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RESUMO 
 

O objetivo geral deste estudo foi analisar a percepção dos gestores de empresas de 
transporte rodoviário de cargas sobre os benefícios dos sistemas de rastreamento 
de veículos com satélite para minimização de custos logísticos. Para a realização 
deste estudo adotou-se uma pesquisa  aplicada, caracterizando-se como um estudo 
exploratório de abordagem quali-quantitativa, que envolveu três empresas que 
atuam no ramo de transporte rodoviário de carga.Os dados foram coletados por 
meio de questionário e a partir da análise dos dados foi possível   verificar que com a 
utilização de rastreadores de veículos é possível controlar os custos operacionais no 
transporte de cargas. Além disto, este estudo comprovou que o uso do GPS ( Global 
Positioning System) gera impactos positivos na gestão de recursos humanos,pois, 
há treinamento para melhorar o desempenho nas atividades. Há também impactos 
na gestão financeira com otimização de roteiros e redução de manutenção de 
veículos e controle de horas extras de motoristas. Com os dados evidenciados nesta 
pesquisa é possível conscientizar os gestores sobre os benefícios da Tecnologia da 
Informação (TI) da Supply Chain Management (SCM) no modal de transporte 
rodoviário. O presente estudo conclui que a implantação de um sistema de 
rastreamento de veículos, contribui para minimizar os custos envolvidos no 
gerenciamento da frota de veículos, sendo ele sistema próprio ou terceirizado. 

 
 

Palavras-chaves: Logística. Rastreador de Veículos. Custos. GPS. Trasnporte 
Rodoviário.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

 
The general objective of this study was to analyze the perception of the managers of 
companies operating in the field of road transport on the benefits to minimize costs 
through the use of vehicle tracking systems with satellite. In order to carry out this 
study, an applied research was adopted, characterizing itself as an exploratory study 
of a qualitative-quantitative approach, involving three companies that work in the field 
of road freight transport. The data were collected through a questionnaire and from 
From the data analysis it was possible to verify that with the use of vehicle trackers it 
is possible to control the operational costs in the transportation of loads. In addition, 
this study showed that the use of GPS (Global Positioning System) generates 
positive impacts on the management of human resources, since there is training to 
improve performance in activities. There are also impacts in the financial 
management with route optimization and reduction of vehicle maintenance and 
control of overtime of drivers. With the data evidenced in this research it is possible to 
make managers aware of the benefits of Information Technology (IT) of Supply Chain 
Management (SCM) in the mode of road transportation. The present study concludes 
that the implementation of a system of vehicle tracking contributes To minimize the 
costs involved in the management of the fleet of vehicles, being it own system or 
outsourced. 
 
 
Keywords: Logistics. Vehicle Tracker. Costs. GPS. Road Transport. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 
 

 

O tema que este estudo propõe explanar é a percepção dos gestores de 

empresas que com transporte rodoviário de cargas, sobre os benefícios do uso de 

sistemas de rastreamento de veículos com satélite, o Global Position System (GPS), 

para minimização de custos logísticos.  

A discussão deste tema se faz no campo de estudos do Programa de 

Mestrado Profissional em Desenvolvimento de Tecnologia, tendo em vista que o 

avanço tecnológico possibilitou o desenvolvimento de redes de rastreamento 

contribuindo para soluções de problemas e otimização do transporte, trazendo 

informações de rotas, furtos, dentre outros, em tempo real. 

GPS é a abreviatura de Global Positioning System, ou seja, Sistema de 

Posicionamento Global, que é o método mais preciso de navegação do mundo, foi 

concebido para melhorar a precisão de navegação para as forças militares norte-

americanas durante o início dos anos 1970 (BET, 2013). O GPS ganhou preferência 

na maioria mercados internacionais e tem sido amplamente utilizado no transporte 

de cargas. 

O transporte de cargas é considerado a mais importante atividade logística, 

tanto em nível local, regional quanto internacional. O transporte por modal rodoviário 

é responsável por 65% de todas as cargas movimentadas no Brasil, sendo esta 

considerada a atividade logística que mais provoca custos. Conforme dados do 

Instituto de Logística e Supply Chain (ILOS), no Brasil, no ano de 2013 foram gastos 

R$ 507 bilhões de reais com logística.  Este montante aproximadamente 8,5% na 

receita líquida das empresas (ILOS, 2014). 

O transporte rodoviário é responsável pela logística de distribuição de 

cargas, por meio das rodovias, por todo território nacional. No passado a logística e 



 

o gerenciamento da cadeia de suprimentos eram devotadas para o transporte e 

armazenagem de produtos, e o controle da movimentação de cargas não permitiam 

o fluxo de mercadorias de forma eficaz (BIEGELMEYER, 2012). O modal rodoviário 

é o principal meio de transporte que se utiliza, representando 60% do transporte de 

cargas realizadas no país. A relevância no uso deste modal se justifica pelo fato do 

governo realizar investimentos menores nos demais modais de transporte: 

ferroviário, fluvial e marítimo (PRADO et al, 2008). 

No entanto, nas últimas décadas, no contexto da economia globalizada, com 

a queda de barreiras comerciais, bem como com o acelerado desenvolvimento 

tecnológico, o fluxo de mercadorias aumentou significativamente e induziu ao 

aprimoramento do setor logístico e o acirramento da concorrência entre as 

companhias.  

Vários fatores contribuíram para a ampliação da competitividade neste setor, 

estacando-se: surgimento de novos modais de transporte, pedágios, o aumento de 

roubos de cargas, precariedade das rodovias, reajustes nos preços do óleo diesel e 

o encarecimento dos custos operacionais (SCANDOLARA, 2010). Diante deste 

cenário, um dos grandes desafios para este setor é gerar mais competitividade é 

criar uma estratégia que possibilite reduzir custos e promover a vantagem 

competitiva (KUSSANO; BATALHA, 2012). 

Desse modo, é bem aceito que as questões logísticas, que envolvem análise 

e composição de custo e tempo para movimentar cargas tem sido fator relevante na 

estratégia competitiva das empresas, que buscam maximização de lucros e redução 

de custos (GONÇALVES; MARINS, 2006).  

Os avanços na logística foram desencadeados pelos impactos positivos 

gerados pela Tecnologia da Informação (TI) aplicada a este ramo de atividade, pois, 

o fluxo rápido e eficiente de são decisivas no desempenho e na eficácia dos 

sistemas logísticos. Desta forma ela ganhou espaço neste ambiente do mercado, 

uma vez que possibilita a redução de custos e viabilizam soluções integradas para a 

gestão da cadeia logística (SOUZA et al, 2006). 



 

Este novo panorama de complexidade de sistemas produtivos abre a 

possibilidade para aplicação de ferramentas de inovação tecnológica, fazendo surgir 

o GPS, por meio do qual se pode realizar o controle do processo de movimentação 

de mercadoria, acompanhando em tempo real todas as atividades que são 

realizadas (VIZENZZOTTO; VERNINI, 2010). 

O GPS está associado à redução de custos, pois, permite melhor 

administração da frota diminuindo gastos com ligações telefônicas, elimina 

manobras e uso desnecessário do veículo, ao traçar rota para ser percorrida evita-se 

gasto de tempo, facilidade de encontrar veículo após roubo. Todos estes benefícios, 

dentre outros, influenciam na percepção do cliente sobre a empresa, pois, contribui 

de maneira significativa, para que as necessidades do cliente sejam atendidas com 

eficácia, qualidade e agilidade independente da localização. 

No transporte rodoviário de cargas, a roteirização reduz custos, uma vez que 

rotas que são desorganizadas geram possíveis custos elevados, uma vez que 

excedem a quilometragem de um percurso ordenado e gerando horas extras ao 

motorista, bem como aumento no consumo de combustível. Assim, compreende-se 

que rota otimizada reduz custos com quilometragem e com mão - de - obra 

(MISTRETTA, DELMANTO JUNIOR, 2012). 

A tipologia e abrangência da utilização do GPS agregam valor ao serviço e 

produto e faz com se possa criar uma aliança estratégica entre empresas, por meio 

da terceirização de atividades (KORB; BIANCH, 2012).   

Essa nova visão do uso da TI, com aplicação do GPS na atividade logística, 

tem se apresentado como fator diferencial de competição, pois, condiciona de modo 

positivo o relacionamento com clientes e fornecedores.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA 
 

O presente estudo se justifica por possibilitar analisar os benefícios da 

gestão logística integrada ao uso de rastreadores de veículos no transporte de 

cargas, se prestando à análise dos fatores que influenciam a capacidade distribuição 



 

de produtos de uma empresa e como o uso de rastreadores de veículos proporciona 

redução do custo, gerando aumento da produtividade e mais eficiência no controle 

da operação de sistemas de transporte de cargas. 

O projeto pode ser justificado pela possibilidade de demonstrar a importância 

do uso do GPS para a competitividade das empresas que atuam com transporte 

rodoviário de cargas com relação à minimização de custos, tendo em vista que esta 

ferramenta tecnológica vem se desenvolvendo rapidamente no contexto mundial e 

local. 

Neste sentido, o presente estudo se justifica abordar o uso de rastreadores 

de veículos como ferramenta que influencia na redução de custos, sendo um 

contributo para identificar como os gestores de logística de empresas de transporte 

rodoviário de cargas percebem a importância do uso desta tecnologia como 

estratégia para ganhar vantagem competitiva no mercado em que atuam. 

Justifica-se o estudo deste tema, que calhou com a especialização 

profissional do pesquisador, despertando o mesmo para buscar o aprofundamento 

dos conhecimentos sobre a necessidade percebida no mercado em que atua. 

 

1.3 OBJETIVO GERAL 
 

 Analisar a percepção dos gestores de empresas de transporte 

rodoviário de cargas sobre os benefícios do sistemas de rastreamento de 

veículos com satélite para minimização de custos logísticos. 
 
 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Demonstrar quais os benefícios da tecnologia na gestão da logística 

para minimização de custos no transporte rodoviário. 

 Verificar os impactos gerados nos custos com a utilização de 

rastreamento e monitoramento no gerenciamento da frota de caminhões. 



 

 Demonstrar que a empresa reduz os custos na gestão logística com o 

uso do de rastreador de veículos. 
 

1.5 PROBLEMA 
 

A gestão eficiente da logística é fator que influencia na competitividade, uma 

vez que gera o aumento de vendas e redução dos custos . Sob essa nova ótica, é 

necessário que as empresas que realizam transporte rodoviário de cargas 

implementem suas estratégias com o uso de tecnologias que permitem maior 

flexibilidade na resolução de problemas e otimização do transporte, trazendo 

informações de rotas, furtos, dentre outros, em tempo real, resultando na 

minimização dos custos logísticos (GUARNIERI et al, 2010).  

Com a finalidade de responder aos objetivos propostos no estudo, busca-se 

investigar o tema a partir da seguinte pergunta: 

 

 A utilização de um sistema integrado entre logística e o Global 

Position System (GPS), oferece benefício de minimização de custos para 

empresas de transporte rodoviário de cargas? 

 

1.6 DESCRIÇÃO DOS CAPÍTULOS 
 

Além desta introdução, a presente dissertação está organizada nos 

seguintes capítulos: 

Capítulo 1 discorre sobre logística e seus aspectos conceituais e históricos.  

No tópico 1.1 discute-se a logística como ferramenta de gestão da cadeia de 

suprimentos. 

O Capítulo 2 aborda conceitos de custos fixos, custos semifixos, custos 

variáveis, custos semivariáveis, custos diretos, custos indiretos e trata da 

minimização de custos logísticos. 

No Capítulo 3 são apresnetadas as definições e caracterização dos modais 

de transporte com ênfase no modal de transporte rodoviário. 



 

O Capítulo4 discorrer sobre rastreadores de veículos, especificando sua 

origem e seus benefícios.  

No Capítulo 5 apresenta-se a relação entre o uso de rastreadores e 

minimização de custos logísticos, apresentando relatos de estudos científicos sobre 

o tema.  

No Capítulo 6 apresenta a metodologia utilizada para o desenvolvimento 

deste estudo. 

No Capítulo 7 este estudo aborda o estudo aplicado realizado em 3 

empresas sobre o uso de rastreamento de veículos. Neste capítulo são 

apresentadas a coleta e análise dos dados.  

No Capítulo 8 apresentam-se as propostas e sugestões para as empresas. 

 No capítulo 9 são apresentadas as conclusões e as contribuições e 

pesquisas futuras. 

No final constam as referências que forneceram a base teórica utilizada 

neste estudo. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 

2.1 LOGÍSTICA: ASPECTOS CONCEITUAIS E HISTÓRICOS 
 

A importância da logística dentro da economia é reconhecida no mundo 

todo. Num país com dimensões continentais como o Brasil, ela ganha grande 

relevância, sendo considerado um dos pilares do sucesso das empresas.  

Logística se refere geralmente à organização detalhada e implementação de 

uma operação complexa. Em um sentido geral de negócios, a logística é a gestão do 

fluxo das coisas entre o ponto de origem e o ponto de consumo, com a finalidade de 

atender às exigências dos clientes ou empresas (SREENIVAS; SRINIVAS, 2008).  

A visão predominante é que o termo logística vem do francês logistique, 

(loger que significa alojar) que foi usado pela primeira vez pelo Barão de Jomini no 

final do século XIX (SILVA JÚNIOR, 2009). Conforme Ferreira e Alves (2005) “a 

palavra logística é de origem francesa – do verbo loger, que significa "alojar", 

estando associada ao suprimento, deslocamento e acantonamento de tropas, tendo, 

portanto, sua origem ligada às operações militares”. 

O Dicionário Oxford de Inglês define logística como "o ramo da ciência 

militar relativa à aquisição, manutenção e transporte de materiais, pessoal e 

instalações". No entanto, o New Oxford American Dictionary define logística como "a 

coordenação detalhada de uma operação complexa que envolve muitas pessoas, 

instalações, ou suprimentos (FRETTA, 2006). 

De acordo com Bonelli (2012) a logística apareceu em sociedade da 

antiguidade quando o homem sentiu necessidade de levar para outro local o que 

havia produzido em excesso. Isto gerou a necessidade de realizar o transporte 

destes materiais.  

De acordo com Jacinto (2009, p.4) “o conceito de logística existe há muito 

tempo, sendo utilizado primeiramente pelo exército americano. Foi desenvolvido 

pelos militares, para designar estratégias de abastecimento de seus exércitos nos 

“fronts” de guerra e para que nada lhes faltasse”. 

 



 

Leite et al (2015, p.4) relatam que: 

 
A difusão da palavra logística se deu durante a Segunda Guerra Mundial, 
onde as ações militares demandavam uma melhor provisão e administração 
dos materiais bélicos, dos suprimentoss pessoais, das instalações 
temporárias, inclusive para a garantia da obtenção de prestação de serviços 
de apoio. Dessa forma, os exércitos que administravam sistematicamente 
estas ações, garantiam vantagem competitiva em relação aos seus 
oponentes, e como consequência, conquistavam novos territórios. 

 
Neste contexto, o aperfeiçoamento e aplicação das tecnologias eram 

determinantes tanto para a derrota ou para a vitória. Assim sendo, a capacidade 

logística para oferecer suprimentos aos exércitos era o foco principal destas 

estratégias. Contudo, estes conceitos somente foram incorporados pelas empresas 

recentemente (SILVA JÚNIOR, 2009).   

Ainda do ponto-de-vista histórico os princípios da logística têm origem nas 

atividades militares, incorporadas às estratégias de guerra. Estas estratégias 

estavam voltadas para a administração de suprimentos e de materiais que eram 

primordiais para a efetivação das operações. A falta de qualquer material era 

prejudicial às estratégias de guerra, por isso deveriam ser muito bem planejadas as 

ações nesta área (PEREIRA, 2012). Segundo Haga e Sacomano (1999, p.4): 
 
O termo logística era aplicado conceitualmente ignorando as atividades do 
processo de produção, ao mesmo tempo em que os processos que 
envolviam os suprimentos e os materiais eram tratados de forma 
fragmentada e isolada. De onde surgiram vários outros termos ainda 
usualmente utilizados como: gestão de materiais, gestão de compras, 
gestão de distribuição física, cadeia de suprimentos, rede de suprimentos, 
etc. 

 
Em ciência militar, a logística está preocupada com a manutenção de linhas 

de suprimento do exército, enquanto interrompendo as do inimigo, uma vez que uma 

força armada sem recursos e transporte é indefesa. Neste contexto, o 

aperfeiçoamento e aplicação das tecnologias eram determinantes tanto para a 

derrota ou para a vitória (MACHLINE, 2011). 

 A logística militar já era praticada no mundo antigo e, como a área militar 

moderna tem uma necessidade significativa de soluções logísticas, implementações 

avançadas têm sido desenvolvidas. Na logística militar, os oficiais de logística 

gerenciam como e quando mover recursos para os lugares que eles são necessários 

(MACHLINE, 2011). 



 

Bonelli (2012, p.28) afirma que: 
 
Os Estados Unidos foram um dos pioneiros a utilizar o conceito de logística 
em suas forças armadas. Logo, deixou de ser tratada apenas no círculo 
militar e invadiram as corporações e o mundo dos negócios, transformando-
se no mais importante conjunto de ferramentas, operação, planejamento e 
estratégias das empresas dos mais diversos segmentos da indústria, 
comércio e 28 serviços. Isso levou executivos, técnicos e consultores a 
buscar soluções para melhoria da competitividade empresarial através dos 
processos logísticos 

 

Contudo, estes conceitos somente foram incorporados pelas empresas 

recentemente. Foi em 1960, quando o especialista de gestão estratégica, Peter F. 

Drucker disse que a logística era uma área inexplorada para a Ciência Econômica. 

No entanto, o chamado de Drucker ainda está em vigor, porque existe uma 

preocupação generalizada na história econômica, tecnológica e empresarial pelo 

aprimoramento da logística como fator de desenvolvimento das nações (GUAJARDO 

SOTO, 2015). 

Conforme Ziviani et al (2014) as empresas passaram gradualmente de uma 

gestão fragmentada de processos individuais para uma gestão com visão sistêmica, 

e a partir disto a distribuição física e a administração de materiais passaram a ser 

encaradas de uma forma diferenciada. Contudo, a utilização da logística como 

estratégia sincronização entre todos os seus departamentos ainda é recente no 

mundo dos negócios. 

 Assim sendo, a atividade logística ganhou novos contornos dentro da 

economia globalizada, pois, com o intenso processo de globalização que ocorreu 

nas últimas décadas foram sendo eliminadas as barreiras de proteção das 

economias. Esta nova realidade expôs as empresas a um ambiente de extrema 

competitividade (ARVIS et al, 2007). No mundo dos negócios adota-se a concepção 

de logística empresarial que diz respeito a ter o item certo na quantidade certa, no 

momento certo, no lugar certo, pelo preço certo na condição certa para o cliente 

certo (ARVIS et al, 2007).  

 

 

 



 

De acordo com Vieira (2008 p.1-2): 
 

A evolução da logística no âmbito empresarial ocorreu após a Segunda 
Guerra Mundial Foi se percebendo que as características da logística 
desenvolvidas para fins militares apresentavam muita afinidade com as 
atividades industriais sendo, portanto, aplicada com sucesso e ganhando 
importância.  

 

O termo “logística” se relaciona com atividades que envolvem a distribuição 

física, suprimentos ou administração de transporte e de materiais. Portanto, logística 

pode ser compreendida como sendo a relação de quatro elementos: aquisição, 

circulação, armazenamento e entrega de serviços e produtos. O planejamento 

logístico se faz necessário para integrar estes elementos (BALLOU, 2009).  

A Logística Empresarial incorpora todos os setores da indústria e visam 

gerenciar a fruição de ciclos de projeto de vida, cadeias de fornecimento, e 

eficiências resultantes. O termo “logística empresarial” evoluiu desde a década de 

1960, devido à crescente complexidade das empresas oferecerem fornecer 

materiais e enviar para fora produtos de uma cadeia de abastecimento cada vez 

mais globalizada (MACHLINE -  2011). 

Fretta (2006) expõe que Council of Logistics Management, entidade foi uma 

instituição criada em 1963 com o intuito de compreender a logística e seus 

processos e alterou sua definição no decorrer dos anos, sendo que no início da 

década de 90, incluiu a logística como a parte da cadeia de suprimentos, sendo a 

ela atribuída as funções de planejar, implementar e controlar o fluxo de bens, 

serviços e informações. 

O objetivo da logística é disponibilizar produtos e serviços onde são 

requisitados de forma a atender as necessidades dos clientes, para tanto a operação 

logística deve ser eficiente buscando integrar informações, transporte, estoque, 

armazenagem, visando sempre o menor custo e qualidade (COTRIM et al, 2011). 

Para Costa e Marques (2013, p.3): 
A logística tem como missão satisfazer as necessidades dos clientes, sendo 
assim, os seus executivos buscam atingir, do ponto de vista estratégico, 
uma qualidade predefinida de serviço ao cliente por meio de uma 
capacidade operacional; o desafio maior é equiparar as expectativas de 
serviços com os gastos, de modo a alcançar os objetivos do negócio. E é 
com essa finalidade, a de obedecer aos requisitos dos serviços prestados 
ao cliente e do que se espera o negócio, que as estratégias são tomadas, 



 

tendo como alvos a redução de custo, a redução do capital e as melhorias 
no serviço. 

 

Hoje, a questão da logística é uma questão importante que as empresas 

criem áreas específicas para o tratamento, evoluiu com o tempo e agora é uma 

questão chave na luta constante para ser uma empresa de sucesso. Antes, era só a 

logística, tendo o produto certo no lugar certo no momento certo, ao menor custo 

possível, neste momento, aparentemente simples, essas atividades têm sido 

redefinidos e são um processo (ARVIS et al, 2014).  

Logística é definida com sendo um processo de planejar e controlar o fluxo 

da cadeia de suprimentos, desde seu local de origem até local final onde se 

encontram os consumidores. Neste sentido a logística está relacionada aos setores 

de administração, de fluxo de mercadorias e serviços, de transportes, de distribuição 

física (COSTA; MARQUES, 2013). 

Leite et al (2015, p.6) complementam afirmando que a distribuição física é a 

área que cuida da “movimentação, estocagem e processamento de pedidos”. É 

considerada a área mais importante porque absorve cerca de dois terços dos custos 

logísticos”. 

 Sendo assim, compreende-se que a logística é o processo de planejamento, 

execução e controle de procedimentos para o transporte eficiente e eficaz e 

armazenagem de mercadorias, incluindo os serviços e informações relacionadas do 

ponto de origem até o ponto de consumo para fins de conformidade com os 

requisitos do cliente e inclui entrada, saída, interna e movimentos externos 

(GUARECHI, 2012). 

A gestão de um centro de distribuição é vista, portanto, como pertencente ao 

domínio da logística, já que, enquanto em teoria, os produtos feitos por uma fábrica 

estão prontos para consumo que ainda precisa ser movido ao longo da rede de 

distribuição de acordo com alguma lógica, e o centro de distribuição agregados e 

processos ordens provenientes de diferentes áreas do território (JACINTO et al, 

2009).  

No mundo dos negócios, a logística pode ter tanto um foco interno (logística 

de entrada) ou um foco externo (logística de distribuição), que cobre o fluxo e 



 

armazenamento de materiais de ponto de origem ao ponto de consumo (ver a 

gestão da cadeia de suprimentos) (ARVIS et al, 2007).  

As principais funções de um profissional de logística incluem a gestão de 

estoque, compras, transporte, armazenamento, consulta e a organização e 

planejamento destas atividades. A logística atua para combinar um conhecimento 

profissional de cada uma dessas funções para coordenar os recursos em uma 

organização (ZANI, 2010). 

Para Jacinto et al (2009, p, 5): 

 
As atividades logísticas envolvem transporte, estocagem, estocagem do 
material de consumo e manutenção, embalagem, movimentação de 
materiais, atendimento ao pedido, previsão de estoques, planejamento da 
produção, suprimentos, serviço ao cliente, localização, controle de 
estoque/inventários, produção, controle de qualidade, distribuição física e 
segurança. 

 

Existem duas formas fundamentalmente diferente de logística: uma 

aperfeiçoa um fluxo constante de material através de uma rede de ligações de 

transporte e nós de armazenamento, enquanto a outra coordena uma seqüência de 

recursos para realizar algum projeto (por exemplo, reestruturação de um armazém). 

Conforme Lago et al (2008), os recursos gerenciados em logística podem 

incluir itens físicos, tais como: alimentos, materiais, animais, equipamentos e 

líquidos, bem como itens abstratos, tais como tempo e informação. A logística de 

itens físicos geralmente envolve a integração do fluxo de informações, manuseio de 

materiais, produção, embalagem, inventário, transporte, armazenagem, e muitas 

vezes de segurança. 

Isto significa que novos competidores surgem em toda parte introduzindo 

rapidamente novos produtos, com preços menores e com qualidade. Além disto, 

operações globalizadas não mais encontram barreiras de entrada e clientes se 

tornam mais exigentes. A competitividade também está ligada ao desempenho dos 

processos produtivos que são adotados pela empresa. A competitividade se 
expressa na participação no mercado.   

Nesta direção a vantagem competitiva se torna um dos principais elementos 

para que as empresas obtenham sucesso em seus negócios, pois, ela é o novo 



 

paradigma de sustentação do processo de produtividade para as empresas 

enfrentarem a concorrência.  

De acordo com Santos (2006, p.25): 
 
A vantagem competitiva é oriunda de inúmeras atividades desenvolvidas no 
interior de uma empresa, seja no âmbito dos projetos, na produção, no 
marketing, na logística e até mesmo no suporte de assistência oferecida aos 
produtos comercializados, tendo em vista que cada uma destas atividades 
pode influir nos custos, sendo passível da criação de uma base para a 
diferenciação 

 

Desta forma o sucesso das organizações depende da criação e renovação 

das estratégias de competitividade. A vantagem competitiva tem sido um dos temas 

mais discutidos no campo da Administração e no mundo dos negócios. Ela está 

relacionada ao valor que a empresa consegue criar para o seu comprador, qual seja 

seu cliente.  

De acordo com Porter (2005, p. 27) valor é definido como sendo “Aquilo que 

os compradores estão dispostos a pagar pelo que a empresa lhe oferece, ou seja, 

cada indivíduo estabelece o valor do produto ou serviço adquirido em função do 

benefício agregado por este produto ou serviço”.  A vantagem competitiva tem sido 

um dos temas mais discutidos no campo da Administração e no mundo dos 

negócios. Ela está relacionada ao valor que a empresa consegue criar para o seu 

comprador, qual seja seu cliente (ITO et al, 2012). 

O valor é um recurso que a empresa utiliza para explorar suas 

oportunidades e neutralizar as ameaças em seu ambiente. É por meio de seus 

recursos que a empresa pode obter mais eficácia em seus negócios. Na perspectiva 

de Ito et al (2012, p.4): 

 
O valor tanto está relacionado com dimensões ao mesmo tempo internas e 
externas à organização, pois satisfaz as necessidades dos consumidores 
em termos de produtos e serviços, quanto está relacionado ao modo como 
a firma concebe e operacionaliza suas estratégias. 

 

Conforme Ito et al (2012) a relação entre criação e valor e vantagem 

competitiva é que esta é determinada em um primeiro momento pelo valor de uso 

identificado, criado e entregue (adaptação) e, em um segundo momento, pelo valor 

de troca estabelecido entre as partes. 



 

As operações logísticas contribuem para criação de valor para o cliente e 

desta forma a empresa ganha vantagem competitiva. Como a logística trabalha com 

fluxo de materiais e serviços, pode-se por meio dela atender agregar valor aos 

produtos e serviços da organização, pois, engloba o processo de planejar de modo 

eficiente como os produtos vai ser levado do local onde é produzido para o 

consumidor final (COELHO et al, 2008). 

Na atualidade, o posicionamento logístico de uma empresa é que determina 

a coordenação do fluxo de produtos, e como se dá o seu processo dentro da cadeia 

de suprimentos. A forma como são tomadas as decisões logísticas dentro da 

empresa é que irão determinar como os produtos e serviços serão levados até o 

cliente, considerando aspectos como tempo e meios de distribuição (VAZ; LOTTA, 

2011). 

Para Vizenzzotto e Vernini (2010, p.6): 

 
A logística fornece grandes benefícios a seus usuários, pois com ela é 
possível reduzir níveis de estoques, diminuírem desperdícios, encurtar 
prazos de entrega, servir melhor os clientes, ocasionando a melhora 
constante da qualidade de serviços logísticos. Ela providencia bens ou 
serviços corretos, no lugar e tempo certo, na condição desejada com o 
menor custo possível. Tudo isso ocorre com a administração adequada 
das atividades logísticas como: transporte, manutenção de estoques, 
processamento de pedido e de atividades de apoio. 

 

Isto ocorre porque nos últimos anos ocorreu um acelerado desenvolvimento 

no âmbito da gestão empresarial, sobretudo em relação aos avanços da TI que 

trouxeram novas implicações na forma como os produtos e serviços devem ser 

organizados. Neste contexto as operações logísticas ganharam novos contornos e 

importância dentro das organizações passando ser um elemento vital para enfrentar 

a competitividade (VAZ; LOTTA, 2011). 

A logística como descrita faz parte do processo da gestão da cadeia de 

suprimentos, conforme será analisado a seguir.  

 

 
 
 
 
 



 

2.2 GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 
 

A gestão da cadeia de suprimentos refere-se a ter uma visão integrada da 

produção e logística do ponto de origem até o ponto de consumo. A concepção de 

cadeia de suprimentos surge na década de 50, associada ao conceito de logística. 

Ela é considerada um subconjunto da cadeia de valor, cujo foco é a agregação de 

valor a um serviço ou produto (SIMCHI-LEVI et al, 2000). 

A cadeia de suprimentos é definida como sendo um conjunto de instalações 

dispersas (fornecedores de matéria-prima, plantas produtivas, centros de 

distribuição, varejistas, estoque em trânsito, produtos intermediários e produtos 

acabados entre as instalações) geograficamente que interagem entre si (SOUZA et 

al, 2006).  

Na perspectiva de Cardoso e Casarotto Filho (2014) a gestão da cadeia de 

suprimentos tá se tornando cada vez mais relevantes para os negócios, pois, a cada 

dia, cresce o valor das mercadorias no mercado, visando melhor distribuição, 

redução de tempo, custo e satisfação do cliente.   O transporte de materiais sempre 

foi alvo de preocupação dos gestores de empresas, pois, se trata de ma elementos 

essencial ligado à economia.  

Na perspectiva de Fernandes (2008) o sistema de suprimentos apresenta as 

seguintes ações complementares, como demonstra a Tabela 1. 

 

  TABELA 1- AÇÕES COMPLEMENTARES DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

AÇÕES DEFINIÇÃO 
Segurança Proporcionar segurança aos suprimentos e também 

àqueles que manipulam os suprimentos. 

 
Coordenação Todos os departamentos devem se adequadamente 

articulados e coordenados em busca de objetivo comum: 
suprir. 

Controle Deve ser um objetivo contínuo, que permita a resolução 
dos problemas quando estes ocorrem. 

     FONTE: FERNANDES (2008) 

 



 

Oliveira e Longo (2008, p.4) explicam que de acordo com o Council of 

Logistics Management (CLM): 

 

Gerenciamento da cadeia de suprimentos é a coordenação estratégica e 
sistêmica das funções de negócio tradicionais bem como as ações táticas 
que perpassam essas funções numa companhia e através de negócios 
dentro da cadeia logística com o propósito de aprimorar a performance de 
longo prazo das companhias individualmente e da cadeia de suprimentos 
como um todo. 

 

A nova visão da gestão de cadeia de suprimentos é denominada de Supply 

Chain Management (SCM) expressão inglesa. Este conceito evoluiu da tradicional 

administração de materiais inserida no contexto da logística.  

O SCM surge da necessidade das empresas em obter um posicionamento 

estratégico da atividade logística, com o intuito de obter redução nos custos, 

melhorar o atendimento, serviços e reduzir prazos, contudo de maneira integrada, 

com qualidade e mais eficiente possível (VENANZI, 2000). Marchesini e Alcântara 

(2012, p.65) afirmam que: 
 
Dentro do contexto da Gestão da Cadeia de Suprimentos , o serviço 
logístico oferecido tornou-se uma condição importante à construção e 
manutenção de relacionamentos mais próximos com clientes e 
fornecedores, uma vez que possui um efeito positivo sobre a satisfação do 
cliente e, portanto, sobre a lealdade estabelecida na relação cliente-
fornecedor. 

 

Assim sendo, a gestão da cadeia de suprimentos abrange todo o movimento 

e armazenamento de matéria-prima, trabalho em processo de inventario, e produtos 

acabados do ponto de origem até o ponto de consumo. 

Segundo Bertaglia (2009), o processo de administração de pedidos tem 

como objetivo o planejamento e o gerenciamento de vendas, como também a 

administração do portfólio de clientes. Para este autor importantes mudanças no 

processo de gerenciamento de pedidos são conseguidas por meio da redução de 

tempos no ciclo de pedido e redução de custos. A disponibilização de tecnologia 

adequada também é fator que contribui para a eficácia do processo de gestão de 

pedidos. 
 



 

FIGURA 1-MODELO DE CADEIA DE SUPRIMENTOS 

 
FONTE: PORTOGETE (2016) 

 
 

Neste sentido Bertaglia (2009) afirma que as organizações estão 

empenhadas trabalhando para integrar funções em um processo centralizado de 

administração de pedidos, visando medidas de desempenho do atendimento dado e 

a retroalimentação (feedback) proveniente dos clientes. Mediante a esta demanda 

por redução de tempos no ciclo do pedido é preciso adequar o fluxo do mesmo 

internamente nas corporações. 

Para Slack et al (2002) o conceito Cadeia de Suprimento (Figura 1) está 

relacionado à coordenação de uma estrutura para atender a demanda de um 

mercado específico. A percepção do todo da cadeia de suprimento se faz a parir do 

conhecimento do ciclo de vida do produto e a integração entre aqueles que 

participam desta cadeia. O principal foco da cadeia de suprimento é a produção, 

distribuição e vendas de produtos físicos. Para Alves e Tommelein (2007, p. 2), a 

partir de estudo realizado em diversas fontes teóricas o gerenciamento da cadeia de 

suprimentos: 

 

É um conjunto de abordagens utilizadas para integrar de forma eficiente 
fornecedores, produtores, depósitos e lojas, de modo que o produto seja 
produzido e distribuído nas quantidades certas, nos locais certos, no tempo 
certo, de forma a minimizar os custos globais do sistema enquanto se 
satisfazemos níveis de serviço definidos 

 

De acordo com Oliveira e Longo (2007), a cadeia de suprimentos pode ser 

definida como “um conjunto de instalações dispersas geograficamente interagindo 



 

entre si”, sendo que as instalações são os fornecedores de matéria-prima, plantas 

produtivas, centros de distribuição, varejistas, estoque em trânsito, produtos 

intermediários e produtos acabados entre as instalações.  

As finalidades do suprimento são: suprir unidades de produção na 

quantidade exata, na qualidade requerida, no tempo e local certo dos materiais 

necessários à industrialização e comercialização; regular e controlar os fluxo de 

suprimentos com a certeza de que há estoque adequado e não excessivos em todos 

os pontos do sistema de suprimentos (SLACK et al, 2002).  
Assim, a logística procura gerir estrategicamente a aquisição, transporte, 

armazenagem de produtos e controle de estoque, e todos os fluxos de informação 

associados ao canal de distribuição, através do qual a organização canaliza a 

lucratividade e maximiza suas atividades em termos de custo-eficácia.  

Nesta direção ressalta-se que na atualidade as empresas estão em busca 

de ganhar vantagem competitiva, para tanto é preciso atender as expectativas dos 

clientes em relação à qualidade, entrega em menor tempo e baixos custos. Desta 

forma, uma das preocupações das empresas deve ser a redução dos custos 

logísticos, tema que será abordado a seguir. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

2.3 MINIMIZAÇÃO DE CUSTOS LOGÍSTICOS 
 

O transporte de materiais sempre foi alvo de preocupação dos gestores de 

empresas, pois, se trata de ma elementos essencial ligado à economia. No âmbito 

do país, o transporte tem relevância estratégica para escoamento da produção. 

Tamanha é sua importância que na década de 30, o então presidente do Brasil, 

Washington Luiz afirmava as seguintes palavras: "Governar é abrir estradas" 

(SOUZA; D’AGOSTO, 2013). 

Considerando sua importância, os custos envolvidos com as operações de 

transporte também se tornaram ao longo das décadas um fator importante e decisivo 

para atender as demandas do mercado com padrões aceitáveis de freqüência, 

pontualidade e regularidade (MACHLINE, 2011). 

Assim sendo se torna de vital importância o entendimento dos custos para a 

tomada de decisão, bem como a compreensão dos elementos estratégicos que 

auxiliarão no crescimento e sobrevivência organizacional, pois eles refletem as 

atitudes, comportamentos, estruturas e a operação de uma organização. Para 

alcançar objetivos são utilizados: determinação do lucro, controle e 

acompanhamento das operações e tomada de decisão. 

Na visão de Souza e D’agosto (2013) para o funcionamento eficaz do 

sistema logístico empresarial se torna necessário a análise dos custos de transporte 

e estoque que estão envolvidos para que haja equilíbrio entre os custos totais.  

Para Martins (2006, p. 25), custo é “o gasto relativo ao bem ou serviço 

utilizado na produção de outros bens e serviços.” E, segundo Dubois et al (2009, p. 

16), o custo “significa o valor monetário de recursos utilizados no processo de 

obtenção ou de elaboração de determinado bem ou serviço.”  

De acordo com Megliorini (2001), o custo é um gasto relacionado com a área 

produtiva, para a obtenção de produtos, ou seja, tudo que é gasto na fábrica. Os 

custos podem ser classificados como: fixos, variáveis, semifixos, semivariáveis, 

diretos e indiretos. “Custo é o gasto relativo ao bem ou serviço utilizado na produção 

de outros bens ou serviços” (MARTINS, 2006, p.25). Desta forma o custo é 

reconhecido no momento da utilização dos fatores de produção para a fabricação de 

um produto ou execução de um serviço. 



 

 De acordo com Bruni e Famá (2004, p. 23) representam os gastos relativos 

a bens ou serviços utilizados na produção de outros bens ou serviços.  Exemplo de 

custos com matérias - primas, mão – de - obra, material de embalagem etc. Para 

Padoveze (2005, p. 15) o custo tecnicamente para fins contábeis, está ligadoa 

aquisição de mercadorias para estoque (no caso de empresas comerciais) ou 

insumos para fabricação de produtos (no caso de empresas industriais). Enquanto 

está em estoques, seja como mercadorias ou materiais, seja como produtos 

acabados ou em processo, o valor pago ou incorrido para obtenção de mercadorias 

e insumos não é despesa e sim custo. 

A terminologia de custos se faz necessária dentro das empresas para que se 

possa entender melhor todo o processo de produção de produtos e/ou serviços, e 

assim também ser estabelecido o valor que deve ser agregado aos mesmos (LIMA, 

2006). E para facilitar o entendimento assim está classificado em: custos fixos, 

custos semifixos,, custos variáveis, custos semivariáveis, custos diretos, custos 

indiretos. 

 

2.3.1 CUSTOS FIXOS 

 

Os custos fixos independem do volume de produção, em determinado 

período de tempo e em certa capacidade instalada. Eles permanecem inalterados 

independentemente do volume produzido ou, quando variam, essa variação não é 

em função das unidades produzidas. 

Conforme Bornia (2002) os custos fixos não alteram em relação ao aumento 

ou redução de um volume de produção. Exemplos de custos fixos são: salários de 

gerente, aluguel de prédio, depreciação de prédio, dentre outros. Na visão de a 

Dolabela (2006, p. 217), custos fixos são “os valores monetários pagos pelos 

recursos utilizados para manter o funcionamento do negócio. São aqueles que não 

mantêm proporcionalidade direta com a quantidade produzida” 

Para Megliorini (2001, p. 12), os custos fixos “são aqueles decorrentes da 

estrutura produtiva instalada da empresa, que independem da quantidade que venha 

a ser produzida dentro do limite da capacidade instalada”. Já Leone (2000, p. 55) 



 

afirma que os custos fixos “são custos que não variam com a variabilidade da 

atividade escolhida”. 

 

2.3.2 CUSTOS SEMIFIXOS 

 

Os custos semifixos são os custos fixos e variáveis ao mesmo tempo. 

Segundo Bruni e Famá (2004), os custos semifixos são aqueles que são fixos em 

uma determinada escala e quando ela se excede, passam a ser variável. 

De acordo com Megliorini (2001, p. 15) “os custos semifixos são aqueles 

elementos de custos classificados de fixos que se alteram em decorrência de uma 

mudança na capacidade de produção instalada.” 

Para Maher (2001, p. 77), “custo semifixo e aquele que aumenta em 

degraus, quando o volume de produção ou de serviço aumenta”, por exemplo, na 

área educacional onde precisam de uma coordenadora a cada quatro professoras. O 

custo das coordenadoras aumentaria em degraus, à medida que a quantidade de 

professoras aumentasse. 

 

2.3.3 CUSTOS VARIÁVEIS 

 

Custos variáveis são os custos que dependem do volume de produção da 

empresa. Para Megliorini (2001), os custos variáveis são os custos em que há 

variação, conforme o acréscimo ou a redução da produção da empresa. 

Nesta direção Dolabela (2006, p. 217) afirma que custos variáveis “são os 

valores monetários pagos para obter e utilizar recursos aplicados para produzir os 

produtos e serviços. Eles mantêm proporcionalidade direta com quantidade 

produzida”. Segundo Perez Jr et al (2008, p. 22) custos variáveis “são aqueles que 

mantêm relação direta com o volume de produção ou serviço”. 

 

 

 



 

2.3.4 CUSTOS SEMIVARIÁVEIS 

 

Custos semivariáveis são aqueles que variam e são fixos no mesmo 

momento. Para Bruni e Famá (2004), os custos semivariáveis são os custos 

variáveis que não seguem o nível das atividades de produção da empresa, 

mantendo-se fixos dentro de certos limites. 

Wernke (2005) afirma que os custos semivariáveis, por sua vez são aqueles 

que têm uma parcela fixa com relação ao valor e, a partir de determinado ponto, 

passam a ter comportamento igual ao dos custos variáveis. Segundo Martins (2006) 

os exemplos de custos semivariáveis são: água e energia elétrica. Conforme 

Megliorini (2001, p. 15), os custos semivariáveis “são aqueles que possuem em seu 

valor uma parcela fixa e outra variável. Isto é, têm um comportamento de custo fixo 

até certo momento e depois se comportam como custo variável”. 

 

2.3.5 CUSTOS DIRETOS 
 

Os custos diretos podem ser definidos como aqueles que não precisam de 

rateio. É possível a identificação do custo aplicado no produto. Os custos diretos 

“são os custos que podem ser quantificados e identificados no produto ou serviço e 

valorizados com relativa facilidade.” (PEREZ JR et al. 2008, p. 23).  De acordo com 

Medeiros (2012, p.29) os custos diretos: 

Relacionam-se diretamente a fabricação de produtos e prestação de 
serviços e são facilmente mensurados, pois não necessitam de rateios para 
serem alocados. A acumulação destes gastos ocorre por meio de medidas 
mensuráveis, como por exemplo: embalagens utilizadas, horas de mão – de 
- obra, quilogramas de materiais, entre outros. 

Dantas (2009, p. 01), por seu turno diz que existe uma relação entre custo 

direto e custo variável afirmando que “os custos diretos são variáveis”. Segundo 

Megliorini (2001, p. 11), os custos diretos “são aqueles apropriados aos produtos 

conforme o consumo realizado.” 

 
 



 

2.3.6 CUSTOS INDIRETOS 

 

Os custos indiretos são definidos como aqueles que não conseguem se 

identificar diretamente no produto, necessitando de um critério de rateio para sua 

identificação. Perez Jr et al. (2008, p. 25) afirmam que os custos indiretos:  
 

São os custos que, por não serem perfeitamente identificados nos produtos 
ou serviços, não podem ser apropriados de forma direta para as unidades 
específicas, ordens de serviço ou produto, serviços executados, etc. 
Necessitam, portanto, da utilização de algum critério de rateio para sua 
alocação. 

Conforme Megliorini (2001, p. 11), os custos indiretos “são aqueles 

apropriados aos produtos em função de uma base de rateio ou algum critério de 

alocação”. Ele também afirma que “essa base de rateio deve guardar uma relação 

próxima com o custo indireto e o objeto de custeio, evitando causar distorções no 

resultado final”. 

Para Leone (2000, p. 49) “são custos que não são facilmente identificados 

com o objeto de custeio”. Às vezes, por causa de sua não relevância alguns custos 

são alocados aos objetos do custeio através de rateios.  Segundo Dantas (2009, p.1) 

os custos indiretos são aqueles que “não podem ser alocados diretamente a cada 

produto, ou seja, são passíveis de rateio para que possam integrar a cada produto. 

Ex.: Gastos Gerais de Fabricação (aluguéis, salário do chefe de produção, dentre 

outros)”. 

Ao analisar os conceitos expostos, destaca-se que as empresas devem 

monitorar os custos logísticos com a finalidade de obter resultados positivos, ou seja, 

deve visar reduzir custos beneficiando tanto a empresa quanto o cliente.  

Dessa forma, considera-se um sistema logístico eficiente, quando este é 

capaz de deve criar valor e melhorar seu desempenho reduzindo os custos, 

agregando valor e atendendo ao cliente conforme suas necessidades. 

Um dos principais fatores relacionados à gestão logística dentro das 

organizações é o custo do transporte. Para que haja eficiência na decisão logística o 

custo do transporte não pode ser considerado de modo isolado (MARTINS, 2005).  



 

O custo do transporte em uma empresa está inteiramente associado à 

execução do serviço. Diante disto, Ferreira e Alves (2005) um dos desafios da 

gestão logística dentro das empresas é o gerenciamento eficaz do nível de serviço 

com os custos, isto porque cada vez mais os clientes estão exigindo produtos de 

qualidade e com tempo de entrega que atenda suas necessidades, no entanto nem 

sempre estão dispostos a pagar por isso.  

A partir desta realidade, a gestão de custos logísticos se torna uma 

ferramenta por meio da qual se pode reduzir prazos de entrega; ofertar mais 

produtos; cumprir prazos com mais eficiência de entrega; maior facilidade de 

colocação do pedido (MARTINS, 2005). Para Kotler (2000, p.58) “a satisfação 

consiste na sensação de prazer ou desapontamento resultante da comparação do 

desempenho percebido de um produto em relação às expectativas do comprador.” 

De acordo com Marchesini e Alcântara (2012, p.65): 

 
O serviço ao cliente é o componente que diferencia a logística moderna da 
abordagem tradicional, já que atualmente a importância não reside somente 
na busca pela eficiência operacional, mas também pelo atendimento das 
necessidades dos clientes. A função logística busca oferecer um serviço ao 
cliente de qualidade superior e de baixo custo, gerando valor para os 
clientes. 

 

Na perspectiva de Giacobo e Ceretta  (2009) o desenvolvimento de um 

sistema de serviços logístico eficiente que atenda as necessidades dos clientes se 

torna facilitado a partir do planejamento logístico. Na visão de Souza e D’agosto 

(2013) para o funcionamento eficaz do sistema logístico empresarial se torna 

necessário a análise dos custos de transporte e estoque que estão envolvidos para 

que haja equilíbrio entre os custos totais. 

 
 

 
 
 
 

 



 

2.4 MODAIS DE TRANSPORTE 
 

O transporte de cargas possui tipos diferentes de modais, sendo que cada um 

possui características operacionais próprias, conforme será analisado sem seguida. 

Os modais de transporte utilizados são: modal rodoviário, aquaviário, (marítimo, 

fluvial, lacustre), rodoviário, ferroviário, aéreo, dutoviário.  

O modal rodoviário é quando o transporte de cargas é feito em rodovias 

federais, estaduais e municipais. O transporte por modal rodoviário é responsável 

por 65% de todas as cargas movimentadas no Brasil, sendo esta considerada a 

atividade logística que mais provoca custos. Conforme dados do Instituto de 

Logística e Supply Chain (ILOS), no Brasil, no ano de 2013 foram gastos R$ 507 

bilhões de reais com logística.  Este montante aproximadamente 8,5% na receita 

líquida das empresas. 

Um dos grandes desafios para este setor gerar mais competitividade é criar 

uma estratégia que possibilite reduzir custos e promover a vantagem competitiva 

(KUSSANO; BATALHA, 2012). Atualmente o modal rodoviário é o principal meio de 

transporte que se utiliza no Brasil , representando 60% do transporte de cargas 

realizadas no país. A relevância no uso deste modal se justifica pelo fato do governo 

realizar investimentos menores nos demais modais de transporte: ferroviário, fluvial 

e marítimo (PRADO et al, 2008). 

      O modal aquaviário é aquele realizado por meio marítimo, fluvial e 

lacustre. Atualmente, no Brasil, o transporte marítimo é minimamente utilizado, 

sendo que apenas 1% do comércio exterior brasileiro é transportado em navios. O 

país ainda não possui frota mercante desenvolvida ocupando a 31ª posição em 

toneladas de porte bruto (tpb) na bandeira nacional (COLLYER, 2013). Pinto et al 

(2009, p.4) afirma que: 
O transporte aquaviário, como suas denominações, envolve todos os tipos 
de transporte movimentado sobre a água. Isso inclui o transporte em rios e 
lagos, chamados hidrovias domésticas (aquaviário interior) e o transporte 
marítimo. Este último se divide em transporte marítimo de longo curso 
como, por exemplo, ligando o Brasil aos outros continentes e navegação de 
cabotagem, que cobre os portos nacionais, ou seja, a costa do país ou 
ligações marítimas com países próximos, como por exemplo: Uruguai e 
Argentina. 

             
               



 

 O modal fluvial é o transporte de cargas feito através de rios. Segundo 

Colavite e Konishi  (2014) o Brasil possui 40 mil km potencialmente navegáveis 

como meio de transporte de cargas, tendo 63 mil km de rios e lagos/lagoas. 

Conforme salienta Rodrigues (2011) este tipo de transporte tem vantagem sobre o 

rodoviário, pois, o comboio fluvial utiliza mão – de - obra de 12 trabalhadores que 

constituem a tripulação. Este modal apresenta redução de impactos ambientais, em 

regiões, como a Amazônia, em que é preciso realizar desmatamentos para construir 

rodovias. 

O modal lacustre é uma das modalidades de meios de transporte aquático ou 

hidroviário, que ocorre através das hidrovias (vias de água). As dificuldades 

encontradas no transporte marítimo são a falta de legislação adequada para o setor, 

carência de recursos humanos qualificado para prestar apoio jurídico com eficiência 

e inexistência de infraestrutura logística eficaz (NASCIMENTO, 2012). 

O modal ferroviário é o transporte realizado em rodovias, que liga países 

limítrofes, sendo sua rota restrita a apenas a um caminho e não são tão ágeis 

quanto os demais modais de transportes (DEMARIA, 2004). Em termos de 

eficiência, o modal ferroviário é considerado mais adequado para o transporte de 

cargas de baixo valor agregado a longas distâncias, por exemplo, o caso da soja, 

devido à capacidade de deslocar grandes volumes consumindo pouco combustível, 

gerando custos mais reduzidos. Conforme Silva et al (2011, p.3): 

A ferrovia é o importante modo de transporte terrestre se lhes for permitida 
suas próprias metas e o exercício de suas funções específicas, pois 
continua a ser o meio mais eficiente de realizar movimentos densos de 
mercadorias e de pessoas. Neste sentido torna-se necessário saber o que 
examinar tanto para avaliar qual foi à evolução desde a privatização até o 
estágio atual, como para apreciar o quadro futuro. 
 
 

No transporte ferroviário o consumo de combustível é quatro vezes menor 

do que no rodoviário, sendo, portanto, mais vantajoso para o escoamento de cargas 

a longas distâncias. Assim sendo, este tipo de transporte apresenta eficiência em 

termos de custos para as empresas (CORREA; RAMOS, 2010).  

O modal dutoviário consiste no transporte de granéis, por gravidade ou 

pressão mecânica, por meio de dutos e cilindros projetados à finalidade a que se 

destinam. Dentre os principais dutos temos os oleodutos (transporte de petróleo e 



 

derivados), minerodutos (produtos derivados de minério) e os gasodutos (destinam-

se ao transporte de gases).  

No modal aeroviário o transporte de cargas é feito por meio de avião. É 

considerado o modal mais moderno. Conforme explica Pinto et al (2009) este modal 

de transporte transporta cargas com velocidade superior às demais modalidades e 

possui baixas quantias de avarias e extravios, resultando em segurança e 

confiabilidade. Os produtos de alto valor agregado, tais como; eletrônicos e 

aparelhos de precisão, são transportados por este modal, e produtos sensíveis à 

ação do tempo, como alimentos perecíveis, flores, encomendas e correspondência. 

Conforme foi verificado, existem diversos modais de transporte, sendo todos 

eles importantes para a economia.  Constata-se que o acirramento da competição 

no cenário nacional e internacional tem levado as empresas do setor de transportes 

de cargas criarem estratégias para ganhar vantagem competitiva. Dentre as 

inovações, a implementação de rastreadores de veículos, tem sido uma das 

alternativas para reduzir custos e melhora a qualidade nos serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5 RASTREADORES DE VEÍCULOS 
  

O uso da TI integrada à atividade logística já é uma realidade no contexto 

empresarial brasileiro. A informação apresenta papel decisivo na eficácia da atuação 

da logística, sendo fator relevante para que os gestores tomem decisões e realizem 

planejamentos. Nesta direção a tecnologia se torna um instrumento utilizado para 

obter acesso às informações e para analisá-las, de modo que se possam tomar 

decisões nos processos logísticos (NOGUEIRA, 2015). 

Na perspectiva de Souza et al (2006) a TI provê soluções adequadas aos 

três níveis de gestão logística: estratégico, tático e operacional. Já para Santos e 

Pontes (2006) a implementação a tecnologia no campo da logística gera impacto 

positivo para a empresa, uma vez que possibilita maior agilidade no fluxo de 

informações e desta forma se torna um diferencial competitivo. 

Com o avanço da tecnologia foi criado o sistema de rastreamento de 

veículos, que utiliza o sistema de posicionamento global por satélites. Na década de 

60, Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América (DOD) criou o 

NAVSTAR- GPS (sistema de posicionamento global por satélites), contudo no ano 

de 1993 é que passou a ter funcionalidade. A fabricação tinha por objetivo servir de 

navegação das forças armadas americanas, para prover a posição de tropas 

militares (VIZENZZOTTO; VERNINI, 2010). 

Para Pinto et al (2009) os avanços da tecnologia influenciam as atividades 

de transporte de cargas, agilizam processos, eliminam excesso de papéis, melhoram 

a o fluxo da comunicação e trazem segurança no deslocamento das cargas, 

reduzindo custos. 

O sistema de rastreamento de veículos é a tecnologia que é usada com o 

objetivo de controlar o movimento de veículos no transporte de cargas, com o intuito 

de aumentar a segurança e a eficiência na utilização da frota (PRADO et al, 2008). 

O GPS fornece os meios para determinar a latitude, a longitude, a altitude e a 

velocidade do veículo de forma precisa. Ele é utilizado em sistemas de 



 

monitoramento via satélite, fornecendo cobertura 24 horas por dia (PRADO et al, 

2008).  

De acordo com Câmara et al (2006, p.4): 

 
O sistema de rastreamento veicular, com comunicação móvel, possibilita 
que as empresas monitorem seu produto e todo o seu ciclo de distribuição, 
em tempo real, propiciando uma vantagem competitiva para o negócio. 
Esse sistema é o Global Position System (GPS), sistema global de 
posicionamento via satélite. Trata-se da utilização de equipamento no 
veículo - um rastreador, que, além de garantir segurança, permite uma série 
de benefícios para o usuário no gerenciamento de sua frota. 

 

Nos dias atuais o GPS está cada vez mais difundido, sobretudo dentro do 

campo da logística em todos os modais de transporte e em transportadoras para o 

posicionamento, monitoramento e a segurança das frotas rodoviárias (MÔNICO, 

2000). O GPS (Sistema de Posicionamento Global) é uma tecnologia inovadora, que 

auxilia no processo logístico, através da localização com sistema de triangulação 

(Figura 10) de uma empresa permitindo conhecer rigorosidade a localização da 

frota, contribuindo para prevenir desvios, promover melhorarias na qualidade dos 

serviços e, reduzir custos, proporcionando maior lucratividade e satisfação do cliente 

(VIZENZZOTTO; VERNINI, 2010). 

Conforme Zanotta et al (2011) a tecnologia GPS se baseia em satélite de 

geolocalização e apresenta vários benefícios, tais como: economia, conexão 

contínua, localização geográfica da mercadoria em tempo real. Magalhães (2008, 

p.9) explica que: 

A tecnologia de rastreamento de veículos faz uso de vários componentes 
para que a informação final seja disponibilizada sendo eles: a antena de 
GPS que capta os dados de latitude e longitude dos veículos via satélite, o 
equipamento de transmissão dos dados (módulos que atuam como um 
modem) no qual é acoplada uma segunda antena para envio dos dados 
coletados, e os servidores que irão tratar e disponibilizar as 
informações desejadas ao usuário final pela Internet. 

 

Na perspectiva de Pinto et al (2009) no setor de transportes de cargas em 

rodovias, as informações recebidas por meio de satélites, são usadas para 

possibilitar a comunicação entre motoristas, programadores e empresa, por meio de 



 

antenas parabólicas de comunicação que são instaladas nos veículos. A interação 

em tempo real possibilita que as informações sejam constantemente atualizadas 

relativas à localização e entrega, e redirecionam a frota caminhões, promovendo 

melhorias de roteirização, que otimizam o tempo de transporte, reduzem danos e 

consequentemene os custos. 

O sistema de GPS (Figura 3) permite que, em qualquer localização na 

superfície da terra, tenha-se à disposição do usuário um mínimo de quatro satélites 

para serem rastreados e fornecer o posicionamento deste usuário ou um objeto 

qualquer em tempo real (MAGALHÃES, 2008).  

 
FIGURA 2-ESQUEMA GERAL DO FUNCIONAMENTO DO GPS 

 
           FONTE: MAGALHÃES (2008) 

 

Trata-se de uma tecnologia de localização que foi criada, desenvolvida e 

implantada a partir de estudos de diversas organizações governamentais dos 

Estados Unidos desde os anos 60. Utiliza o sistema de triangulação dos dados, que 

utiliza 3 estações base e do ponto de intersecção entre as mesmas (KORB; 

BIANCH, 2012).   

 

 

 



 

De acordo com Mistreta e Delmanto Junior (2012, p.5): 

O GPS é composto por uma constelação de vinte e quatro satélites que 
orbitam a terra, os quais possuem sinais de base terrestre responsáveis por 
transferir essas informações do objeto rastreado ao usuário. A base do 
mesmo é a triangulação, que é um método de determinação da posição 
relativa de objetos usando a geometria dos triângulos. 

 
 
 

Para que um veículo parado ou em movimento seja rastreado por satélite, é 

preciso que seja coletada sua posição por meio do GPS. Em seguida são 

comunicadas para um satélite de comunicação e transmitidas para uma estação na 

terra, este, por sua vez, envia as informações sobre o objeto ao usuário. É possível, 

a utilização de uma estação intermediária (a qual se encontra entre o usuário e a 

estação terrena), cujo objetivo é o gerenciamento de dados coletados, usando 

software antes de ser retransmitidos para o usuário (VIZENZZOTTO; VERNINI, 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.6 ESTADO DA ARTE 
  
  

Os trabalhos que estudaram a relação entre custos logísticos e a explanação 

de um sistema de rastreamento de veículos destacam a importância de a empresa 

controlar os custos operacionais com transporte de mercadorias, de realizar 

investimentos em TI e terceirização de serviços com a finalidade de atingir melhores 

níveis de serviços para atender as necessidades dos clientes. 

Nesta direção o estudo de Eugênio et al (2012) aponta que o uso de 

rastreadores, roteirizadores, gerenciadores de frotas, códigos de barras, e outros 

possibilitam que a empresa tenha melhor controle sobre as rotas, adequando-a com 

custos mais baixos. 

Rosa (2007) explorou diversas alternativas para redução de custos logísticos 

e demonstrou que as novas tecnologias podem ser aplicadas ao transporte de 

cargas, resultando em benefícios para as empresas, dentre eles a redução de 

custos. De acordo com este autor, atualmente as empresas estão utilizando sistema 

de monitoramento e rastreamento, buscando garantir eficiência, agilidade, melhoria 

na comunicação, conseguindo monitorar a carga desde o seu local de saída até a 

chegada, sendo possível reduzir custos, pois, há o controle da rota a ser percorrida. 

Moura e Hamacher (2004)  realizaram um estudo para avaliar o impacto de 

sistemas integrados de rastreamento de veículos. Por meio dos dados coletados os 

autores verificaram que a tecnologia desempenha papel crucial para alavancar a 

vantagem competitiva das empresas, em específico os sistemas integrados de 

rastreamento de veículos contribuem para aprimorar os serviços logísticos, 

conferindo maior confiabilidade, reduzindo riscos de acidentes e roubos de cargas e 

é também um fator de posicionamento estratégico de custos. 

Em seu estudo Zanotta et al (2013) argumentam que Estudos realizados 

mostram que o uso de GPS no transporte nos últimos cinco anos tem aumentado até 

85% de qualidade entregas e redução de custos de distribuição 75%, melhorando 

em 95% a eficiência dos transportes e, agora, as entregas são feitas em menos 

tempo. Similarmente é importante saber que o custo de transporte e distribuição de 

diferentes produtos manipulados pela empresa, é um dos itens mais importantes e é 

o mais representativo dos custos logísticos totais, representando cerca de 50% dos 

custos totais de logística da organização. Ele inclui custos fixos e variáveis,  além de 



 

custos de capital e despesas de gestão. Portanto, tanto para empresas com frota 

própria ou com transportadoras contratados, estão interessadas na obtenção de 

atividades de transporte com custos mínimos. 

Mistreta e Delmanto Junior (2012) investigaram quais as deficiências na 

distribuição de bebidas da de uma cervejaria a partir da implantação de sistema de 

rastreamento e monitoramento de veículos, com o intuito de disponibilizar 

informações mais rápidas em relação ao transporte das mercadorias. Após a 

realização da pesquisa, foi possível verificar que a utilização do GPS permitiu reduzir 

custos referentes às horas extras de sábados, pois, foi possível realizar a 

roteirização, auxiliando os motoristas nas dificuldades encontradas nos trajetos. Para 

estes autores a implantação de um sistema de rastreamento de veículos em uma 

frota de transporte rodoviário significa um investimento em longo prazo de alto valor. 

Na perspectiva de Pereira et al (2016, p.4): 
A estratégia da Logística de Distribuição se destina a determinar a forma 
como a empresa irá atender o mercado e os clientes com os seus produtos 
e serviços. Portanto a logística de distribuição deve estar alinhada à 
estratégia de negócio da empresa e o transporte tem um papel importante 
neste processo. Pois,  uma das atividades-chave que compõem a Logística 
de Distribuição é o Transporte. O transporte é uma das mais importantes 
áreas em matéria de planejamento de rede logística, em face do impacto 
que as decisões tomadas nela acabam tendo sobre a lucratividade, 
representando dentro dos custos logísticos, cerca de 60%, tornando o 
produto menos competitivo no mercado 

 

Mendonça et al (2014)m realizaram uma pesquisa com o intuito de 

descrever o sistema de gestão de frota utilizado por uma empresa de transporte de 

cargas. Foi verificado que a empresa não possui o sistema de rastreamento de 

veículos e constatou-se em relação aos custos, que no período analisados custos 

variáveis da frota da empresa aumentaram, pois, devido a erros de roteirização que 

gerou também de consumo de combustível, como também maior desgastes de 

pneus e possíveis quebras na parte mecânica. Diante disto os autores sugeriram 

para a empresa a implantação de um sistema de rastreamento de veículos, para que 

possa obter o monitoramento permanente dos caminhões, a finalidade de minimizar 

os custos, evitando também possíveis transtornos motivados pela falta de 

informação da sobre a localização de cada caminhão.  

 

 

 



 

3 METODOLOGIA 
 

Na presente pesquisa busca-se desenvolver um estudo de modo ordenado e 

planejado, com o intuito de verificar como a ferramenta de inovação tecnológica, o 

GPS (Sistema de Posicionamento Global) contribui para gerar redução de custos 

nas empresas em estudo. 

Quanto a natureza, o presente estudo trata-se de pesquisa aplicada. 

Segundo Vergara (2000) a pesquisa aplicada tem finalidade prática e é originada 

pela necessidade da resolução de problemas reais, ou seja, concretos. Segundo 

Danton (2000) busca soluções para problemas concretos e que necessitam de 

solução imediata.  

Quanto à abordagem do problema trata-se pesquisa quali-quantitativa 

(Figura 3). A pesquisa quali- quantitativa é amplamente utilizada no campo da 

Administração, uma vez que há necessidade de considerar corretamente os 

elementos qualitativos da pesquisa de campo realizada.  

 

   FIGURA 3-DESIGN DE PESQUISA QUALI-QUANTITATIVA 

 
             FONTE: ENSSLIN (2008) 
 

A pesquisa quali-qualitativa apresenta as seguintes características: 

coerência, consistência, originalidade e objetivação. A abordagem quali-qualitativa é 

feita em três etapas distintas: Inputs, que se constitui da formulação do problema da 



 

pesquisa, definição da metodologia e do objeto da pesquisa. Nesta etapa é feita a 

revisão de literatura por meio de uma pesquisa bibliográfica e também é feita a 

amostragem dos dados da pesquisa. Em seguida é feita a análise por meio de 

processo dinâmico e interativo, de modo contínuo. Os resultados evidenciam a 

resposta ao problema proposto na pesquisa, bem como suas limitações. 

Conforme Thiollent (2005) a pesquisa participativa é um tipo de pesquisa 

com base empírica que é associada com uma ação e também com a resolução de 

um problema concreto. É um tipo de pesquisa baseada em evidências que é 

concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de 

um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos 

da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo.  

Quanto aos objetivos trata-se pesquisa exploratória. Segundo Gil (2008) 

proporcionar maior familiaridade com o problema (explicitá-lo). Pode envolver 

levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas experientes no problema 

pesquisado.  

Os procedimentos técnicos que serão utilizados para o desenvolvimento 

desta pesquisa serão pesquisa bibliográfica e coleta de dados. Segundo Vergara 

(2000, p.47), a pesquisa bibliográfica “é um estudo sistematizado desenvolvido com 

base em material publicado”. 

A coleta de dados deste estudo será feita por meio de um roteiro para 

entrevista com gestores da empresa, com o objetivo de coletar informações 

pertinentes ao tema. 

Os dados coletados serão discutidos e analisados em conjunto com os 

participantes da pesquisa, visando a interpretação e elaboração de estratégias 

operacionais no ambiente organizacional.  

 Os critérios utilizados para a seleção das empresas da pesquisa foram 

 Empresa que atua no ramo de transporte de carga rodoviário 

 Gestor que tem conhecimento sobre o GPS 



 

De acordo com Sitta et al (2011) a definição dos critérios de seleção de 

sujeitos de pesquisa que comporão o universo de investigação é fundamental, pois 

irá interferir de modo direto na qualidade das informações, a partir das quais será 

possível analisar e compreender a questão problema que envolve o objeto de 

estudo. 

Os critérios utilizados para a coleta de dados são: 

 Elaboração de questionário focado no problema central do estudo, para ser 

aplicado ao gestor da empresa. 

 Levantamento, seleção, leitura e análise de estudos que abordam o tema 

proposto neste estudo. 

 Padronização das informações por meio de questionário 

 

Aos sujeitos da pesquisa será apresentado o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE), o qual será elaborado pelo pesquisador responsável e deverá 

ser aprovado pelo  Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)  local. Neste estudo não 

existe interesse em conflito que poderia se constituir em um impedimento para o 

desenvolvimento desta pesquisa. 

Em relação aos aspectos éticos foi preservada a dignidade e o respeito aos 

sujeitos participantes. As empresas que fazem parte deste estudo serão 

denominadas de Empresa A, Empresa B e Empresa C, atendendo a solicitação das 

mesmas para manter a privacidade do nome comercial. 

Para o desenvolvimento deste estudo adotou-se o método descritivo, com 

abordagem qualitativa. O estudo foi realizado por meio de pesquisa de revisão 

bibliográfica. Para Lakatos e Marconi (2007) este tipo de bibliográfica é definido 

como o levantamento, seleção e documentação de toda bibliografia que já foi 

publicada sobre o tema, e possibilita que o pesquisador entre em contato com estes 

materiais e aprofunde os conhecimentos sobre o assunto. A busca foi realizada em 

bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS),  Scientific Electronic Library Online (SCIELO), monografias, dissertações, 

artigos científicos,  a partir das seguintes palavras- chaves: logística, supply chain, 

rastreadores de veículos, modal de transporte.   



 

O desenvolvimento deste estudo seguiu etapas distintas, conforme se 

analisa na Figura 4. 

                      FIGURA 4- DESIGN DA PESQUISA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE: o autor (2016) 
 
 

Neste capítulo foi apresentada a metodologia e os procedimentos para o 

desenvolvimento este estudo. O questionário aplicado apresenta-se em anexo. A 

seguir serão apresentados os dados do estudo comas empresas participantes deste 

estudo. 
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4 RASTREAMENTO DE VEÍCULOS X REDUÇÃO DE CUSTO 
OPERACIONAL:   ESTUDO  DE CASO 

 
 

4.1 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

A etapa inicial deste estudo consistiu em coletar dados com o intuito de 

analisar o perfil das empresas selecionadas na gestão da frota em relação ao 

sistema de rastreamento de veículos. 

Os gestores foram questionados há quanto tempo à empresa utiliza o 

sistema de rastreamento de veículos. Ao analisar os dados coletados nesta questão 

se verifica que a empresa que utiliza o sistema de rastreamento de veículos em sua 

frota há mais tempo (tempo faz uso desta acima de 9 anos) é a empresa A, seguida 

da empresa B que afirmou utiliza há menos tempo (6 a 9 anos). A empresa C 

revelou que há pouco tempo (entre 3 a 6 anos).  

Conforme se analisa as empresas atuam no mercado e acompanham as 

transformações da sociedade, incluindo os avanços tecnológicos que influenciam 

diversos setores da economia, dentre eles o transporte de cargas rodoviárias. Diante 

desta realidade, pode-se deduzir que estas empresas ao implementarem em suas 

frotas o  sistema de rastreamento de veículos, buscaram unir a TI às operações 

logísticas, visando obter benefícios como a gestão eficiente do transporte por meio 

do controle da localização do veículo, evitando roubo de cargas, otimizando roteiro e 

reduzindo custos, dentre outros.   

Os dados empíricos deste estudo estão de acordo com os achados do 

estudo de Anefalos (1999) que investigou o gerenciamento de frota de transporte 

rodoviário no final da década de 90 e constatou que diversas empresas já 

implementavam a gestão da frota de veículos com o uso da tecnologia de 

rastreamento de veículos. 

Em seu estudo, Candido e Cruz (2015) analisaram que uma empresa do 

ramo de distribuição de bebidas que implantou um sistema de rastreamento de frota, 



 

com o intuito de viabilizar custos logísticos, os quais têm relevante importância na 

lucratividade empresarial. Assim como no presente estudo, este estudo demonstrou 

que as empresas buscaram unir a TI às operações logísticas com intuito de obter 

lucratividade e eficácia na gestão do transporte e redução custos logísticas. 

O segundo questionamento foi de verificar se as empresas encontraram 

dificuldade em implementar o sistema de rastreamento. A empresa A respondeu 

que sim, pois, todo processo de implantação é complicado e tem que haver 

treinamento dos funcionários, pois para o bom funcionamento dos sistemas de 

rastreamento, o funcionário tem que ter bom conhecimento em geografia, para ter 

noção de distância e localização das cidades, além de conhecer pontos de riscos 

(Roubo e Sequestro).  

Já a empresa B não sentiu dificuldades, pois, a empresa que rastreia os 

veículos é terceirizada, e se for necessário algum relatório é só fazer a solicitação a 

empresa ou retirar pelo website. A empresa C também sentiu dificuldades na 

implementação, pois, com a implementação de tecnologias é possível realizar um 

controle mais eficiente de velocidade, horas trabalho e proporcionar para o cliente 

uma entrega de qualidade dentro do tempo estabelecido, mas há necessidade de 

aquisição de equipamentos.  

Estes resultados estão em consonância com o estudo realizado por Mistretta 

e Delmanto Júnior (2012), pois, salientam que a implantação de sistema de 

rastreamento de frotas por satélite possui relevante importância para a lucratividade 

da empresa, no entanto, a implantação desta tecnologia apresenta desafios, dentre 

eles o investimento em treinamento de recursos humanos e contratação de mão – 

de - obra especializada. 

Para Magalhães (2008) a aplicação da TI encontra como principal 

dificuldade a mudança de cultura para desenvolver um conjunto de valores para o 

gerenciamento eficaz de novas tecnologias, dentre estas a implantação de sistema 

de rastreamento de veículos via satélite. 

Na sequência foi verificado uma série de fatores relevantes para o processo 

de adequação da empresa ao sistema de rastreamento, que pode ser verificado pelo 

gráfico 1. Os dados foram mensurados de 0 a 4 sendo 0 (nenhum), 1 (pouco), 2 

(regular), 3 (razoável) e 4 (muito). 



 

Pela análise dos resultados obtidos nas entrevistas, pode-se verificar que 

tanto a Empresa A como a Empresa C tiveram que fazer várias reestruturações 

tanto administrativa quanto setoriais, além de treinamento de funcionários, 

contratação de pessoal e compra de novos equipamentos. Já a Empresa B, não 

necessitou grandes reestruturações, uma vez que o seu sistema era terceirizado. 



 

GRÁFICO 1-FATORES RELEVANTES PARA O PROCESSO DE ADEQUAÇÃO DA EMPRESA AO SISTEMA DE 
RASTREAMENTO 

 
Fonte: SANTOS (2016) 



 

Ao analisar os dados coletados no Gráfico 1  evidencia-se que a empresa A 

encontrou dificuldade regular substituir equipamentos de informática. No entanto, 

esta empresa declarou que encontrou muita dificuldade para desenvolver software 

para rastreamento, para alocar capital e reestruturar o setor administrativo. Foi 

encontrada muita dificuldade por esta empresa na terceirização dos serviços de 

analistas de sistemas e de manutenção, na contratação de mão – de - obra, esta 

empresa encontrou dificuldade regular. 

Com relação aos fatores relevantes para o processo de adequação da 

empresa ao sistema de rastreamento, verifica-se que a empresa B revelou que 

encontrou um pouco de dificuldade para desenvolvimento de software para 

rastreamento. Também foi encontrada pouca dificuldade para alocação de capital e 

reestruturação administrativa. Para terceirizar serviços de analistas de sistemas e de 

manutenção, substituir equipamentos de informática, contratação de mão – de - 

obra, esta empresa encontrou dificuldade regular. 
Quanto a este questionamento, a empresa C por sua vez apresentou 

dificuldade regular para terceirizar serviços de manutenção e técnicos de 

informática, Com relação a substituir equipamentos de informática, desenvolver 

software para rastreamento, alocar capital e reestruturar o setor administrativo, 

terceirizar os serviços de analistas de sistemas a empresa declarou que encontrou 

muita dificuldade.  
Na perspectiva da Bezerra e Souza Neto (2011) o desenvolvimento 

tecnológico dentro das organizações exige a capacitação dos recursos humanos 

com intuito de gerar maior confiabilidade nos serviços e também prover serviços com 

qualidade.  Nesta direção Pereira (2009) salienta que o treinamento dos envolvidos 

para a operação do sistema de rastreamento de veículos exige investimento 

financeiro para capacitar os recursos humanos e equipamentos com a finalidade de 

adequar os serviços da empresa. Para Siqueira (2013, p.26): 

 

Treinamento é ferramenta estratégica no desenvolvimento organizacional e 
as organizações precisam dispor de pessoas competentes e motivadas para 
produzir. As empresas não podem escolher se treinam ou não seus 
colaboradores, pois os mesmos são admitidos com qualificações genéricas, 
porém cada empresa tem suas peculiaridades 

 



 

Quanto à terceirização dos serviços, Oliveira (2014) ressalta que a 

terceirização de atividades logísticas contribui para aumentar a eficiência e a 

eficácia, adquirindo maior flexibilidade em suas ações.  

Na visão de Luna (2007) a terceirização da atividade logística apresenta um 

resultado positivo no fluxo logístico, contribuindo também para aumentar os níveis de 

serviços logísticos que são prestados aos clientes. 

Em seguida, buscou-se traçar um perfil sobre a percepção dos gestores em 

relação impacto que determinadas áreas fora influenciadas com uso do sistema de 

rastreamento em 2015. Os dados foram mensurados de 0 a 5 sendo 0 (não sabe), 1 

(nenhum), 2 (negativo), 3 (muito fraco), 4 (nem fraco/nem forte) e 5 (muito). 

Pode-se constatar que nas empresas A e C da mesma maneira que houve 

um aumento em suas despesas e custos, também houve uma melhoria em relação 

ao lucro bruto e operacional, nas vendas e também na quantidade de clientes. Já a 

empresa B que mantém esse serviço terceirizado não foi verificado diferenças com 

a implementação do sistema. 

 

 

 

 



 

GRÁFICO 2-IMPACTO QUE GERAM COM O USO DO SISTEMA DE RASTREAMENTO NO ANO DE 2015 

 
            Fonte:  SANTOS (2016) 



 

 

Sobre os impactos gerados com o uso do sistema de rastreamento no ano 

de 2015, verifica-se que de acordo com os dados do   Gráfico 2  a empresa A 

mensurou como 4 (nem fraco/nem forte) o impacto sobre as vendas, o número de 

clientes, a quantidade vendida, despesa com venda, preço final, o lucro bruto, o 

lucro operacional, e sobre a taxa de retorno de investimento. esta empresa revelou 

que em relação aos custos o impacto foi mensurado em), 3 (muito fraco). 

Ao responder a este questionamento a empresa B mensurou 2 (negativo) 

sobre todos os itens: vendas, número de clientes, a quantidade vendida, despesa 

com venda, preço final, lucro bruto, o lucro operacional, e sobre a taxa de retorno de 

investimento e custos. 

A empresa C, mensurou como 4 (nem fraco/nem forte) os impactos que 

foram gerados com o uso do sistema de rastreamento no ano de 2015,sobre 

vendas,   número de clientes, a quantidade vendida, preço final ,  lucro bruto, o lucro 

operacional, e sobre a taxa de retorno de investimento e custos.O impacto maior 

para a esta empresa foi gerado em relação às despesas com vendas, sendo 

mensurado com 5(muito). 

 Os achados empíricos encontrados nas empresas selecionadas para este 

estudo se assemelham com os dados encontrados no estudo de Candido e Cruz  

(2015) que o  sistema de rastreamento gera impactos positivos proporcionando 

redução de custos e aumento da produtividade da sua equipe. 

Os dados analisados sugerem que os custos integrais com o transporte de 

mercadorias foram reduzidos, pois, de acordo com Ballou (2006), os tempos que as 

mercadorias passam em trânsito apresentam reflexos no número de fretes que 

podem ser feitos por veículo num determinado período de tempo. Assim, sendo o 

sistema de rastreamento apresenta benefícios em relação à redução dos custos 

integrais, uma vez que possibilita traçar o plano de metas para a entrega de 

mercadorias e delimitar o tempo do frete, ou seja, a roteirização permite que se 



 

estabeleça um roteiro mais curto para a entre da mercadoria. Isto gera a redução de 

custos para as empresas transportadoras. 

Outra análise realizada foi sobre o grau de satisfação com relação aos 

benefícios, obtidos com o uso dos sistemas de rastreamento. Os dados foram 

mensurados de 0 a 5 sendo 0 (nenhum), 1 (pouco), 2 (regular), 3 (satisfatório), 4 

(muito). 

Pelos resultados obtidos a Empresa A é que possui maior grau de 

satisfação em todas as áreas analisadas, o que demonstrou que o sistema de 

rastreamento vem surtindo efeito principalmente na melhoria e controle dos seus 

processos. Seguida pela Empresa C que se demonstrou não tão satisfeita 

principalmente no que se refere à redução de funcionários, o que era de se esperar 

já que mesmo com o sistema também é necessário pessoal capacitado para operá-

lo. A empresa B devido ao serviço ser terceirizado, não se demonstrou tão satisfeita 

com o sistema, mas ainda obteve uma melhora no controle do motorista e obtenção 

de informação da posição do veículo. 



 

 

GRÁFICO 3-GRAU DE SATISFAÇÃO COM RELAÇÃO AOS BENEFÍCIOS, OBTIDOS COM O USO DOS SISTEMAS DE 
RASTREAMENTO 

.  
Fonte: SANTOS (2016) 



 

 

No Gráfico 3 sobre o grau de satisfação com relação aos benefícios, obtidos 

com o uso dos sistemas de rastreamento, a empresa A afirmou que se sente muito 

satisfeita em relação a todos os requisitos elencados neste estudo, sendo estes: 

melhorar serviço ao cliente, redução de horas extras, explorarem novas tecnologias, 

obter vantagem competitiva, controle motorista, melhorar relação motorista/empresa, 

melhorar manutenção de veículo, socorrer veículo quebrado, obter informação sobre 

posição de veículos, colocarem carga no caminhão seguro, aumentar segurança de 

transporte, reduzir tempo de entrega /coleta e de ociosidade da frota, diminuir 

número de rota, auxiliar na decisão de mudança de rota, redução de custos com 

segurança. Com relação à redução de custos, esta empresa manifestou que está 

satisfeita. 

A empresa B afirmou que sente pouca satisfação em relação a melhorar 

serviço ao cliente, obter vantagem competitiva, melhorar manutenção de veículo, 

diminuir número de rota, auxiliar na decisão de mudança de rota, reduzir número de 

funcionários, redução de custos com segurança. Afirmou que sente satisfação 

regular em relação à redução de horas extras, explorarem novas tecnologias, obter 

vantagem competitiva, melhorar relação motorista/empresa, socorrer veículo 

quebrado, reduzir tempo de entrega /coleta e de ociosidade da frota e redução de 

custos com segurança. Esta empresa apresenta sentimento satisfatório em relação 

a colocar carga no caminhão seguro, aumentar segurança de transporte. A empresa 

demonstra muita satisfação com o uso do rastreador de veículos para obter 

informação sobre posição de veículos e controle do motorista. 

Assim como a empresa A, a empresa C demonstrou muita satisfação em 

todos os requisitos, exceto em relação à redução de custos, que demonstrou ser 

satisfatório. 

 

 



 

 

Conforme se verifica, as empresas selecionadas para este estudo 

apontaram que os impactos gerados com o uso do sistema de rastreadores foram 

consideravelmente expressivos em proporcionar melhoria no atendimento ao cliente. 

O grau de impacto muito forte foi encontrado em todas as empresas com relação à 

diminuição do número de rotas e à redução dos custos com frete. 

Os resultados evidenciados demonstram semelhança com o estudo de 

Mendonça et al (2014) que investigaram e comprovaram por meio de um estudo 

prático em uma empresa de transporte rodoviário de carga, que os custos variáveis 

da frota são reduzidos com a implantação do sistema de rastreamento de veículos, 

pois, há diminuição da quilometragem percorrida o que gera combustível e reduz a 

probabilidade de ocorrer possíveis quebras ou desgastes do veículo. 

Verifica-se desta forma que implantar um sistema de rastreamento de 

veículos, evita transtornos, gera maior segurança no transporte de cargas e maior 

eficiência na entrega de mercadorias, proporcionando melhoria do serviço ao cliente. 

Os dados da Tabela 2 são referentes aos custos variáveis das empresas 

para o gerenciamento da frota de veículos no intervalo de agosto/2015 a 

dezembro/2015. 

    
TABELA 2-CUSTOS VARIÁVEIS DAS EMPRESAS PARA O GERENCIAMENTO  
DA  FROTA DE VEÍCULOS 

ITEM EMPRESA 

 Empresa A Empresa B Empresa C 

Custo variável anual R$ 2.678.087,70 R$ 10.854.107,00 R$ 22.368.853,00 

Custo total mensal R$ 489.745,25 R$ 1.487.555,88 R$ 3.732.903,37 
 

        FONTE: SANTOS (2016) 
 

 



 

Nos dados da tabela pode-se verificar que para a gestão das frotas de 

veículos as empresas apresentam uma variação de custos fixos e indiretos anual, do 

custo total anual e do custo total mensal. 

Os custos fixos para o gerenciamento da frota englobam custos com 

pagamento de horas extras de motoristas, consertos mecânicos, combustível e 

recuperação de veículos e cargas. 

Em seguida foi investigado junto às empresas quais foram as médias dos 

percentuais dos fixos variáveis que foram minimizados com o uso do sistema de 

rastreamento de veículos (Tabela 3). 

 

            
TABELA 3-CUSTOS VARIÁVEIS DAS EMPRESAS PARA O GERENCIAMENTO 
DA FROTA DE VEÍCULOS 

Meses/períodos Agos 
2015 

Set 
2015 

Out  
2015 

Dez 
2015 

Combustível 15 % 14,85% 13,98% 14,01% 

Horas extras  8,67% 7,45% 7,11% 6,99% 

Consertos 
mecânicos 

12,78% 11,56% 11,32% 10,50% 

Recuperação de 
veículos e 
cargas 

10,12% 9,45% 7,36% 6,04 % 

                         FONTE: SANTOS (2016) 
 

 

Na análise da tabela é possível observar no período analisado há um 

decréscimo nos custos variáveis para a gestão da frota de veículos, sendo que o 

menor percentual foi encontrado na redução do pagamento de horas extras e com a 

recuperação de cargas e de veículos. Esta redução se torna possível, pois, com o 

sistema GPS é possível acompanhar o trajeto de deslocamento da carga e do 

caminhão em tempo real.  



 

Em uma síntese comparativa, os dados obtidos evidenciam que com a 

implantação do sistema de rastreamento de veículos na frota das empresas A, B, e 

C resultou nos seguintes benefícios: redução de custos em relação ao consumo de 

combustível, ao pagamento de horas extras, consertos mecânicos, e à recuperação 

de veículos e cargas. 

Estes dados corroboram com o objetivo deste estudo, pois, contribui para 

constatar que do sistema de rastreamento de veículos gera impactos positivos na 

empresa, proporcionando melhoria no atendimento ao cliente e a diminuição do 

número de rotas e à redução dos custos na gestão da cadeia logística. 

A roteirização possibilita otimizar o tempo de entrega das mercadorias, 

influenciando nos custos do frete, pois, ao traçar a rota mais curta com o sistema de 

rastreamento, é possível manter a carga transportada por um período de tempo 

menor.   

Conforme Mistretta e Delmanto Junior (2012) a roteirização reduz custos, 

uma vez que rotas que são desorganizadas geram possíveis custos elevados, uma 

vez que excedem a quilometragem de um percurso ordenado e gerando horas 

extras ao motorista, Desse modo, se evidencia que as empresas selecionadas para 

este estudo ao utilizaram sistema de rastreamento reduzem custos com o 

gerenciamento da frota de veículos e ganham vantagem competitiva e aumentam a 

lucratividade ao implementar a logística empresarial com a TI, por meio da utilização 

de equipamentos de rastreamento de veículos. 

Com o desenvolvimento deste capítulo foi possível analisar os dados 

coletados na pesquisa junto às três empresas que atuam no setor de transporte 

rodoviário de cargas e conhecer a percepção dos gestores sobre os impactos 

geados com a utilização de rastreadores de veículos. No próximo capítulo serão 

apresentadas propostas e sugestões para as empresas a partir a análise dos dados  

 
 
 
 



 

5 PROPOSTAS E SUGESTÕES 
 

 

Ao analisar os dados coletados junto às empresas participantes deste 

estudo, o presente estudo sugere que as mesmas aprimorem os sistemas de 

rastreamento de veículos, por meio do treinamento de mão – de - obra para que o 

monitoramento da frota seja mais eficaz. 

A capacitação da mão - de- obra para a utilização desta ferramenta de 

monitoramento contribui para que a empresa amplie sua atuação com mais eficácia, 

pois, na sociedade da informação os avanços tecnológicos são constantes e exigem 

o investimento em recursos humanos para gerenciar de forma estratégica as ações 

da empresa, com a finalidade de manter o posicionamento competitivo. 

Buscando a forma adequada para melhorar o sistema de rastreamento de 

veículos das empresas que fizeram parte deste estudo e considerando que as 

mesmas possam obter bons resultados na gestão logística integrada com a TI é 

necessário analisar os fornecedores de sistemas de rastreamento, averiguando 

quais canais de comunicação são utilizados e quais os custos do sistema. 

Considera-se ser de grande relevância propor aos gestores das empresas 

que estejam sempre atentos a uma mudança no cenário político e econômico 

nacional, pois, podem exercer influência e gerar impactos significativos no mercado, 

como foi o caso da promulgação da Lei 13.103/13, também conhecida como “Lei do 

motorista”, que determina o uso de rastreadores como ferramenta de monitoramento 

para jornada de trabalho.  

Neste capítulo foram apresentadas propostas e sugestões para as 

empresas. Em seguida, se apresenta a conclusão após a realização da pesquisa 

bibliográfica e da pesquisa de campo, descrevendo uma análise sucinta sobre o 

estudo  

  
 
 
 
 



 

6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 
 
 

6.1 CONCLUSÕES  
 

 

O objetivo geral deste estudo foi analisar a percepção dos gestores de 

empresas que atuam no ramo de transporte rodoviário sobre os benefícios para 

minimização de custos por meio do uso de sistemas de rastreamento de veículos 

com satélite. Com o desenvolvimento deste estudo foi possível atingir este objetivo, 

pois, constatou-se que por meio de rastreadores de veículos é possível a empresa 

controlar os custos operacionais com transporte rodoviário de cargas. 

Quanto ao objetivo de demonstrar quais os benefícios da tecnologia na 

gestão da logística para minimização de custos no transporte rodoviário, foi 

verificado que o uso de rastreadores possibilita à adequação de custos mais baixos 

no gerenciamento a frota de veículos. Além disto, este estudo comprovou que o uso 

do GPS gera impactos positivos na gestão de recursos humanos,pois, há 

treinamento para melhorar o desempenho nas atividades. Há também impactos na 

gestão financeira com otimização de roteiros e redução de manutenção de veículos 

e controle de horas extras de motoristas. Com os dados evidenciados nesta 

pesquisa é possível conscientizar os gestores sobre os benefícios da TI para a 

gestão da SCM no modal de transporte rodoviário. 

Quanto ao objetivo de verificar os impactos gerados pela utilização de 

rastreamento e monitoramento no gerenciamento da frota, foi observado que 

melhora os serviços, reduz custo com fretes e diminui o número de rotas. 

Como principal contribuição deste estudo pode-se apontar que a 

implementação da tecnologia no setor de transporte rodoviário de cargas, com o uso 

do GPS, apresenta benefícios para as empresas, sendo que pode ser aplicado a 

qualquer empresa de transporte, desde empresas de grande porte, quanto micro e 

pequenas empresas 

Em face do exposto o presente estudo conclui que a implantação de um 

sistema de rastreamento de veículos, contribui para minimizar os custos envolvidos 

no gerenciamento da frota de veículos.  



 

 

6.2 TRABALHOS FUTUROS 
 

Como sugestão para trabalhos futuros, pode-se apontar: 

 

 Verificar a correlação entre roteirização e o uso de softwares otimizadores de 

rotas no gerenciamento de transporte rodoviário de cargas;  

 

 Analisar a eficácia dos sistemas de monitoramento e rastreamento de veículos 

como ferramenta de gerenciamento de risco na atividade logística 

 

 Outro trabalho futuro relevante é examinar a correlação Sistema de 

Monitoramento, Relato e Verificação (SMRV) e a redução dos custos de 

apólices de seguros em empresas de transporte rodoviário de cargas  
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8 ANEXOS 
 

 
QUESTIONÁRIO 

 

1 - Há quanto tempo a empresa utiliza o sistema de rastreamento de veículos? 

(   ) Há 1 a 3 anos 

(   ) De 3 a 6 anos 

(   ) De 6 a 9 anos 

(   ) Acima de 9 anos 

 

2 - Houve alguma dificuldade para o processo ser implantado? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

3 - Utilizando os dados da tabela abaixo, assinale quais foram os fatores relevantes 

para o processo de adequação da empresa ao sistema de rastreamento. 

Notas 0 1 2 3 4 

0 a 4 Nenhum Pouco Regular Razoável Muito 

 
 Reestruturar a administração da empresa 

 Reestruturar todos os setores da empresa 

 Alocar mais capital para melhorar o uso de sistemas de rastreamento 

 Treinar funcionários da empresa para trabalhar como operadores  

 Contratar novos funcionários para a área de informática operadores 

 Treinar motoristas 

 Contratar novos motoristas 

 Comprar novos computadores 

 Substituir equipamentos de informática 

 Contratar pessoal para manutenção dos equipamentos usados para 

rastreamento  



 

 Terceirizar serviços para manutenção dos equipamentos usados para 

rastreamento  

 Contratar analistas de sistemas/programadores 

 Utilizar analistas de sistemas/programadores já existentes na empresa 

 Terceirizar serviços de analistas de sistemas/programadores 

 Desenvolver softwares específico/ banco de dados para rastreamento dentro 

da empresa 

 Desenvolver softwares específico/banco dados através de terceirização de 

serviços  

 

 

4 - Utilizando os dados da tabela abaixo, assinale os itens listados conforme o 

impacto que geram com o uso do sistema de rastreamento em 2015: 

 
Notas 0 1 2 3 4 5 

0 a 5 Não sabe Nenhum Negativo Muito Fraco Nem fraco 
/nem forte Muito 

 
 

 Vendas 

 Número de clientes 

 Quantidade vendida 

 Preço final do serviço vendido 

 Custo do serviço vendido 

 Lucro bruto 

 Despesas com vendas 

 Lucro operacional 

 Taxa de retorno do investimento (lucro líquido/ativo médio 

 

5 – Utilizando os dados da tabela abaixo, assinale quais os o grau de satisfação com 

relação aos benefícios, abaixo relacionados, obtidos com o uso dos sistemas de 

rastreamento 

 

Notas 0 1 2 3 4 



 

0 a 4 Nenhum Pouco Regular Satisfatório Muito 

 

 Reduzir custos 

 Redução dos custos com segurança 

 Reduzir o número de funcionários 

 Aumentar a segurança da carga transportada 

 Colocar a carga/caminhão no seguro 

 Melhorar a decisão quanto à mudança de trajetos de coletas, etc.  

 Diminuir o número de rotas 

 Reduzir a ociosidade da frota 

 Reduzir o tempo de entrega/coleta 

 Obter informação instantânea da posição do veículo 

 Socorrer veículos quebrados 

 Melhorar a manutenção dos veículos 

 Melhorar a confiança do motorista em relação à empresa 

 Controlar melhor o motorista 

 Obter maiores vantagens competitivas em relação às outras empresas 

 Explorar novas tecnologias 

 Redução da quantidade de horas extras 

 Melhorar o serviço ao cliente 

 

6- Os dados abaixo são referentes aos custos da empresa para o gerenciamento da 

frota de veículos no intervalo de agosto/2015 a dezembro/2015. 

 

ITEM EMPRESA ________ 
Custo variável anual 

 
Custo total mensal 

 

 

7- Médias dos percentuais de custo minimizados acusados após a implantação do 

sistema de rastreamento nos meses de agosto a dezembro de 2015 

 



 

Meses/períodos Ago Set Out Dez 

Combustível     

Horas extras      

Consertos mecânicos     

Recuperação de veículos e 

cargas 

    

 

 


