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PENSAMENTO 

"Nosso tempo esta marcado pelas maravilhosas conquistas nos campos 

do entendimento cientffico e das aplicagdes tecnicas dessa descobertas. Quem 

nao se regozijaria com isso? Mas nao nos esquec;amos de que nao sao apenas 

o conhecimento e as habilidades que conseguem levar a humanidade a uma 

vida feliz e digna. A humanidade tem toda a razao em colocar os 

proclamadores dos altos valores e padrl5es marais acima dos descobridores de 

verdades objetivas. 11 

Albert Einstein 
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MENSAGEM 

As pessoas realmente se tomam completamente extraordinarias quando 

elas come9am a pensar que elas conseguem fazer coisas. Quando elas 

acreditam em si mesmas, elas adquirem o primeiro segredo do sucesso. Uma 

chave importante para o sucesso e a auto-confian98. A principal chave para se 

adquirir a auto-confian9a e a dedica98o e a prepara9ao. 
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RESUMO 

Souza, Joao C. Logistica Aplicada com Foco em Gestao de Frota. Face ao alto valor 
agregado que o transporte gera ao sistema logistico empresarial nacional e 
internacional e devido a falta de informa~o e conhecimento que comprove qual o 
melhor fornecedor de urn determinado modelo de veiculo, levando se em 
considera~o que todos os fomecedores utilizam como padrao, nao evidenciado, na 
hora da venda, que o seu produto e o que fomece a melhor rela~ao de consumo, e 
isso dificulta a decisao gerencial no momento da escolha pelo melhor modelo para sua 
frota, verificou-se a necessidade de escrever esse trabalho, como objetivo principal, 
que atraves de analises praticas, buscar dados que quando transformados em 
informa~o possam subsidiar os administradores na tomada de decisoes referentes ao 
modelo a ser comprado. Como a principal preocupa~o quando se necessita fazer 
uma analise criteriosa e a de gerar uma "CNTP" (condi¢es normais de temperatura e 
pressao) do trabalho, foram pesquisadas e padronizadas formas de gera~o dos 
dados do projeto, negociado com as principais montadoras de caminhoes quais os 
modelos seriam usados, por quanto tempo os testes se estenderiam e por quem esses 
veiculos deveriam ser conduzidos durante os testes. Para fazer essas verifica¢es, 
utilizou-se as instala¢es e estrutura de urn grande engarrafador de bebidas do 
Parana, que disponibilizou area fisica e elemento humano para a condu~ao dos 
trabalhos, onde atraves do andamento das tarefas pode- se verificar que as formas de 
abastecimento, carga usada, calibra~o dos pneus, motorista e ate fatores climaticos 
podem tambem influenciar nos resultados finais do projeto e que trouxeram muitos 
beneficios ap6s o dominio dessa tecnologia. A maior dificuldade desse trabalho 
apresentou-se quando, ao definir a forma inicial de abastecimento, determinou- se que 
uma (mica pessoa ficaria responsavel por essa etapa e ela usaria de urn metodo visual 
de enchimento do tanque o que gerou desconforto quanto a confiabilidade da analise. 
Porem, ap6s definir urn novo sistema de abastecimento mais criterioso, detalhado e 
ate mesmo demorado de analise, conseguiu-se provar que os novos resultados 
obtidos eram altamente confiaveis. 

Palavras-chave: Sistema logistico; Frota; Consumo; Montadora; Abastecimento. 
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1. INTRODUCAO 

Logistica, e urn processo atuante e constants em nossas vidas, que esta 

presente no dia a dia de todos, direta ou indiretamente e e atraves do qual, para 

quem o domina, se obtem varias vantagens competitivas quando se usam as 

ferramentas certas e de maneira adequada na velocidade esperada, pais gerencia 

os processos tratando-os onde eles mais afetam a empresa, nos custos, sendo 

considerada por alguns como a ultima fronteira a ser explorada em busca da 

redu9ao do custo de qualquer produto. 

Urn sistema logistico eficiente tern inicio no planejamento das necessidades 

de materiais e termina com a coloca98o do produto acabado, no tempo certo, no 

cliente finaL Para a maioria das empresas, dentro do processo logistico, os sistemas 

de distribui9ao e transporte sao considerados de vital importfmcia, pais absorvem, 

em media, de urn a dais ter90s dos custos logisticos do produto, por isso requer a 

sua racionaliza9ao. 

Devido a essa importancia, e da falta de literatura especffica que direcione a 

sele9ao do melhor veiculo na tangente a rendimento e consumo de combustfvel, 

utilizaremos como tema principal e foco de nosso trabalho a logistica direcionada a 

Gestao de Frota de Caminhoes da Empresa "S", localizada em Curitiba, que visa a 

avalia98o do rendimento de tres modelos de veiculos pesados de PBT legal 

de16000kg e 170cv de potencia, tipo 17180. Fica clara e ate redundante falar que 

existem dificuldades de se entender a loglstica como urn todo em urn processo 

global e relevante, quando falta uma informa98o aparentemente basica, porem, de 

vital importancia na composi98o do custo de entrega que e a defini9ao exata do 

consumo por modelo, crescem aos olhos as oportunidades de redu9ao de custo se 

houver uma defini98o melhor, bern elaborada do modelo de velculo a ser buscado e 

de posse dessa informa98o poder desvendar e ate debater sabre o mito referents 

aos comentarios feitos de que caminhoes eletronicos sao mais economicos que os 

mecanicos, com esse estudo pretende- se tambem, entender as dificuldades que os 

motoristas encontram ao dirigir cada modelo de caminhao nessa busca do 

entendimento e na consequente redu98o do consumo de combustive!. 
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Quando a empresa esta buscando em Iongo prazo a melhor opgao logfstica 

de distribuic;ao de seus produtos, sempre preocupada em racionalizar seus custos e 

maximizar o lucro e tambem definindo que o aumento da frota e crucial para se ter 

urn crescimento sustentavel e progressive, com a alta qualidade de urn atendimento 

proprio, com o decorrer do tempo. 

Se os acionistas derem carta branca para se efetuar a compra para ampliagao 

e ou renovac;ao da frota propria, por exemplo, com base na lista de problemas citada 

acima e as particularidades de urn complexo sistema logfstico de entrega, composto 

de almoxarifado, remessa, montagem e desmontagem da carga em cada baia dos 

caminhoes, melhor fluxo de montagem, roteirizayao ideal da entrega, tipos de docas 

de descarregamento, agilidade da entrega, manobrabilidade, manutenyao, consumo 

de combustive/, valor de mercado de veiculo na hora da substituiyao da frota, qual 

deve ser a marca e o modelo de caminhao mais indicado a ser comprado? 

Para executar o teste, que subsidia a resposta acima, e preciso 

primeiramente entender o processo logfstico, verificar todas as informac;oes internas 

referentes as necessidade de cada setor da empresa, deve-se ir a campo para 

entender com os clientes quais sao suas principais necessidades referentes ao 

transports, o melhor tipo de carroceria, comprimento ideal de vefculo e suas 

limitac;oes na entrega, etc e de posse dessas informac;oes, ja devidamente 

compiladas e avaliadas, deve-se em conjunto com a equipe de engenharia interna 

da empresa em questao buscar com as montadoras os modelos ideais de vefculos a 

serem acompanhados e testados, desenvolvendo uma metodologia clara, de facil 

compreensao e comum a todos que irao participar do projeto. 

Criar tambem em paralelo urn procedimento e cronograma de cada etapa do 

projeto, com a relayao de todos os envolvidos, desde o abastecedor ate o instrutor 

da montadora que estara participando ativamente do processo de condugao dos 

vefculos e avaliayao dos motoristas. 

Hoje, tem-se em mente que a logfstica envolve a gestae de todo fluxo de 

materiais em uma empresa: os suprimentos, os materiais em processo e os produtos 

acabados; e a gestao do fluxo de informac;oes relacionadas e, assim, conseguir 

atender as necessidades e expectativas do clients ao menor custo para a empresa. 

Segundo o Council of Logistics Management (CLM, 2001, p.85), a Logfstica 

pode ser definida como: "a parte do processo da cadeia de suprimentos que planeja, 

implementa e controla o efetivo e eficaz fluxo, armazenagem de bens, servic;os e 
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informac;oes relacionadas, a partir da origem ate o ponto de consumo desses bens, 

de maneira a satisfazer as necessidades dos consumidores". 

Como dito anteriormente, e necessaria a agregagao de valores aos produtos 

para se alcanc;ar vantagens competitivas, e os valores que estao sendo mais 

focados se resumem no servic;o ao cliente que segundo CHRISTOPHER (1997, p. 

61) e fornecer utilidade de tempo e Iugar na transferencia de mercadorias e servic;os 

entre o comprador e o vendedor, ja que os produtos nao tern valor ate que eles 

estejam nas maos do cliente, na hora e Iugar exigidos. 

Em fungao disto, a vantagem competitiva pode ser alcanc;ada atraves: da 

adic;ao de valores aos produtos que sejam percebidos pelos clientes como 

diferenciais frente aos concorrentes; e tambem da redugao de custos que 

possibilitem a empresa reduzir seu prec;o de venda ou investir em um diferencial 

(valor) ao seu produto. As novas contribuic;Qes aos estudos existentes que o projeto 

pode trazer sao: 

Definir na pratica qual o modelo de caminhao e o mais econ6mico para 

auxiliar em uma analise mais abrangente qual a montadora que possui um vefculo 

mais atraente, levando em consideragao outros fatores relevantes como a 

depreciac;ao, valor de mercado, manutengao e etc. 

Avaliar na pratica de forma aleat6ria e por amostragem o desempenho de 

alguns motoristas utilizando o acompanhamento de instrutores em rotas reais para 

poder estimar o quanta os motoristas estao influenciando nas medias de consumo 

dos veiculos e assim poder definir quais as estrategias que devem ser seguidas para 

se obter melhores resultados. 
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2 METODOLOGIA 

Buscou-se em varias fontes de pesquisa, no conhecimento de algumas pessoas e 

alguns trabalhos te6ricos existentes e gerou-se as etapas a serem seguidas para os 

trabalhos praticos, esse trabalho de verifica~o do consumo de combustive! analisou 

tres modelos diferentes de veiculos pesados disponiveis no mercado brasileiro, foi 

executado de forma empirica com praticas reais em uma grande engarrafadora de 

bebidas do Parana em parceria com fabricantes de motores pesados e montadoras, 

foram feitas varias reunioes onde criaram se algumas premissas basica, planilhas de 

controle e como e quem ficaria responsavel por cada etapa, definiu-se para o estudo 

o mesmo motorista e ajudante da engarrafadora, a mesma rota (trajeto a ser 

percorrido diariamente), horarios especfficos de saida dos veiculos e de enchimento 

dos tanques com urn unico abastecedor que obedeceu criteriosamente a forma 

padronizada de abastecimento, com instrutores/ condutor (benchmarking das 

montadoras) para efetuarem parte das conduc;oes dos veiculos para efeito de 

compara<;ao com o motorista intemo da empresa em questao, tambem foi criado 

planilha de acompanhamento diario a ser preenchida pela equipe com dados do 

veiculo em cada abastecimento, tais como: pesagem diaria do veiculo, Km inicial e 

final, litros abastecidos, velocidade media, tempo percorrido em cada rota, seja ela 

rodoviaria ou urbana, pressao de saida e de chegadas dos pneus ap6s a realizayao 

da rota, posicionamento exato do veiculo no piso para evitar problemas de 

desnivelamento, posto de combustive! interno e proprio da empresa, copo de becker 

para efetuar abastecimento fino de combustive!. Todos os dados coletados foram 

lan<;ados diariamente, por urn apontador de logistica, em uma planilha do Excel 

sendo analisados e comparados uns aos outros e em seguida alimentaram graficos 

de barras que demonstraram as medias de cada veiculo em rotas estradeiras e 

urbanas tanto para motoristas internos quanta para instrutores/ motoristas. Ver 

anexo 5 e 6. 
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2.1 OBJETIVO DOS TESTES: 

• Mensurar do consume real de cada marca em rotas urbanas e rodoviarias, 

avaliando tambem a diferen9<3 de desempenho entre motorista proprio e 

instrutor das montadoras. 

• ldentificar as oportunidades de melhoria na conduc;ao e operac;ao dos 

veiculos. 

FIGURA 1 - VEICULOS E TRECHOS UTILIZADOS PARA 0 TESTE 

-ill'_ o..· '-_-- r"' ~~-· 7_ .. " ;ll«_ - f'~f,\1_ : _ ft:gl 'W t "" ~Q'U 

['2:~ ~-~ ~~· ~~ ____ ·:-~~ 2·~:~"~~r._tteE-~o/..-f1:@~l:~fr:f<ittLo.9.:e~g§l~~~I~!~tq~"~ ~-~ ~ ~ ~ ~ ~ ___ -~ -J 
IVeiculos ~Urbano A- !RodoviarioA IUrbano B iRodoviano B fUrbano c· lRodoviario c ; 
F =~ •- ,_ ,..~ =~ ~ =w t' = '""""' -~•w =•. ~· -'ii'- - -= ~~ ~·~ """"' ,...,;. ~~ '"'= ~-~ : - ~•• •=<~ =- -• = ~;_ =• ~ &-~r= ·~ "~ ~ ~~ -1• ~ ~~~ - ~~ -= -~ ~ 

iQ ~)n)£! Q. .... =·· ·- i -~~~q§ :Q~.jT_ ·~--~2 Q ~Pl .~~ .L .1}~02-Q?.J =·= ~.1 .~Q? ]~ ·~=l-Q~ ~!2~~Q.Z J, ~~" 9..5 • .: . .0~ ·9}_ j 
~ D. Termino I 28D7 .07 ! 28.07.07 ! 24.07.07 ! 24.07.07 ! 10.08.07 ! 1 o.o8.07 § 
~---~---+-----~------~----~---~---~----~------~ 
!f.~~2=l~9L ~·~ -~ .}. ··~· 1Jl§~6Q =- !- -· ·=! ~!?.§P~ .. -~ ~. ~w..1~~1Q~ = lT~ .. ~~Q -· -L .. .2 ~§§_D_~. J ~~" ·= ... ~~§.~Q. -· -~~ 
L~,[l,_'!l=~.9 i§! ~= •~• ,L, =~ ~~~!~ n~~ L ~ .Jf!;_?~l=, '''M L = ~6n!,8- T~-~~= =~ ~~ -~~ =" ~L- ~~~.~~,?~~ =•i ~ ~ ?.~§.~~ =~ ~<i 
~~~£1~jp~ l~~l, !., z==·"l_,Q ,==e>~~=m=="!Q=•=,=L .. ~ .. =1,Q ·- ,.2= ~== l9"'===,,.~, ... Cd»> J~=· ,= ,!=,~==~1] =·' = ~11f 

FONTE: 0 AUTOR 

2.2 TECNICAS UTILIZADAS PARA SE MEDIR 0 CONSUMO DE COMBUSTiVEL: 

• Medidor eletr6nico de vazao 

Medic;ao de massa (pesa o tanque antes e depois com balanc;a de precisao ). 

• Medic;ao atraves da bomba de combustfvel interna existente na empresa. 



2.3 PADRONIZACOES IMPORT ANTES A SEREM SEGUIDAS (PARA TODOS OS 

MODELOS): 

• A mesma carga (PBT); 

A mesma rota com baixa varia<;ao de fluxo de transito; 

• 0 mesmo motorista; 

• 0 mesmo procedimento de abastecimento, por urn abastecedor fixo; 

• 0 piso de para dos vefculos deve ser plano; 

• Usar sempre na mesma bomba; 

• Utilizar posi98o fixa de parada dos vefculo. ( pontos 'de referencia ) 

• Rota representativa (Urbana I 40km* e Rodoviaria 1260 km ) 
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• Carga representativa - padrao para todo o teste ( PBT 18800 padrao I carga 

varia ) 

• Velocidade maxima padronizada ( tac6grafo)- 80 kmlh 160 kmlh 

• Mesmo motorista em todos os testes 

• Validac;ao dos valores do hodometro dos caminhoes atraves da aferi98o: 

Corre98o dos valores de Km dos caminhoes A e 8 em -3,9% e -2% 

respectivamente 

2.4 PERCURSO A SER REALIZADO: 

Foi gerado o percurso a ser seguido utilizando ferramenta especlfica de 

roteirizac;ao denominada Rodinet, levando em considera<;ao as distancias que 

deveriam ser relevantes, que deveriam ser feitas duas rotas diarias, o transito em 

horarios de picas, as velocidades de trajeto, o relevo do ambiente, pais estes 

poderiam influenciar nos resultados de uma ou outra montadora se nao fossem 

obedecidos a risca, conforme mapas abaixo e descri<;ao segundo anexo 4. 
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FIGURA 2- ROTA RODOVIARIA FIGURA 3- ROTA URBANA 

FONTE: ROTEIRIZADOR RODNET 

2.5 PROCESSO DE ABASTECIMENTO: 

• Ponto de referencia no tanque: borda inferior do bocal; 

• Bomba de gasolina utilizada no teste; 

• 0 tanque cheio - ate come9ar a derramar, conforme figura; 

• Tuba de ensaio usado para garantir o abastecimento ate entrar na 

iminencia de transbordar; Obs: Em virtude dos tanques de combustive! 

serem grandes eo volume gasto, principalmente em rotas urbanas, ser 

baixo, fez- se necessaria o usa do tuba e urn cuidado maior para se 

garantir o abastecimento do tanque. 



FIGURA 4- EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA 0 TESTE 

Tanque de 

FONTE: 0 AUTOR 

2.6 PLANILHAS DE PREENCHIMENTO DIARIO: 

Ver anexo 5. 

2.7 GRAFICOS DE ACOMPANHAMENTO E ANALISE DOS RESULTADOS DE 

CONSUMO DE COMBUSTiVEL: 
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Para todas as etapas dos testes foram geradas anota96es importantes, dados 

do trabalho, que foram lan9ados nas planilhas de controle diario do anexo 5, que 

compiladas e analisadas pelo controlador de frota geraram alguns graficos, anexos 6 

e 7, trazendo informa96es importantes para auxiliarem na defini98o do veiculo rna is 

econ6mico. 

2.8 DADOS REFERENTES A CONDUCAO DOS VEiCULOS POR ALGUNS 

MOTORIST AS DISTRIBUIDORES DA EMPRESA ANALISADA: 

Aproveitou-se a estada das montadoras na empresa em analise e foram 

selecionados, de forma aleat6ria alguns motoristas, que tiveram o acompanhamento 

em rota dos instrutores para verificar como estava sendo praticada a dire9ao 

econ6mica pelos mesmos eo resultado foi que na grande maioria dos casas varios 
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condutores tern muito a melhorar e os itens que mais pesaram na analise foram os 

seguintes: 

• Repique de acelerador: Procedimento realizado a cada troca de marcha, 

acelerando o veiculo sem necessidade - aumenta consumo. 

• Erro no engate de marchas: Desgaste premature em componentes do 

cambio, alto consumo de oleo-diesel para recuperar a velocidade desejada. 

• Descanso no pedal da embreagem: Desgaste premature dos componentes 

da embreagem. 

• Nao aproveitamento de rota: Alto consumo de oleo-diesel, tempo de 

entrega, etc. 

• Falta de conducao economica: Atitude que possibilita o diagnostico de 

eventuais dificuldades de forma preventiva, mudando procedimentos de 

condugao gerando economia. 

• Arrancar em segunda marcha: Procedimento que causa desgastes 

principalmente no conjunto de embreagem, cardam, cruzetas, etc. 

• Nao utilizacao de freio motor: Dispositive que bern utilizado economiza 

oleo-diesel e todos os dispositivos localizados abaixo do chassi, tais como: 

pneus, suspensao, molejos, freios, etc., alem de, permitir a condugao com 

muito mais seguranga. 

Em resumo: 

• 63% Nao conduzem de forma economica; 

• 38% Nao utilizam as marchas de forma correta; 

• 50% Utilizam repique no acelerador com dupla debreagem; 

• 13% Nao aproveitamento de rota; 

• 13% Descanso no pedal de embreagem; 

• 38% Ma utiliza~o do Freio-Motor 

• 13% Mesmo em condi«;oes adversas o motorista conduziu o vefculo de 

maneira excepcional; 



10 

3. DISTRIBUICAO 

A distribuic;Bo, que antigamente era tida como geradora de custos e 

demolidora de Iueras, tornou-se uma questao comercial, uma vez que seus custos 

determinam a rentabilidade de uma empresa. 

A distribuic;Bo nada mais e do que a utilizac;Bo correta dos recursos 

disponfveis para entrega e a operacionalizac;Bo racional do sistema de forma a 

auxiliar a rentabilidade da empresa, mediante ao perfeito equilibria entre o que o 

cliente deseja e o custo agregado ao produto para atendimento desta necessidade. 

A distribuic;Bo ffsica e o elo entre a fabrica e o departamento de vendas, tendo 

grande importancia no sucesso ou insucesso de ambas as fungoes, influindo 

diretamente na rentabilidade da empresa, pois trata-se do planejamento do 

abastecimento aos clientes, as filiais e aos depositos, visando assegurar urn maximo 

de vendas com urn investimento minima no estoque, devendo ser enfocada a 

quantidade minima a ser estacada, de modo que nao falte produto ao consumidor, 

como tambem nao haja excesso de produto em estoque ffsico. 

A abordagem sabre a distribuic;Bo, feita como objetivo de minimizar custos e 

gerar rentabilidade, deve ser feita de uma forma que o aumento de custo em 

determinado setor seja compensado pela reduc;Bo de custos de outro, como se fosse 

uma gangorra. Por exemplo: como forma de incentive as vendas, pode-se considerar 

urn aumento de custo no frete, de forma a agilizar o tempo de entrega, porem, a 

receita gerada pela venda, devera ser superior ao custo excedente do frete, pois urn 

dos princfpios comerciais a ser aplicado na distribuic;Bo e "Termos o produto certo, 

em Iugar certo, na quantidade correta, no tempo certo e no menor custo" (Dias: 

1993, p.97). 

3.1 METODOS DE DISTRIBUICAO 

Dependendo do mercado a que se destina, da capacidade produtiva e do tipo 

de produto a ser distribuldo, a empresa pode optar por urn dos metodos abaixo 

descritos: 

a) Distribui~ao pela propria organiza~ao de vendas - indicado para 

empresas em que ha produc;ao em massa para distribuic;Bo em ritmo 
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acelerado de bens de consumo ou quando se tratar de produtos 

especializados, os quais s6 poderao ser devidamente expostos par 

profissionais treinados e conhecedores de seu funcionamento; 

b) Distribui~ao por meios de organiza~ao de vendas de terceiros - indicado 

para empresas que possuem produtos conceituados pelo mercado e 

conhecidos pelos consumidores, desde que seu custo seja razoavel e o 

trabalho desenvolvido seja de boa qualidade, uma vez que para os 

consumidores, estes serao representantes de sua marca, logo, o servi<;o 

prestado devera ser o melhor possivel; 

c) Distribui~ao por intermedio de representantes comissionados (agentes) 

- indicado para produtos manufaturados, responsaveis pela venda de uma 

infinidade de produtos diferentes, sendo sua eficiencia relativamente 

proporcional a margem de Iuera oferecida pelo produto; 

d) Distribui~ao atraves de distribuidoras especializadas - indicado para 

produtos especialmente desenvolvidos para usa tecnico, produtos de 

transformayao destinados as industrias, equipamentos tecnicos, maquinarias, 

entre outros, devendo ser distribuidos por profissionais tecnicamente 

treinados, devendo a revenda ser efetuada para clientes especializados no 

ramo. 

3.1. 1 Caracteristicas 

Para que seja possivel fazer o planejamento de urn sistema de distribui<;ao, 

deverao ser consideradas as seguintes caracteristicas: 

a) Entrada -forma flsica de recepyao do material pelo deposito; 

b) Processo - pode ser de transformayao ou de beneficiamento, on de as 

entradas assumem forma fisica diferente; dentro do deposito considera-se 

que o processo sera a armazenagem, movimentayao e descarregamento; 

c) Saida- eo carregamento, troca de propriedade do produto, a transferemcia 

propriamente dita (expediyao); 

d) Controle - imprescindivel para o alcance dos objetivos do sistema, bern 

como para ajustes que se fayam necessaries no mesmo. 

Urn sistema de distribuiyao que incorpora o controle de feedback pode ser: 
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• Fechado- as informa9oes sao recebidas e analisadas pelo gerente 

da area que as usara para a tomada de decisoes inerentes a 

melhorias no processo; 

• Aberto - as informa¢es sao recebidas por todos os empregados do 

setor. E recomendado para tarefas rotineiras e nao para a tomada 

de decisoes; 

e) Restri~oes - limites de opera9ao do sistema dentro da politica de nfvel de 

atendimento e todos os equipamentos utilizados. Alem disso, deverao ser 

conhecidas e consideradas para efeito de planejamento, as seguintes 

limita96es impostas pelo produto, pelo mercado e pelas condi96es 

competitivas: 

a. Perfil do produto - atributos do produto que influenciam as 

necessidades de distribui~o; embalagens e caracteristicas ffsicas; 

metodos de manuseio; volume anual de vendas e rentabilidade. 

b. Perfil do mercado- tipos de clientes, quantidade e tipo de produtos 

comprados; previsoes do volume de vendas; necessidades especiais 

de atendimento; localiza~o e tamanho do mercado. 

c. Perfil competitivo - tempo de entrega dos concorrentes e 

uniformidade de servi9os dos mesmos. 

Atraves da analise das caracteristicas acima descritas, e possfvel delimitar o 

planejamento do sistema de distribui~o, dentre os existentes: 

a) Uma fabrica - um mercado: sistema muito simples, utilizado normalmente 

por pequenas empresas que atendem pequenas regioes, estando estas 

fabricas localizadas estrategicamente no centro de sua area de atua~o. Este 

tipo de empresa tern como prioridades, a redu~o de custos de transferencia 

dos produtos que fabrica e da materia-prima que utiliza e os beneffcios 

concedidos para sua instala~o (ainda que aumente a distancia), pais 

considera que a perda ocasionada pela distancia pode ser suprida pela 

economia feita quando da sua instaura~o; 

b) Uma fabrica - varios mercados: sistema de distribui~o que possui varias 

estrategias para empresas que desejem atender a mais de uma regiao. Neste 

caso, devera ser analisado se: 
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• Para deposito, reduzir o custo de transporte e determinar a quantidade 

e localizagao dos depositos para que seja posslvel minimizar as custos 

de distribuigao. 

• Os sistemas de distribuigao devem estar preparados para todas as 

mudangas decorrentes de decisoes governamentais, politicas e 

economicas, sendo que em dias atuais, ha ainda que se preocupar 

com aspectos externos decorrentes da globaliza<;ao, pais dependendo 

do segmento produtivo a ser escolhido, estes podem tamar dimensoes 

gigantescas. 

3.2 Canais de distribuigao 

Urn canal de distribui<;ao pode ser definido como uma disposigao de varias 

unidades organizacionais, tanto internas quanta externas ao fabricante, que 

executam fungoes de marketing dos produtos que envolvem compra, venda, 

transporte, armazenagem, classificagao e financeiro, alem de assumir o risco de 

mercado e fornecer informagoes de marketing. 

Devido a natureza geral dos mercados, a empresa encontra varios tipos de 

mercado dentro do mercado, au seja, varios tipos de clientes dentro de urn mesmo 

mercado, e para se obter a satisfagao destes clientes, e necessaria que se tenham 

diferentes estrategias de distribuigao, considerando as variac;oes nos perfis dos 

clientes, pais e 6bvio que uma entrega em menor tempo posslvel, demanda alto 

custo, porem alguns clientes nao abrirao mao do prazo de entrega, par isso, e 

necessaria que o sistema de distribuigao esteja preparado para atender urn 

determinado numero de clientes dentro de parametres previamente determinados. 

Os canais de distribuigao sao diretamente afetados pela variac;ao das 

necessidades dos clientes, par isso, deve ser definido qual o canal de distribuic;ao 

que melhor atende estas necessidades e objetivos da empresa. 

3.3 GRAU DE ATENDIMENTO 

Para se organizar urn sistema de planejamento de distribuic;ao, e necessaria 

que sejam determinados alguns parametres e criterios de execu<;ao dos mesmos, no 

que se referem a tempo, suas exigencias e seus objetivos. 
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0 que se considera, na maioria das vezes, nao e o tempo de entrega dos 

produtos aos clientes, e sim a capacidade de entrega-los no tempo solicitado pelo 

cliente_ Oeste modo, o grau de atendimento e um percentual do numero de produtos 

entregues que possam ser atendidos pelo estoque disponivel dentro de um perlodo 

de tempo: 

; G.A.= Numero de pedidos nao atendidos dentro de um perlodo de tempo 

\ ... .. ............. .. .................... ~.9!:D~_rC?. .. 9.~ . .P-~9.i_qg~ - .9~~.r~9-~99~ .. q.~rt~r.9. .. 9~- -~-~ .. P~r.fq_qg _ .9~ .. ~~-~PC?. ...... .. 

0 grau de atendimento esta tambem, diretamente ligado aos nlveis de 

estoque, tendo como principal fator: 

• Tempo de atendimento de urn pedido - intervale de tempo entre a 

emissao do pedido efetuado pelo cliente ate o recebimento dos produtos 

solicitados. A emissao dos pedidos e o tempo que leva desde a solicita~o 

do pedido pelo cliente ate chegar ao fornecedor, a preparac;ao do pedido e 
o tempo que o fornecedor leva para emitir o faturamento, separar os 

produtos e deixa-los em condic;oes de serem transportados e o transports 

eo tempo que leva a saida do deposito do fornecedor ate o recebimento 

pelo cliente dos produtos encomendados. 

Uniformidade do tempo de atendimento (U)- e dada pela relac;ao da variac;ao 

do tempo, obedecendo a seguinte formula: 

: u = Desvio padrao do tempo 

; .. .. .. "" ..... .................... ., ................................ ... !.§>.~P9. __ !]~-~~-i. <?. .. ~.~ .. ~~~-~9-~~~-~~<? ........ ..................... .. ., ............... . 

Atendimento ao Cliente- o objetivo de vendas e a satisfac;ao do cliente e a 

distribuic;ao ffsica, encarrega-se de assegurar que o produto certo esteja no Iugar 

certo e no tempo certo, levando-se em considera~o que o grau de atendimento 

deve ser analisado para verificar seu efeito sabre a demanda e a uniformizac;ao do 

grau de atendimento para verificar o efeito sabre o cliente no que diz respeito a 
satisfac;ao com a empresa e seus produtos. 
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3.4 CUSTOS DE DISTRIBUI<;AO 

Estudos comprovam que determinados segmentos do mercado possuem 

elevado custo de distribui~o, principalmente os que envolvem venda direta ao 

consumidor, pais estes apresentam os seguintes custos: 

• Manuten~o de grande grupo de vendedores como empregados, sendo 

que os empregados tern que receber, independents do volume de vendas; 

• lnumeras entregas, com tempo e Iugar certos; 

• Riscos de recebimento (credito, inadimplencia); 

• Necessidades de capital circulante disponivel; 

• Supervisao da organizac;ao de vendas. 

Atraves do metoda de vendas diretas ao consumidor, e possfvel fugir destes 

custos, algumas empresas ha muito inovaram na forma de distribuic;8o de seus 

produtos, utilizando-se de revendedoras sem qualquer vinculo empregaticio, que 

realizam as vendas atraves de catalogo ou de pequenas quantidades de produtos, e 

o resultado tern sido plenamente satisfat6rio, pais alcanc;ou o equilfbrio entre volume, 

custo e Iuera, tendo como implica~o a elabora~o de pianos de vendas e sistemas 

de controle e selec;Bo e treinamento de revendedoras e a montagem de uma 

pequena estrutura administrativa e operacional para realizar pagamentos, separac;ao 

e despacho de mercadorias. 

As vendas a varejistas, sem a utiliza~o de grandes redes atacadistas, 

ocorrem em maior frequencia do que as vendas diretas ao consumidor. Seu sucesso 

dependera dos metodos que serao aplicados as grandes organizac;oes de varejos; 

as cadeias de lojas sao utilizadas com vantagens de custo para o fabricante, pais as 

compras sao realizadas nos escrit6rios centros e os riscos de creditos sao baixos. 

Utilizar atacadistas e urn metoda frequente de distribuic;Bo. A venda a grupos 

de distribuidores que se encarregarao de suprir os varejistas permite ao fabricante 

reduzir seu grupo de vendedores e o tempo necessaria para supervisionar e 

administrar a organiza~o de vendas, o capital investido em estoque, em contas a 

receber e o risco de credito. 

Do ponto de vista te6rico, o metoda ideal de distribui~o seria aquele que 

proporcionasse maior Iuera lfquido ao fabricante, porem a sele~o efetiva das vias 

de distribuic;ao mais lucrativa e urn problema dificil de resolver. 
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3.5 TRANSPORTE 

0 Transporte representa o elemento mais importante do custo logfstico na 

maior parte das empresas, pais o frete costuma absorver dais tergos do gasto 

logfstico, nao somente para os artigos comerciais, como tambem para materias

primas e outras. 

0 transporte pode ser feito par serviyos de terceiros, ou pela propria frota. 

Nos servi9os contratados, a negociayao de fretes, a documentayao, a auditoria e 

consolidagao de fretes sao assuntos relevantes. No transporte proprio, o despacho, 

o balanceamento de carga e a roteirizagao sao outros assuntos que devem ser 

gerenciados. Quando sao utilizados transportadores contratados, as principais 

preocupagoes estao no usa eficiente deles em negociar os melhores fretes possfveis 

e na documentayao necessaria para iniciar o movimento de mercadorias, que serve 

para cobranga dos pagamentos e para estabelecer responsabilidade pelas 

mercadorias em transito. 0 transporte proprio interessa-se principalmente em 

programar o uso eficiente do equipamento, minimizar os custos da empresa, e em 

garantir o nfvel de serviyo desejado. Diferentes tipos de decisao sao tornados em 

cada caso. 

Os meios de transporte sao decididos com base na forma dos objetos a 

serem transportados e em suas caracterfsticas, nas quantidades, no Iugar de safda e 

no Iugar de chegada, na distancia a ser percorrida e no tempo necessaria. 

Sao classificados da seguinte forma: rodoviario, ferroviario, marftimo e aereo, 

o mais utilizado no Brasil eo rodoviario, porque reune as caracterfsticas de melhor 

custo beneficia, tempo de entrega par produto e o custo do combustive!, o 

rendimento do vefculo e a forma com que se dirige, influenciam direta e 

significativamente na margem de Iuera da empresa, par isso, focamos na gestae de 

frota e detalhamos as etapas para se ter informay5es relevantes e precisas de 

consume de combustive! de frota. 

3.5.1 Transporte rodoviario 

0 transporte de carga rodoviario no Brasil destaca-se devido ao seu 

faturamento atingir urn montante proximo a R$ 40 bilhoes e movimentar cerca de 
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66% do total de cargas do pais. Par outro lado, sao constantes as greves e 

impasses, quase sempre com urn motivo comum: o valor do frete. 

lsso ocorre em consequencia da grande importancia que esse setor representa, 

pasta que opera com mais de 350 mil transportadores autonomos, 12 mil empresas 

transportadoras e 50 mil transportadores de carga propria. 

Alem dos fatos acima especificados, constantemente surgem novas 

competidores no setor, o que acaba culminando no aumento da oferta de servi<;os 

de transports rodoviario, portanto, a concorrencia faz com que as pre<;os sejam 

reduzidos ao maximo passive!, para que possam sobreviver no mercado, chegando 

algumas vezes a valores inferiores ao seu pre<;o de custo. 

Para permitir essa compara<;ao entre o pre<;o e custo do transports rodoviario, 

serao especificados alguns aspectos conceituais que envolvem a defini<;ao de 

custos fixos e variaveis, alem de descrever uma metodologia de custeio. Em seguida 

serao discutidas algumas quest5es relacionadas ao subsldio cruzado de custos. 

Finalmente, serao exploradas as possiveis oportunidades que permitam uma 

redu<;§o de custos. 

3.5.2 Custos Fixos e Variaveis 

A classifica<;ao de custo fixo e variavel deve ser feita sempre em rela<;ao a 

algum parametro de compara<;ao. Em uma empresa industrial sao considerados 

itens de custos fixos aqueles que, independentemente do nivel de atividade, sempre 

incidirao; ja itens de custos variaveis aqueles que aumentam de acordo como nivel 

de produtividade, au seja, eles aumentam au diminuem proporcionalmente de 

acordo com a produtividade ( se a produ<;ao for maior, logicamente o custo variavel 

ira aumentar tambem e vice-versa). 

Mas do ponto de vista de urn transportador, normalmente essa classifica<;ao de 

custos e feita em rela<;ao a distancia percorrida, como se a unidade variavel fosse a 

quilometragem. Dessa forma, todos os custos que ocorrem de maneira 

independents ao deslocamento do caminhao sao considerados fixos e as custos que 

variam de acordo com a distancia percorrida sao considerados variaveis. 

Os custos fixos geralmente incidem em curta prazo, enquanto que as custos 

variaveis sao de Iongo prazo. Por exemplo, no Iongo prazo pode-se adquirir au 

vender determinados ativos, como tambem pode se contratar au demitir pessoal, 
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alterando, portanto a estrutura de custos fixos. Pode-se afirmar que no Iongo prazo 

todos os custos sao varilweis. 

Ja urn custo variavel pode tornar-se fixo a medida que urn determinado nlvel 

de servic;o e comprometido constantemente. Por exemplo, se uma empresa de 

6nibus comprometer-se a oferecer uma determinada frequencia de viagens 

necessariamente todos os custos variaveis (Ex: combustfvel) dessas viagens se 

tornam independentes do numero de passageiros, ou de qualquer outra variavel. 

Entao esses custos passam a ser considerados fixos. 

3.5.3 Etapas do Custeio 

0 processo de custeio pode ser dividido em 4 etapas: 

1. Defini<;ao dos itens de custos; 

2. Classificac;ao dos itens de custos em fixos e variaveis; 

3. Calculo do custo de cada item; 

4. Custeio das rotas de entrega/ coleta; 

3.5.4 Definic;ao dos !tens de Custos 

Os principais itens de custos do transporte rodoviario sao a depreciac;ao, a 

remunerac;ao do capital, o pessoal {aqui inclui-se a mao-de-obra, o seguro do 

vefculo, impastos, custos administrativos, combustlvel, pneus, manutenc;ao, etc). 

Caso a empresa tenha uma opera<;ao complementar ao transporte, como uma 

escolta, ou urn equipamento especifico no veiculo, como urn refrigerador, outros 

itens de custos devem ser adicionados no modele para garantir a eficacia do custeio. 

3.5.5 Classificac;ao dos ltens de Custos 

A classifica<;ao entre o fixo e variavel devera ser feita em rela<;ao a distancia 

percorrida. Essa forma, todos os custos que variam de acordo com a quilometragem 

serao considerados variaveis, enquanto que os demais serao considerados fixos. 

• ltens de custo fixo: deprecia<;ao; remunera<;ao do capital; pessoal (motorista); 

custos administrativos; seguro do veiculo; IPVAI seguro obrigat6rio. 

• ltens de custo variavel: pneus; combustive!; lubrificantes; lavagem; 

lubrifica9ao, manuten9ao e pedagio. 
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3.5.6 Calculo do Gusto de Gada Item 

Para obter o valor do custo das rotas de entrega ou de coleta, e 
imprescindfvel calcular os itens de custos unitarios de cada tipo de vefculo utilizado. 

Por exemplo, se a empresa trabalha com uma frota composta de carretas, 

caminhoes e trucks de capacidades distintas, e necessaria montar uma planilha, 

onde serao calculados os custos fixos e variaveis unitarios dos respectivos vefculos, 

enumerando os itens mencionados anteriormente. 

Como os custos fixos sao constantes mes a mes (salvo varia~oes de pre~o e 

ou salariais), estes sao calculados em rela~o ao mes (R$/mes). Ja os custos 

variaveis, por dependerem da distancia devem ser calculados em fun~ao da 

quilometragem (R$/Km). 

Quando se imobiliza o capital na compra de urn ativo, como urn caminhao, por 

exemplo, a empresa esta abrindo mao de investir esse capital em urn projeto ou no 

mercado financeiro, o que certamente traria rendimentos, portanto a remunera~ao, do 

capital nao e uma despesa, mas sim urn custo de oportunidade. 

Para se calcular este item de custo, basta multiplicar o valor de aquisi~o do 

vefculo pela taxa de oportunidade mensa! da empresa. A taxa de oportunidade 

representa o retorno do capital da empresa que normalmente varia entre 12% a 20% 

a.a. e deve ser convertida para valores mensais, ja que o objetivo e calcular esse 

custo mensa!. 

0 custo de pessoal deve considerar o custo com salario, horas extra, 

encargos e beneffcios. No caso da utiliza~o do caminhao em mais de urn turno 

deve-se levar em conta as despesas relativas aos demais motoristas. 0 IPVA/seguro 

obrigat6rio e o seguro do velculo sao despesas anuais, que devem ser divididas por 

12 ao serem consideradas. 

Os custos administrativos sao custos indiretos em rela~o ao vefculo e 

precisarao ser rateados. Deve-se dividir o custo administrativo mensa! pelo numero 

de vefculos, que para grande maioria das situa~oes e uma formula bastante justa. E 
importante tamar cuidado ao utilizar a informa~o desse item de custo para apoiar 

determinadas decisoes, pais o fato dele ser rateado por vefculo nao garante que 

este seja eliminado, ou mesmo reduzido, caso se diminua o tamanho da frota. 
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0 custo de combustive! e urn exemplo de urn item variavel. Para calcula-lo, 

basta dividir o prego do litro (R$11) do combustive! pelo rendimento do veiculo (km/1). 

Quanto menor o consumo menor sera o custo de combustive! por quilometro. 

0 custo dos pneus e calculado como se fosse uma depreciagao por 

quilometro em vez de tempo. Basta dividir o prego de urn jogo de pneus (pre9o 

unitario do pneu vezes o numero de pneus do veiculo) pela vida util em quilometros 

dos pneus. Para considerar a recapagem, deve-se somar ao pre9o de cada pneu o 

pre9o de suas respectivas recapagens, multiplicando o resultado pelo numero de 

pneus, para entao, dividi-lo pela vida util dos pneus considerando as recapagens. 

0 custo relative ao oleo e calculado de maneira similar ao dos pneus. Deve

se multiplicar o prego de urn litro do lubrificante pela capacidade do reservatorio e 

dividir o resultado pelo intervalo entre as trocas de oleo. 

3.5. 7 Custeio das Rotas de Entrega/Coleta 

Uma vez calculados os valores unitarios de todos os itens de custos, basta 

agrupa-los (R$/mes) e dividir o resultado pela utiliza98o (numero de horas 

trabalhada por mes) para se chegar ao custo fixo por hora (R$/hora). Os custos 

variaveis tambem devem ser agrupados (R$/ Km). Assim pode-se montara equa9ao 

de custo para uma rota: 

• 0 tempo a considerar e o tempo total da rota considerando as atividades de 

carga e descarga, com as suas respectivas filas, alem do tempo de viagem. A 

formula do custo da rota pode ser desmembrada para se custear as rotas 

segundo tres atividades basicas: carregamento, viagem e descarregamento. 

Os custos de carga e descarga independem da distancia percorrida, enquanto 

o custo de viagem e diretamente proporcional ao tamanho da rota, uma vez que 

quando aumenta-se a distancia percorrida, aumenta-se alem da quilometragem, o 

tempo de viagem. 

3.5.8 Fatores que lnfluenciam o Gusto eo Prego do Transports 

Entre o peso e a cubagem deve-se escolher aquele que limita a capacidade 

do velculo. Por exemplo, peso no caso de se transportar a9o, ou cubagem no caso 

do transports de pneus. Alem desses e da distancia que sao os fatores mais 

lembrados pode-se destacar: 



21 

• A facilidade de manuseio do produto - representa a facilidade de se carregar 

e se descarregar o veiculo. Uma maneira encontrada para agilizar a carga e a 

descarga e a paletizac;ao, que reduz de maneira significativa as tempos de 

carga e descarga. 

• A facilidade de acomodac;Bo- pec;as com formato muito irregulares au com 

grande extensao prejudicam a utilizayao do espayo do vefculo, dificultando a 

consolidac;Bo e a total utilizac;Bo do mesmo. 

• Risco da carga - produtos inflamaveis, t6xicos au mesmo visados para roubo 

sao fatores de risco que influenciam o valor do frete. 

• Sazonalidade - efeitos como a safra de graos, afetam de forma acentuada a 

procura par frete, fazendo com que OS prec;os de frete desta epoca sejam 

maiores que as da entressafra. 

• Transito- entregas em grandes centros urbanos com transito e com janelas 

de horario para carregamento e descarregamento, tambem influenciam o 

custo e respectivamente o prec;o do transporte. 

• Carga retorno - a nao existencia de frete retorno faz com que o transportador 

tenha que considerar o custo do retorno para compor o prec;o do frete. 

• Especificidade do veiculo de transporte - quanta mais especifico for o vefculo 

menor e a flexibilidade do transportador, assim caminhoes refrigerados ou 

caminhoes tanques acabam tendo urn prec;o de frete superior que urn vefculo 

de carga granel. 

3.5.9 Comparac;ao Entre as Custos Calculados e as Prec;os Praticados 

Quando se compara o custo com as prec;os praticados pelo mercado para as 

cargas fechadas, de grande volume e baixo valor agregado, percebe-se que o prec;o 

praticado e sistematicamente menor que o custo. E essa situac;Bo vern se arrastando 

par alguns anos. 

Assim, para viabilizar a operac;ao nesse mercado, com prec;os abaixo do custo, as 

transportadoras terceirizam o servic;o de motoristas autonomos. Esses, par sua vez 

trabalham cobrindo apenas as custos variaveis mais imediatos, sem se dar conta 

que urn dia terao que repor o veiculo e que ainda deveriam ser remunerados pelo 

seu investimento. 0 resultado disso e uma frota com idade media superior a 15 anos 

e muitas vezes trafegando sem condic;oes de usa. 
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No mercado onde se movimentam cargas de menor volume (fracionado ), 

maior valor agregado e entrega pulverizada, a situac;ao e urn pouco diferente. A 

relagao entre o pre<;o e o custo acontece de acordo com a capacidade de 

consolidagao de cargas do transportador e a escala da opera<;ao possibilita que 

sejam cobertos todos os custos e ainda seja gerada uma margem de lucro 

satisfat6ria. 

3.5.1 0 Subsfdios Cruzados ao se Cobrar a Conta dos Clientes 

No caso em que o prego do frete esta incluso no valor do bern, o custeio deve 

ser realizado para verificar se a margem gerada por cada cliente realmente sustenta 

os seus custos de entrega. Para contomar os casos de entregas nao rentaveis, as 

empresas fomecedoras costumam estabelecer totes minimos de entrega 

diferenciados por regiao e/ou alterar a frequencia de entrega de determinados 

clientes, assim como estabelecer dias da semana para entregas em determinadas 

regioes visando a consolidavao de carga. 

Ja no caso em que o fomecedor cobra o frete de seus clientes a parte do valor da 

mercadoria (pregos CIF), e fundamental que determinados clientes nao sejam 

beneficiados em detrimento de outros. Quando se comparam custos resultantes do 

custeio das rotas de entrega, com os pre<;os de frete praticados pelos fomecedores, 

destacam-se dois tipos de subsidios: 

1. Distancia da pra<;a de destino: ocorre quando nao sao considerados de 

maneira adequada os tempos e os respectivos custos de carga e descarga. 

Assim, os clientes pr6ximos ao fomecedor seriam beneficiados em detrimento 

dos clientes mais afastados. Essa distor<;ao ocorre porque os custos de carga 

s6 dependem dos tempos de carregamento e descarregamento. Dessa forma, 

nas rotas curtas a influencia desses custos e proporcionalmente maior que 

nas rotas longas. 

2. Volume da carga: neste caso nao sao diferenciados os pr9-9os por tonelada 

em fungao da capacidade do caminhao, assim como nao sao privilegiadas as 

cargas fechadas. No Iongo prazo, os clientes que sao prejudicados pelo 

subsidio acabam assumindo a responsabilidade do frete por perceberem que 

seria possivel realizar esse servi<;o a urn menor custo. Por outro lado, os 

clientes que recebem o subsidio tendem a continuar deixando a 
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responsabilidade par conta do fornecedor que acabara arcando com a 

diferenc;a entre o custo eo prec;o. 

3.5.11 Oportunidades de Redugao de Custos 

0 ponto de destaque para redugao do custo de frete deve ser o nfvel de 

utilizagao da frota, ou seja, radar o maximo possfvel com cada caminhao carregado 

para se ter urn menor numero de caminhoes sem prejudicar o nfvel de servigo. lsso 

reduz de forma significativa os custos fixos, que usualmente correspondem a cerca 

de 50% dos custos totais de urn vefculo. A seguir, sao listadas algumas agoes que 

visam aumentar a utilizagao da frota: 

a) melhorar o planejamento do transporte- saber com antecedencia o total 

de carga a ser embarcado para cada praga; 

b) programar os embarques e os desembarques - para reduzir o tempo de 

fila, que na maioria das vezes e maior que o proprio tempo de carga e 

descarga, em virtude da concentra~o de velculos em determinados horarios 

dodia; 

c) diminuir a variabilidade do volume embarcado- a expedigao concentrada 

no final do mes, ou em alguns dias da semana, gera filas para carga e 

descarga nos dias de pica e ociosidade nos dias de baixa; 

d) aumentar a utiliza~ao da frota - quando se passa de urn para dais tumos de 

trabalho se diminui os custos de transporte em cerca de 15%, enquanto que 

se passando para tres turnos a se reduz em ate 20%. 

3.6 TRANSPORTE INTERNACIONAL 

0 Transports internacional de cargas se classifica em seis modalidades 

inclulda a rodoviaria, citada anteriormente, e sua utilizac;ao esta condicionada a 

localizagao geografica das empresas e dependentemente da urgencia de entrega 

das mercadorias e pelas caracterfsticas dos produtos a serem transportados. 

Vejamos entao como se processam cada uma destas modalidades e os 

custos que incidiram sabre as mesmas: 
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3.6.1 Transporte lntermodal 

Refere-se a uma operac;:ao que envolve dais ou mais modos de transporte, 

onde cada transportador emite urn documento e responde individualmente pelo 

servic;:o que presta. 

3.6.2 Transporte Multimodal 

Este vincula o percurso da carga a urn unico documento de transporte, 

independente das combina96es de meios, como, par exemplo, ferroviario e maritima. 

0 Consignario, designado pelo Consignador (que representa o interessado no 

transporte da carga, entrega a mercadoria ao Operador de transporte Multimodal 

mediante contrato), recebe a mercadoria no ponto de desembarque final, encerrando 

a operayao Multimodal. Apresenta uma serie de vantagens em relac;:ao ao 

lntermodal: permite movimenta98o mais rapida da carga, garante maior prote98o a 
carga, diminui os custos de transporte, da mais competitividade internacional ao 

exportador e melhora a qualidade do servic;:o. 

Como vimos que existe somente urn responsavel pelo transporte, o 

pagamento do frete s6 se realiza uma vez. 0 valor deste frete pode variar de acordo 

com a distfmcia a ser percorrida, o tipo de mercadoria, tipo de embalagem e o valor 

da mercadoria a ser transportada e as formas de pagamento seguirao as mesmas 

regras do custo do frete. 

3.6.3 Transporte ferroviario 

Esse nao tern a agilidade do transporte rodoviario, mas apresenta algumas 

vantagens como menor custo de transporte, frete mais barato que o rodoviario, nao 

sofre problemas com congestionamentos, transporta grande quantidade de 

mercadoria de uma s6 vez. E apropriado para transporte de: minerios, derivados de 

petr61eo produtos siderurgicos. 0 frete no transporte ferroviario e composto da 

seguinte maneira: 

- Frete Basico: calculado sabre o peso e volume da mercadoria a ser transportada e 

distancia a ser percorrida; 

-Taxa administrativa: calculado sabre o valor da mercadoria; 
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- Taxa de expediente: usado para cobrir despesas como Conhecimento de 

Embarques dentre outras; 

Os fretes ferroviarios poderao ser das seguintes formas: pago na origem na 

ocasiao do embarque; ou pago no destino da mercadoria, sendo que, este frete nao 

e aceito para cargas deterioraveis ou plantas vivas; 

3.6.4 Transporte Maritima 

Representa quase a totalidade dos servi90s internacionais de movimentagao 

de carga. E o meio mais utilizado pelo seu baixo custo. 0 6rgao que regulamenta as 

operagoes de transporte no Brasil eo Ministerio dos Transportes por intermedio do 

Departamento da Marinha Mercante (O.M.M.). Com relagao ao tipo de carga que os 

navios transportam, temos: 

Carga geral: sao aquelas dispostas em sacos, caixotes, balsas e outras 

embalagens; 

Graneis liquidos: sao representados em 90% por petr61eo e seus derivados. 

Neo-bulk: transporte de carros, madeira e sucatas; 

Graneis s61idos: formada por grande quantidade de uma mesma mercadoria 

em que nao e necessaria preparos para o embarque; 

Cargas unitizadas: sao aquelas formadas por varias cargas com pesos e 

tamanhos diferentes; 

0 frete maritima compoe-se das seguintes caracterfsticas: 

Frete Basico: valor cobrado por peso ou volume da mercadoria; 

Taxa para volumes de grandes dimensoes; 

Adicional de Porto: e cobrado quando a mercadoria embarca ou 

desembarca em portos considerados fora de rota. 

Taxa para volumes pesados: aplicado sabre as mercadorias que 

ultrapassam ao peso maximo estabelecido pelas companhias de navegagao; 

Sobretaxa por congestionamentos: aplicado nos portos onde existe demora 

na atracagao dos navios. 

Frete nao especificado: aplicado em mercadorias cujo nao existe tarifas de 

fretes. 
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0 pagamento do frete maritima, como nas demais modalidades, pode ocorrer 

antes ou depois do transporte das mercadorias, de acordo com as caracterlsticas 

descritas abaixo: 

Prepaid freight: A mercadoria e paga no local de embarque, ou seja, no pals 

de origem e no ato da embarcac;Bo; 

Freight payable at destination: Quando a mercadoria e paga pelo 

importador na chegada ao porto de destino; 

Collect Freight: 0 pagamento da mercadoria pode ser realizado em qualquer 

parte do mundo, sendo que o armada sera avisado pelo seu agente sabre o 

recebimento do frete; 

3.6.5 Transports Aereo 

A liberac;Bo de carga para transportes aereos sera de responsabilidade do 

Departamento de Aviac;Bo Civil- D.A.C. As tarifas de frete para o transports aereo 

estao divididas da seguinte maneira: 

Tarifas Gerais de cargas: dividida em tarifas normais (aplicadas a produtos 

ate 45 Kg) e tarifas de quantidade (Aplicadas a produtos com peso a partir de 

45Kg); 

Tarifas Classificadas: Podem ser adicionadas ou reduzidas da tarifa geral 

em forma de percentual encima da tarifa normal; 

Tarifas Especificas: sao muito reduzidas e aplicadas a produtos e casas 

especificos. 

- Tarifa UDL: e uma tarifa especifica para cargas unitizadas. 

0 custo do frete aereo e calculado pelo peso bruto da carga, onde o volume 

tambem e considerado, se exceder limites previamente estabelecidos para um 

determinado peso. 

0 calculo e feito atraves da seguinte formula: 

Comprimento x largura x altura (em m3 
) = Kg/volume a ser cobra do 6000 

Comprimento x largura x altura (em m3
) x 166,66 =Kg/volume a ser cobrado 

0 pagamento do frete e feito da seguinte forma; 

Freight Prepaid: A mercadoria e paga no local de embarque, ou seja, no pals 

de origem e no ato da embarcac;Bo; 
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Freight collect: 0 pagamento do frete podera ocorrer em qualquer Iugar, em 

geral no destino; 

3. 7 TIPOS DE EMBALAGENS 

Para veneer a distancia entre produtores e consumidores, os produtos devem 

ser transportados e estocados em deposito. Para manter sua eficiencia, este 

processo de movimenta98o e armazenagem depende de manusear o produto 

diversas vezes ao Iongo do fluxo fisico. 0 manuseio tambem incrementa o risco de 

dana ou perda do produto. Apesar de manuseio e acondicionamento significarem 

apenas itens de custo para a maior parte das firmas, podem ser despesas que, no 

final das contas contribuem para diminuir o custo total da movimenta98o das 

mercadorias. 

Produto entregue com danos ou em volumes de dificil manuseio contribuem 

negativamente para a satisfa9ao do cliente e, portanto, para que ele volte a comprar. 

Manuseio de materiais e urn dos principais fatores geradores de custo no 

composto de atividades logisticas. A movimenta98o interna nao pode ser separada 

dos outros itens associados para a utiliza98o do espa90 fisico de armazenagem. 

Balancear o projeto de deposito operacional, de ordem pratica produz urn projeto 

final mais adequado. 

0 projeto de embalagens esta associado ao manuseio de produtos. E fator 

instrumental para a opera98o economica do sistema de movimenta9ao e 

armazenagem e que tern interface com atividades de marketing. Apesar de o projeto 

de embalagens atender muitos objetivos, o profissional de logistica tenta obter 

embalagens que minimizem o custo total do manuseio e maximizem a utiliza98o do 

espa9o fisico. 

0 tipo de embalagem a ser usada no transports de mercadorias deve 

obedecer algumas principais caracterlsticas que sao: proteger o produto durante sua 

movimenta98o, transports e armazenagem e fornecer seguran98 quanta a avarias 

sofridas pela mercadoria. 0 modo como sao etiquetadas e embaladas merecem 

especial aten98o, devido a dois motivos principais, o fato das autoridades 

governamentais exigirem uma permanents preocupa98o com a regulamenta9ao das 

embalagens, e o fato de o proprio consumidor ser exigente quanta a adequa98o, 

seguran98 e perfei98o das embalagens. 
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A escolha das embalagens deve obedecer tambem a alguns criterios tais 

como: 

a) fragilidade do produto; 

b) desempenho dos materiais de embalagem; 

c) meio de transporte a ser utilizado; 

d) condic;oes de estocagem, movimentayao e transporte. 

Aqui temos as tipos de embalagens e suas vantagens que oferecem: 

• Embalagens plasticas - inibidora de furtos, estabilidade da carga, resistencia a 

poeiras, ao ataque de diversos produtos quimicos e possuir 

impermeabilidade; 

• Caixas de Madeira - pode ter dimensoes variadas, ser suficientemente 

resistente para proteger seu conteudo e suportar a todos as tipos de esfon;os 

que sera submetida nos navios, caminhoes, avioes e vagoes ferroviarios; 

• Caixas de papelao - muito utilizada no transporte aereo par ter uma maior 

leveza, mas tambem as caixas de papelao devem ter possuir dimensoes 

adaptaveis para que seja aproveitado ao maximos o espac;o que irao ocupar, 

suficientemente resistente para que se possa funcionar como base de pilha e, 

se for o caso de se utiliza-las para transporte maritima, que sejam paletizadas 

e jamais transportadas soltas. 

• Conteineres - para urn born aproveitamento dos conteineres, e precise 

conhecer suas dimensoes e caracteristicas. Vejamos alguns tipos de 

conteineres: 

~ Tanque: utilizado para o transporte de liquidos; 

~ lsotermico: fechado com parades termicas isoladas; 

~ Termicos: aquecidos au refrigerados, podem ser utilizado para transporte de 

alimentos; 

~Para graneis secas: utilizado no transporte de cereais e produtos granulados. 
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GRAFICO 1 - VARIA<;AO DE CONSUMO URBANO 
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Graficos de consume de combustive!, separados par rota urbana, grafico 1 e logo 
abaixo rodoviaria, grafico 2, com as medias comparativas com carga (vefculo 
carregado) e vazio, dirigidos pelo motorista da empresa e pel a in strut or da 
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montadora, nas 6 primeiras barras, e media entre as motoristas desconsiderando a 
carga (media caminhao vazio e carregado juntos) e a media geral urbana au 
rodoviaria, nas 3 barras finais, com as fatores carga e instrutor misturados, 
comparando apenas o rendimento dos modelos utilizados, indicando que a media 
geral urbana e rodoviaria sao melhores para o velculo A, variando apenas a posi9ao 
de segundo Iugar entre Be C. 

GRAFICO 3- VARIAQAO DE CONSUMO CONSOLIDADO RODOVIARIO E URBANO 
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GRAFICO 4- MEDIAS POR VARIA VEL VAZJO E CARREGADO 
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Graficos de consumo de combustivel, unidos par rota urbana e rodoviaria, grafico 3 e 
logo em urn unico grafico urn condensado de informa96es onde se encontram as 
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medias separadas de cada variiwel sendo comparadas entre elas, por motorista 
interno ou instrutor, vazio ou cheio, urbana ou rodoviaria e a composic;Bo de todas 
em uma media geral no grafico 2. Os graficos nos permitem dizer que as medias 
parciais do veiculo A, sao mais baixas que dos demais veiculos somente nas 
condi~es em que o caminhao se encontra vazio na rota urbana, tanto com o 
motorista interno quanto com o instrutor. Porem, na media geral o veiculo A, 
analisando consumo de combustive! e o mais economico. 
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5. CONCLUSAO 

Com a analise dos dados levantados, dos graficos obtidos, de insumos 

te6ricos inseridos ao trabalho, pode-se constatar que apenas urn dos veiculos, 

quando analisando o quesito consume de combustive! e o mais econ6mico, no caso 

o vefculo A, que em relac;ao ao vefculo B (maior diferenc;a), consome 10% a menos 

em rota urbana, 13,3% em rota rodoviaria e na media geral se economizaria 12,6% 

usando o A em detrimento do B. 

Essas informac;oes somadas aos dados de valor atual de compra do veiculo, 

mais as de venda futura na hora da renovac;§o e os gastos de manutenc;ao com 

todos os modelos, formam uma base s61ida para auxiliar a diretoria de qualquer 

empresa a definir o melhor equipamento na hora da compra. Descobriu-se tambem 

com esse trabalho que existe urn potencial significative de reduc;ao de consumes a 

ser buscado com treinamento em direc;§o economica de alguns dos motoristas da 

distribuic;ao dessa empresa. 

De forma global, com uma analise macro te6rico do sistema, pode perceber o 

que significa a logistica para uma empresa, no que ela interfere e a forma como 

envolve todos os departamentos de uma empresa, bern como a importancia de se 

ter urn processo de distribuic;§o e transporte mais dinamico possivel. 

A administrac;§o das atividades logisticas em urn ambiente organizacional 

esta voltada aquelas atividades necessarias para deixar produtos e servic;os sempre 

ao alcance dos clientes, no momenta, local e forma desejados. 

A enfase deste estudo se deu na distribuic;§o e transporte com foco espedfico 

em gestae de frota, e ap6s esta aprofundada pesquisa te6rica somada a todos os 

testes praticos inseridos ao projeto, pode-se afirmar sem exageros que, uma 

empresa que deseja sobreviver e prosperar num cenario como o que vivemos 

atualmente, necessita reduzir cada vez mais seus custos de transporte e em 

consequencia disto, avaliar no detalhe cada processo, pois alguns estao hoje em 

patamares absurdos, pois sofremos o impacto direto, de impastos, do oriente media 

e o monop61io do petr61eo, sofremos com a variac;§o cambial do d61ar, responsavel 

pela regulamentac;§o dos precos dos produtos e das materias-primas. 

Como conclusao final, pode-se afirmar que e fundamental que as empresas 

se preocupem com a integracao de todos os conjuntos de soluc;6es de gestae, 

automatizadas ou nao, embasadas no conhecimento e na teoria, sem deixar de lado 
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o processo emplrico que e de suma importancia nas analises e resultados, ou seja, 

com este trabalho pudemos comprovar o valor agregado dos testes praticos que 

vern samar, vern agregar mais conhecimento e conteudo cientlfico formal, que 

outrora era inexistente, a esse processo complexo e tao importante, como a 

Loglstica de distribuigao e de transports. 
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ANEXO 1 - PROCEDIMENTO 

Procedimento diario para execu~ao do teste 
1. 0 veiculo deve amanhecer carregado - Remessa I Supervisor de distribuicao 
2. Calibrar os pneus pela manha com 115 lbs- Uder e tecnico de frota 
3. Abastecer o veiculo- Tecnico de frota 

Obs. Padronizar forma de abastecimento 
4. Pesar o velculo- Tecnico de frota 
5. Preencher a ficha de controle do veiculo- Tecnico de frota 

Preencher os dados: 
Data, Placa veiculo, Peso carga, Modelo do veiculo (A, 8, C), km saida, Hora saida, 
6. Sair na rota no perlodo da manha - Motorista e o auxiliar 
7. No retorno do veiculo, o mesmo deve estacionar no posto e solicitar a presen9a do Tecnico de 
frota. 
8. Anotar a hora de chegada na ficha de controle- Tecnico de frota 
9. Verificar o tac6grafo e anotar o valor da velocidade maxima na ficha de controle - Tecnico de 
frota 
10. Verificar a pressao dos pneus anotar o valor da pressao na ficha de controle- Tecnico de frota 
11. Verificar e anotar na ficha de controle a km chegada -Abastecer o veiculo e anotar a 
quantidade de litros na ficha de controle -Solicitar a assinatura do motorista na ficha de controle e 
preencher a ficha de controle do veiculo- Tecnico de frota 

Preencher os dados: 
Data, Placa veiculo, Peso carga, Modelo do veiculo (A, B, C), km saida, Hora saida, 

12. Sair na rota no periodo da tarde- lnstrutor como mesmo auxiliar, para que seja feito a mesma 
rota e com as mesmas paradas. 
13. Ao retomar, o mesmo deve estacionar no posto e solicitar a presenya do Tecnico de frota. 
14. Verificar o tac6grafo e anotar o valor da velocidade maxima na ficha de controle- Tecnico de 
frota 
15. Verificar a pressao dos pneus anotar o valor da pressao na ficha de controle- Tecnico de frota 
16. Verificar e anotar na ficha de controle a km chegada- Tecnico de frota 
17. Abastecer o velculo e anotar a quantidade de litros na ficha de controle- Tecnico de frota 
18. Solicitar a assinatura do instrutor na ficha de controle- Tecnico de frota 
19. Estacionar o veiculo no patio ate o dia seguinte para que os procedimentos sejam efetuados 
novamente- Tecnico de frota 
20. Consolidar os dados- Controler 
21. Reunir os instrutores sobre os procedimentos e a avaliayao que sera feita no periodo da 
manha com os motoristas - Coordenador 
22. Tirar fotos dos caminhoes para que fiquem registrados em anexo ao projeto - Coordenador e 
controler 

A tabela acima mostra quais etapas devem ser seguidas para efetivac;ao dos testes. 
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ANEXO 2- OBSERVAC0ES IMPORT ANTES PARA 0 TESTE 

Pontos relevantes a serem observados, deve- se manter para todos os testes: 
1. A mesma carga (PBD: 
2. A mesma rota com baixa varia~o de fluxo de transito; 
3. 0 mesmo motorista; 
4. 0 mesmo procedimento de abastecimento; 
5. Usar a mesma bomba; 
6. Posicao fixa de parada dos veiculo. ( pontos de referencia ); 
7. Ponto de referencia no tanque: borda inferior do boca!; 
8. Ap6s a travada da automatica da bomba, o tanque deve terminar de ser enchido de forma 

manual - ate estar na eminencia de derramar; 
9. A rota deve ser representativa {Urbana /40km* e Rodoviaria /260 km); 
10. A carga deve ser representativa- padrao para todos os teste ( PBT 18800 padrao I a 

carga varia!); 
11. Velocidade maxima padronizada ( tac6grafo ) - 80 kmlh /60 km/h; 
12. Mesmo motorista em todos os testes; 
13. Validac;ao dos vatores do hodometro dos caminhoes atraves da aferic;ao: Correc;ao dos 

vatores de Km dos caminhoes deBe C ficaram em -3,9% e -2% respectivamente 

ANEXO 3- RECURSOS UTILIZADOS NA EXECUCAO DOS TESTES: 

Abastecedor 

Auxiliar de motorista 

Borracheiro 

Caminhoes 1718 

Controler 

Coordenador de F rota 

Especialista da Cummins 

lnstrutores das montadoras 

Medidor de controle de volume de 

combustive I 

Micro computador 

Motorista 

Supervisor de distribuigao 

Tecnico de frota 
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ANEXO 4- PERCURSOS UTILIZADOS NA EXECUCAO DOS TESTES: 

Definic;;ao da rota - Urbana Definigao da rota - Estrada: 

• 17 clientes; • 05 cl ientes; 

0 Tempo Parada de 3minutos p/ P\l; 0 Tempo Parada de 3minutos p/ PV; 

• Tempo Total Rota: 03:02:32: • Tempo Total Rota: 05:03:18; 

• Tempo de Percurso: 01 :37:32; • Tempo de Percurso: 04:38:18; 

• Tempo de Atendimento: 00:51 :00; • Tempo de Atendimento: 00:15:00; 

• Distancia 36,10 km • Distancia 258,01 km. 

ANEXO 5- PLANILHAS DE CONTROLE DIARIO DE ROTA POR MODELO: 

FICHA DE COHTROLE DE CONSUMO DE 
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Planilhas a serem preenchidas diariamente, pelo motorista e o abastecedor do 
veiculo antes de sair para o rota, com informac;oes importantes de carga, pressao 
dos pneus e logo ao retornar de sua rota com novas informac;oes referentes a 
velocidade, tempo de percurso, kilometragem percorrida e volume de fluido 
abastecido. Sendo preenchida duas vezes ao dia em virtude de serem duas rotas 
uma pela manha e outra pela tarde. 



ANEXO 7 - CRONOGRAMA INICIAL SUGERIDO DE SAiDA DOS CAMINHOES: 

-· ·-·-·····--·----- ······-·rnR.6.A··-·· ·------:-·-- ·-- ··-·· MANHA _________ (-·----·-- TARDE·--····--· vEiciii..'(J' 
2919!2007 . . C"H EIA-/uR-BANA-... ··; iV1or6RisfA) )\ux·~ T(r\i.sfRuriSR. 'i ·Aux.··t-.-.- ii.-.... -. 

~ :: ~ ~9.~~99.t -. ~.I~: ~:¢H~)A Z :.~R~A~~::::} ~t0".9.t.qR.)$r~: z ~Q>.< J: !~§tR.:~t9.R ~ {A~~: : :-:::: : A :-:~:: 
1110!2007 : VAZIAI URBANA ; MOTORISTAI AUX. ! INSTRUTOR I AUX. A 

.. ·211 o/2cio7-.. -.! .... fHEiA-lESTRADA··· ·· ·; MotoF:ifsrA'i.A.ux~ - f .fNSTRuf6R "i -Aux. .A.-------. 
··· '311 oi2oo7 · ···1· ·· ·· ·cHEi.A.-i E:·s'fR"i~oA MorCiRisrA iADx~ · r ·ft\isrRuroR 1 Aux. · .. -·· .A.-.... ···-· 
-... 411 oi2ooi-· T- · .. v Ai(A.TEstR.ii.oA : Mt)toRistA. i :Au:>c Y ii\JstR"Lit"OR-i A:u>( :-- ··--· A. -··- .. -
" , ... - ,. ~ -~ ~ ......... ~ ...... - ~ . ~-- .... ,. "' - ... ~ ~- . --- ,, -- - - .. .. - ....... - .,. . ,. . .. -... , ..... ~ - ...... - .... --- ~ ~ .. --- ... ----.... -~ .. '" - ~ : .... , - ... .. - ' - ... - .. -.. .. -. " ~ ---.. - - ~ - : - .... -- .. . -... -- .... - . 

-·~•••- • .. _. __ ,, .,,, ..... ,, ,,,,,._,,v ~- ··~ ..-~ •· · ~·~" 

B 
B 
B 

_ .1.1 ,(_1_ ~~-QP!. . ___ . _ f __ Jj~ ~~/ YB~ .. 6~~- ____ :_ f.y!QJQ.8.~~I ~ l _.~~X. INSTRUTOR I .. 6Y0: _;_ .. __ . _. ~-- __ . _ .. 
12110!2007 CHElA I URBANA ~ MOTORIST A I AUX. : INSTRUTOR I AUX. ~ C 

... 1":3/i di2oo7·· ... , . vAiiA./ URBANA ... -·--:·MafoRisfA'l AiJi. r·I-NSTRLir6Fi"i ·Aui ·:·· ........ c· .. ....... . 
~: ~i ~?f9f?q~?~: ~ ~ :: gB:~IA? : ~~IRA!?~--.·:-M·af9B) §t~: ! :AQ~.: T~~§tB:9.fqR: l AQi{: ~- ... _:. :¢. ~::.:: 

15110!2007 CHElA I ESTRADA MOTORIST A I AUX. l iNSTRUTOR I AUX. : C 
.. - .. - - ~ . , - h •.• ·' .. ~ - - . ... .. - • ~ .. - - .. ~ .. . ... .. ..... - - u - • •• - . . ....... - ~ ~ .. - - . .... ... - - - .... - - " ....... - - . . .. - ... .. " 

16/1012007 VAZIA/ ESTRADA MOTORISTAI AUX. : INSTRUTOR I AUX. C 
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