), 
ou Manutenção Baseada no Tempo (VALENTE et al., 2008). Essa 
manutenção tem como principal objetivo não apenas a melhor 
conservação do veículo, mas também evitar o seu retorno à oficina 
por quebras ou outros problemas que exigem correções (VALENTE 
et al., 2008).

Manutenção preditiva: é um conjunto de atividades de 
acompanhamento das variáveis ou parâmetros que indicam 
a performance ou desempenho dos equipamentos, de modo 
sistemático, visando definir a necessidade ou não de intervenção. 
Quando a intervenção, fruto do acompanhamento preditivo, é 
realizada, estamos fazendo uma manutenção corretiva planejada 
(VALENTE et al., 2008).

Reforma de unidades: para a reforma de unidades, o que mais 
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conta é a hora em que ela deve ser executada, segundo o ponto 
de vista econômico. Deve-se sempre comparar todos os custos 
envolvidos, incluindo-se ai o preço da reforma e o da substituição 
do veículo (VALENTE et al., 2008, p. 211).

Atenção: dependendo do autor, alguns irão abordar mais ou 
menos classificação em função dos tipos de manutenção. Aqui, 
abordamos os mais importantes.

1.3 Renovação de frotas

O Plano Nacional de Logística de Transporte (PNLT), lançado 
pelo governo em 2007, prevê investimentos de R$ 291 bilhões em 
obras até 2023, tendo em vista reequilibrar a matriz de transporte. 
Segundo o PNLT, a participação do modal rodoviário cairia para 33%, 
enquanto o do ferroviário subiria de 25% para 32%, a do aquaviário 
de 13% para 29%, a do aéreo de 0,4% para 1% e o do dutoviário de 
3,6% para 5%.

Porém, não há como ter certeza de que isso aconteça até 2023. 
Sendo assim, a saída é continuar apostando no transporte rodoviário, 
que, bem ou mal, tem sido decisivo no crescimento do comércio 
exterior brasileiro, ainda que se tenha de enfrentar tantos problemas, 
como congestionamentos nas rodovias e nas vias de acesso aos 
portos, poluição e pouca oferta de mão de obra qualificada.

Por isso, seria recomendável que o governo federal levasse em 
conta o Plano Nacional de Renovação da Frota de Caminhões 
(RenovAr), elaborado pela CNT.

É importante destacar que 90% dos caminhões que circulam 
nas rodovias paulistas em direção ao Porto de Santos têm mais de 
30 anos e, portanto, são inseguros, desprovidos de tecnologia e 
poluentes, gerando riscos não só para os motoristas como para a 
população em geral, já que circulam muitas vezes por áreas urbanas.

Com o passar do tempo, é normal que veículos e equipamentos se 
desgastem com o uso. Além disso, a inovação tecnológica contribui 
para que se busque cada vez mais equipamentos mais modernos e 
práticos, tornando o trabalho simples e eficaz (VALENTE et al. 2008).

Dias (2011) ressalta que, no caso dos transportes, os veículos 
e equipamentos utilizados não se enquadram. A reposição desses 
bens ocorre em função do desgaste mecânico e do uso. De acordo 
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com Valente et al. (2008, p. 223) “[...] quando o veículo é novo, 
os custos de manutenção são baixos, cobrindo basicamente as 
revisões de rotina e a substituição de componentes como pneus, 
lonas de freios etc.”.

Dias (2011) ainda salienta que o objetivo então é incentivar a 
renovação da frota a partir da isenção de tributos, da criação de um 
sistema de certificação da reciclagem e da desburocratização para 
a troca de veículos. Se houvesse uma redução do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), já seria uma medida 
de grande valia.

No entanto, não bastaria somente estimular a renovação da frota. 
É preciso também considerar as novas tendências tecnológicas e a 
falta de profissionais preparados para conduzir os veículos.

1.4 Sazonalidade da demanda

A sazonalidade da demanda por transporte está relacionada 
à incapacidade de armazenamento da produção nas unidades 
produtoras. Isso se deve às sazonalidades decorrentes dos períodos 
de safra e entressafra, principalmente para produtos como açúcar, 
soja e milho em grãos (JUNIOR, 2001).

Junior (2001) destaca ainda que a previsão de demanda em 
transportes varia ao longo do tempo, podendo ser verificada em 
diferentes períodos de tempo; por hora, dia, semana, mês e ano(s). 
O autor salienta ainda que é importante ter plena noção das 
variações da demanda, provocadas por mudanças nos padrões de 
atividades, podendo ser sazonais (determinadas épocas do ano) 
como o período de compras natalinas, ou pontuais, por exemplo 
(apenas um ou mais dias da semana) dias de jogos de futebol ou 
dias entre feriados.

De acordo com Ferraz e Torres (2004), as informações a respeito 
da variação mensal da demanda são necessárias para a fixação de 
tarifas, a distribuição da receita, no caso da existência de câmara de 
compensação tarifária, e o planejamento econômico-financeiro da 
empresa.

Segundo Bodmer e Seabra (1995), os modelos tradicionais de 
previsão de demanda podem oferecer uma informação genérica, 
mas não se adequam quando situado em nível de planejamento da 
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operação em uma empresa operadora de transportes. O planejador 
de transportes precisa analisar constantemente o comportamento, 
não tendo tempo para elaboração de análises e pesquisas 
demoradas.

1.5 Gestão e controle de frotas

A gestão de frotas consiste na utilização de métodos, técnicas 
e ferramentas conhecidas como software de informática. Esses 
softwares permitem que as empresas eliminem riscos inerentes ao 
investimento dos seus veículos, aumentando a produtividade e a 
eficiência nas operações.

Atualmente, existem no mercado variados softwares de gestão 
de frotas de veículos, que permitem as empresas realizarem tarefas 
como aquisição, manutenção e eliminação na gestão de frotas. 
Valente et al. (2008) destaca que para que haja uma gestão de 
qualidade no setor de transporte, é necessário que se tenha controle 
de frotas. Controle é a verificação do que realmente está ocorrendo, 
em busca de resultados considerados desejados pela Organização 
(VALENTE et al., 2008).

Ainda de acordo com Valente et al. (2008) para se obter controle, 
o instrumento utilizado são os relatórios, que podem ser repetitivo 
ou de comportamento, elaborados com periodicidade determinada, 
seguindo padrões constantes. Assim, dez itens são destacados 
como critérios para elaboração de relatórios de controle:

• atender a estrutura organizacional;

• evidenciar as exceções e fornecer os elementos para uma 
avaliação; 

• ser simples e compreensível;

• conter apenas as informações essenciais;

• adaptar-se as necessidades e as preferencias de quem os utiliza;

• objetivar principalmente sua utilização básica;

• ser exato;

• ser preparado e apresentado com rapidez;

• ser mais construtivo que crítico;

• ser padronizado, sempre que possível.
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Para saber mais

Sugerimos um link para leitura complementar. O referente material é 
um Estudo de Caso que trata sobre a implementação da Manutenção 
Logística. Acesse: <http://www.aedb.br/seget/artigos06/832_
Artigo%20seget_LuizKelly.pdf>.

Atividades de aprendizagem

1. Podemos considerar que avaliação de desempenho é a distância entre o 
que seria considerado ideal pela Organização e o fato real. Abordando esse 
contexto, assinale a alternativa correta:
( ) Quando se trata de avaliação de desempenho, não há necessidade de 
estratégias, basta considerar a Organização.
( ) Na avaliação de desempenho, uma questão deve ser considerada para 
que se possa chegar ao objetivo proposto que é Quando avaliar.
( ) Na avaliação de desempenho, é preciso destacar três perguntas: Por 
que avaliar; O que avaliar; Como avaliar.
( ) Para uma avaliação de desempenho obter resultado favorável, não é 
necessário que se estabeleçam critérios, e sim propostas.

2. Sobre o Sistema de Manutenção de Frotas assinale as alternativas corretas 
correspondentes:
( ) Na manutenção de operação, uma condução adequada levará o veículo 
a ter boas condições de conservação, com menor desgaste das peças e 
maior longevidade.
( ) Na manutenção de operação a atuação é realizada para reduzir ou 
evitar falhas ou queda no desempenho, obedecendo a um planejamento 
baseado em Intervalos Definidos de Tempo.
( ) Na manutenção de operação é um conjunto de atividades de 
acompanhamento das variáveis ou parâmetros que indicam a performance 
ou desempenho dos equipamentos, de modo sistemático, visando definir a 
necessidade ou não de intervenção.
( ) A manutenção corretiva pode ser realizada em poucas horas, desde que 
o diagnostico do problema seja dado de forma ágil e correta.
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Seção 2

Custos operacionais

Devido ao crescimento das empresas e aumento da distância 
entre administrador e pessoas administradas, a contabilidade de 
custos passou a ser encarada como uma forma eficiente no auxílio do 
desempenho dessa nova função, a gerencial.

A contabilidade de custos foi criada e mantida com a finalidade 
básica de avaliação de estoques. Por essa razão, são necessárias certas 
adaptações quando se deseja desenvolver outro potencial dos custos.

Em geral a contabilidade de custos tem duas funções relevantes: no 
auxílio ao controle e na ajuda às tomadas de decisões. No que diz respeito 
ao controle, sua missão é fornecer dados para o estabelecimento de 
padrões, orçamentos e previsões. No que tange à decisão, seu papel 
refere-se à alimentação de informações sobre valores relevantes que 
dizem respeito às consequências de curto e longo prazo.

Assim, a competitividade nas organizações, sejam essas industriais, 
comerciais ou de serviços, fazem do custo um relevante aspecto nas 
tomadas de decisões. Isso porque devido à alta competição existente, 
as empresas já não podem mais definir seus preços de acordo com os 
custos incorridos, e sim com base nos preços praticados no mercado 
em que atuam. O conhecimento dos custos é vital para saber se, dado 
o preço, o produto é rentável; ou se não rentável, se é possível reduzi-lo.

2.1 Conceituação de custos

Quando se trata de custos, a ideia inicial é determinar a que se 
destinam, isso porque há diferentes tipos de custos, em que cada 
um será direcionado conforme sua utilização. Na administração, a 
intenção é saber o custo de alguma coisa. Nesse sentido, chamamos 
de Objetivo de Custo, que pode ser utilizado como qualquer atividade 
para a qual se queira ter uma medida separada de custos.

Martins (2003) aborda que custo é um gasto relativo a um bem ou 
serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. Já Kolliver 
(2000) faz uma abrangência maior quando faz uma definição de 
custos, salientando que um bem ou serviço é a expressão monetária 
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dos insumos físicos realizados na obtenção daquele bem ou serviço, 
considerando-se o total retorno dos capitais empregados, em termos 
de reposição. Horngran et al. (2000) destaca custos com sendo 
um sacrifício ou desistência do uso de recursos para usá-los em 
determinado fim. Os custos são, em geral, medidos pelas unidades 
monetárias.

Apesar dos conceitos estarem ligados a elementos da contabilidade 
industrial, a contabilidade de custos vem com a finalidade de atender as 
organizações como um todo e, por isso, podemos utilizá-la também 
para a área logística.

É interessante definirmos os materiais utilizados na fabricação e que 
são responsáveis por esses custos. Nesse sentido, os materiais podem 
ser classificados em:

• Matérias-primas: são os materiais principais e essenciais que 
entram na fabricação do produto. A matéria-prima para uma indústria 
de móveis de madeira é a madeira; para uma indústria de confecções 
é o tecido.

• Materiais secundários: são os materiais que entram em menor 
quantidade na fabricação do produto. São aplicados juntamente 
com a matéria-prima, complementando-a ou até mesmo dando o 
acabamento necessário ao produto. Os materiais secundários para uma 
indústria de moveis de madeira são: pregos, cola, verniz, dobradiças, 
fechos etc., para uma indústria de confecções são: botões, zíperes, 
linha e etc.

• Materiais em embalagens: são os materiais destinados a 
acondicionar ou embalar os produtos antes que eles saiam da área de 
produção. Os materiais de embalagem, em uma indústria de móveis 
de madeira, podem ser caixas de papelão, que embalam os moveis 
desmontados; em uma indústria de confecções, caixas ou sacos de 
plásticos.

Você poderá encontrar outras nomenclaturas a respeito dos 
materiais, como: materiais auxiliares, materiais acessórios, materiais 
complementares, materiais de acabamento etc. Dependendo do 
interesse da empresa, essas subdivisões poderão ser utilizadas. Para 
efeito didático, consideramos todos esses materiais como materiais 
secundários.

A mão de obra compreende gastos com o pessoal envolvido na 
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produção da empresa industrial, englobando salários, encargos sociais, 
refeições e estadas, seguros entre outros.

Mas por que avaliar e analisar os custos? Vamos responder a essa 
pergunta no próximo item.

2.2 Importância da avaliação e análise de custos

Para qualquer empresa, é de suma importância ter conhecimento 
do seu custo operacional. E se ponderarmos a logística, não é 
diferente. Dentro das funções logísticas, podemos destacar o 
controle e a administração de seus custos. A relação de um nível de 
serviço desejado pelos clientes com um baixo custo.

Porém, qualquer problema enfrentado pelos clientes demanda 
um maior serviço, já que não estão dispostos a pagar a mais por 
isso, uma vez que o preço qualifica o Nível de Serviço, sendo um 
diferenciador no mercado. Com o mercado com uma concorrência 
acirrada, é complicado até mesmo manter a fidelidade de clientes 
antigos.

No entanto, é relevante ressaltar que, para formular preços de 
venda, é preciso apurar, controlar e analisar os custos do negócio. 
Caso esse levantamento não seja apontado, a empresa poderá ter 
comprometido a sua continuidade nas operações, correndo o risco 
de alocar mais custos em determinadas áreas e menos em outras, 
provocando um desequilíbrio nos preços de venda, afetando o 
cliente final.

Com a concorrência global e o volume de bens produzidos que 
necessitam de uma logística adequada para chegar ao cliente final, 
os custos logísticos hoje são responsáveis por parte da economia 
do país. De que forma?

Vamos utilizar o exemplo dos transportes. Esses aumentam os 
custos dos produtos e, levando em consideração esse aspecto, não 
podemos deixar passar a importância do gerenciamento dos Custos 
Logísticos como sendo um fator determinante para o Custo final do 
produto e claro, seu consumidor final, a população que os adquire. 
Os motivos que tornam esse custo alto no Brasil são:

• Condição das estradas, que aumenta o custo com manutenção 
e combustível de veículos.

• Tarifas portuárias altas.
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• Ineficiência do transporte ferroviário.

• Desqualificação da mão de obra.

No entanto, vamos salientar que os custos logísticos não são 
somente aqueles ligados ao custo de transportar.

Assim, os custos logísticos são formados por quatro elementos 
básicos:

• Custos com armazenagem.

• Custos com processamento de pedidos.

• Custos com estocagem.

• Custos com transportes.

Desta forma, a relevância de se avaliar e analisar custos estão 
diretamente voltadas ao bom funcionamento da empresa. Isso 
porque somente quando se sabe exatamente o custo operacional 
de uma organização é que se poderá elaborar um preço de 
venda equilibrado e justificado, trazendo benefícios a mesma e, 
consequentemente, ao cliente final.

Questão para reflexão

Pense na empresa que você trabalha, ou mais especificamente, no seu 
setor de trabalho. Quais são os custos envolvidos? Você conseguiria 
apontar quais são?

2.2.1 Gasto, custo e despesas

Para haver um melhor entendimento do conteúdo, se faz 
necessário entender os conceitos básicos e a funcionalidade de 
alguns te rmos que norteiam o gerenciamento de custos. Assim, já 
verificamos o conceito de custo, sendo um gasto relativo a um bem 
ou serviço utilizado para produzir outros bens e serviços (MARTINS, 
2003).

Porém, o que é importante sabermos é que custo também é 
considerado um gasto. Como assim? Vamos esclarecer passo a 
passo. Vamos aos exemplos para tornar o entendimento mais fácil.

Exemplo: “A matéria-prima foi um gasto em sua aquisição que 
imediatamente se tornou um investimento, e assim ficou durante 
o tempo de sua estocagem; No momento de sua utilização na 
fabricação de um bem, surge o custo da matéria-prima como paetê 
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integrantes do bem elaborado” (MARTINS, 2003, p. 25).

Custos — estão relacionados a produção de outros bens e 
serviços.

Gastos — sacrifício financeiro para aquisição de um bem.

Vamos buscar outro exemplo para deixar mais claro.

A energia elétrica utilizada na fabricação de um item 
qualquer é gasto (na hora de sua utilização) que passa 
imediatamente para custo, sem transitar pela fase de 
investimento. A máquina provocou um gasto em sua 
entrada, tornando investimento e parceladamente 
transformando em custo, a medida que é utilizada no 
processo de produção de utilidades (MARTINS, 2003, p. 25).

Desta forma, podemos citar como exemplos de custos, salários 
do pessoal da produção, matéria-prima utilizada no processo 
produtivo, energia elétrica consumida na fábrica, entre outros.

Já exemplos de gastos são os gastos com mão de obra, gasto 
com energia elétrica, gasto com aluguel de edifício, entre outros. E 
as despesas? Onde se encaixam nesse contexto?

Exemplo: o equipamento usado na fábrica que fora gasto 
transformado em investimento e, posteriormente, considerado 
parcialmente como custo torna-se, na venda do produto feito, 
uma despesa (MARTINS, 2003, p. 26). Assim, todos os custos que 
são ou foram gastos se transformam em despesas quando da 
entrega dos bens ou serviços a que se referem. Muitos gastos são 
automaticamente transformados em despesas, outros passam 
primeiro pela fase de custos e outros ainda passam por todas as 
fases, investimento, custo e despesa.

As despesas são gastos efetuados para obtenção de bens 
ou serviços aplicados na área administrativa, comercial ou 
financeira, visando direta ou indiretamente à obtenção de 
receitas. São gastos não relacionados com a produção, 
ou seja, os que se referem às atividades não produtivas da 
empresa (MARTINS, 2003, p. 26).
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Questão para reflexão

Pense na área logística e reflita sobre custos, gastos e despesas.

2.2.2 Custos diretos, indiretos, fixos e variáveis

Para a gerência da empresa, é importante que os custos sejam 
divididos conforme a sua origem, assim, esses poderão determinar 
o custeio efetivo. Isso porque há custos identificados e aplicados 
diretamente em um tipo de produto ou serviço, enquanto outros 
são do negócio como um todo e não somente de um dado produto 
ou serviço.

Femenick (2005), em seu artigo, apresenta um exemplo 
interessante de uma revenda de automóvel: o valor pago à 
montadora pela aquisição de um veículo para revenda seria custo 
direto do departamento de “venda de veículos”; o valor pago pelo 
aluguel do prédio, seria custo indireto, pois teria que ser rateado 
entre os departamentos de “venda de veículos”, “peças” e “serviços”.

Assim, Femenick (2005) aponta que, para que os custos possam 
ser compreendidos quanto a sua origem, devem ser classificados da 
seguinte forma:

• Custos diretos

São os custos que podem ser identificados diretamente com 
uma unidade de um produto ou serviço, que nele são incorporados 
diretamente — observado o período de tempo em que foi elaborado. 
Estes custos não deixam dúvida, pois eles são apropriados ao produto, 
sem necessitar rateio. São os custos que podem ser diretamente 
apropriados aos produtos, bastando haver uma medida de consumo. 
Compreendem os gastos com materiais, mão de obra e gastos 
gerais de fabricação, diretamente aplicados no produto. Podem 
ser atribuídos (ou identificados) diretamente a um produto, linha de 
produto, centro de custo ou departamento, e, não necessitam de 
rateios para serem atribuídos ao objeto custeado, um mero ato de 
medição é necessário para determiná-los (FEMENICK, 2005).

Exemplo: uma indústria de móveis de madeira, que fabrica vários 
produtos. Para fabricar uma mesa, usa os seguintes Custos Diretos:

• Matéria-prima = Madeira.

• Mão de obra = Salários e encargos do pessoal que trabalha 
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diretamente na produção.

• Custos indiretos

São os custos que não oferecem condição de uma medida 
objetiva e qualquer tentativa de alocação tem que ser realizada 
de maneira estimada e muitas vezes arbitrária. São os custos 
relacionados com a elaboração dos produtos e serviços, mas que 
não podem ser economicamente identificados com o que está 
sendo produzido e que não se relacionam com a sua execução. São 
denominados indiretos por ser impossível uma segura identificação 
de seus valores e qualidades em relação ao produto, pois dependem 
de cálculos, rateios ou estimativas para serem apropriados aos 
produtos.

Entre os custos indiretos há uma divisão entre menos indiretos e 
mais indiretos. Os menos indiretos são alguns materiais de consumo, 
pois são quase indiretos (por exemplo, os lubrificantes utilizados 
em máquinas e equipamentos). Os mais indiretos são similares aos 
salários de segurança.

Para a distribuição dos custos indiretos existem vários métodos. 
Os sistemas mais comuns são os que fazem o rateio proporcional 
ao faturamento dos vários departamentos, proporcional ao volume 
da produção de cada setor ou pela área física que cada setor ocupa. 
Estes custos também podem ser rateados por um sistema misto. Na 
há um sistema indicado para todas as empresas. O sistema deve se 
adaptar à empresa, e não o contrário (FEMENICK, 2005).

Atenção: deve-se observar que os custos com mão de obra 
podem ser classificados como custos diretos ou indiretos, 
dependendo da função exercida pelos funcionários. O salário de um 
cozinheiro é um custo direto, pois sua mão de obra é voltada para 
os produtos preparados na cozinha. Já o salário de um segurança é 
classificado como custo indireto e rateado por vários departamentos 
da empresa, pois seu serviço está ligado a vários setores; ele presta 
serviço aos setores de produção, vendas, administração geral etc. 
Todos os processos que se utilizam de divisão para a associação 
a um produto, por meio de estimativa ou por medição direta, 
evidencia um custo indireto (FEMENICK, 2005).

Além da classificação dos custos em direto e indireto, há também 
os custos voltados a relação aos níveis de produção e ou volume de 
produção, conhecidos como custos fixos e custos variáveis.
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Custos Fixos

São aqueles que independem do volume de produção do 
período, qualquer que seja a quantidade produzida, esses custos 
não se alteram. São aqueles que não variam em proporção ao 
volume de produção da empresa. Eles permanecem inalterados 
independentemente do número de peças produzidas e são 
originados pela própria existência da empresa e de sua estrutura, 
sem levar em conta se esta produzindo mais ou produzindo menos, 
até mesmo se está ou não produzindo (FEMENICK, 2005).

Exemplo: se uma fábrica de móveis produzir uma cadeira ou 
cem cadeiras, por exemplo, paga o mesmo aluguel do prédio, o 
mesmo IPTU, o mesmo salário do contador etc. (FEMENICK, 2005).

Para reforçar o conceito, Iudícibus (1987) ressalta que os custos 
fixos são fixos, mais nas intenções dos que assim os classificam 
do que na realidade. Assim, embora fixos quanto à intensidade do 
esforço ou do serviço envolvido, sofrem variações devido apenas 
à inflação ou acréscimo de preços. Somente algumas despesas, 
tais como ordenados do pessoal administrativo, são fixas, ou pelo 
menos previsíveis para o período orçamentário, desde que os 
reajustes sejam previsíveis.

Características dos custos fixos segundo Iudícibus (1987):

a) o valor total permanece constante dentro de determinada 
faixa da produção;

b) o valor por unidade produzida varia à medida que ocorre 
variação no volume de produção, por se tratar de um valor fixo 
diluído por uma quantidade maior;

c) sua alocação para os departamentos ou centros de custos 
necessita, na maioria das vezes, de critérios de rateios determinados 
pelo contador de custos;

d) a variação dos valores totais podem ocorrer em função de 
desvalorização da moeda ou por aumento/redução significativa do 
volume de produção.

Atenção: alguns autores classificam, ainda, os custos em relação 
ao seu comportamento como:

• Semifixos: são os custos fixos que podem variar de tempo 
em tempo, como aluguel reajustado ou depreciação pela soma de 
dígitos (FEMENICK, 2005).
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• Semivariáveis: são os custos variáveis que não acompanham 
linearmente a produção, mas aos saltos, mantendo-se fixos dentro 
de estreitos limites.

Exemplo: Contratação de supervisores.

Porém, é comum encontrar estudiosos que refletem a posição 
de que não existem custos precedidos da expressão “semi”, ou seja, 
o custo é ou não é variável/fixo.

Custos variáveis

São aqueles que variam em função das quantidades produzidas, 
como ocorre com a matéria-prima, por exemplo. Quanto maior for 
o volume de produção, maiores serão os custos variáveis totais. Ao 
contrario dos custos fixos, os custos variáveis oscilam conforme 
a quantidade empregada dos “fatores variáveis” e, portanto, do 
volume da produção. Na mesma indústria de confecção, eles variam 
conforme o volume de “camisas” e “calças” produzidas, pois quanto 
maior for o número de itens fabricados, maior serão os custos com 
matérias-primas etc. Os custos variáveis oscilam em função do 
volume físico de produtos ou serviços, que aumentam e diminuem 
de acordo com a alteração da quantidade de produtos ou serviços 
produzidos (TOMISLAV, 2009).

Em uso geral, a palavra “variável” significa simplesmente “mutável”. 
Porém, em contabilidade, variável tem um significado mais restrito. 
Desta forma, refere-se não às mudanças que ocorrem no tempo, ou 
a estações, mas somente às mudanças associadas com o nível de 
atividades, isto é, com o volume. Se o custo aumenta à medida que 
cresce o volume, é um custo variável. Os custos variáveis variam 
direta e proporcionalmente com o volume.

São características dos custos variáveis:

a) seu valor total varia na proporção direta do volume de 
produção;

b) o valor é constante por unidade, independentemente da 
quantidade produzida;

c) a alocação aos produtos ou centros de custos é, normalmente, 
feita de forma direta, se a necessidade de utilização de critérios de 
rateios.

Tomemos como exemplo uma indústria de confecção que, para 
produzir dez peças de camisa usa “15” metros de tecido (15 metros / 
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10 peças = 1,5 metros de tecidos por peça); produzindo cem peças 
da mesma espécie, se gasta 150 metros do mesmo tecido (100 
peças x 1,5 metros de tecidos por peça = 150 metros de tecidos). 
O crescimento do custo com a matéria-prima “tecido” cresceu 
proporcionalmente ao crescimento da produção (TOMISLAV, 2009).

Atenção: os conceitos de custos variáveis e de custos fixos 
são determinantes para a análise de custos, preços e volume de 
produção e serviços e, principalmente, para a evidência da margem 
de contribuição e do ponto de equilíbrio da organização (FEMENICK, 
2005).

No exemplo, será considerado apenas o meio de transporte 
rodoviário pela sua preponderância, embora este mesmo raciocínio 
possa ser aplicado a qualquer outro meio de transporte. Do ponto 
de vista de um transportador, usualmente essa classificação é feita 
em relação à distância percorrida, como se a unidade variável fosse 
a quilometragem. Dessa forma, todos os custos que ocorrem 
de maneira independente ao deslocamento do caminhão são 
considerados fixos e os custos que variam de acordo com a distância 
percorrida são considerados variáveis. (É importante ressaltar que 
essa forma de classificação não é uma regra geral.)

• São considerados itens de custo fixo: depreciação; remuneração 
do capital; pessoal (motorista); custos administrativos; seguro do 
veículo; IPVA/ seguro obrigatório.

• São considerados itens de custo variável: pneus; combustível; 
lubrificantes; lavagem; lubrificação, manutenção e pedágio. O 
pedágio não deve ser alocado de acordo com a quilometragem 
como os demais, devendo ser considerado de acordo com cada 
rota, já que o valor do pedágio normalmente não é proporcional ao 
tamanho da rota.

Para saber mais

Fórmula para cálculo do custo das Mercadorias, produtos ou serviços 
vendidos:

CMV = EI + COMPRAS — EF
Onde:
CMV= custo das mercadorias vendidas
EI= estoque inicial
Compras= compras ou entradas no período (frete, IPI etc.)
EF= estoque final
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Questão para reflexão

Você conseguiria identificar os custos diretos, indiretos, fixos e variáveis 
na empresa em que você trabalha? Busque identificá-los.

2.2.3 Custo marginal custeio variável

O custo marginal é o aumento de custo ocasionado pela 
produção de uma unidade extra de produto. Em outras palavras, 
indica quanto custa cada aumento unitário de produção. O Custo 
Marginal representa o acréscimo de custo total que ocorre quando 
se aumenta a quantidade de bens produzida em uma unidade 
(ou a redução de custo total após a redução em uma unidade na 
quantidade produzida).

Pela Lei dos Rendimentos Marginais Decrescentes, os Custos 
Marginais são crescentes à medida que se vão produzindo mais 
unidades do bem pois, a partir de certo ponto, para conseguir mais 
uma unidade produzida é necessário acrescentar cada vez mais 
unidades do fator produtivo. O custo marginal é também conhecido 
como custeio variável ou ainda custeio direto.

2.2.4 Método ABC

Cada vez mais a necessidade de informações relevantes tem se 
evidenciado e os métodos de custeio devem evoluir para atendê-
las. O ABC surge como uma visão mais estratégica, incorporando 
novos conceitos de gestão antes ignorados pelos demais métodos.

Para Leone (2000), Activity Based Costing ou Custeio Baseado 
em Atividades (ABC) é um método de custeio que tem como 
objetivo avaliar com precisão as atividades desenvolvidas em uma 
empresa (tanto industrial como de serviços ou comercial), utilizando 
direcionadores para alocar as despesas e custos indiretos de uma 
forma mais realista aos produtos e serviços.

De acordo com Leone (2000), o ABC parte do princípio de 
que não é o produto ou serviço que consome recursos, e sim, 
os recursos são consumidos pelas atividades e estas, por sua vez, 
são consumidas pelos produtos ou serviços. Portanto, o centro de 
interesse do ABC concentra-se nos gastos indiretos. A característica 
desse método é a atribuição mais rigorosa desses ao objeto de custo, 
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permitindo um controle mais efetivo dos mesmos e oferecendo 
melhor suporte às decisões gerenciais.

O grande objetivo do ABC é criar informações para decisão, 
visando melhorar a competitividade das empresas. Neste contexto, 
surgem as atividades que se transformam no fundamento básico do 
ABC, que segundo Nakagawa (1994) podem ser definidas como um 
processo que combina pessoas, tecnologias, materiais, métodos 
e seu ambiente, tendo como objetivo a produção de produtos e 
serviços, descrevendo a maneira como a empresa utiliza seu tempo 
e recursos para cumprir sua missão, objetivos e metas.

Por esse motivo, Brimson (1996) define que são as atividades, 
e não as tarefas, funções ou operações que foram escolhidas 
como base da contabilidade de custos, porque representam o 
nível de detalhe apropriado para dar suporte a um sistema contábil. 
Enquanto as funções representariam um nível de análise um tanto 
elevado, as tarefas englobariam um nível de detalhe muito grande 
para efeito de controle, o que prejudicaria a relação custo-benefício 
do sistema de custos.

Existe uma concordância entre os autores Brimson (1996) e 
Nakagawa (1994) que defendem a utilização do ABC em que a 
empresa não deve abandonar os métodos de custeio variável 
e direto. Assim, cada método possui suas particularidades e 
funcionalidades, e neste caso em particular, não existem conflitos 
entre ambos, apenas que um poderá complementar o outro.

Não há como se utilizar do custeio variável e direto, pois 
suas informações como margem de contribuição tornam visível 
a potencialidade de cada produto e sua contribuição para a 
amortização dos gastos fixos da empresa, o ponto de equilíbrio, a 
margem de segurança e a alavancagem operacional.

Koehler (1991) afirma que não se deve abandonar o custeio direto 
em favor do ABC, pelo contrário, pode-se utilizar as boas ideias do 
ABC, em consonância com os aspectos já utilizados pelo método 
variável.

O Custeio Baseado em Atividades pode ainda servir de base para 
o custeio e gerenciamento das atividades da Cadeia de Suprimentos. 
Como os custos logísticos são basicamente custos de serviços, 
o ABC pode ser uma boa alternativa para a determinação desses 
valores, devido à sua aplicabilidade nesses ambientes.
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Abaixo, segue modelo de gerenciamento dos custos logísticos 
com base no ABC, segundo Freires (2000):

• Processos logísticos envolvidos em uma cadeia genérica de 
suprimentos. A existência destes processos gera custos que permeiam 
toda a cadeia de suprimentos. Partindo-se da manufatura, observa-
se que os processos se iniciam com a escolha de fornecedores e 
percorrem toda a cadeia até a disponibilização de bens e serviços 
para o consumidor final, passando pela armazenagem e o varejo.

• Detalhamento dos processos logísticos. Para que o sistema de 
custeio ABC seja adequado é fundamental que se entenda como os 
custos são incorridos.

• Determinação das atividades ocorridas dentro dos processos 
logísticos Com a execução de um fluxograma de atividades 
constitui-se a base para a identificação do que é realizado por uma 
cadeia de suprimentos através do uso da análise de suas atividades.

• Análise e avaliação dessas atividades. Determinadas as atividades, 
estas são descritas por verbos associados a objetos.

• Análise das atividades. Cada atividade representada deve ser 
documentada.

• Determinação dos custos das atividades e alocação dos custos 
aos objetos. Os direcionadores de custo de atividades associam os 
custos das atividades a objetos de custos.

Vale ressaltar que o ABC é um instrumento importante para 
fornecer informações de custos para o Activity Based Management 
(ABM) analisar criticamente cada atividade relevante dentro da 
empresa e em toda a sua cadeia de valores e propiciar meios de 
identificar e eliminar atividades que não agregam valor, permitindo 
aos gestores aplicar técnicas apropriadas para reduzir desperdícios 
de materiais, mão de obra e outros gastos que podem representar 
parcelas significativas nos custos totais da organização.

Enfim, a decisão pelo método de custeio deve ser tomada com 
base em uma análise estratégica das condições, do tipo e das reais 
necessidades de informação da empresa.

2.3 Avaliação dos custos logísticos

A logística é a atividade que envolve quatro fluxos, de materiais 
(ou físicos), financeiro, de informação e reverso. Esses quatro fluxos 
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logísticos tem a finalidade de ligar o fornecedor até o cliente final. 
Em cada elo da cadeia, existem diversas atividades que podem 
ser pontos de eficiência, que muitas vezes devem ser trabalhados 
para que não haja desperdícios, merecendo ser observados e 
controlados.

O gerenciamento logístico é um conceito orientado para o fluxo, 
com o objetivo de integrar os recursos ao longo de todo o trajeto 
entre os fornecedores e clientes finais.

Pode-se então, definir Logística como sendo o processo de 
planejar, implementar e controlar o fluxo e o armazenamento, 
eficiente e eficaz em termos de custo, de matérias-primas, estoque 
em processo, produtos acabados e as informações correlatas desde 
o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de 
obedecer às exigências dos clientes.

Em decorrência da inabilidade de alguns setores da empresa 
em fornecer números adequados para o correto gerenciamento 
dos Custos Logísticos, faz-se necessária a criação de ferramentas 
específicas para tais fins.

Porém, ao se criar tais ferramentas, o Gerente de Logística 
deve inicialmente estabelecer quais as prioridades de controle, 
que podem ser estabelecidos respondendo algumas perguntas: 
Qual tipo de análise desejada? De curto ou de longo prazo? O que 
pretende custear? Produtos? Canais de Distribuição? Regiões de 
atendimento ou Clientes?

O gerenciamento de custos logísticos pode ser mais ou menos 
focado de acordo com o objetivo desejado. Desta maneira, é possível 
desenvolver um sistema para atender apenas uma atividade (custos 
de estoque), um conjunto de atividades (sistema de distribuição e 
controle de estoque) ou até mesmo todas as atividades logísticas da 
empresa (suprimento, estocagem, armazenagem e processamento 
de pedidos e distribuição).

Os custos logísticos são formados por quatro elementos básicos:

• Custos com armazenagem.

• Custos com processamento de pedidos.

• Custos com estocagem.

• Custos com transportes.

Custo de armazenagem: armazenar significa disponibilizar 
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espaço físico, recursos e procedimentos necessários para que os 
materiais sejam acondicionados corretamente, evitando perdas 
e demora no fluxo logístico. Os Custos de Armazenagem se 
apresentam tanto para empresas industriais como para as empresas 
comerciais, que compram e vendem produtos. Na indústria, o 
aumento da quantidade de pedidos e a variabilidade dos itens que 
constituem esse pedido forçaram as empresas industriais a traçarem 
novas estratégias de armazenamento de produtos, como o cross 
docking. No varejo, os Custos de armazenagem são também 
expressivos, visto que os espaços de gôndolas em supermercados 
estão cada vez mais disputados, colaborando para que o preço para 
estar presente aumente cada vez mais.

Atenção: há diferença entre custos de estoque e armazenagem. 
Serão considerados custos de armazenagem os que se referem 
ao acondicionamento dos bens e a sua movimentação, como 
por exemplo: aluguel do armazém, mão de obra, depreciação das 
empilhadeiras etc., enquanto, o custo referente aos bens, produzidos 
ou comercializados, como o custo financeiro de estoque e o custo 
de perdas — devido a roubo, obsolescência e avarias – serão tratados 
em outra oportunidade por serem classificados como de estoque 
(SOUZA; ROCHA, 2012).

Custo com processamento de pedidos: os custos com 
processamento de pedidos são os que menos impactam nos 
custos logístico total. Porém a sua inclusão deve ser necessária, 
pois em alguns casos este Custo pode significar o item de controle 
para a determinação do Nível de Serviço. Se analisarmos os Custos 
de Processamento de Pedidos, podemos chegar a conclusão de 
que o Custo com Processamento e com Recursos Humanos 
respondem pela maior parte deste tipo de Custo Logístico. O 
restante fica por conta dos materiais envolvidos e depreciação e 
custo de oportunidade de equipamentos.

Custo com estocagem: diferentemente do custo com 
armazenagem, o custo de estocagem é sempre variável e 
crescente, pois na medida em que se aumenta os níveis de 
estoques, os elementos que compõem seus custos aumentam 
de forma proporcional. Chega-se num momento em que o nível 
de estoque está tão alto que pode prejudicar o capital de giro da 
empresa (SOUZA; ROCHA, 2012).
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Custo com transporte: este talvez seja o custo mais importante 
dentro da Logística. Nesse caso, a empresa pode optar tanto por 
terceirizar seus transportes como se encarregar ela mesma da 
movimentação da carga. Do ponto de vista de custos, o transporte 
representa cerca de 60% das despesas logísticas, o que alguns casos 
pode significar duas ou até três vezes o lucro de uma Organização, 
como é o caso, por exemplo, do setor de distribuição de combustível.

Os custos logísticos (Figura 3.1) são todos aqueles relacionados 
com a logística de uma Organização. Por isso, saber gerir esses 
custos pode ser crucial para a sobrevivência da empresa (RICARTE, 
2002). A gestão desses custos deve ser feita através do planejamento 
de custo ou do pré-cálculo de custo, pois eles permitem determinar 
os padrões de custo de produção ou produto/mercador (SOUZA; 
ROCHA, 2012).

Fonte: <http://teclog.wordpress.com/2012/09/03/custos-logisticos-introducao/>. Acesso em: 6 abr. 2014.
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2.3.1 Ações para redução de custos logísticos

Como as empresas procuram ampliar ao máximo sua margem 
de lucro, também devem “fechar todas as torneiras” ao máximo, 
em seu processo interno, e exigir que os parceiros façam a mesma 
coisa, para maximizar os lucros, a partir da minimização dos custos.

O cálculo e controle de custos são fundamentais para determinar 
onde estão os pontos que devem ser atacados. Atualmente, a 
possibilidade de acesso à tecnologia de automação, robotização, 
leitura óptica através de códigos de barras, rastreamento, 
monitoramento, utilização de ERPs, MRPs, WMs etc., auxiliam em 
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muito nesse processo.

As ferramentas de TI, que será foco das duas próximas aulas desta 
disciplina, auxiliam em muito os gestores no acompanhamento dos 
custos, dando agilidade no fluxo de informações, reduzindo os 
custos com administração e serviço ao cliente, além de disponibilizar 
as informações em tempo real, fato fundamental para a agilidade 
requerida para a competitividade das empresas do ramo logístico.

Para saber mais

Para se aprofundar um pouco mais no tema, sugerimos um Estudo de 
Caso do Wal- Mart. A c e s s e : < h t t p : / / c e n a r i o l o g i s t i c o . w 
o rd p re s s . c o m / 2 0 0 9 / 1 1 / 0 9 / e s t u d o-de-caso-wal-mart-
reduzindo-custos-por-meio-da-estrategia-logistica/>.

Atividades de aprendizagem

1. Assinale a alternativa correta: quando um gasto deixa de ser investimento
para ser um custo?
( ) Quando os gastos são efetuados para obtenção de bens e serviços 
aplicados na área administrativa, comercial ou financeira.
( ) Quando há sacrifícios financeiros de uma Organização para obtenção 
de um produto ou serviço.
( ) Quando são transferidos para a aérea de produção.
( ) Quando engloba custos de despesas utilizadas de forma não eficiente.

2. Em relação ao método ABC, assinale a(s) alternativa(s) correspondente(s):
( ) A característica desse método é a atribuição mais rigorosa desses ao 
objeto de custo.
( ) O grande objetivo do ABC é criar informações para decisão visando 
melhorar a competitividade das empresas.
( ) Autores defendem que a utilização do ABC na empresa deve abandonar 
os métodos de custeio variável e direto.
( ) Como os custos logísticos são basicamente custos de serviços, o ABC 
pode ser uma das melhores alternativas para a determinação desses valores.

Fique ligado

Na Unidade 3, vimos sobre a gestão de frotas e os custos operacionais. 
Foi possível classificar os tipos de veículos, bem como identificar 
os tipos de cargas existentes. Além disso, também foi verificada a 
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importância da manutenção das frotas para os empresários e seus 
clientes, que buscam sempre o melhor visando a competitividade do 
mercado. Outro ponto que salientamos ainda foi a questão da análise 
de desempenho, que hoje é um aspecto que deve ser considerado 
em uma gestão de frotas. Também analisamos os custos operacionais, 
podendo distinguir gasto, custo e despesa e entender custos fixos 
e variáveis. Os custos logísticos fecharam a unidade unindo as duas 
seções trabalhadas ao longo da mesma.

Para concluir o estudo da unidade

Ao finalizarmos esta unidade, você deve saber as especificidades 
da gestão de frotas e dos custos operacionais. Ambos são primordiais 
para a logística e devem caminhar paralelamente em busca de menor 
custo, visando à entrega do produto no momento certo, no lugar 
certo, estando disponível ao cliente quando este desejar.

Você deve aprofundar seus estudos buscando livros mais específicos 
nesses assuntos. Também pode ler estudos de caso e artigos científicos, 
tanto na área da administração como da contabilidade, visando ampliar 
seus conhecimentos, compreendendo a importância de cada item 
trabalhado nesta unidade.

Atividades de aprendizagem da unidade

1. Quando é necessário fazer renovação de frotas?

2. Foram destacados três objetivos para explicar o porquê de avaliar o 
desempenho. Você saberia explicá-los?

4. Na unidade 3, tratamos também sobre custos operacionais. Assim, qual 
a diferença entre gasto, custo e despesas?

5. O que você pode apontar como custos logísticos?

3. Quais os tipos de veículos foram estudados?
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Unidade 4

Dimensionamento de frotas

O objetivo desta unidade é compreender o contexto do 
dimensionamento de frotas e suas peculiaridades e entender o 
que é seguro e seus intervenientes, ressaltando sua relevância no 
que tange à logística.

Objetivos de aprendizagem

Nesta seção, será possível identificar a seleção de veículos, bem como suas 

características e sua capacidade de carga. Também será abordado sobre cargas 

urbanas e as dificuldades que existem para a distribuição nas zonas urbanas. 

O dimensionamento e ampliação das frotas, assim como transportadores e 

terceirização também serão abordados.

Nesta seção, iremos entender o que é seguro e os tipos de seguro mais 

usuais. Vamos entender os seguros vinculados na logística, como o seguro de 

cargas, os requisitos para seguro de cargas e o mercado segurador de cargas.

Seção 1 | Dimensionamento de frotas

Seção 2 | Gestão de seguros

Lúcia Maria Schutz de Lima





Introdução à unidade
Mesmo num momento em que muitas empresas de transporte 

apresentam números significativos nos índices de produtividade, ainda 
há muito a conquistar. As melhorias na gestão de frotas das empresas se 
devem, principalmente, à nova visão empreendedora de seus gestores, 
que, ao observarem o mercado, foram em busca de especialização, 
tornando assim o setor com um maior nível de profissionalização.

Porém, é importante destacar que, aproximadamente, metade da 
frota nacional de veículos de carga é administrada por autônomos ou 
empresas de pequeno porte, com nenhuma ou pouca experiência em 
gestão de negócios. De forma empírica, ou seja, através de tentativas e 
erros, esses empresários gerenciam seus negócios.

Diante desse contexto, em nosso cenário nacional, é comum 
verificar erros desses empresários quanto ao dimensionamento da 
frota, na aquisição de equipamentos e na gestão como um todo.

Assim, nesta unidade, abordaremos nas duas seções: na primeira, 
trataremos sobre o dimensionamento de frotas e suas peculiaridades, 
e na segunda seção, sobre a gestão de seguros.
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Seção 1

Dimensionamento de frotas

Na economia, dizemos que o objetivo principal da organização é a 
maximização do lucro. Assim, quando um investimento é realizado e 
superdimensionado, denota-se que muito provavelmente o empresário 
não conseguirá retirar o máximo de retorno sobre esse investimento, 
ou seja, está perdendo dinheiro.

Outra situação é o subaproveitamento da frota, quando os 
empreendedores não utilizam toda a capacidade de seus caminhões. 
A ociosidade significa que o investimento não está sendo utilizado em 
toda sua capacidade.

Abaixo seguem algumas situações que podem levar a ociosidade 
da frota:

• roteirização inadequada;

• não observância das janelas de tempo;

• superdimensionamento do equipamento em relação ao serviço 
que será prestado;

• demanda mal dimensionada;

• cancelamento de eventuais pedidos;

• falta de critérios de dimensionamento e diversidade da frota.

O questionamento que podemos fazer é: como solucionar 
então esse problema? Bem, o dimensionamento da frota da 
empresa deve-se dar a partir de estudos de demanda que permitem 
determinar quantidade e tipo de equipamento a ser investido pela 
empresa para maximizar lucro e retorno. Assim, a fórmula seguinte 
poderá ajudá-lo:

Número de veículos necessários =

Demanda mensal
da carga

Quantidade mensal
transportada por veículo

Ou seja, para obter o número de veículos necessários, deve-
se dividir a demanda mensal da carga pela quantidade mensal 
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transportada por veículo. O dimensionamento da frota pode trazer 
redução de despesas com equipamentos e pessoal e melhor 
utilização dos investimentos da empresa (VALENTE, 2008). Além 
disso, a gestão eficiente em termos de roteirização e operação 
também contribui para a melhoria do negócio.

Vamos verificar alguns erros comuns dos empresários em relação 
ao dimensionamento de frotas (VALENTE, 2008, p. 38).

Por exemplo, a inadequação de alguns veículos começa no 
momento da compra. Isso porque é muito comum empresários 
comprarem um caminhão pensando mais no preço de revenda 
do que na sua adequação ao serviço. Ou o não aproveitamento 
das medidas limites permitidas na legislação, como a dos veículos, 
em geral de 16 metros, utilizada regularmente, quando a legislação 
permitia 18,5 metros. Ou também a utilização inadequada de 
alocar caminhões de grande porte e pesados em viagens aos 
centros urbanos, onde acabam perdendo parte de seu tempo em 
congestionamentos, os quais eles mesmos contribuem para formar.

Nesta seção iremos aprender sobre as especificidades de um 
dimensionamento de frotas.

1.1 Seleção de veículos

A seleção do tipo de veículo está diretamente relacionada 
aos custos, segurança, produtividade e qualidade do serviço. A 
adequação possibilita compatibilizar veículos e equipamentos 
de transporte às necessidades operacionais, de forma a otimizar 
fatores técnico-econômicos, não comprometendo a segurança e 
a qualidade do serviço.

Na escolha dos veículos, são utilizados critérios técnicos, 
combinando as características do que é ofertado no mercado com 
a atividade desenvolvida.

A escolha do veículo adequado é função das condições em que 
o veículo irá operar e da atividade que irá desempenhar. Portanto, 
devem ser coletadas algumas informações para contribuir para a 
correta escolha do veículo a ser adquirido.

Veja, a seguir, o Quadro 4.1 com alguns questionamentos que 
devem ser respondidos para seleção do veículo ideal para o tipo de 
função.
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Fonte: Do autor (2014).

Quadro 4.1 | Questionamentos para definir o veículo ideal para cada função

130 G e s t ã o  d e  t r a n s p o r t e s

1.1 Seleção de veículos
A seleção do tipo de veículo está diretamente relacionada aos custos, segu-

rança, produtividade e qualidade do serviço. A adequação possibilita compati-
bilizar veículos e equipamentos de transporte às necessidades operacionais, de 
forma a otimizar fatores técnico-econômicos, não comprometendo a segurança 
e a qualidade do serviço.

Na escolha dos veículos, são utilizados critérios técnicos, combinando as 
características do que é ofertado no mercado com a atividade desenvolvida.

A escolha do veículo adequado é função das condições em que o veículo 
irá operar e da atividade que irá desempenhar. Portanto, devem ser coletadas 
algumas informações para contribuir para a correta escolha do veículo a ser 
adquirido. 

Veja, a seguir, o Quadro 4.1 com alguns questionamentos que devem ser 
respondidos para seleção do veículo ideal para o tipo de função.

Quadro 4.1 Questionamentos para definir o veículo ideal para cada função

1 Qual atividade será executada com esse veículo?

2 Qual o tipo de carga?

3 Densidade de carga? Requer cuidados especiais?

4
A atividade necessita de algum equipamento acoplado ao veículo? Quais são as suas 
características? Qual seu posicionamento?

5 Se for veículo de apoio ao serviço, qual a ferramenta a ser transportada?

6 Qual a intensidade de uso?

7 O percurso será em zona urbana, rural ou mista? Qual o tipo de terreno?

8 Como é a estrada? Plana, com declive ou aclive?

9 Quais as condições climáticas?

10 Quais as formas de embalagem da carga?

11 Há mão de obra disponível? 

12 Há restrições nas vias? Há restrição de locomoção do veículo?

Fonte: Do autor (2014).

Essas informações são importantes para a determinação do veículo que 
melhor se adapte às condições exigidas, pois a adequação a estes fatores 
correlaciona-se com as capacidades dos veículos em executar o serviço. 
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Essas informações são importantes para a determinação do veículo 
que melhor se adapte às condições exigidas, pois a adequação a estes 
fatores correlaciona-se com as capacidades dos veículos em executar 
o serviço.

1.1.1 Característica dos veículos

Em relação às características técnicas do veículo, os dados a 
serem determinados dizem respeito as características técnicas 
necessárias ao veículo.

De acordo com Valente (2008, p. 70-71), abaixo seguem os 
principais itens que devem ser levantados em relação a característica 
dos veículos:

• relação potência/peso;

• torque;

• tipo de tração;

• relação de transmissão;

• tipo de pneumático;

• motor turboalimentado ou não;

• manobrabilidade;

• tipo de cabine (simples ou leito);

• tipo de composição (simples, articulada ou combinada);
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• entre-eixos;

• capacidade de subida de rampa;

• carga líquida;

• círculo de viragem;

• tipo de suspensão;

• autonomia (combustível);

• sistema de freios;

• componentes especiais (filtros, regulador barométrico, tomada 
de força);

• tipo e dimensões da carroçaria;

• equipamentos auxiliares para carga e descarga;

• revestimentos especiais da carroceria;

• dispositivos especiais da carroceira;

• dispositivos especiais relativos à carga (equipamentos de 
refrigeração, moto-bomba, dispositivos de amarração e fixação da 
carga) etc.

Assim, podemos destacar como principais veículos que circulam 
no país:

• Caminhões: são veículos fixos, monoblocos, constituindo-se 
de uma única parte que incorpora a cabine, o motor, e a unidade 
de carga (carroceria). Podem apresentar os mais variados tamanhos, 
ter dois ou quatro eixos, podendo atingir peso bruto total de até 
29 toneladas. Os caminhões apresentam diversos modelos para 
os diversos tipos de cargas, como carrocerias abertas, gaiolas, 
plataforma, tanque ou fechado (baú).

• Veículo Urbano de Carga (V.U.C): entende-se por V.U.C o 
veículo que possui as seguintes características:

• largura máxima de: 2,20 m;

• comprimento máximo de: 6,30 m;

• possui limite de emissão de poluentes;

• restrição de trânsito: estão isentos de restrição de trânsito, 
precisando somente de uma autorização para trafegar (no caso da 
cidade de São Paulo).

Carretas: são veículos articulados e, portanto, possuindo unidades 
de tração e de carga em módulos separados. Estas duas unidades são 
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denominadas cavalos mecânicos e semirreboques. Os semirreboques 
são equipamentos que não apresentam qualquer eixo na dianteira, 
mas tão somente na traseira, devendo ser acoplados aos cavalos 
mecânicos. Eles podem ser dos mais diversos tipos: abertos, fechados, 
plataformas, cegonheiras, tanques, baús, cada qual apropriado a um 
tipo específico de carga (Guia do Transportador).

Para saber mais

Os semirreboques também podem ser chamados de boogies, trailers e 
chassis porta-contêiner.

• aquele totalmente dependente de equipamentos externos para 
a colocação ou retirada do contêiner do veículo; 

• equipado com guindastes (containerlift), são colocados nas duas 
extremidades da plataforma, permitindo o embarque o embarque e 
desembarque de contêiner por seus próprios meios.

• Combinações de Veículos de cargas (CVC): são composição 
de veículos constituídas por cavalos mecânicos, semirreboques 
e reboques, portanto, compostos por três partes, normalmente 
usadas para o transporte de comodities como grãos, madeira e 
minério de ferro.

Para saber mais

Esses veículos, devido a seu elevado peso bruto total (até 74 toneladas), 
devem ser previamente autorizados pelos órgãos competentes (Guia 
do Transportador).

De acordo com o Ministério dos Transportes (2014), os veículos 
são classificados de acordo com sua distribuição de eixos.

Assim, a rodagem é definida pela quantidade de pneumáticos 
por eixo. Assim sendo, rodagem simples indica que cada eixo possui 
apenas 1 (um) pneumático em cada extremidade e, na rodagem 
dupla, cada eixo possui 2 (dois) pneumáticos em cada extremidade.

Para todas as classes, o primeiro algarismo indica a quantidade de 
eixos da unidade tratora enquanto que o segundo algarismo, caso 
exista, indica a quantidade de eixos da(s) unidade(s) rebocada(s).
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Exemplos:

3C = caminhão simples com 3º eixo

3C3 = caminhão simples com 3 eixos + 1 reboque com 3 eixos 
trafegando sem AET

2S3 = caminhão trator (cavalo mecânico) com 2 eixos + 
semirreboque com 3 eixos

1.1.2 Capacidade de carga útil de cada veículo

As capacidades de carga dos veículos são muito variadas, 
dependendo do tipo de veículo utilizado e dos eixos disponíveis.

Veja, a seguir, o Quadro 4.2 que trata sobre carga útil por tipo de 
veículo.

Fonte: Ministério dos Transportes (2014).

Quadro 4.2 | Carga útil por tipo de veículo

d i m e n s i o n a m e n t o  d e  f r o t a s  133

De acordo com o Ministério dos Transportes (2014), os veículos são classi-
ficados de acordo com sua distribuição de eixos. 

Assim, a rodagem é definida pela quantidade de pneumáticos por eixo. 
Assim sendo, rodagem simples indica que cada eixo possui apenas 1 (um) 
pneumático em cada extremidade e, na rodagem dupla, cada eixo possui 2 
(dois) pneumáticos em cada extremidade. 

Para todas as classes, o primeiro algarismo indica a quantidade de eixos 
da unidade tratora enquanto que o segundo algarismo, caso exista, indica a 
quantidade de eixos da(s) unidade(s) rebocada(s). 

Exemplos: 

3C = caminhão simples com 3º eixo 

3C3 =  caminhão simples com 3 eixos + 1 reboque com 3 eixos trafegando 
sem AET 

2S3 =  caminhão trator (cavalo mecânico) com 2 eixos + semirreboque com 
3 eixos 

1.1.2 Capacidade de carga útil de cada veículo

As capacidades de carga dos veículos são muito variadas, dependendo do 
tipo de veículo utilizado e dos eixos disponíveis. 

Veja, a seguir, o Quadro 4.2 que trata sobre carga útil por tipo de veículo.

Quadro 4.2 Carga útil por tipo de veículo

Tipo de veículo Número de eixos Carga útil

Caminhão simples CS 2 eixos 8 toneladas

Caminhão simples CS 3 eixos 14 toneladas

Reboque – R 2 eixos 13 toneladas

Reboque – R 3 eixos 19 toneladas

Semirreboque – SR 1 eixo 12 toneladas

Semirreboque – SR 2 eixos 18 toneladas

Semirreboque – SR 3 eixos 23 toneladas

Cavalo Trator – CT 2 eixos 00 toneladas

Cavalo Trator – CT 3 eixos 05 toneladas

Semirreboque – SR 2 eixos separados por distancia superior a 2m 40. 19 toneladas

Semirreboque – SR
1 eixo simples de quatro rodas e 1 eixo duplo de oito 
rodas separados por distancia superior a 2m40.

23 toneladas

Semirreboque – SR 4 eixos ou mais 25 toneladas

Fonte: Ministério dos Transportes (2014).
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Cada trator de três eixos implicará aumento de cinco toneladas 
para efeito de capacidade de transporte (MINISTÉRIO DOS 
TRANSPORTES, 2014).

Os valores do quadro acima são independentes do tipo de 
carroceria, não havendo diferença entre veículos de carga geral, a 
granel, refrigerada, líquida etc. (MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, 
2014).
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1.1.3 Cargas nas áreas urbanas

De acordo com Martins e Vicente (2001), as áreas urbanas estão 
distantes das fontes de alimentos, matérias-primas e insumos, por 
isso um sistema de transporte de carga adequado se faz necessário 
para poder sustentá-la. Nenhuma área urbana poderia existir sem 
um massivo, confiável e sustentável fluxo de mercadorias e para que 
ocorra esse fluxo, é necessário também um sistema de transporte 
adequado.

Para Martins e Vicente (2001), compreender o sistema urbano de 
cargas, seu papel e as complexidade, destacam-se:

• Processo de distribuição física das cargas urbanas, que enfoca 
as várias atividades internas de transporte e as várias fases de 
manuseio e transporte.

• Participantes do processo urbano de cargas são todos aqueles 
que fazem parte direta ou indiretamente.

• Papel e natureza das cargas urbanas, são as características 
principais das cargas urbanas.

No entanto, é importante ressaltar que o sistema urbano de 
cargas possui um problema, que é a falta de um planejamento das 
cidades para receber o grande fluxo dessas cargas, que precisam 
entrar nos grandes centros para descarregar e fazer sua distribuição.

Isso porque as políticas urbanas não estão adequadas ao 
planejamento dos transportes urbanos. Atualmente existe uma 
diversidade de grupos muito grande vivendo dentro desse mesmo 
contexto: motorista de automóveis, pedestres, moradores de bairros 
residenciais, prestadores de serviço, autoridades de trânsito, além de 
outros que participam direta ou indiretamente desse enfoque. Desta 
forma, quando ocorrem grandes congestionamentos nos centros 
urbanos, a questão é: De quem é a culpa? Será que dos veículos de 
transporte?

Martins e Vicente (2001) aborda que não existe um problema 
e muito menos uma solução. O que pode existir é uma grande 
variedade de estratégias, cada qual adequada a cada cidade com 
seu contexto social, político e histórico que caracteriza casos 
particulares.

Sendo assim, cada cidade deve buscar suas próprias alternativas 
e estratégias, de acordo com sua capacidade e necessidade para 
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que o transporte de cargas não afete, ou afete com menor impacto, 
os outros grupos pertencentes ao mesmo contexto.

As principais áreas relacionadas às cargas urbanas de acordo 
com Martins e Vicente (2001) são:

• Desenvolvimento econômico: decorre da movimentação 
de cargas, que se faz muito expressivo na economia local, 
regional, estadual, nacional e até internacional, levando vantagens 
competitivas as cidades em termos econômicos.

• Desempenho do transporte de cargas: está relacionado à 
eficiência e eficácia das entregas das mercadorias, visando melhorias 
no desempenho do transporte de cargas.

• Minimização de impactos: efeitos adversos advindos da entrega 
de cargas nas cidades.

É importante ressaltar que na busca do zoneamento mais 
adequado, se estabelecem critérios para essa definição que 
normalmente, são baseados em dois princípios:

a) busca pelo menor custo operacional;

b) menor tempo de operação.

Segundo Valente (2008, p. 91), a partir desses princípios, é possível 
estabelecer alguns critérios para a definição do zoneamento, como: 
capacidade, morfologia, balanceamento e homogeneidade.

• Capacidade: quanto menor for a distância entre os pontos, 
menor será o comprimento da rota.

• Morfologia: características que dividem a região (rios, elevações, 
vales, vias férreas etc.). Finalidade especifica do transporte (ex: 
transporte escolar)

• Balanceamento: divisão dos pontos entre os veículos em 
função de sua capacidade e o volume do serviço a ser realizado. 
Busca melhor aproveitamento dos veículos.

• Homogeneidade: divisão que leva em consideração condições 
de tráfego, volumes envolvidos etc., nas áreas serão mais ou menos 
homogêneas.

No que refere à periodicidade de atendimento aos clientes, vai 
depender da necessidade dos clientes e do nível que a empresa 
deseja fornecer a cada um deles.
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1.2 Previsão de demanda

A demanda ou procura é a busca por parte dos consumidores 
ou clientes de bens e/ou serviços. A determinação da demanda 
ou previsão de serviços a serem executados, principalmente nos 
transportes, é realizada a partir de fatores externos que a afetam.

Valente et al. (2008) destaca que o grau de certeza dos resultados 
vai depender da finalidade e da amplitude do estudo realizado. Por 
esse motivo, antes de estabelecer operações matemáticas que 
permitam estimar demanda futura, é preciso fazer uma análise que 
abranja: o estudo de todo o setor (onde será realizado o cálculo 
da demanda); a identificação das informações que possibilitem 
decidir o que interessa ou não para elaborar um planejamento para 
a demanda; estudo específico dos meios ou sistemas envolvidos 
no plano, assim como as variáveis que possam afetar a procura por 
transportes.

Independente da área em que atua ou da finalidade dos serviços 
que presta, uma Organização está sujeita às leis do mercado. Estes 
podem ser mercados de concorrência perfeita e mercados de 
concorrência imperfeita.

A determinação da demanda por transportes é realizada a partir 
de fatores externos que a afetam, devido à relação que há entre ela 
e os demais setores (VALENTE et al. 2008).

Para previsão da demanda nas empresas, podemos recorrer a 
modelos matemáticos, como salienta Valente et al. (2008, p. 41).

Y = F (X1, X2, ...Xn)

Na fórmula acima, Y pode ser a tonelagem média diária a ser 
transportada por uma empresa. As variáveis explicativas X1, X2.., 
podem ser os dados que influenciam a demanda por transportes, 
população ou renda per capita.

Para determinar a demanda é importante iniciar uma análise 
das estruturas de mercado a partir da concorrência perfeita, que se 
mostra, do ponto de vista do consumidor, como o modelo ideal. A 
seguir algumas características:

• Há grande número de compradores e vendedores.

• Os preços são determinados pelas leis de mercado, e as 
empresas, sozinhas, não conseguem influenciar preços.
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• Há conhecimento claro das informações e características dos 
competidores e do mercado.

• Não há barreiras para a entrada e a saída de participantes do 
mercado, há livre mobilidade.

Percebe-se que o transporte rodoviário de cargas aproxima-
se dessa estrutura. Os participantes que lutam pelo mercado de 
transporte rodoviário são micro e pequenas empresas e autônomos, 
muitas vezes entrando em leilão de preços de frete.

O segundo modelo de estrutura é o da concorrência imperfeita 
que se subdivide em: monopólio e oligopólio. O que caracteriza o 
monopólio é a existência de um único ofertante dos serviços, que 
determina níveis de produção, preço e qualidade desses serviços. 
Analisando do ponto de vista global, dificilmente encontraremos um 
exemplo para caracterizá-lo, mas existem nichos de mercados que 
são controlados por uma única empresa, principalmente quando 
envolve estatais ou concessionárias do serviço de transporte.

No oligopólio, encontramos como característica básica um 
pequeno número de ofertantes do serviço que controlam a grande 
fatia do mercado. Como são interdependentes em suas estratégias, 
o movimento de um com certeza será imitado ou derrubado 
por outro concorrente. Nesse sentido, a aproximação entre os 
concorrentes, evitando guerra de preços, é muito comum.

A seguir, veja a Figura 4.1 de abastecimento de uma empresa e 
toda a movimentação necessária de um veículo para a eficiência de 
sua logística.

Fonte: Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-65132007000100007&script=sci_arttext>. Acesso 
em: 7 nov. 2017.
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1.2.1 Dimensionamento da frota para uma demanda conhecida

Verificar o número de veículos necessários para o transporte 
solicitado é uma análise simples, porém muitas vezes não é realizada.

Valente et al. (2008) ressaltam que para realizar o dimensionamento 
da frota, se faz necessário seguir procedimentos como:

• determinar a demanda mensal de carga;

• fixar os dias de trabalho/mês e as horas de trabalho/dia;

• verificar rotas a serem utilizadas, analisando aclives, condições 
de tráfego,

• rugosidade da pista, tipo de estrada;

• com dados sobre as rotas, determinar a velocidade de cruzeiro 
no percurso;

• determinar os tempos de carga, descarga, espera, refeição e 
descanso do motorista etc.

• analisar as especificações técnicas de cada modelo de veículo 
disponível na praça, a fim de determinar o que melhor atende as 
exigências necessárias para o transporte desejado;

• identificar a capacidade de carga útil do veículo escolhido;

• calcular o número de viagens/mês possíveis de serem realizadas 
por veículo;

• determinar o número de toneladas transportadas por veículo.

O número de veículos necessários é obtido dividindo-se a 
demanda mensal de carga pela quantidade de carga transportada 
no mês por veículo. Nesse valor, acrescentam-se mais veículos, 
proporcionalmente à frota calculada.

Sabendo-se o dimensionamento da frota, podemos obter 
redução de custos, que é objetivo de toda Organização.

1.2.2 Ampliação de frota e/ou uso de modais de transporte

O dimensionamento da frota é um aspecto importante do 
processo de gestão de frotas. A preocupação com esse item 
conduz a Organização à ampliação da rentabilidade ou a despesas 
desnecessárias.

Por mais que se aproxime da realidade, a determinação da 
demanda pode apresentar situações que a empresa não pode 
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dominar e não terá condições de cobrir com a sua própria frota.

Aspectos sazonais podem provocar picos de demanda que não 
se repetem ao longo do ano ou período, inviabilizando investimentos 
próprios para atendê-lo. Assim, buscam-se estratégias para alterar o 
pico ou criar outros produtos e ou serviços nos períodos de menor 
demanda, justificando investimentos ou a manutenção da produção.

Existem alternativas para ampliação temporária da frota como: 
parcerias, terceirização, franquias e leasing. Como parceria entende-
se quando duas ou mais empresas se unem para a realização de um 
serviço. Sendo divididas as demandas, o uso das frotas e a receita 
de dividendos proporcionalmente. Terceirização é a contratação de 
autônomos para completar a frota e atender a demanda prevista. 
Franquia é baseada na autorização da utilização do nome/ marca 
da empresa franqueadora através de contrato especifico. Leasing 
consiste em um pagamento mensal, similar a um aluguel, com 
direito de compra do veículo ao final do período.

Além das formas de ampliação de frotas já citadas, há ainda a 
aquisição de veículos via financiamento direto com os bancos 
comerciais e oficiais e a compra em grandes lotes, por meio de 
associações, sindicatos e cooperativas.

Também podemos considerar a utilização de outros modais 
de transporte, como Aquaviário: marítimo, fluvial e lacustre; como 
Terrestre: rodoviário, ferroviário e dutoviario; e Aéreo.

Nesse sentido, há variáveis que devem ser consideradas para 
utilização desses modais. São elas: custos, velocidade e confiabilidade.

• Custos: composto de elementos fixos baseados no tempo 
(parado) e nos elementos variáveis baseados na distância (em 
movimento). Cada modalidade possui seus custos inerentes.

• Velocidade: envolve o cronograma disponível para completar 
o processo de entrega e a distancia na qual os produtos serão 
movimentados.

• Confiabilidade: reflete a habilidade de entregar consistentemente 
no tempo acordado em uma condição satisfatória.

1.3 Transportadores

Para tratarmos sobre transportadores, primeiro é necessário 
entender o conceito da palavra. Assim, transportador é a designação 
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dada ao estabelecimento comercial responsável por transportar 
mercadorias e afins, por trilhos, estrada de rodagem, navio ou avião, 
de acordo com o dicionário.

Nesta unidade, estamos tratando sobre dimensionamento da 
frota, o que nos remete as empresas de transporte de cargas e, neste 
sentido podemos destacar alguns segmentes de mercado em que 
essas empresas atuam, conforme destacam Valente et al. (2008);

• carga geral;

• cargas sólidas a granel;

• cargas unitizadas;

• encomendas;

• carga viva;

• cargas perigosas;

• madeira;

• cargas indivisíveis;

• móveis;

• produtos siderúrgicos;

• valores;

• veículos automotores;

• cargas líquidas.

Valente et al. (2008) ressaltam ainda que existem dois níveis em 
uma empresa de transporte: macro e micro.

Como macroestrutura, entende-se a empresa de transporte que 
possui uma matriz que coordena as filiais e as agências, através de 
estratégias operacional, administrativa e mercadológica. Ou seja, a 
partir da matriz saem as informações para as filiais e sua agências.

Já como empresa microestrutura de transporte, entende-se 
aquela que possui uma hierarquia de funções na matriz e suas filiais, 
em geral sendo divididas em diretoria, gerência e chefia. Ou seja, 
as informações partem do diretor-presidente para os diretores, 
que passam para os seus gerentes e esses para os seus respectivos 
setores. Em empresas microestruturadas, a principal característica é 
a especialidade das funções.

O que é importante destacar é que cada empresa possui suas 
peculiaridades. Assim, é preciso verificar o porte da empresa 
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para então analisar em que nível ela pode ser inserida, como 
macroestrutura ou microestruturada.

Em transportadoras de maior porte, uma boa organização 
pode estar na colocação de um executivo em cada função, mas 
a microestrutura demonstra que isso nem sempre é verídico. Um 
executivo pode ser responsável por várias funções. Em uma pequena 
organização, a colocação de um executivo por função pode criar 
uma estrutura administrativa muito grande para sua dimensão, 
segundo Valente et al. (2008).

É importante destacar que roteiro deve ser feito. E nesse contexto, 
deve-se considerar: a capacidade do veículo em relação à provável 
demanda que será atendida; a área geográfica, a jornada máxima 
dos trabalhadores (função do cansaço e de tempo de jornada) e 
janelas de atendimento. Outro aspecto que deve ser considerado 
é o tempo de deslocamento até determinadas zonas, o que pode 
provocar desequilíbrios entre as mais próximas e mais distantes do 
depósito.

Questão para reflexão

Diante do exposto, vamos refletir sobre a relevância das transportadoras 
de nível macroestrutural e microestrutural para as empresas e para o 
país. Qual a relevância dessas transportadoras para o país?

1.3.1 Terceirização

Como já vimos anteriormente, o conceito de terceirização é 
a contratação de autônomos para completar a frota e atender a 
demanda prevista.

Nesse sentido, Giosa (1994) aponta vantagens e desvantagens de 
se optar pela terceirização na logística.

Segundo Giosa (1994), as vantagens que uma terceirização traz a 
uma empresa é a focalização dos negócios da empresa na sua área de 
atuação; a diminuição dos desperdícios; a redução das atividades — 
meio, aumento da qualidade; os ganhos de flexibilidade; o aumento 
da especialização do serviço; o aprimoramento do sistema de custeio; 
o maior esforço de treinamento e desenvolvimento profissional; a 
maior agilidade nas decisões, o menor custo; a maior lucratividade 
e crescimento; o favorecimento da economia de mercado; a 
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otimização dos serviços; a redução dos níveis hierárquicos; o 
aumento da produtividade e competitividade; redução do quadro 
direto de empregados e a diminuição da ociosidade das máquinas; 
o maior poder de negociação; a ampliação do mercado para as 
pequenas e médias empresas; a possibilidade de crescimento sem 
grandes investimentos; a economia de escala; a diminuição do risco 
de obsolência das máquinas durante a recessão.

Como desvantagens da utilização da terceirização, Giosa (1994) 
também destaca: risco de desemprego e não absorção da mão de 
obra na mesma proporção; resistências e conservadorismo; risco 
de coordenação dos contratos; falta de parâmetros de custos 
internos; demissões na fase inicial; custo de demissões; dificuldade 
de encontrar a parceria ideal; falta de cuidado na escolha dos 
fornecedores; aumento do risco a ser administrado; conflito 
com os sindicatos; mudanças na estrutura do poder; aumento da 
dependência de terceiros; perca do vínculo para com o empregado; 
desconhecimento da legislação trabalhista; dificuldade de 
aproveitamento dos empregados já treinados e perda da identidade 
cultural da empresa, a longo prazo por parte dos funcionários.

Com tantas vantagens e desvantagens, qual é a melhor opção? 
Partindo desse questionamento, diretrizes foram traçadas e Giosa 
(1994) as salienta: 

• Terceirizar, primeiramente, atividades não diretamente 
relacionadas à cadeia de valor.

• Investir maiores recursos na atividade essencial da empresa, 
almejando maior competitividade.

• Racionar e otimizar os sistemas produtivos.

• Escolher empresas prestadoras de serviço que possam se 
ajustar às necessidades e especificações do tomador do serviço.

• Ao terceirizar atividades da cadeia produtiva, observar um 
perfeito entrosamento entre contratante contratada, a fim de evitar 
o surgimento de gargalos, subi ou sobre utilizações em uma das 
duas firmas.

• Comparar os custos da atividade a ser terceirizada, com seus 
custos após a terceirização.

• Escolher empresas-destino bem administradas, mas menos 
poderosas que a organização contrata.
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• Prestar atenção na tecnologia de produção e de gestão da 
empresa a ser contratada.

• Comparar os preços oferecidos pela empresa prestadora do 
serviço.

• Transferir o saber fazer para a empresa contratada, desde que 
esta transferência se traduza em benefícios futuros para a empresa 
contratante, e não venha a gerar desvantagens estratégicas 
posteriores.

• Certificar-se de que a terceirização não acarretará em aumentos 
de custos de atividades para outros setores da empresa.

• Visitar e observar as instalações do fornecedor.

• Analisar o relacionamento do prestador de serviço para com 
seus clientes e fornecedores.

• Vislumbrar um possível interesse do fornecedor em vir a ser um 
parceiro.

Já para transportes terceirizados, de acordo com (BALLOU, 2006, 
p. 139-140), pode-se verificar que: negociar fretes favoráveis com 
os transportadores é atividade que costuma consumir boa parte do 
tempo do gerente de tráfego. Fretes publicados por transportadores 
nunca devem ser considerados como fixos. Muitos deles são valores 
médios derivados de condições médias. Portanto se o gerente 
de transporte considera que existe uma condição que favorece 
as circunstâncias operacionais este é o caso de solicitar redução 
nos fretes. Existem pelo menos quatro ocasiões típicas onde fretes 
menores podem ser negociados com transportadoras: competição, 
produtos semelhantes, maior volume de carga e grandes volumes.

Uma vez decidida à utilização de terceiros, torna-se necessário 
estabelecer critérios para seleção de transportadores. Os principais 
critérios utilizados na seleção dos prestadores são: confiabilidade; 
preço; flexibilidade operacional; flexibilidade comercial; saúde 
financeira; qualidade profissional; e informações de desempenho. 
No mundo dos negócios, onde nada pode ser transportado ou 
comprado antes da hora, nos dias atuais, qualquer ação fora 
do planejado pode impactar substancialmente a operação do 
destinatário.

De acordo com Abrahão e Soares (2007), a elevada participação 
dos custos logísticos no faturamento fez com que muitas empresas 
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buscassem, na terceirização dos serviços dessa área, oportunidades 
de redução de custos, passando para as prestadoras desde 
responsabilidades operacionais até as estratégicas e de gestão.

1.3.2 Transportadoras especializadas

Verificamos anteriormente que há uma grande variedade de 
cargas. Assim, de acordo com cada tipo de carga, há também um 
veículo adequado para transportá-la. O objetivo na logística é fazer 
com que a carga/mercadoria chegue no seu destino final sem 
avarias, no tempo certo, lugar certo e com o menor custo possível.

Diante desse contexto, as transportadoras foram buscando 
se especializar para atender a demanda de cargas específicas 
e, atualmente já é possível identificar diversas transportadoras 
especializadas para cada tipo de carga. 

Assim, podemos encontrar transportadoras especializadas em 
cargas expressas e fracionadas; em cargas vivas; em mudanças 
residenciais; em cargas de areia; cargas líquidas; cargas perigosas 
etc.

Questão para reflexão

Vamos refletir sobre as transportadoras especializadas e os motivos que 
levam ao crescimento por esse tipo de transportadora. No Brasil, por que 
o ramo de transportadoras especializadas está em alto crescimento?

1.3.3 Agentes de fretes

Os agentes de carga limitavam-se a propiciar a revenda de 
fretes. No entanto, com o passar dos anos, com o aumento da 
competitividade e aumento das necessidades dos clientes, os 
agenciadores perceberam que poderiam ampliar seus serviços 
através da intermodalidade e multimodalidade dos transportes, 
oferecendo inclusive o desembaraço aduaneiro, a distribuição e o 
armazenamento de mercadorias.

Abaixo, seguem os tipos de agentes que podemos encontrar 
atualmente:

Agente consolidador: o agente de carga que, reunindo em 
um mesmo despacho cargas separadas, se encarrega de tratar do 
embarque das mercadorias, vistoria dos produtos, desembaraços 
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alfandegários, programação de embarque, preparação de documentos 
de embarque e sua legalização, arquitetando o transporte.

Co-leader: agente consolidador de cargas no exterior, que figura 
como embarcador ou remetente no conhecimento denominado 
“submáster”, emitido pelo agente embarcador principal executor da 
consolidação total da carga no exterior e que permanece como 
responsável por todo o procedimento.

Agente desconsolidador: agente de carga consignatário do 
despacho consolidado que se encarrega de reembarque ou entrega 
das mercadorias aos respectivos destinatários, preparação de 
documentos de reembarque e sua legalização. A empresa sediada 
no Brasil, com poderes outorgados pelo agente consolidador para 
representá-la no País, responsável pela desunitização de cargas 
consolidadas e sua desconsolidação documental, cujos poderes 
devem ser cadastrados na repartição: é a empresa indicada como 
consignatária no conhecimento máster ou, caso exista, no sub-
master, responsável por tal procedimento (GUEIROS, 2011).

É evidente que cada empresa irá buscar o que, de fato, necessita. 
O agente de frete está disponível para realizar os trâmites necessários 
para a finalidade para a qual foi contratado.

A atividade fundamental de uma empresa de transporte de 
cargas é a coleta e distribuição. Existem algumas premissas que, 
normalmente, são levadas em consideração na organização dessa 
atividade:

a) Departamento da demanda da empresa, regiões geográficas 
de atendimento são divididas em áreas menores (zonas) para poder 
atender os clientes nos prazos determinados. Essas subdivisões não 
são necessariamente rígidas, podendo haver a necessidade de uma 
ampliação ou redução em função da necessidade momentânea de 
otimização ou agilidade.

b) A cada zona devem ser alocados veículos e equipes que 
possam atender, dentro dos prazos estabelecidos, as entregas e/
ou coletas da região. Havendo necessidade, deverão ser escaladas 
equipes e veículos suplementares, para o caso de elevação da 
demanda.

c) Cada equipe sai a campo com um roteiro predefinido da rota 
que será praticada com as coletas e/ou entregas a serem realizadas 
e as janelas que devem ser respeitadas. É sabido que, em empresas 
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menores, esse roteiro é realizado pelo próprio motorista do veículo, 
a partir do conhecimento prévio de rota, clientes, janelas de tempo 
etc. Tal procedimento pode levar a um resultado distante do mais 
econômico, do racional ou dos requisitos de alguns clientes.

d) O serviço deve ser realizado dentro do tempo determinado pelo 
roteiro e, dependendo da quantidade de entregas, pode encerrar-se 
antes do final do expediente. É muito comum, quando a equipe 
fica disponível antes do tempo, a alocação de coletas e entregas 
extras, até fora da zona de atuação original, se for econômica e 
qualitativamente interessantes.

e) Os veículos são liberados a partir de um depósito onde se 
realizou a triagem e conferencia das mercadorias e documentos 
para a entrega. 

No caso de grandes centros, as empresas até podem dispor de 
mais de um depósito de triagem.

A partir dessas premissas, alguns questionamentos podem ser 
destacados de acordo com Valente (2008, p. 89):

• Como dividir a região de atendimento em zonas de serviço?

• Como selecionar o veículo/equipe mais adequado ao serviço?

• Qual a quilometragem média da frota e dos diversos tipos 
associados ao serviço, de forma a quantificar os custos?

• Qual a fração da frota do serviço (carga coletada ou distribuída, 
número de chamada etc.) não cumprida em dia útil?

• Qual a frequência ideal de serviço?

• Como, enfim, selecionar a configuração mais adequada?

Essas perguntas realmente são relevantes e irão balizar a 
discussão que segue, mas, inicialmente, é importante esclarecer 
que, quando em planejamento, esses quesitos serão respondidos, 
calculados em estimativas dos gestores sobre possível demanda. 
Quando em operação, as respostas passam a contar com a realidade 
de pontos de coleta e de entrega já conhecidos, alguns deles fixos, 
e solicitações aleatórias que eventualmente aparecem. De qualquer 
forma, caso ocorra a primeira situação (planejamento) ou a segunda 
(operação), o roteiro deve ser feito.
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1.3.4 Frete ou frota própria?

Esse questionamento muitos empresários se fazem. Ter uma 
frota própria ou optar por fretar os veículos de transporte.

Para o questionamento acima, a resposta mais adequada 
seria, depende. Mas, depende de quê? Irá depender de diversas 
características, como: necessidades específicas de transportes, 
especialidade de um determinado negócio, nível de serviço exigido 
pelo cliente, custos e nível de serviço, comparativos de desempenho, 
comparativo de riscos, logística reversa etc.

Nesse sentido, uma série de características da operação e do 
setor também contribuem para o processo decisório de manter frota 
própria ou optar por um serviço de frete. Aspectos como o tamanho 
da operação, o segmento, a competência gerencial interna, a 
competitividade do setor, a existência de cargas de retorno e os 
modais que serão utilizados devem ser levados em consideração 
para a tomada de decisão do empresário em questão.

É importante destacarmos que o transporte representa um 
elemento de custo significativo na logística das empresas privadas. 
Se a empresa trabalha com fretes, consome mais de dois terços 
do gasto logístico, ou seja, de toda a estrutura de estocagem e 
movimentação até a chegada do produto no cliente final (BALLOU, 
2006, p. 113).

Se o sistema de transportes é falho, a extensão de abrangência 
dos produtos fabricados fica limitada à economia local. Assim, 
uma administração de transporte eficiente, torna mais acessível o 
produto final ao consumidor, por poder fazê-lo com preços mais 
competitivos. Portanto, tanto na iniciativa privada, quanto na esfera 
pública, a qualidade do transporte interfere em uma oferta benéfica 
de produto ou serviço a sociedade.

Para saber mais

Para se aprofundar no tema, sugerimos o seguinte link, que trata sobre 
terceirização: <http://www.kuehne.com.br/Terceirizacao.PDF>.

Atividades de aprendizagem

1. Em relação à terceirização dos serviços, assinale a(s) alternativa(s) corretas 
correspondentes:



U4 - Dimensionamento de frotas156

( ) A terceirização surge no cenário logístico como uma forma de ampliação 
de frota, em que o empresário não possui condições para compra de frota 
própria.
( )  A terceirização assim como a frota própria, possui vantagens e 
desvantagens. No entanto, cada empresa deverá verificar seus custos 
operacionais para verificar qual das opções é melhor para ela.
( ) A terceirização entrou no setor logístico muito recentemente, com o 
único objetivo de apoiar as empresas com menor poder de barganha para 
competir no mercado atual.
( ) Uma das vantagens da terceirização é a focalização dos negócios da 
empresa na sua área de atuação.

2. A demanda ou procura é a busca por parte dos consumidores ou clientes 
de bens e/ou serviços. A determinação da demanda ou previsão de serviços 
a serem executados, principalmente nos transportes, é realizada a partir 
de fatores externos que a afetam. Nesse sentido, assinale a alternativa(s) 
correta(s):
( ) Existem variáveis que possam afetar a procura por transportes.
( ) Não há elo entre os setores para identificar a demanda de transporte.
( ) Não há como realizar um planejamento de demanda.
( ) Independente da área em que atua ou da finalidade dos serviços que 
presta, uma Organização está sujeita às leis do mercado.
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Seção 2

Gestão de seguros

Para darmos início ao nosso estudo sobre gestão de seguros, 
vamos verificar o que é seguro. Nesse sentido, entende-se por seguro 
a operação que toma forma jurídica de um contrato, em que uma 
das partes, no caso o segurador, se obriga para com a outra parte, 
o segurado ou beneficiário. Essa transação ocorre mediante o 
recebimento de uma importância estipulada (prêmio), a compensá-la 
(indenização) por um prejuízo (sinistro), resultante de um evento futuro, 
possível e incerto (riscos), indicado no contrato (SOUZA, 2007).

De acordo com a natureza dos riscos, os seguros ainda podem ser 
classificados em: seguros de pessoas, danos patrimoniais, prestação 
de serviços e seguros de renda. Já os seguros de cargas são três: um 
feito pelo embarcador e dois pelos transportadores. Vale ressaltar que 
o Seguro de transporte nacional é obrigatório.

O transporte de cargas é considerado de alto risco ante o índice 
elevado de roubos e a precariedade das estradas do país. Nos outros 
modais de transporte, apesar de haver uma menor frequência de 
acidentes e roubos, quando ocorre a perda da carga, essa é sempre 
alta, e geralmente ocorre perda total da carga. No entanto, é importante 
destacar que, quando se tratar de logística internacional, o seguro irá 
também depender do modal e do Incoterm (cláusulas de compra e 
venda) utilizados.

Nesta seção, iremos tratar sobre seguros e seus intervenientes, para 
que você entenda o que são os tipos, o seguro de cargas, prêmios e 
tarifas e o seguro no mercado atual.

2.1 Seguros

O seguro é uma atividade bastante antiga, assemelhando-se a 
aposta. O seguro moderno, como é conhecido atualmente, iniciou-se 
na Inglaterra no século XVII, e até hoje este país mantem sua tradição, 
onde fica um dos maiores centros de seguros do mundo (KEEDI, 2009).

Já no Brasil, a primeira seguradora surgiu no ano de 1808, quando 
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a corte portuguesa chegou ao país e houve a abertura dos portos ao 
comercio internacional (KEEDI, 2009). Anteriormente, já definimos o 
que é seguro. Mas, quem são os outros envolvidos nesse processo? 
Vamos abordar os principais conceitos desse processo.

Entende-se por segurador “[...] a entidade jurídica legalmente 
constituída para assumir e gerir os riscos especificados no contrato 
de seguro” (SOUZA, 2007, p. 24). Este é quem irá emitir a apólice e 
será responsável em indenizar o segurado ou seus beneficiários, de 
acordo com as coberturas.

Já como beneficiário é quem se beneficia com o seguro. Nesse 
sentido, é a pessoa a quem o segurado reconhece o direito de 
receber a indenização, prevista na apólice.

Souza (2007) aborda que o segurado é a pessoa física ou jurídica, 
em nome de quem se faz o seguro. O segurado irá transferir para 
a seguradora, mediante o pagamento do prêmio (que iremos tratar 
mais adiante), o risco de um bem.

É relevante destacar que existe seguro público e seguro privado:

• Seguro Público: é utilizado quando o risco segurado é assumido 
por pessoa jurídica de direito publico, sem fins lucrativos. Exemplo: 
Previdência social, Seguro de crédito a exportação.

• Seguro Privado: abrange todos os seguros. O seguro privado, 
que abrange todos os seguros, com exceção apenas dos seguros 
sociais, é bastante complexo, contemplando, entre outros, aspectos 
financeiros, atuariais, políticos, filosóficos e jurídicos (SOUZA, 2007).

Atenção: “No Brasil, os riscos relativos a seguros privados 
são assumidos OBRIGATORIAMENTE, por entidades jurídicas 
constituídas sob a forma de sociedades anônimas” (SOUZA, 2007, 
p. 27).

É interessante destacar que, no Brasil, as seguradoras só 
podem receber propostas de seguro por intermédio de corretores 
legalmente habilitados, ou então, diretamente dos proponentes ou 
dos seus legítimos representantes (SOUZA, 2007, p. 45). Corretagem 
de seguros é a intermediação feita por profissionais habilitados na 
colocação de seguros, mediante o recebimento de uma comissão 
percentual sobre o prêmio auferido pela seguradora.

Souza (2007, p. 45) ainda destaca que o comissionamento de 
intermediação é obrigatório. O corretor deve ser remunerado toda 
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vez que o resultado previsto no contrato de mediação de seguros 
for alcançado, a não ser em casos de comprovada inércia ou 
ociosidade do profissional.

O corretor é legalmente autorizado a organizar e promover 
contratos de seguros. É ele quem orientará seu cliente, o segurado, 
sobre o melhor tipo de contrato de seguro, dentro dos produtos 
oferecidos por sua empresa, esclarecendo dúvidas, por exemplo, 
sobre coberturas, carências, validade, e atendendo às necessidades 
de seu representado. Assim, o corretor não é um simples vendedor 
ou intermediário e sim um verdadeiro consultor (SOUZA, 2007).

Se não houver corretor, como no caso das malas diretas de 
seguro, na qual a venda é feita por reembolso postal ou fatura 
de cartões de crédito, a importância habitualmente paga a titulo 
de comissão de corretagem deve ser recolhida ao Fundo de 
Desenvolvimento Educacional do Seguro, administrado pela 
Fundação Escola Nacional de Seguros (Funenseg) (SOUZA, 2007, 
p. 46).

Souza (2007) corrobora ainda ressaltando que um corretor de 
seguros é um profissional liberal sem vínculo com a seguradora que 
defende os interesses do segurado diante da seguradora, recebendo 
comissão de corretagem por trabalho prestado.

Já que nenhuma seguradora consegue, sozinha, oferecer 
sempre o melhor serviço e os melhores custos, em todos os ramos 
de seguro, a principal vantagem do corretor está justamente no fato 
de não estar preso a apenas uma seguradora, podendo escolher 
entre um grande leque de empresas e planos, a melhor alternativa 
para seu cliente (SOUZA, 2007, p. 46).

Veja, a seguir, o Quadro 4.3, com número de seguradoras no 
mercado no ano de 2012. O que podemos verificar, é que não 
houve muita alteração no mercado atual.
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(*) mais de
Fonte: Indicadores... (2014).

Quadro 4.3 | Número de seguradoras no mercado em 2012
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às necessidades de seu representado. Assim, o corretor não é um simples ven-
dedor ou intermediário e sim um verdadeiro consultor (SOUZA, 2007).

Se não houver corretor, como no caso das malas diretas de seguro, na 
qual a venda é feita por reembolso postal ou fatura de cartões de crédito, a 
importância habitualmente paga a titulo de comissão de corretagem deve ser 
recolhida ao Fundo de Desenvolvimento Educacional do Seguro, administrado 
pela Fundação Escola Nacional de Seguros (Funenseg) (SOUZA, 2007, p. 46).

Souza (2007) corrobora ainda ressaltando que um corretor de seguros é um 
profissional liberal sem vínculo com a seguradora que defende os interesses 
do segurado diante da seguradora, recebendo comissão de corretagem por 
trabalho prestado.

Já que nenhuma seguradora consegue, sozinha, oferecer sempre o melhor 
serviço e os melhores custos, em todos os ramos de seguro, a principal van-
tagem do corretor está justamente no fato de não estar preso a apenas uma 
seguradora, podendo escolher entre um grande leque de empresas e planos, a 
melhor alternativa para seu cliente (SOUZA, 2007, p. 46).

Veja, a seguir, o Quadro 4.3, com número de seguradoras no mercado no 
ano de 2012. O que podemos verificar, é que não houve muita alteração no 
mercado atual. 

Quadro 4.3 Número de seguradoras no mercado em 2012

Players do mercado (2012) Quantidade

Companhias seguradoras 116

Companhias de capitalização 17

Entidades abertas de previdência privada 26

Seguradoras especializadas em saúde 13

Corretores de seguro 70.000*

Resseguradores cadastradas 103

Resseguradores locais 14

Corretoras de resseguros autorizadas 33

(*) mais de
Fonte: Indicadores... (2014).
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2.2 Tipos de seguro

De acordo com a natureza dos riscos, como já foi citado, há uma 
classificação de quatro seguros:

Seguro de pessoas: também conhecido como seguro de vida 
individual é a modalidade de seguro que cobre a morte ou a sobrevida 
de um segurado. Nesse seguro, a vida humana serve de base para o 
cálculo do prêmio a ser pago por morte do segurado ou no caso de o 
segurado sobreviver a um prazo convencionado.

Assim, o segurado indica um beneficiário do seguro para receber a 
indenização. Nesse tipo de contrato, a característica principal é a longa 
duração do mesmo. Suas apólices podem ter coberturas para riscos de 
morte natural, acidental, por invalidez permanente total ou parcial, por 
acidentes ou por doenças.

Existem três modalidades deste seguro:

• Seguro de vida ordinário: em que o segurado para prêmios anuais 
ao segurador.

• Seguro de vida pagamentos limitados: o segurado para prêmios 
durante um período de tempo determinado no contrato. Depois desse 
período, o segurado não paga mais nada para que, após sua morte, seu 
beneficiário receba a indenização.

• Seguro de vida dotal: em que o segurado paga os prêmios 
anualmente durante um período de tempo estipulado no contrato. 
Depois, a indenização poderá ser paga a ele mesmo ou ao beneficiário 
indicado por ele.
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Com o intuito de aumentar a contratação de Seguro de Vida 
Individual no país, que tem registros de 17%, enquanto em outros países 
chegam a 50%, as empresas começaram a agregar outros serviços. 
Desta forma, atualmente, podemos encontrar: seguro de vida em 
grupo; seguro de acidentes pessoais; seguro saúde e seguro educação.

Seguro de danos patrimoniais: o seguro DPVAT (Figura 4.2) é 
obrigatório, deve ser pago anualmente e cobre danos causados por 
veículos automotores de via terrestre. Este seguro contempla danos 
pessoais causados pelo veículo ou carga transportada aos envolvidos 
no acidente. Por não ter considerar o culpado no acidente, o DPVAT 
tem mais agilidade no socorro às vítimas, porém por se tratar de um 
seguro emergencial, sua indenização é pequena.

Fonte: <www.dpvatsegurodotransito.com.br>. Acesso em: 6 abr. 2014.

Figura 4.2 | Seguro DPVAT
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Figura 4.2 Seguro DPVAT

Fonte: <www.dpvatsegurodotransito.com.br>. 

Dentro dos seguros de danos patrimoniais há também: seguro de automó-
veis, aeronaves e embarcações; seguro de cargas; seguro incêndio; seguro de 
roubo; seguro global de bancos e seguro de condomínios. 

A seguir, trataremos mais detalhadamente sobre os seguros de cargas. 

Seguro de prestação de serviços: entre os seguros de prestação de serviços, 
temos: o seguro de responsabilidade civil; Seguro de lucros Cessantes; Seguro 
de fiança locatícia; Seguro de riscos de engenharia; seguro de tumultos. 

Seguro de renda: o seguro de previdência privada. 

O mais popular seguro no Brasil, o seguro de automóveis, tem como função 
cobrir perdas ou danos dos veículos terrestres de propulsão a motor e a seus 
reboques, desde que não trafeguem sobre trilhos (SOUZA, 2007).

Dependendo da forma como for contratado, o seguro de automóveis po-
derá cobrir colisão, incêndio e roubo do carro segurado, além de indenizar os 
prejuízos que, em decorrência do acidente, possam ser causados a terceiros 
(pessoas e coisas). Ainda de acordo com Souza (2007), em uma apólice que 
contemple colisão, incêndio e roubo, as coberturas contra roubo e colisão 
juntas representam mais de 97% do prêmio. 

Assim, quanto mais “perigosa” a cidade, maior o índice de roubos e o 
valor a ser pago pelo seguro. É por isso que em grandes metrópoles, como 
São Paulo e Rio de Janeiro, o prêmio cobrado é muito maior do que em 
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Dentro dos seguros de danos patrimoniais há também: seguro 
de automóveis, aeronaves e embarcações; seguro de cargas; seguro 
incêndio; seguro de roubo; seguro global de bancos e seguro de 
condomínios.

A seguir, trataremos mais detalhadamente sobre os seguros de 
cargas.

Seguro de prestação de serviços: entre os seguros de prestação de 
serviços, temos: o seguro de responsabilidade civil; Seguro de lucros 
Cessantes; Seguro de fiança locatícia; Seguro de riscos de engenharia; 
seguro de tumultos.

Seguro de renda: o seguro de previdência privada.
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O mais popular seguro no Brasil, o seguro de automóveis, tem como 
função cobrir perdas ou danos dos veículos terrestres de propulsão 
a motor e a seus reboques, desde que não trafeguem sobre trilhos 
(SOUZA, 2007).

Dependendo da forma como for contratado, o seguro de 
automóveis poderá cobrir colisão, incêndio e roubo do carro segurado, 
além de indenizar os prejuízos que, em decorrência do acidente, 
possam ser causados a terceiros (pessoas e coisas). Ainda de acordo 
com Souza (2007), em uma apólice que contemple colisão, incêndio 
e roubo, as coberturas contra roubo e colisão juntas representam mais 
de 97% do prêmio.

Assim, quanto mais “perigosa” a cidade, maior o índice de roubos e 
o valor a ser pago pelo seguro. É por isso que em grandes metrópoles, 
como São Paulo e Rio de Janeiro, o prêmio cobrado é muito maior do 
que em cidade pequenas. O fato de o modelo do veículo ser visado 
pelos ladrões também encarece o valor do prêmio (SOUZA, 2007). 
Em casos de roubo, o segurado não precisa pagar a franquia, sendo o 
prejuízo assumido inteiramente pela seguradora.

Outro seguro interessante e que é bastante usual é referente ao 
de aeronaves, que abrange os riscos a que estão expostas as pessoas 
e as coisas quando transportadas por via aérea. Assim, no caso de 
um acidente, além da reposição do avião, o seguro de aeronaves 
cobre as despesas médicas dos passageiros acidentados e, em caso 
de morte, ainda funciona como seguro de vida. Ele é uma garantia 
para o proprietário de aeronaves (sejam elas taxi aéreo, turismo ou 
treinamento), do valor investido no avião (casco) e de indenizações 
por prejuízos, reembolsos de despesas, responsabilidades civil contra 
terceiros e acidentes pessoais dos passageiros e tripulantes, que, 
quando ocorrem, envolvem valores altíssimos (SOUZA, 2007, p. 67).

Souza (2007) ainda ressalta que atualmente, a indenização no caso 
de acidentes aéreos também depende do perfil do passageiro morto, 
como o país de origem da vítima, profissão, idade e renda mensal.

Exemplo: No caso do acidente do Concorde da Air France, em 
2000, que matou 113 pessoas em Paris, as indenizações atingiram 
patamares bastante elevados, devido ao elevado perfil socioeconômico 
das pessoas que utilizam esse tipo de avião (SOUZA, 2007, p. 67).

De funcionamento semelhante ao seguro de aeronaves há o 
seguro de embarcações. Com esse seguro, o proprietário de uma 
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embarcação (de carga ou de lazer, em águas marítimas, fluviais ou 
lacustres) fica garantido contra indenizações por perdas ou danos 
às embarcações, seus acessórios e mercadorias nelas embarcadas, 
frete, lucro esperado ou quaisquer outros interesses que possam ser 
monetariamente mensurados (SOUZA, 2007, p. 67).

Questão para reflexão

Você utiliza algum tipo desses seguros citados? Quais? E na empresa 
que você trabalha, que seguros são utilizados?

2.3 Requisitos para seguro de cargas

O seguro de transporte é utilizado tanto pelo proprietário das 
mercadorias como pelo transportador. O objetivo é sempre de proteger 
a carga contra avarias, desde a origem até seu destino final.

O segurado recebe a garantia de indenização, de perdas ou danos, 
causados aos bens ou as cargas transportadas em viagens nacionais ou 
internacionais, em qualquer modal de transporte.

O valor pago a esse seguro varia de acordo com as garantias 
contratadas, o modal de transporte e claro, o tipo de carga que está 
sendo segurada. Cargas com maior valor agregado tem um seguro 
mais alto.

É importante destacar que o contrato deste seguro é realizado 
através de um documento obrigatório chamado conhecimento de 
embarque. Esse documento trata-se de um recibo de embarque 
da carga, ou seja, é um contrato de entrega, em que passa a 
responsabilidade para o embarcador ou transportador, dependendo 
do modal.

Nesse conhecimento de embarque deve haver todas as 
informações referentes à carga, bem como os dados do exportador 
e importador e informações referente ao frete.

As seguradoras oferecem apólices de seguros, que de acordo com 
o tamanho da empresa e frequência de utilização de transporte de 
carga, podem variar conforme cada realidade.

Assim, existem três tipos de apólice de seguro de carga:

• Apólice avulsa: recomendada para seguradores com pouca 
frequência de transporte. Cada embarque corresponde a uma 
emissão de apólice, que deve conter informações como quantidade, 
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embalagem, valor, modal de transporte, local de embarque e 
desembarque, cobertura, prêmio, prazo etc.

• Apólice de averbação: nessa modalidade o comprovante de 
embarque exige que a carga já esteja segurada. Utiliza-se desse tipo 
de apólice as empresas que realizam embarques com frequência. Para 
cada embarque se faz uma averbação, estando já definidos os termos 
e condições de seguro.

• Apólice anual com prêmio fracionado ou apólice ajustáveis: o 
seguro é contratado por ano, sendo que o prêmio é calculado com base 
na estimativa anual de embarques. O custo é ajustado periodicamente.

Veja, a seguir, a Figura 4.3 com um modelo de apólice de seguro.

Fonte: <http://www.aprendendoaexportar.gov.br/informacoes/mod_apolice.htm>. Acesso em: 6 abr. 2014.

Figura 4.3 | Modelo de apólice de seguro
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Figura 4.3 Modelo de apólice de seguro

Fonte: <http://www.aprendendoaexportar.gov.br/informacoes/mod_apolice.htm>.

O limite de responsabilidade do seguro de transporte de carga é, na verdade, 
o valor da indenização que a seguradora terá que pagar se ocorrerem avarias 
ou perdas na carga. Além disso, o armazenamento dessa carga também deve 
ser levado em consideração. Na apólice, está definido o limite máximo de 
indenização, com base no cálculo do valor segurado. 

Vale ressaltar que o gerenciamento de risco dessa carga está diretamente 
relacionado ao valor do seguro.

Também é preciso destacar que a cobertura desse seguro inicia a partir do 
momento em que os bens ou cargas são recebidos pelo transportador, e termina 
quando são entregues ao destinatário, no local de destino. 

A seguir, a Figura 4.4 referente aos seguros do transporte de carga no modal 
rodoviário.

Figura 4.4 Seguros do transporte de carga

Fonte: Guia do Transportador. Disponível em: <http://www.guiadotrc.com.br/lei/seguro.asp>.
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local de destino.

A seguir, a Figura 4.4 referente aos seguros do transporte de carga 
no modal rodoviário.
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Fonte: <http://www.aprendendoaexportar.gov.br/informacoes/mod_apolice.htm>.
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Também é preciso destacar que a cobertura desse seguro inicia a partir do 
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quando são entregues ao destinatário, no local de destino. 
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Figura 4.4 Seguros do transporte de carga

Fonte: Guia do Transportador. Disponível em: <http://www.guiadotrc.com.br/lei/seguro.asp>.
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Fonte: Guia do Transportador. Disponível em: <http://www.guiadotrc.com.br/lei/seguro.asp>. Acesso em: 7 nov. 2017.

1 Espécie de seguro que cobre uma grande variedade de riscos.
Fonte: Adaptado de Funenseg (1994) e Manual Transportes (1994). Administração dos seguros de carga.

Figura 4.4 | Seguros do transporte de carga

Quadro 4.4 | Características gerais dos seguros de carga para o transporte rodoviário

A seguir, o Quadro 4.4 traz as características gerais dos seguros de 
carga para o Transporte Rodoviário.
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A seguir, o Quadro 4.4 traz as características gerais dos seguros de carga 
para o Transporte Rodoviário.

Quadro 4.4 Características gerais dos seguros de carga para o transporte rodoviário

Seguro de Carga A quem se destina Cobertura

Riscos Rodoviários (RR) (co-
bertura básica do Seguro de 
Transportes Nacional Terrestre)

Obrigatório para embarca-
dores. Pode ser utilizado por 
transportadores.

É um seguro all risks1. De 
uma maneira geral, não cobre 
apenas o vício próprio da 
mercadoria, a imperícia, im-
prudência ou negligência de 
transportes e embarcadores.
Cobre o roubo de cargas 
quando constatada a “força 
meior”.

Responsabilidade Civil do 
Transportador Rodoviário de 
Carga (RCTR-C)

Obrigatório e exclusivo para 
transportadores.

Garante aos transportadores 
faltas e avarias sofridas pelos 
bens que lhes são entregues 
para o transporte e pelos 
quais sejam responsáveis em 
consequência, basicamente 
de imperícia, imprudência ou 
negligência.

Facultativo de Responsabili-
dade Civil do Transportador 
Rodoviário por Desapareci-
mento de Carga (RCF-DC)

Facultativo e exclusivo para 
transportadores.

Garante aos transportadores 
as perdas ou danos decorridos 
do desaparecimento da carga 
concomitante com o veículo 
transportador, em consequên-
cia de furto simples ou qualifi-
cado; roubo; extorsão simples 
ou mediante sequestro; e 
apropriação indébita.

1 Espécie de seguro que cobre uma grande variedade de riscos. 
Fonte: Adaptado de Funenseg (1994) e Manual Transportes (1994). Administração dos seguros de carga.

2.4 Prêmios e tarifas
Entende-se por “[...] prêmio, o preço ou custo do seguro especificado no 

contrato, ou seja, a soma em dinheiro paga pelo segurado para que a seguradora 
assuma a responsabilidade por um determinado risco” (SOUZA, 2007, p. 25). 
Ao prêmio ainda somam-se os impostos e taxas a pagar. 

Vamos salientar que quando o contrato de seguro é cessado antes do 
período inicialmente acordado, em regra, o tomador do seguro tem direito à 
devolução de parte do prêmio já pago. Sendo esse valor devolvido de forma 
proporcional ao tempo que falta para terminar o prazo do contrato, exceto se 
as partes acordarem outro método. 
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a pagar.

Vamos salientar que quando o contrato de seguro é cessado antes 
do período inicialmente acordado, em regra, o tomador do seguro 
tem direito à devolução de parte do prêmio já pago. Sendo esse valor 
devolvido de forma proporcional ao tempo que falta para terminar o 
prazo do contrato, exceto se as partes acordarem outro método.

O prêmio deve ser pago na data em que se celebra o contrato, 
exceto se for acordada outra data. Caso o prêmio inicial não seja 
pago na totalidade, as prestações seguintes devem ser pagas nas 
datas estabelecidas no contrato. O mesmo acontece com os 
prêmios anuais seguintes e as respectivas prestações. Na maioria 
dos seguros, os riscos não ficam cobertos enquanto não for pago o 
prêmio. Quando o prêmio inicial, ou a sua primeira prestação, não é 
pago na data devida, o contrato resolve-se (cessa) automaticamente. 
Nesta situação, considera-se que o contrato terminou logo na data 
em que foi celebrado. Isto é, pode não chegar a haver cobertura 
dos riscos. Quando os prêmios anuais seguintes, ou a sua primeira 
prestação, não são pagos na data devida, o contrato não é 
prorrogado.

Em relação ao valor pago para se segurar uma carga, já vimos 
anteriormente, que irá depender do modal utilizado e o tipo de carga. 
Já a tarifa paga para obter esse seguro irá depender da seguradora. 
Nesse aspecto, o mais correto é procurar um corretor de seguro, 
que possa buscar as melhores tarifas no mercado.

A Figura 4.5 demonstra as coberturas e responsabilidades do 
seguro, ressaltando os modais aquaviário, aéreo e terrestre.

Fonte: <http://slideplayer.com.br/slide/68619>. Acesso em: 6 abr. 2014.

Figura 4.5 | Coberturas e responsabilidades do seguro
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O prêmio deve ser pago na data em que se celebra o contrato, exceto se 
for acordada outra data. Caso o prêmio inicial não seja pago na totalidade, as 
prestações seguintes devem ser pagas nas datas estabelecidas no contrato. O 
mesmo acontece com os prêmios anuais seguintes e as respectivas prestações. 
Na maioria dos seguros, os riscos não ficam cobertos enquanto não for pago 
o prêmio. Quando o prêmio inicial, ou a sua primeira prestação, não é pago 
na data devida, o contrato resolve-se (cessa) automaticamente. Nesta situação, 
considera-se que o contrato terminou logo na data em que foi celebrado. Isto 
é, pode não chegar a haver cobertura dos riscos. Quando os prêmios anuais 
seguintes, ou a sua primeira prestação, não são pagos na data devida, o con-
trato não é prorrogado. 

Em relação ao valor pago para se segurar uma carga, já vimos anteriormente, 
que irá depender do modal utilizado e o tipo de carga. Já a tarifa paga para obter 
esse seguro irá depender da seguradora. Nesse aspecto, o mais correto é pro-
curar um corretor de seguro, que possa buscar as melhores tarifas no mercado.

A Figura 4.5 demonstra as coberturas e responsabilidades do seguro, res-
saltando os modais aquaviário, aéreo e terrestre. 

Figura 4.5 Coberturas e responsabilidades do seguro

Análise

–

Fonte: <http://slideplayer.com.br/slide/68619>.
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2.5 Mercado segurador de cargas

O mercado de seguros está constituído, atualmente, por cerca 
de 130 companhias de seguros, 35 empresas de previdência privada 
aberta, 10 empresas de capitalização, 32 mil corretores de seguros 
pessoas físicas e 12 mil pessoas jurídicas (SOUZA, 2007).

No Brasil, Souza (2007) destaca que as seguradoras caracterizam-
se por operarem em vários ramos. A falta de especialização das 
seguradoras brasileiras é vista como um problema, já que não é 
muito fácil administrar diversas carteiras com riscos diversos, públicos 
variados, tamanho e rentabilidade distinta.

O setor de seguros responde pela maioria do mercado, proporção 
que tende a diminuir com o crescimento dos mercados de previdência 
privada e capitalização. Além disso, a Internet também tem mudado 
esse mercado, já que além de proporcionar mais informações aos 
clientes, permite cotações com mais rapidez e agilidade.

A redução da taxa de sinistralidade é outro desafio que se faz 
presente para as seguradoras no Brasil, já que as indenizações chegam 
a consumir 67% do total arrecadado com os prêmios.

A Figura 4.6 mostra a evolução sobre roubo/ furto de cargas no 
Brasil do ano de 2003 a 2008. Ao verificarmos, podemos analisar que 
houve um crescimento gradual. Assim, mesmo não havendo números 
mais recentes, seguindo os parâmetros dos anos anteriores, podemos 
concluir que o número certamente não reduziu, e por isso a procura 
por segurar uma carga anda em número crescente no país, já que é 
uma forma das empresas garantir que não tenha prejuízos.

Fonte: <http://www.tudosobreseguros.org.br/sws/portal/pagina.php?l=327>. Acesso em: 6 abr. 2014.

Figura 4.6 | Evolução de roubo e furto de cargas no Brasil entre 2003 e 2008
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Para saber mais

Para se aprofundar mais o tema, sugerimos o link a seguir: <http://www.
sitedalogistica.com.br/news/teste>.

Atividades de aprendizagem

1. A primeira seguradora do Brasil foi fundada em que ano?
a) 1818
b) 1619
c) 1808
d) 1822

2. Sobre apólice de seguros, assinale a(s) alternativa(s) corretas:
( ) Apólice avulsa: recomendada para seguradores com muita frequência 
de transporte.
( ) Apólice de averbação: utilizam-se desse tipo de apólice as empresas 
que realizam embarques com pouca frequência.
( ) Apólice avulsa ou de averbação: recomendada para seguradores com 
muita frequência de transporte.
( ) Apólice de averbação: utilizam-se desse tipo de apólice as empresas 
que realizam embarques com frequência.

Fique ligado

Nesta Unidade 4, estudamos sobre o dimensionamento das frotas 
e sua importância para a logística. Identificamos que há capacidade 
de carga útil para cada veículo e os problemas ainda enfrentados 
pelos centros urbanos com as entradas de veículos para distribuição 
de seus produtos. Também foi possível compreender quando uma 
Organização deve apostar em compras de frota própria ou quando 
deve buscar outras alternativas para o aumento de seus serviços. Nesta 
unidade, viu-se que os serviços de terceirização surgem no contexto 
logístico como uma alternativa em que apresenta aspectos positivos 
e negativos. Além disso, a competitividade e a demanda de mercado 
fazem surgir empresas transportadores especializadas para cada tipo de 
carga, o que facilitou ainda mais o movimento logístico no país. Também 
nesta unidade, tratamos sobre o que é seguro e suas especificidades. 
Entendemos que há uma grande variedade de seguros, mas que para 
as cargas existem seguros que correspondem a conhecimentos de 
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carga embarcada, assim como no transporte rodoviário há seguro 
obrigatório. Além disso, foi possível entender que, mesmo sendo um 
grande mercado, há um grande número de concorrentes no ramo 
dos seguros e há um problema a ser administrado, já que se trata de 
diversas carteiras com riscos diversos, públicos variados, tamanho e 
rentabilidade distinta.

Para concluir o estudo da unidade

Para fecharmos a unidade trabalhada, é importante destacar que 
a Logística vem crescendo e nos trazendo opções para aqueles que 
querem expandir, mas não possuem os recursos necessários. Além 
disso, também é importante conhecer os tipos de seguros que atuam 
na área e que podemos usufruir.

Com o mundo globalizado, é importante entendermos a complexidade 
da logística e o que ela pode nos trazer de benefícios.

Nesse sentido, sugerimos que você busque se aprofundar no 
assunto através de leitura complementar (verificar referências citadas), 
além de artigos científicos e estudos de caso.

É importante ressaltar que, quando tratamos de Logística Internacional, 
as Cláusulas de Compra e Venda, chamadas de Incoterms, irão influenciar 
diretamente no Seguro da Carga.

Atividades de aprendizagem da unidade

1. O que você entende por seguro de carga?

2. O que é o seguro DPVAT? Ele é obrigatório?

3. Quando uma organização deve optar por uma frota própria ou fretada?

4. Quais as vantagens e as desvantagens de uma terceirização?

5. Como prevenir a demanda de uma frota em uma transportadora?
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