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EPÍGRAFE 

 

A administração é a arte de aplicar as leis sem lesar os 
interesses.  

 
Honoré de Balzac 

 
 
 
 

 



 
 

 
RESUMO 

 
 

Esta dissertação versa sobre a evolução dos aspectos estratégicos para 
desenvolvimento logístico no modal rodoviário, e possui como objetivo principal 
reconhecer os fatores administrativo/organizacionais da gestão dos veículos e 
estoques, visando maior desempenho e eficiência do processo logístico. Apresenta 
a importância da reflexão sob os aspectos sócio culturais, estruturais, legais e 
econômicos no modal rodoviário, englobando as causas que motivam os sujeitos 
participantes, e a evolução no decorrer do tempo. A maior parcela do modal 
rodoviário no país se dá em função das características dos investimentos que foram 
feitos ao longo de décadas que privilegiaram a construção de rodovias e não de 
ferrovias. A atividade econômica do modal Rodoviário de Cargas realizado em vias 
públicas, no território nacional, por terceiros mediante remuneração, é exercida por 
pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência. Aborda-se que, 
atualmente, as mercadorias e serviços estão relacionadas com o volume que os 
produtores possuem para colocar seus produtos nas áreas de consumo, com o 
preço mais baixo possível sem, contudo, diminuir a qualidade dos mesmos. O 
transporte representa a maior parcela dos custos logísticos, que se trata de uma 
profissão de risco para a saúde física, bem como mental dos motoristas.  

 
Palavras-chave: Modal rodoviário. Processo logístico. Estoque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 

This dissertation deals with the evolution of the strategic aspects for logistic 
development in the road modal, and its main objective is to recognize the 
administrative / organizational factors of vehicle and inventory management, aiming 
at greater performance and efficiency of the logistics process. It presents the 
importance of social, structural, legal and economic considerations in the road modal, 
encompassing the causes that motivate the participants, and the evolution in the 
course of time. The largest part of the road transportation in the country is due to the 
characteristics of the investments that have been made over the decades that have 
privileged the construction of highways and not of railways. The economic activity of 
the modality carried out on public roads, in the national territory, by third parties for 
remuneration, is exercised by an individual or legal entity in a regime of free 
competition. It is approached that, at present, the goods and services are related to 
the volume that the producers have to put their products in the areas of consumption, 
with the lowest price possible without, however, reducing their quality. Transportation 
represents the largest share of logistics costs, which is a profession of risk to the 
physical as well as mental health of drivers. 
 
 
Keywords: Modal road. Logistic process. Stock. 
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 INTRODUÇÃO 
 

A presente dissertação é resultado do processo de pesquisa sobre a atuação 

Logística de uma organização de médio porte situada no meio oeste catarinense. 

Elenca-se alguns fatores de melhoria estratégica através do estudo de caso da 

organização Meio Oeste Embalagens, aqui nomeada de forma fictícia. O trabalho 

procurou aprofundar e analisar os fatores sócio culturais, econômicos e legais que 

influenciaram e desenvolveram a logística. E nesse contexto busca responder: Na 

Meio Oeste Embalagens, quais os aspectos e estratégias que podem proporcionar 

eficiência no processo logístico? 

Muitas organizações no século XX somente se preocupavam em reduzir 

custos com mão-de-obra, materiais e tecnologia. Mas a partir do Século XXI este 

pensamento precisa constantemente ser reavaliado. Hoje, os consumidores tornam-

se mais exigentes e a concorrência aumenta a cada dia, assim, é importante que as 

organizações busquem auxílio de ferramentas que possibilitem um melhor 

gerenciamento logístico.  

A busca constante de aprimorar os processos para manter-se competitiva no 

mercado, prioriza por qualidade em seus produtos, preço justo e satisfação do 

cliente. No que se refere ao cliente, o principal ponto é a entrega na data certa, 

cumprindo o prazo e gerando uma relação transparente e confiável. A logística é 

uma área que tem recebido especial interesse dos empresários e executivos, onde 

vem passando por transformações conceituais e tecnológicas.  

A logística não engloba apenas a distribuição física de produtos finais, mas 

todas as atividades relacionadas ao transporte, manutenção de estoques, 

processamento de pedidos, armazenagem, movimentação e outras atividades de 

apoio que facilitam o fluxo de bens e serviços desde a aquisição de matérias primas 

até a entrega do produto final. A entrega sendo feita na data correta, tendo o veículo 

disponível para embarque, com tempo suficiente para cumprimento dos prazos de 

entrega, irá gerar satisfação no cliente e a construção de uma imagem empresarial, 

que será um fator diferencial perante o mercado, uma vez que a organização 

trabalha com o sistema porta a porta, ou seja, carrega o produto na fábrica e entrega 

na porta do cliente, sem utilizar um remanejamento deste material durante o 

transporte CD (Centro de Distribuição).  
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As organizações de médio e grande porte perdem clientes ou sua 

credibilidade é afetada, pelo não cumprimento de prazos. No que diz respeito a 

entregar o produto ao cliente, necessita-se de uma atenção especial para não 

encarecer o processo e para melhor administrar os recursos disponíveis, no caso, a 

frota de veículos.  

Este estudo justifica-se pelo fato da Meio Oeste Embalagens S/A e as 

organizações parceiras poderem alcançar diversos benefícios com uma maior 

disponibilidade de veículos, e aumentar o nível de serviço prestado. O enfoque deste 

trabalho ocorreu na necessidade que a organização estudada possui em adequar e 

otimizar o uso dos veículos oferecidos para o embarque das embalagens por parte 

das transportadoras, que prestam este serviço, em menor tempo, e não 

encarecendo a operação e mantendo a qualidade no serviço. 

O trabalho no primeiro momento apresentou o histórico, as características e 

conceito de logística, objetivando mostrar sua existência, bem como, seu surgimento 

e evolução ao longo do tempo, em seu nível, nacional, estadual e regional. Em 

seguida, bem como a relação da logística e a sociedade, os aspectos socioculturais, 

legais e estruturais que motivam a logística no âmbito econômico, e os sujeitos 

participantes, tanto ativamente como passivamente. No terceiro capitulo, abordamos 

a realidade logística da empresa estudada, seus procedimentos, volumes e formato 

atual. No quarto capitulo, direcionamos as oportunidades de negócio na perspectiva 

do desempenho logístico. No quinto capitulo, encerramos esta dissertação 

apresentando algumas decisões e considerações, que com atuações administrativas 

sobre as peças fundamentais da logística empresarial, e gerenciamento dos fatores, 

podendo atacar de forma estratégica os pontos relevantes da logística e a sua 

aplicação no mercado competitivo, bem como anteciparmos possíveis entraves da 

logística Brasileira. 

Convém, por oportuno, aprofundar e analisar os aspectos sócio culturais, 

econômicos e legais que influenciam e desenvolvem a logística. Desde logo, na 

empresa Meio Oeste Embalagens quais os aspectos e estratégias podem 

proporcionar eficiência no seu processo logístico? 

Como objetivo geral elencou-se, reconhecer os fatores 

administrativos/organizacionais da gestão dos veículos e estoques visando uma 

maior eficiência do desempenho no processo logístico. E especificamente, apontar o 

desenvolvimento logístico, levando em consideração os aspectos socioculturais, 
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legais e estruturais que formaram a logística e os impactos no cenário econômico, 

Descrever como funciona a atual estrutura logística da Meio Oeste Embalagens S/A, 

Examinar possibilidades ou decisões que a logística pode estrategicamente 

melhorar e motivar uma oportunidade de negócio. 

O presente trabalho realizou-se metodologicamente de forma qualitativa, pois 

baseou-se na analise dos procedimentos reais no dia a dia da organização 

pesquisada. Sobre a natureza da pesquisa qualitativa Roesch (1996, p. 146) afirma 

que a 

pesquisa qualitativa é apropriada para avaliação formativa, quando se 
trata de melhorar a efetividade de um programa, ou plano, ou mesmo 
quando é o caso da proposição de planos, ou seja, quando se trata 
de selecionar as metas de um programa e construir uma intervenção 

 

Dos ensinamentos de Oliveira (2000) extraiu-se que o método qualitativo 

numa visão holística está [“...] dentro de uma nova base de concepção teórica na 

mensuração, processamento e análise de dados científicos” (OLIVEIRA, 2000, p. 

61).  

Conforme Barros e Lehfeld (2000, p. 70) na pesquisa descritiva 

Não há a interferência do pesquisador, isto é, ele descreve o objeto 
de pesquisa. Procura descobrir a frequência com que um fenômeno 
ocorre, sua natureza, característica, causas, relações e conexões 
com outros fenômenos. 

 

Outrossim, quanto a imagem e entrevista “Deve ser redigida levando-se em 

canto a mesma sequência de realização da pesquisa, enriquecendo-se o texto com 

recursos ilustrativos que auxiliem a compressão da lógica da pesquisa, como fotos, 

esquemas, gráficos, quadros, entre outros” (PÁDUA, 2004, p. 91). 

Outrossim, “A pesquisa bibliográfica é uma modalidade de estudo e análise 

de documentos de domínio científico, tais como livros, enciclopédias, periódicos, 

ensaios críticos, dicionários e artigos científicos” (OLIVEIRA, 2005, p. 75). Quanto a 

pesquisa exploratória Money; Babin e Samouel (2003, p. 84) definem como sendo a 

 
pesquisa exploratória é particularmente útil quando o responsável pelas 
decisões dispõe de poucas informações. Dito de outro modo, os planos 
exploratórios são para o pesquisador que não sabe muito, ser orientado 
para a descoberta. 

 

A coleta de dados foi realizada diretamente no setor analisado com 

entrevistas a pessoas chave e consultas aos relatórios internos, com prévia 
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autorização e acompanhamento da empresa conforme Apêndice A e anexo A, além 

de informações fornecidas pelas transportadoras para o desenvolvimento dos 

objetivos específicos, consistindo assim, em dados primários e secundários. Quanto 

a pesquisa documental, Pádua (2004, p. 68) destaca que é 

 
aquela que a partir de documentos, contemporâneos ou retrospectivos 
considerados cientificamente autênticos (não-fraudados); tem sido 
largamente utilizada nas ciências sociais, na investigação histórica, a fim de 
descrever/comparar fatos sociais, estabelecendo suas características ou 
tendências; além das fontes primárias, os documentos propriamente ditos, 
utilizam-se as fontes chamadas secundárias, como dados estatísticos, 
elaborados por institutos especializados e considerados confiáveis para a 
realização da pesquisa. 

 

A análise primária dos dados foi realizada através de gráficos, quadros, e da 

leitura e interpretação das informações obtidas, seguindo de posterior descrição, 

com a apresentação de proposta de melhoria para a problemática levantada. Na 

análise secundária, os dados foram coletados por meio de entrevista estruturada, 

elaboradas a partir dos referenciais teóricos sobre o tema de pesquisa, aplicadas a 

pessoas chave.  

 Conforme Barros e Lehfeld (2000, p. 91) são entrevistas estruturadas quando 

possuem as questões previamente formuladas, isto é, o entrevistador estabelece um 

roteiro prévio de perguntas, não há liberdade de alterar os tópicos ou fazer inclusão 

de questões frente às situações. 

Essas pessoas foram compostas por profissionais da área logística com 

influência e consonância com os objetivos propostos pela pesquisa. Com o objetivo 

de levantamento de informações da prática. A análise dos dados foi feita através da 

leitura e interpretação das informações obtidas pelas entrevistas efetuadas com o 

profissional da empresa estudada e os executivos das transportadoras seguindo de 

posterior descrição, com a apresentação de proposta de melhoria para a 

problemática levantada. 

 Segundo Pádua (2004, p. 82) a análise dos dados não é uma etapa que se 

realiza automaticamente. Exige criatividade, caso contrário o trabalho não ultrapassa 

o nível da simples compilação de dados ou opiniões sobre um determinado tema. A 

análise dos dados é importante, justamente porque através desta atividade há 

condições de evidenciar-se a criatividade do pesquisador. De outra forma, não 

haveria sentido na atividade da pesquisa. 
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As entrevistas foram efetuadas com 01 profissional da empresa estudada e 

04 executivos de transportadoras que totalizam 90% de todo o transporte de 

produtos e matéria primas, aqui denominadas como Transportadora A, B, C e D.  

 

 Profissional Embarcador, que discorreu sobre os fatores sócio 

culturais, estruturais e legais que impactam nos fatores econômicos 

com base em sua experiência na empresa estudada. 

 Executivo Transportadora A, que forneceu detalhes sobre os fatores 

sócio culturais, estruturais e legais que impactam nos fatores 

econômicos com base em sua experiência em transportes a mais de 05 

décadas. 

 Executivo Transportadora B, que discutiu sobre os fatores sócio 

culturais, estruturais e legais que impactam nos fatores econômicos 

com base em sua experiência em transportes a mais de 01 década. 

 Executivo Transportadora C: que discorreu sobre os fatores sócio 

culturais, estruturais e legais que impactam nos fatores econômicos 

com base em sua experiência em transportes a mais de 02 décadas. 

 Executivo Transportadora D, que forneceu informações sobre os 

formatos de descargas e influências das mudanças nos fatores sócio 

culturais, estruturais e legais que impactam nos fatores econômicos 

com base em sua experiência em transportes de matéria prima a mais 

de 05 décadas. 

 

Para isso os sujeitos do estudo citados anteriormente, auxiliará no 

levantamento dos dados que movimentam a logística da empresa Meio Oeste 

Embalagens.  
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1  LOGÍSTICA 

 

1.1 BREVE APRESENTAÇÃO DO CONCEITO DE LOGÍSTICA 

 

Acerca da origem da palavra logística, o autor Uelze explica: “vem do francês 

loger, que significa acomodar, ajeitar ou receber” (UELZE, 1974, p. 47). Ainda, o 

mesmo autor menciona que seu uso, de forma inicial, foi utilizado na arte militar, 

onde cuidava do transporte de suprimentos e acantonamento de tropas. No decorrer 

do tempo, passou a ser usada na área empresarial, já como a arte de administrar o 

fluxo de materiais, produtos ou homens, entre os vários pontos do território de 

operação de uma organização (UELZE, 1974, p. 47). Destarte, o conceito de 

Sistema Logístico evoluiu de forma significativa nas décadas que se sucederam à II 

Guerra Mundial (UELZE, 1974, p. 47). Para Campos (2009, p. 11): 

A logística é uma atividade humana que acompanha a própria evolução do 
homem. Pode-se fazer um corte na história e pensar a partir dos homens 
das cavernas; veja que quando estes nossos ancestrais iam caçar, algumas 
questões se faziam presentes, como, por exemplo: Onde vamos caçar? 
Que instrumentos de caça são necessários? Como abater as caças? Como 
embalar a caça? Como transportar a caça? Como armazenar a caça de tal 
modo que esteja em condições de uso? Agora pense que atualmente as 
empresas executam essas atividades de compra, embalagem, transporte e 
armazenagem.  

 
Segundo Uelze (1974, p. 48): “o objetivo da logística é a maximização do 

valor econômico dos produtos ou materiais, colocando-os no tempo e no espaço, 

onde e quando necessários, dentro do custo total mais baixo possível”. Ainda, para o 

mesmo autor: 

Oportuno seria lembrar que a utilidade de um produto não depende apenas 
de sua forma ou de seu conteúdo intrínseco, mas, também, de “onde” está e 
quando “estará”. A gestão de estoque é importante na logística, pois, 
mesmo sem movimentação física, está realizando função dentro do sistema 
logístico ao efetivar essa aproximação no tempo (UELZE, 1974, p. 48). 

 
Assim, pode-se dizer que a logística trata da arte de administrar o fluxo de 

materiais, produtos e pessoas de determinados locais para outros, onde estes forem 

necessários. Ademais, o sistema logístico engloba o fluxo total dos materiais, desde 

o ponto de aquisição de matéria-prima, até o ponto de entrega ao consumidor 

(UELZE, 1974, p. 48). Importante citar que a área da logística tem, também, como 

propósito instrumentalizar a comunidade empresarial para o emprego de modernas 

estratégias e técnicas logísticas, tanto na forma de projetos de assessoria, 

 



19 
 

consultoria, pesquisa e cursos de atualização ou reciclagem, bem como 

treinamentos in company (CAIXETA-FILHO; MARTINS; 2001, p. 211). Conforme 

Silva e Bazoli (2010, p. 04): 

No cenário econômico atual, em que a crise prolifera em escala mundial, o 
aumento do desemprego é exponencial e o aumento da concorrência é 
global, o ‘mercado’ determina o preço. Portanto, as empresas que tiverem 
vantagens competitivas conquistadas por processos logísticos eficazes 
poderão também ser atrativas aos olhos do consumidor. 

  
Assim, a busca pela satisfação do cliente é algo essencial, atualmente, para a 

vida de uma empresa. Ademais, a concorrência é ampla e até mesmo desleal, às 

vezes. Quando se fala na satisfação do cliente, a qualidade vem à tona, porém em 

um mundo globalizado isso passou de diferencial para obrigação, então, diferencial 

competitivo é a expressão que define melhor o papel desta importante ferramenta de 

gestão na atualidade (PAURA, 2012, p. 19). 

 

1.1.1 Logística no Brasil 
 

A logística teve seu início na arte militar, onde cuidava do transporte de 

suprimentos e acantonamento de tropas. No decorrer dos tempos, passou a ser 

usada na área empresarial, já como a arte de administrar o fluxo de materiais, 

produtos ou homens, entre os vários pontos do território de operação de uma 

organização. 

Para Campos (2009, p. 12) o termo da logística tomou importância ao longo 

da história da indústria: 

A partir da década de 1950, portanto após a Segunda Guerra Mundial, o 
termo logística adquiriu grande importância devido á função estratégica que 
desempenhou no sucesso das operações militares; então as forças 
armadas dos Estados Unidos concluíram que a definição de logística incluía 
todas as atividades militares referentes à provisão e administração de 
material, pessoal e instalações. Posteriormente, foram acrescentadas as 
atividades de treinamento e bem-estar das tropas e, depois, as relacionadas 
à obtenção e prestação de serviços. 

 

Assim, pode-se dizer que a logística trata da arte de administrar o fluxo de 

materiais, produtos e pessoas de determinados locais para outros, onde estes forem 

necessários. Ademais, o sistema logístico engloba o fluxo total dos materiais, desde 

o ponto de aquisição de matéria-prima, até o ponto de entrega ao consumidor.  

 
São consideradas atividades principais dessa cadeia o transporte, a 
manutenção de estoques e o processamento de pedidos, e como atividades 
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secundárias a armazenagem, o manuseio de materiais, a embalagem de 
proteção, a obtenção, a programação de produtos e a manutenção de 
informações. Esse processo é de suma importância para a economia e para 
as empresas que têm como objetivo ofertar níveis de serviços eficientes e 
eficazes (CAIXETA-FILHO; MARTINS; 2001, p.210). 
 

Em relação a meta da logística nas organizações, esta visa garantir a 

disponibilidade de produtos e materiais nos mercados e pontos de consumo com a 

máxima qualidade, rapidez e eficiência, diante de custos controlados e conhecidos 

via indicadores. 

Com efeito, a administração logística está ligada à redução de gastos 

desnecessários, que não agregam valor ao produto. Dessa forma, a administração 

logística objetiva a redução dos custos e o aumento da qualidade do serviço 

ofertado, sendo delineado na moderna logística empresarial. Contudo, há de se 

notar que nem toda forma de logística é aplicável a todos os tipos de produtos e em 

todo tipo de indústria, uma vez que toda indústria tem seu próprio tipo de canal de 

distribuição de um produto. 

Em se tratando de um país continental, o Brasil necessitava ter um sistema 

logístico efetivo, como salienta Uelze (1974, p. 30): 

Vemos hoje o notável esforço que se faz na marinha mercante, no sentido 
de que o Brasil disponha de seu próprio sistema logístico, algo que poucas 
nações podem colocar entre os seus objetivos nacionais, pois as demais da 
América Latina não têm condições nem dimensões que o justifiquem. O 
Brasil, dada à sua extensão quase que continental, e à grande massa 
representada pela sua população, terá condições de, num futuro próximo, 
dispor de um sistema logístico paralelo e ou associado aos sistemas 
logísticos das grandes nações do mundo. 
 
 

Por se tratar de um país cuja área geográfica é extensa, o Brasil necessita de 

uma logística efetiva para o devido escoamento da produção. Conforme Uelze 

(1974, p. 18) destaca: 

A localização da atividade econômica, principalmente a industrial, depende 
profundamente das facilidades logísticas de uma região. São Paulo, o 
centro industrial do País, é ainda, mal aquinhoado de transportes, tendo 
como base o ideal.  Todavia, é o local do território nacional mais bem 
servido de transportes, tendo-se tornado um ponto de convergência 
obrigatório. 
 

Daí decorre o fato de que há de se admitir a suma importância o estudo de 

fatores que possam representar vantagens competitivas às empresas nacionais 

diante das profundas transformações que ocorrem no ambiente logístico e, 

sobretudo, no ambiente empresarial globalizado. No Brasil, a metodologia de 

funcionamento da economia gira um tanto quanto mais lenta. Em se tratando de um 
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país que está em desenvolvimento tudo se parece mais delicado de ser aprimorado 

e inovado. 

A logística foi reconhecida pela academia somente no início do século XIX, 
estudada inicialmente como uma ferramenta estratégica e então introduzida 
nas empresas. No Brasil, surgiu no início da década de 1980, na época da 
Tecnologia da Informação. Observou-se, assim, o surgimento de entidades 
que focavam a logística, tais como: ABRAS-Associação Brasileira de 
Supermercados; IMAM- Instituto de Movimentação e Armazenagem; a 
ASLOG- Associação Brasileira de Logística, entre muitas outras (SILVA; 
BAZOLI, 2010, p. 15). 
 

No decorrer da história, há de se perceber quais os pontos que precisaram e 

que ainda precisam de ser melhorados para o bom funcionamento da indústria 

brasileira.  

Conforme Caixeta-Filho e Martins (2001, p. 35): 

Concomitantemente ao processo da industrialização brasileira, consolidado 
no transcorrer do século XX, o Brasil viveu um período de intenso 
crescimento da demanda de transporte inter-regional. As relações de 
comércio das regiões periféricas, menos industrializadas, foram 
gradativamente se voltando principalmente para a região Sudeste, em 
detrimento do comércio internacional. Floresceu também o comércio intra-
regional entre os Estados do Sudeste e do Sul do país.  
 

Dessas acepções ressalta-se que o Brasil deve ter um plano logístico 

consistente e efetivo. Dessa perspectiva Caixeta-Filho e Martins (2001, p. 28) 

concluem: 

Quando pensamos no desenvolvimento de um país, é impossível não 
pensarmos na infraestrutura necessária para que tal fato aconteça. Sob a 
ótica da logística, é necessário dotar as regiões de maior movimentação de 
cargas de infraestrutura, de modo a reunir todas as facilidades 
indispensáveis para melhorias da eficiência logística. Assim, o conceito de 
plataforma logística deve ser sempre considerado no desenvolvimento 
regional dentro de um país. 
 

 O sistema logístico no Brasil está evoluído em alguns aspectos, tendo como 

ponto fraco percebido o capital humano, ou seja, a mão de obra especializada, que 

infelizmente não foi tão bem desenvolvida como as tecnologias disponíveis (SILVA; 

BAZOLI, 2010, p.16). 

A conclusão que se chega é que as organizações procuram atuar em níveis 

globais. E assim, necessitam ampliar negócios expandindo mercados, e para isso 

necessitam ter redução de custos por meio de economias de escala nas compras e 

na produção e através da concentração de operações de fabricação e montagem 

(RAZOLLINI FILHO, 2012, p. 31). 
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1.1.2 Logística Catarinense 
 

Acerca da logística catarinense, pode-se abordar o controle eficaz de seus 

custos, em qualquer organização. Assim, quando o controle é realizado de maneira 

que contemple as diversas áreas da empresa e subsidie dados para a tomada de 

decisão estratégica, verifica-se que a empresa possui vantagens no mercado. 

Diante disso, importante citar que existe duas grandes divisões territoriais 

catarinenses a partir do relevo: 

O litoral e o planalto. Acrescenta-se ainda que no planalto, com sua base 
geológica de origem sedimentar, e seu clima chuvoso formaram-se vales 
profundos e dissecados. Fato estes somados tornaram-se um grande 
desafio para a construção de malha rodoviária de Santa Catarina. Por outro 
lado essas características físicas foram também decisivas para múltiplas 
fases do processo de povoamento bem como do desenvolvimento 
econômico e social do Estado (MATTOS, 2010, p.2). 
 

Com base na citação, o planalto começa a ser explorado economicamente a 

partir de Lages, Curitibanos e Campos Novos, no século XVIII, pelos paulistas com a 

pecuária nos campos naturais e abertos como clarões nas matas. Além disso, 

juntamente com a exploração da pecuária em latifúndios as atividades extrativas se 

estabelecem a partir das matas de Araucárias e ervas nativas no século XX. 

Dessa forma, a ocupação do oeste catarinense, ocorrida nas primeiras 

décadas do século XX, aconteceu através de imigrantes italianos e alemães 

oriundos do Rio Grande do Sul, que tinham por objetivo o abastecimento de gêneros 

alimentícios da cidade de São Paulo, que, aliás, estava em forte expansão urbana, a 

partir da construção da ferrovia de São Paulo - Rio Grande. 

Sob a perspectiva de Mattos (2010, p. 04): 

A infra-estrutura de transportes catarinense é composta por 4 portos (São 
Francisco do Sul, Itajaí, Imbituba e Laguna), e o porto de Itapoá em 
construção. Como infraestrutura aeroportuária Santa Catarina dispõe de 4 
aeroportos em funcionamento com linhas regulares, como os de Joinville, 
Navegantes, Florianópolis e Chapecó. Como malha ferroviária operante 
apresentam-se a Ferrovia Tereza Cristina de Lauro Muller a Laguna, uma 
ferrovia que liga o porto de São Francisco do Sul a Mafra e outra que liga 
Mafra ao Rio Grande do Sul passando por Lages. Como hidrovia apresenta-
se uma que liga São Francisco do Sul a Joinville que foi inaugurada em 
2009, porém é utilizada somente para transporte de passageiros. Santa 
Catarina conta com aproximadamente 2.606 km de rodovias federais e 
6.000 km de rodovias estaduais. 
 

O sul do país está em acelerado ritmo de crescimento, consequentemente a 

logística catarinense está em expansão, com subsídios de capital da iniciativa 

publica e privada, bem como um grande avanço no setor rodoviário. 
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Conclui-se que, conforme SILVA; BAZOLI (2010), “a missão da logística é 

conseguir colocar o produto e/ou serviços corretos, no tempo certo, no lugar certo e 

nas condições certas, ao mesmo tempo em que gera o máximo de retorno à 

empresa”  

 

1.1.3 Logística no modal rodoviário 

 

Verifica-se, nesse contexto, que o Brasil é um país de dimensão continental 

que desde a implantação de suas indústrias, optou, principalmente, pelo modal 

rodoviário para o transporte de cargas . 

A escolha pelo modal rodoviário justifica-se pela forte dependência nacional 
do modal. A matriz de transporte nacional se mostra desbalanceada, 
principalmente quando se levam em consideração as dimensões 
continentais do País. Logo, a importância do motorista se eleva, e a 
produtividade e segurança do modal rodoviário dependem do ambiente de 
trabalho desses motoristas. Portanto, o motorista estressado e insatisfeito 
na sua ocupação afeta diretamente a reputação da empresa, assim como a 
satisfação dos consumidores e a eficiência da cadeia de suprimentos. No 
longo prazo, causa impactos na vantagem competitiva dos negócios e pode 
influenciar amplamente a economia das organizações (RESENDE et al 
2010, p.02). 
 

O item logístico de maior relevância devido ao seu alto custo é o sistema de 

transporte e distribuição. Ainda, tal item, envolve a entrega da matéria-prima à 

fábrica e dos produtos acabados aos atacadistas e/ou varejistas para depois chegar 

ao cliente final. 

As empresas em geral podem usar frotas de transporte próprias ou 
terceirizadas. A escolha entre uma e outra deve considerar alguns aspectos 
principais, a seguir: a) custo do transporte; b) qualidade do serviço; c) 
rentabilidade financeira; d) otimização do transporte (SILVA E BAZOLI 
2010, p. 115). 
 

Com efeito, os fatores determinantes que influenciam os custos relacionados 

a transportes são: a distância, o volume, a densidade, a facilidade de 

acondicionamento, a facilidade de manuseio, a responsabilidade, e o mercado, o 

relevo, porém, observa-se que é determinante o fator preço.  

Os investimentos em transporte recaem sobre os setores tradicionalmente 
mais dinâmicos da economia. Isto é, são setores que, por possuírem 
relativamente altos índices de ligação para frente e para trás, são 
importantes agentes de estímulo para os demais, o que se reverte em 
grande potencial de geração de renda e emprego. Notadamente, são os 
casos da indústria automobilística, metalurgia, construção civil, mecânica e 
material elétrico, mais diretamente (CAIXETA - FILHO; MARTINS, 2001, p. 
20). 
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Portanto, além da disponibilidade de capital, a iniciativa privada vem 

consistentemente demonstrando mais eficiência em custo e prazo para realização 

de grandes obras de infraestrutura. Podendo, ainda, adicionar o fato de a qualidade 

de manutenção das rodovias sob gestão privada no Brasil ser notoriamente superior, 

porém agregando custo nos pedágios cobrados. 

Consoante a representatividade do modal rodoviário no país, se dá em função 

das características dos investimentos que foram feitos ao longo de décadas que 

privilegiaram a construção de rodovias e não de ferrovias. 

[...] Razões para o predomínio do Modal Rodoviário em relação às demais 
formas de transporte no território nacional é: o histórico de serviço e 
capacidade insuficiente dos outros modais; Prioridade nos investimentos 
governamentais. No período entre 1995 e 2000, enquanto o modal 
rodoviário recebeu 75% dos investimentos públicos, o setor ferroviário 
recebeu 5% e o aquaviário 20%; Falta de regulação ou desrespeito à 
mesma; Normas de trabalho; Idade ou manutenção dos veículos; Peso 
máximo por eixo; Excesso de oferta e preços baixos (SELEME et al 2012, p. 
07). 
 

Aspectos dos transportes rodoviários no Brasil: 

O serviço de transporte rodoviário de carga é prestado também por um 
grande número de transportadores autônomos. Esses profissionais, 
conhecidos como caminhoneiros ou carreteiros, eram 763 mil em 2 de 
janeiro de 2008, segundo o Registro Nacional de Transportadores 
Rodoviários de Carga (RNTRC), mantido pela ANTT. A participação dos 
autônomos na oferta total do serviço de transporte de carga é difícil de 
estimar; muitos autônomos são contratados pelas empresas 
transportadoras na condição de “agregados”. Uma indicação da relevância 
do segmento pode ser dada pela representatividade de sua frota: como se 
detalhará adiante, 57% dos veículos de carga registrados são operados por 
autônomos (LOPES et al, 2008, p. 06). 
 

Desse modo, o modal rodoviário é com certeza o mais utilizado no Brasil, e 

também o mais flexível nas relações de troca e entrega. Estima-se que no país 

tenha aproximadamente 150 mil quilômetros de asfalto e 1 milhão e 500 quilômetros 

de terra. Assim transportando riquezas para o desenvolvimento catarinense e local. 

Uma das grandes vantagens deste modal e a sua flexibilidade, pois são 
capazes de operar em todos os tipos de estradas. O sistema rodoviário 
favorece atividades de produção e distribuição das empresas em geral e 
principalmente o transporte de distâncias curtas de produtos com alto valor 
agregado (SILVA; BAZOLI, 2010, p. 58). 
 

Acerca do modal rodoviário, algumas dificuldades são encontradas, dentre 

elas: custo crescente da substituição de equipamentos/veículos, manutenção, 

salários dos motoristas, gastos com pátio e plataformas e concorrência acirrada.  
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1.2 LOGÍSTICA EMPRESARIAL: ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS, LEGAIS, 

ESTRUTURAIS E ECONÔMICOS 

 

O presente capítulo apresenta a existência de aspectos socioculturais, 

estruturais, legais e econômicos no modal rodoviário, trazendo seus conceitos e 

explanações acerca de suas características e seu desenvolvimento ao longo do 

tempo. Os fatores estratégicos para no desenvolvimento logístico do modal 

rodoviário, destacou-se a importância dos fatores logísticos no momento do 

transporte do produto e as características dos profissionais que fazem esse serviço. 

Ademais, a produção científica relativa ao trabalho dos motoristas de 

caminhão, apontou importantes problemas com relação a esta atividade profissional. 

Sobre a representatividade do modal rodoviário no país, a qual se dá em função dos 

investimentos que foram feitos ao longo de décadas e que privilegiaram a 

construção de rodovias e não de ferrovias, será melhor definida ao decorrer da 

pesquisa.  

No entanto, se apresenta os fatores estratégicos para o desenvolvimento 

logístico no modal rodoviário e sua relação com a sociedade. Englobando assim, as 

causas que a motivam, os sujeitos participantes e a sua evolução ao longo da 

história. O capítulo aqui elaborado se encontra dividido em quatro itens, 

apresentando aspectos socioculturais, fatores estruturais e conjunturais, fatores 

legais e fatores econômicos. 

 

1.2.1 Aspecto Sociocultural 

 

Atualmente o trabalho tornou-se indispensável para a sobrevivência das 

pessoas. Sobre isso tem-se que: 

Ao contexto do trabalho, o indivíduo tem de estar feliz com o ambiente 
organizacional, tem de estar motivado para a realização de suas tarefas. 
Não ocorrendo dessa forma, se estados de mal-estar físico causados por 
uma doença qualquer determinam um comportamento ineficiente, como, por 
exemplo, falta de atenção, estados psicológicos desagradáveis, 
semelhantemente, incapacitam o indivíduo, reduzindo, desta maneira, seu 
conforto pessoal e sua produtividade (BERGAMINI, 2009, p.5). 
 

 
O trabalho é uma atividade essencialmente humana que responde às 

necessidades e carências do indivíduo, portanto, deve possibilitar a 

autotransformação do trabalhador devendo ser uma prática livre e autônoma, 



26 
 

levando a emancipação e humanização do ser humano (MASSON; MONTEIRO, 

2010, p.2). Em muitas vezes, a administração das empresas tem destacado o 

colaborador como fator de inquestionável importância com relação ao 

comprometimento de se chegar aos objetivos organizacionais pretendidos 

(BERGAMINI, 2009, p.12).  

Dessa perspectiva, destaca-se a importância dos fatores logísticos no 

momento do transporte do produto. E quais as características desses profissionais 

que fazem esse serviço. Ademais, a produção científica relativa ao trabalho dos 

motoristas de caminhão, apontam importantes problemas com relação a esta 

atividade profissional (MASSON; MONTEIRO, 2010 p. 02). Nesse sentido, muitos 

aspectos devem ser levados em conta, uma vez que tanto uma como a outra pessoa 

estejam particularmente empenhadas em conseguir uma interação produtiva, em 

grande número de vezes o bom êxito almejado não chega a ser atingido. Percebe-

se, assim, que não é tão simples desenvolver uma interação adequada 

(BERGAMINI, 2009, p.86). A interferência da modernidade é fator a ser 

compreendido no desenvolvimento das organizações. Nesse sentido, 

 
O crescimento dos meios de comunicação de massa, a aceleração do 
processo de informação, esse crescimento muito rápido, o aparecimento de 
novas tecnologias tornaram possível as mudanças sociais se fazerem 
também bastante rapidamente. Acontece é que o homem simplesmente não 
estava preparado para enfrentar com sucesso este grau de mudanças e sua 
rapidez (HESKETH, p.75). 

 
No que se refere aos transportes dos produtos, no Brasil, o interesse maior 

que se tem, é pelo modal rodoviário.  

 
A escolha pelo modal rodoviário justifica-se pela forte dependência nacional 
do modal. A matriz de transporte nacional se mostra desbalanceada, 
principalmente quando se levam em consideração as dimensões 
continentais do País. Logo, a importância do motorista se eleva, e a 
produtividade e segurança do modal rodoviário dependem do ambiente de 
trabalho desses motoristas. Portanto, o motorista estressado e insatisfeito 
na sua ocupação afeta diretamente a reputação da empresa, assim como a 
satisfação dos consumidores e a eficiência da cadeia de suprimentos. No 
longo prazo, causa impactos na vantagem competitiva dos negócios e pode 
influenciar amplamente a economia das organizações (RESENDE et al, 
2010, p. 02). 
 

 
Com o avanço da globalização, a logística dos transportes se tornou 

indispensável para a eficiência das organizações. 
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Nos primórdios da humanidade o transporte de pertences, bens e alimentos 
era feito por intermédio das próprias mãos, o que limitava o homem e 
permitia a locomoção em um curto espaço. Após a evolução da roda e do 
uso de animais a mobilidade humana ampliou-se. Com o surgimento dos 
automóveis o homem passou a ter acesso a várias regiões ampliando o 
domínio sobre elas e o progresso da sociedade. Neste contexto o transporte 
de cargas possibilitou o acesso das diversas comunidades a bens e 
matéria-prima até então impossibilitada pelas extensas distâncias 
(SANTIAGO apud, BISSOLI, 2012, p. 03).  

 
 O Brasil é um país de grande espaço territorial. Então, a questão do 

transporte deve ser articulada de forma que atenda as demandas. Assim, o sistema 

de transporte de cargas é essencial para a movimentação da economia e 

suprimento de demanda no Brasil. Sem ele, os produtos não chegariam aos 

consumidores, as indústrias não teriam acesso as matérias-primas e nem condições 

de escoar sua produção (MASSON; MONTEIRO, 2010, p. 02).  

Diante disso, o motorista de caminhão é a parte de uma categoria profissional 

de grande importância, visto que são os agentes deste sistema, ou seja, dinamizam 

a economia do país, garantindo o funcionamento do mercado e da vida social. 

Entretanto, ao mesmo tempo, os motoristas estão expostos a condições 

inadequadas de trabalho, como longas jornadas, alimentação irregular, violência, 

acidentes, etc (MASSON; MONTEIRO, 2010, p. 02).  

O perfil do colaborador, no setor de transporte ainda gera problemas para o 

contexto organizacional e também para o próprio colaborador. 

 

O perfil do caminhoneiro o coloca como um profissional com média de 44 
anos que atua em média há 15 anos na profissão passa cerca de vinte dias 
fora de casa, permanecendo um tempo médio de 44,15 horas nas empresas 
para conseguirem carregar/descarregar o veículo; cerca de 39,8 % dos 
caminhoneiros são donos dos veículos e percorrem rotas interestaduais, 
permanecendo cerca de 10 dia fora de casa. Este profissional que 
movimenta a economia do país percorre longas distâncias (entre 400 e 800 
km diários), nem sempre se alimenta de forma adequada, vive longas 
jornadas de trabalho e tem o sono de baixa qualidade estando mais exposto 
a doenças degenerativas devido às características da profissão (REZENDE; 
SOUZA; CERQUEIRA; MARTINS; SILVA; GUEDES; KOLLER) Apud 
BISSOLI, 2012, p. 08). 

 
Acerca das características do perfil dos colaboradores no setor de 

transportes, importante citar que: 

Estudos realizados na Europa, África e Brasil mostram que motoristas de 
caminhão apresentam problemas relacionados às condições de saúde, 
trabalho e estilo de vida, além de grande vulnerabilidade às práticas de 
risco, pelo uso de drogas e por apresentarem parceiras sexuais eventuais. 
Embora o enfoque predominante nos artigos sobre motoristas de caminhão 
seja o das infecções sexualmente transmissíveis, é possível identificar 
dados de perfil entre motoristas de caminhão, como num estudo realizado 
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por Vilarinho et al(4), no Porto de Santos com 279 motoristas de caminhão, 
no qual 81% eram casados; 64% tinham menos de 40 anos de idade; 61% 
tinham renda mensal entre dez a 20 salários mínimos e 59,8 % tinham 
menos de 11 anos de profissão. Quanto às práticas sexuais, o artigo 
apontou que 93% dos motoristas declararam ter parceira fixa, 30% tinham 
parceira frequente e 33% casual, o que mostra a grande vulnerabilidade dos 
caminhoneiros ás doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS (MASSON; 
MONTEIRO, 2010, p.2). 

 
Dessas acepções pode-se ressaltar alguns estudos realizados sobre as 

características e o perfil dos motoristas, no setor de transporte do Brasil. Conforme 

Masson e Monteiro (2010, p. 02), 

Estudo realizado no Brasil com 641 motoristas de caminhão de rotas longas 
foi avaliado a frequência de doenças sexualmente transmissíveis (DST) e os 
fatores de risco a elas associados de acordo com auto relato dos sujeitos. 
96,7% responderam sobre antecedentes de DST. Desses, 35,6% referiram 
história presente ou passada de DST. Os caminhoneiros que relataram o 
uso de anfetaminas, antecedentes prisionais e relacionamento sexual com 
profissionais do sexo, estatisticamente, apresentaram maior chance de 
terem adquirido uma DST. Os resultados deste estudo destacaram a 
elevada vulnerabilidade dos caminhoneiros brasileiros às DST(6). Com o 
objetivo de analisar a incidência de uso de álcool e drogas, um estudo com 
91 caminhoneiros mostrou que 66% dos caminhoneiros usavam 
anfetaminas durante as viagens, principalmente em postos de combustíveis 
(54%) à beira das rodovias. O álcool era utilizado por 91% deles, dos quais 
43% também consumiam a bebida nos postos de combustíveis. Os autores 
concluíram que há a necessidade de campanhas preventivas e informativas 
voltadas para esta categoria profissional, alertando sobre os riscos de 
ingestão dessas substâncias no período de trabalho. 

 
O ritmo intenso de trabalho que os caminhoneiros são submetidos faz com 

que aconteça “maior desgaste físico-mental e emocional-afetivo que afetam sua 

saúde, causando inúmeros distúrbios para o organismo, consequentemente 

afetando sua qualidade de vida” (MASSON; MONTEIRO, 2010, p. 03). Dada a 

importância dos caminhoneiros na economia do país, ressalta-se: 

 
Tal categoria de condutor é responsável pelo transporte da maioria da carga 
movimentada no país, exigindo de tais condutores enquanto profissionais a 
permanência da maior parte de sua vida na boleia do caminhão, longe da 
família, alimentando-se de maneira indevida, sendo pressionados a cumprir 
prazos, etc. Em paralelo a tais condições, as estatísticas mostram inúmeros 
acidentes nos quais tal categoria de condutor é envolvido, necessitando de 
pesquisas sobre os fatores que influem na maneira como tais condutores 
atuam no trânsito e a correlação destes com as características da 
modalidade de emprego (BISSOLI et al, 2012, p. 02). 
 

 
No decorrer do tempo o estresse acaba afetando consideravelmente os 

caminhoneiros. Por se tratar de uma profissão tão desgastante em alguns casos, as 

pressões servem de estímulo para se conseguir seguir adiante, porém, em outros 

casos, o indivíduo pode sofrer com os seus efeitos, revelar indícios de prostração e 
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se sentir incapaz de cumprir prazos e realizar expectativas. Assim, diante desse 

quadro, segue a discussão do estresse apontando que os sintomas que os 

indivíduos apresentam podem físicos, comportamentais e laborais, como respiração 

ofegante, inquietação, irritação com os outros, redução do rendimento no emprego, 

perda de vitalidade, entre outros (RESENDE et al 2010, p. 04). O estresse causado 

pela profissão interfere em sentido global dos indivíduos que fazem o transporte das 

cargas. Sobre isso, 

Um estudo no Brasil com o objetivo de avaliar a qualidade do sono, trabalho 
em turnos, consumo de álcool e psicoestimulantes, e a prevalência de 
acidentes entre caminhoneiros mostraram que 43,2% dirigiam mais que 16 
h/dia; 2,9% faziam trabalho por turnos e dormiam menos de 5 horas por dia. 
50,9% faziam uso de bebida alcoólica; usavam cafeína 95,6% e 
anfetaminas 11,1%. Nos últimos cinco anos 13,1% estiveram envolvidos em 
acidentes. Os autores concluíram alta prevalência de distúrbios do sono, 
uso de álcool e estimulantes, e de acidente entre os sujeitos estudados 
(MASSON; MONTEIRO, 2010, p. 03). 

 
Por se tratar de um país extenso, o Brasil acarreta grandes dificuldades para 

o fluxo de cargas em seu território. 

O caminhoneiro brasileiro é um profissional que percorre longas distâncias, 
dorme na boleia do caminhão, alimenta-se mal, não tem segurança e 
conforto. A consequência disso é a baixa autoestima e a sensação de 
marginalização vivida por esses profissionais, gerando um problema social 
para o País. Em contrapartida, os caminhoneiros atuam de forma 
preponderante para o crescimento econômico do país, transportando todo o 
tipo de mercadorias para atender às necessidades da população. Sua 
jornada de jornada de trabalho é frequentemente longa, com sono de baixa 
qualidade e exercícios físicos insuficientes (TAYLOR; DORN, 2006) apud 
Resende, 2010, (p.4). Portanto, se encontram vulneráveis às desordens 
psicológicas, devido a essas situações particulares de estresse inerentes à 
profissão. 

 
 Com efeito, é preciso saber unir as tecnologias com as necessidades reais 

das empresas e de seus colaboradores. A empresa pode oferecer situações que, 

por serem tão refratárias às pessoas, desajustam e neurotizam seus contribuintes 

individuais, ou, pode também representar um forte instrumento que favorece o 

ajustamento e a satisfação daqueles que nela trabalham. Isso ocorre por meio de 

suas condições organizacionais, que podem ir desde a adequação do instrumental 

de trabalho até as normas e diretrizes da grande política organizacional 

(BERGAMINI, 2009, p. 159). 
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1.2.2 Aspecto Estrutural 
 

É necessário elencar o histórico da situação para se entender o contexto 

atual. Assim, desde a criação do Comitê de Pesquisa Econômica da Universidade 

de Harvard, em 1917, e da publicação anual de seu "barômetro econômico" até os 

dias de hoje, a análise conjuntural converteu-se para essa disciplina numa 

especialidade, na obra de Cruz (2000, p. 146).  

Para tanto, do esforço sistemático que, desde então, vem sendo realizado, 

resultaram não apenas refinamentos teóricos e metodológicos indiscutíveis, mas a 

institucionalização de procedimentos sociais de produção e codificação de dados 

que alteraram profundamente a percepção que tem-se da economia (CRUZ, 2000, 

p.146).  

O contexto histórico se revela de suma importância na compreensão do 

desenvolvimento econômico dos povos. Para Cruz (2000, p. 148): 

Marx, com suas proposições gerais sobre as leis do desenvolvimento 
histórico e suas análises de conjunturas particulares, como o Dezoito 
Brumário, por exemplo; Gramsci, com suas notas sobre a análise de 
situações, a crise orgânica, o Cesarismo, a guerra de posição e guerra de 
movimentos, no Maquiavel, e com os escritos do período anterior ao seu 
encarceramento; em outra vertente, poderíamos eleger Weber, com sua 
sociologia sistemática e seus textos metodológicos, de um lado, e, de outro, 
seus estudos sobre contextos de crise, como os que esboçou sobre as 
revoluções russas, de 1905 e de 1917. 
 

É notório que se tenha conhecimento de modo global a estrutura e conjuntura 

das relações. Para tanto, cita-se que uma análise de conjuntura é um retrato 

dinâmico de uma realidade e não uma simples descrição de fatos ocorridos em um 

determinado local e período. Ademais, o desafio de qualquer análise de conjuntura é 

compreender as inter-relações das partes que formam o todo, pois a totalidade é um 

conjunto de múltiplas determinações (ALVES, 2008, p. 01).  

Neste sentido, a análise de conjuntura funciona como um mapa que nos 

permite “viajar” na realidade. Cada um é definido em função de um objetivo e tem a 

sua própria escala. Assim, também, é a análise de conjuntura que busca traçar um 

mapa da correlação das forças econômicas, políticas e sociais que constituem a 

estrutura e a superestrutura da sociedade, as quais se vinculam através de relações 

de poder (ALVES, 2008, p. 01).  

Seria rudimentar analisar os fatos separadamente. Faz-se necessário analisar 

a situação em um todo. 
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Análise de conjuntura quer dizer análise de conjunto. É a análise das partes 
que formam um todo complexo. (...) A conjuntura está relacionada com os 
ciclos de curto prazo da economia e da política, enquanto a estrutura está 
relacionada aos ciclos de longo prazo. (...) O dicionário Aurélio define assim 
os dois termos: “Conjuntura econômica: Situação da economia, 
especialmente com referência às variações de curto prazo na atividade 
produtiva ou nos preços”. “Estrutura: O que é mais fundamental, ou 
essencial, estável e relevante (por oposição ao que é acessório, ocasional, 
ou variável); A disposição dos elementos ou partes de um todo; a forma 
como esses elementos ou partes se relacionam entre si, e que determina a 
natureza, as características ou a função ou funcionamento do todo; O modo 
como uma sociedade, ou uma esfera específica da vida social, está 
organizada, em função das instituições básicas e das atividades e relações 
que vigoram entre estas (ALVES, 2008, p.03). 
 

A estrutura econômica está relacionada com três grandes setores de 

atividades e as influências ao longo da história do capitalismo. “A mudança 

conjuntural não requer uma mudança estrutural, mas a mudança estrutural implica 

em transformações na base de organização global da sociedade” (ALVES, 2008, p. 

03).  

Nesse sentido Mendonça et al (2014, p. 01), mencionam que: 

A área de transportes no Brasil tem um grande papel no desenvolvimento e 
no seu produto interno bruto, envolvendo os modais rodoviário, ferroviário, 
aquaviário, aéreo e dutoviário. Segundo dados do Instituto de Logística e 
Supply Chain (ILOS), publicado pela Revista Exame em 2013, o custo com 
transportes no Brasil consome 11,5% do Produto Interno Bruto - PIB. O 
modal rodoviário ainda é preponderante na matriz logística no país. A 
pesquisa ainda aponta que 67,4% das cargas transportadas no país são 
feitas no modal rodoviário, seguido pelas ferrovias (18,2%), hidrovias 
(11,4%) e dutos (3%). Para minimizar custos, as empresas vêm buscando 
alternativas para o transporte de suas cargas, principalmente optando por 
ter sua frota própria para transportar seus produtos. 
 

As características dos transportes devem ser levadas em conta, durante a 

escolha do modal a ser utilizado. 

Por que o administrador de transportes deve calcular e controlar os custos 
operacionais? Não seria mais prático trabalhar com os custos e tabelas já 
calculados pela entidades do setor e pelas revistas especializadas? 4 
Embora essas fontes devam ser usadas como padrão de referência 
(benchmarking) para se comparar o custo operacional da transportadora, as 
variáveis que influenciam tal custo e as peculiaridades de cada empresa 
são múltiplas. Entre elas: Quilometragem percorrida; Tipo de operação; Tipo 
manutenção; Tipo de estrada, tipo de carga; Local de operação (beira-mar 
ou interior, clima quente, frio ou chuvoso etc.) Tipo de carga; Tipo de 
tráfego; Porte do veículo; Velocidade – Como os custos fixos diminuem, 
mas os variáveis aumentam com a velocidade, existe sempre uma 
velocidade mais econômica para o veículo rodar; Existência ou não de 
carga de retorno (REIS, 2001, p. 04) 
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Quadro 1: Características dos custos por modal 
 

MODAL CUSTOS FIXOS CUSTOS VARIÁVEIS 

FERROVIÁRIO 
Alto: Equipamentos, 

terminais e vias férreas. 
Baixo 

RODOVIÁRIO 
Baixo: rodovias 

estabelecidas e construídas 
com fundos públicos. 

Médio 

AQUAVIÁRIO 
Médio: navios e 
equipamentos 

Baixo: capacidade para 
transportar grande 

quantidade de tonelagem. 

DUTOVIÁRIO 

Mais elevado: defeitos de 
acesso, construção, 

requisitos para controle de 
estação e capacidade de 

bombeamento. 

Baixo: capacidade para 
transportar grande 

quantidade de tonelagem. 

AEROVIÁRIO 
Alto: aeronaves, manuseio e 

sistemas de cargas. 
Alto: combustível, mão de 

obra e manutenção. 
 

Fonte: Nazário, apud Mendonça et al, (2014, p. 14). 
 

 
De acordo com Pacheco In: Seleme, et al (2012, p. 05) tomar decisão do uso 

do modal é uma tarefa que pode ser medida através do estudo de características 

operacionais de cada modelo, quanto à velocidade, disponibilidade, confiabilidade, 

capacidade e frequência para alcançar os objetivos. Compreende-se e estima-se 

que os custos de transporte representam, em média, 70% dos custos logísticos 

(REIS, 2001, p. 02). Características dos transportes brasileiros para o governo 

brasileiro como apresentado no Plano Nacional de Logística e Transporte realizado 

em 2007: A matriz de transporte brasileira depende, preponderantemente, do modo 

de transporte rodoviário (SELEME et al, 2012, p. 70). Consoante “a 

representatividade do modal rodoviário no país, se dá em função das características 

dos investimentos que foram feitos ao longo de décadas que privilegiaram a 

construção de rodovias e não de ferrovias” (SELEME et al, 2012, p. 05). 

Ainda para o PNLT (2007), apud Seleme, et al, (2012, p. 07) Razões para o 
predomínio do Modal Rodoviário em relação às demais formas de 
transporte no território nacional é: o histórico de serviço e capacidade 
insuficiente dos outros modais; Prioridade nos investimentos 
governamentais. No período entre 1995 e 2000, enquanto o modal 
rodoviário recebeu 75% dos investimentos públicos, o setor ferroviário 
recebeu 5% e o aquaviário 20%; Falta de regulação ou desrespeito à 
mesma; Normas de trabalho; Idade ou manutenção dos veículos; Peso 
máximo por eixo; Excesso de oferta e preços baixos. 
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Lopes (2008) comenta sobre os aspectos dos transportes rodoviários no 

Brasil, O serviço de transporte rodoviário de carga é prestado também por um 

grande número de transportadores autônomos. Esses profissionais, conhecidos 

como caminhoneiros ou carreteiros, eram 763 mil em 2 de janeiro de 2008, segundo 

o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC), mantido 

pela ANTT.  

A participação dos autônomos na oferta total do serviço de transporte de 

carga é difícil de estimar; muitos autônomos são contratados pelas empresas 

transportadoras na condição de “agregados”.  

Uma indicação da relevância do segmento pode ser dada pela 

representatividade de sua frota: como se detalhará adiante, 57% dos veículos de 

carga registrados são operados por autônomos. Outra categoria que agrega a classe 

é o trabalho das cooperativas dos caminhoneiros: Alguns caminhoneiros se 

organizam em cooperativas para a prestação do serviço de frete.  

Em uma cooperativa típica, um grupo de caminhoneiros, proprietários de seus 

veículos, oferece o serviço de forma coletiva: os caminhoneiros se alternam no 

transporte e a renda auferida é dividida entre os cooperados.  

Aspectos importantes relacionados aos caminhoneiros e as empresas na 

visão de Reis (2001), são peças e material de oficina. Este custo deve ser 

controlado pela empresa, por categoria e idade dos veículos, por meio de softwares 

apropriados. Na falta de melhores dados, ele geralmente é orçado como um 

percentual do valor do veículo completo, para uma determinada quilometragem 

padrão. A NTC adota 1,12% ao mês sobre o valor do veículo, enquanto a TM usa 

percentuais menores. Fabricantes de máquinas rodoviárias, como a Caterpillar 

costumam adotar 1% ao mês.  

O controle da manutenção e o controle dos custos de manutenção é 

importante para se determinar a vida útil econômica do veículo, ou seja, o tempo de 

operação que minimiza o seu custo operacional médio anual.  

Estes dados geralmente são obtidos por meio da Ordem de Serviço, espécie 

de orçamento-programa que o departamento de controle abre quando o veículo 

entra na oficina, relacionando os serviços a executar, os custos de peças e de mão-

de-obra. Combustível O cálculo do custo é simples, desde que a empresa tenha um 

bom sistema de controle. Basta dividir o preço do combustível pelo rendimento do 

veículo. 
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Conforme as informações de Lopes et al (2008),  A frota das empresas é mais 

diversificada e consideravelmente mais jovem. O tipo de veículo preponderante 

continua sendo o caminhão simples (42%), mas os semirreboques (29%) e os 

caminhões-tratores (21%) também são frequentes. O tipo de carroceria se distribui 

entre aberta (37%), fechada (24%), tanque (9%) e outros. Quase metade das 

empresas (47%) opera com um veículo e outras 37% têm de dois a cinco 

caminhões. A idade média da frota é de 10,7 anos.  

A frota dos autônomos, muito mais concentrada do que a das empresas, é 

composta, majoritariamente, por caminhões simples (68%) com carroceria aberta 

(63%). O transportador autônomo dispõe, em geral, de um caminhão (82% dos 

autônomos registrados) e a idade média da frota é de 21,5 anos. 

As despesas das empresas de transporte rodoviário de carga com o 

pagamento de impostos e taxas correspondem a 2,8% do total das despesas 

operacionais. Os dados da PAS 2005 referem-se a despesas com pagamento direto 

de impostos e taxas, tais como IPTU, IPVA, CPMF e alvarás. Não são consideradas 

as despesas com impostos incidentes sobre faturamento (ISS, ICMS, PIS, Confins) 

ou sobre lucro (IR, CSLL), nem com impostos indiretos, como os embutidos nos 

combustíveis e nos veículos comprados ou arrendados pelas empresas.  

Os impostos que afetam mais especificamente a atividade são o Imposto 

sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e o Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços (ICMS), ambos da competência dos estados e do Distrito 

Federal. O IPVA é cobrado anualmente e sua alíquota varia de acordo com o estado 

da federação e com o tipo de veículo. A alíquota mais comum para caminhões varia 

entre 1,0% e 1,5% (LOPES et al 2008, p. 14). 

Os impostos sobre os transportes são fortes influenciadores no custo logístico 

das empresas: O ICMS incide sobre a prestação de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou 

valores. O fato gerador é o início da prestação do serviço. Cada estado tem 

liberdade para adotar regras próprias relativas à cobrança do imposto, respeitados 

os requisitos mínimos fixados pela Constituição Federal e pelo Código Tributário 

Nacional.  

O principal problema dos transportes com relação aos impostos parece dizer 

respeito menos à carga e mais às ineficiências do sistema tributário. As diferenças 

de alíquotas de ICMS entre os estados e sua sistemática de compensação, por 
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exemplo, geram incentivos para a realização de transportes desnecessários, 

conduzidos com o único fim de reduzir as despesas com impostos [CNT/Coppead 

(2002)]. Além disso, como a maioria dos transportadores – empresas e autônomos – 

opera em âmbito nacional, a diferença de legislação é um complicador. 

 

1.2.3 Aspecto Legal 

 

Convém evidenciar a Lei 13.103/2015 que  em seu artigo primeiro destaca 

que “É livre o exercício da profissão de motorista profissional, atendidas as 

condições e qualificações profissionais estabelecidas nesta Lei”.  

Diante de tal conceito, importante mencionar que a atividade econômica do 

Transporte Rodoviário de Cargas realizado em vias públicas, no território nacional, 

por conta de terceiros e mediante remuneração, exercido por pessoa física ou 

jurídica em regime de livre concorrência, conforme estabelecido na Lei nº 

11.442/2007, depende de prévia inscrição no Registro Nacional de Transportadores 

Rodoviários de Cargas (RNTRC), conforme previsto pela Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT, 2016, p. 01).  

Por isso, a atividade econômica do Transporte Rodoviário de Cargas foi 

regulamentada pela resolução da ANTT n.º3056/2009. Ademais, a inscrição e 

manutenção do RNTRC é de competência da Gerência de Registro e 

Acompanhamento do Transporte Rodoviário e Multimodal De Cargas – GERAR, 

integrante da Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário e Multimodal 

de Cargas – SUROC (ANTT, 2016, p. 01). Colhe-se do site da ANTT várias leis e 

resolução que regulam a matéria, citando a Lei n.º 10.233, de 05 de junho de 2001, 

que:  

Dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria o 
Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a Agência 
Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e 
dá outras providências. 
 

Tem-se, também, a Lei n.º 11.442, de 05 de janeiro de 2007, a qual dispõe 

sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante 

remuneração. A resolução n.º 4799, de 27 de julho de 2015, da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres, regulamenta procedimentos para a inscrição e manutenção 

no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, RNTRC (ANTT, 

2016, p. 02). Ainda, sobre as resoluções da ANTT, tem-se a n.º 4.330, de 07 de 
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maio de 2014 e a n.º 4.490, de 19 de novembro de 2014, as quais prorrogam o 

prazo de validade dos certificados de Registro Nacional de Transportadores 

Rodoviários de Cargas (ANTT, 2016, p. 04).  

Segundo a legislação sobre o tema abordado, tem-se as Leis nº 12.619, de 

abril de 2012, e 13.103, de março de 2015, conhecidas como “Lei dos 

Caminhoneiros”, versam sobre o exercício da profissão de motorista profissional de 

transporte de cargas e de passageiros, com especial enfoque no regramento da 

jornada de trabalho e do tempo de direção. Tratam também sobre os locais de 

parada e descanso (ANTT, 2016, p.07).  

Para melhor entendimento, explana-se sobre jornada de trabalho, a qual se 

entende como sendo o tempo em que o empregado permanece à disposição do 

empregador, ainda que sem executar qualquer tarefa mas a sua disposição 

(NICOLA, 2007, p. 59). Nesse sentindo, colhe-se da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), em seu artigo 4º a seguinte orientação sobre jornada de trabalho: 

Art. 4º. Considera-se como de serviço efetivo o período em que o 
empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando 
ordens, salvo disposição especial expressamente consignada (NICOLA, 
2007, p. 59). 
 

A Lei n.º 13.103, de 02 de março de 2015, dispõe:sobre o exercício da 

profissão de motorista; altera a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada 

pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e as Leis nos 9.503, de 23 de 

setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, e 11.442, de 5 de janeiro de 2007 

(empresas e transportadores autônomos de carga), para disciplinar a jornada de 

trabalho e o tempo de direção do motorista profissional; altera a Lei no 7.408, de 25 

de novembro de 1985; revoga dispositivos da Lei no 12.619, de 30 de abril de 2012; 

e dá outras providências.  

Em seu artigo 3º, a referida Lei assegura aos motoristas profissionais 

atendimento pelo SUS, em caso de dependência de substâncias psicoativas: Art. 

3o Aos motoristas profissionais dependentes de substâncias psicoativas é 

assegurado o pleno atendimento pelas unidades de saúde municipal, estadual e 

federal, no âmbito do Sistema Único de Saúde, podendo ser realizados convênios 

com entidades privadas para o cumprimento da obrigação. Ainda sobre o assunto, 

tem-se: 

Art. 168  (...). § 6o Serão exigidos exames toxicológicos, previamente à 
admissão e por ocasião do desligamento, quando se tratar de motorista 
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profissional, assegurados o direito à contraprova em caso de resultado 
positivo e a confidencialidade dos resultados dos respectivos exames.  
§ 7o Para os fins do disposto no § 6o, será obrigatório exame toxicológico 
com janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias, específico para 
substâncias psicoativas que causem dependência ou, comprovadamente, 
comprometam a capacidade de direção, podendo ser utilizado para essa 
finalidade o exame toxicológico previsto na Lei no 9.503, de 23 de setembro 
de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, desde que realizado nos últimos 60 
(sessenta) dias. 
 

Em relação a jornada diária de trabalho do motorista profissional, esta vem 

assim estabelecida na Lei n.º 13.103/2015: 

Art. 235-C. A jornada diária de trabalho do motorista profissional será de 8 
(oito) horas, admitindo-se a sua prorrogação por até 2 (duas) horas 
extraordinárias ou, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo, por 
até 4 (quatro) horas extraordinárias. § 1º. Será considerado como trabalho 
efetivo o tempo em que o motorista empregado estiver à disposição do 
empregador, excluídos os intervalos para refeição, repouso e descanso e o 
tempo de espera. 
 

Com efeito, a existência de locais de parada e descanso, denominado como 

Pontos de Parada e Descanso (PPD), à beira da estrada, que permitam a parada 

segura do veículo e possibilitem o repouso necessário ao profissional, é essencial 

para o efetivo cumprimento da Lei (ANTT, 2016, p. 07).  

Segundo a ANTT (2016, p. 07). Dentro das diversas ações a serem 

desenvolvidas nas esferas federal, estadual e municipal para o cumprimento da Lei 

dos Caminhoneiros, coube ao Ministério dos Transportes (MT), juntamente com suas 

entidades vinculadas, Agência nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), realizar o 

levantamento e a divulgação dos trechos das rodovias federais que dispõem de 

locais de descanso adequados, ou seja, atendem aos requisitos de segurança, 

sanitárias e de conforto.  

Dessa forma, as condições de segurança, sanitárias e de conforto desses 

locais foram estabelecidas pela portaria do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 

nº 944, de julho de 2015 (ANTT, 2016, p. 07). Conforme a avaliação de gestores do 

Ministério dos Transportes, a implantação dos PPD trará benefícios não só para os 

profissionais, como também para os estabelecimentos e à sociedade (ANTT, 2016, 

p.08). Ainda, entre as vantagens pode-se destacar: a diminuição dos acidentes por 

falhas humanas devido ao cansaço, bem como a redução de roubos e furtos, o 

desestímulo às práticas de prostituição e uso de drogas e o estímulo à 
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modernização dos estabelecimentos (ANTT, 2016, p. 08). A ANTT (2016, p. 08) 

prevê que: 

Um estabelecimento comercial pode requisitar seu reconhecimento como 
Ponto de Parada e Descanso, ele precisa ter um CNPJ ativo, alvará de 
funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal e não vender ou permitir 
o consumo de bebidas alcoólicas no local. A solicitação deverá ser feita por 
meio do preenchimento de formulário eletrônico. 
 

Por fim, verifica-se que existem muitos problemas que ainda não foram 

resolvidos na questão dos transportes e do modo como são realizados. Ademais, 

importante relatar que o ambiente de trabalho dos caminhoneiros reflete as 

iniquidades da economia de mercado inserida em um mundo globalizado (ROCHA, 

2008, apud RESENDE et al 2010, p. 02). Ainda existe a falta de qualificação e o 

baixo nível de escolaridade que conduzem à submissão em empregos com baixa 

remuneração, as longas jornadas de trabalho, exclusão social e ao distanciamento 

recorrente da família em função da profissão (ROCHA, apud RESENDE et al, 2010, 

p. 02). 

 

1.2.4 Aspecto Econômico 
 

Segundo Resende (2010, p. 01): “as exigências dos mercados globalizados 

se voltam cada vez mais para o aproveitamento máximo dos potenciais produtivos 

de cada setor econômico”. Diante deste aproveitamento, ocorre um crescimento do 

poder de competição desta ou daquela indústria, que pode ser rotulado como 

otimização, a qual favorece a economia micro ou macro regional (RESENDE, 2010, 

p. 01).  

Atualmente, as demandas por mercadorias e serviços estão fortemente 

relacionadas com a capacidade dos produtores de colocar seus produtos nas áreas 

de consumo, com o preço mais baixo possível sem, contudo, diminuir a qualidade 

dos mesmos. Ademais, leva-se em conta a existência de dezenas de fatores que 

compõem o valor final das mercadorias e serviços, a redução de custos específicos 

que terá reflexos imediatos no preço ao consumidor (RESENDE, 2010, p. 01). 

Seguindo o raciocínio, ainda tem-se relevantes aspectos a serem apontados sobre 

os custos dos transportes: 

[...] uma pesquisa realizada pela COPPEAD/UFRJ e CNT revelou que o 
Brasil pratica um dos valores de fretes rodoviários mais baratos do mundo. 
Além disso, o valor médio pago pelos fretes é muito inferior aos custos 
incorridos, comprometendo a saúde e o crescimento do setor. A 
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consequência disso é menos manutenção nos veículos, aumento da jornada 
de trabalho, excesso de velocidade e de carga no veículo. Assim, toda essa 
configuração contribui para os altos índices de acidentes e mortes, emissão 
excessiva de poluentes, além de problemas no fluxo de tráfego e 
consumo de combustíveis (RESENDE, 2010, p. 06). 
 

Com efeito, resta a empresa, ou melhor, uma unidade de produção 

econômica, só uma equação: reduzir seus custos ou, então, aumentar seus 

rendimentos na medida em que as condições competitivas do mercado o permitam. 

Diante disso, o que realmente interessa é o fato de que os empresários, em todas as 

circunstâncias, deverão utilizar os meios que possam reduzir os custos em relação 

aos rendimentos obtidos (UELZE, 1974, p.14). Para Coelho (2010, p. 01): 

 
Não existe uma medida clara do que compõe o Custo Brasil, mas 
percebemos esse “custo” nas dificuldades enfrentadas pelas empresas com 
relação aos altos impostos e taxas, sistemas trabalhista, previdenciário e 
fiscal complexos e pesados, infraestrutura deficiente (por exemplo: rodovias, 
portos), corrupção e impunidade em diversos setores da sociedade, déficit 
público, taxa de juros elevada, dentre outros. Para efeito de exemplo, a 
carga tributária que incide sobre a economia brasileira é de 
aproximadamente 40% do PIB (Produto Interno Bruto), uma das mais altas 
do mundo. De acordo com um estudo da Associação Brasileira da Indústria 
de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) de 2010, o Custo Brasil faz com que 
um mesmo produto agrícola seja produzido no Brasil com preço 36% maior 
do que nos EUA e Alemanha. Entre os componentes do Custo Brasil 
medidos pela Abimaq estão o impacto dos juros sobre o capital de giro, que 
na média gera custo 7,95% superior ao dos concorrentes internacionais, e 
preços de insumos básicos, cuja diferença de custos é de 18,57% entre a 
produção nacional e a americana e alemã. Outros fatores de custo 
adicional: impostos não recuperáveis na cadeia produtiva (2,98%), encargos 
sociais e trabalhistas (2,84%), logística (1,90%), burocracia e custos de 
regulamentação (0,36%), custos de investimento (1,16%) e custos de 
energia (0,51%). 
 

Assim, ao considerar o transporte como um setor econômico e como o elo 

entre a produção e o consumo, a aplicação de componentes otimizadores no 

processo de escoamento das cargas provoca um aumento de competitividade 

(RESENDE, 2010, p. 02).  

Dessa forma, os sistemas de transportes devem, portanto, se adequar ao 

melhor atendimento das demandas imediatas e futuras dos demais setores 

econômicos, uma vez que sua participação na cadeia de comércio deve ser 

otimizada ao máximo, fazendo com que a produtividade seja um fator de 

minimização do preço final dos produtos e serviços (RESENDE, 2010, p. 02). Vale 

mencionar que o papel dos transportes na demanda final, dentro de um ambiente 

microeconômico, é a interface existente entre a relação preço/demanda e a 

composição do valor dos produtos pela soma dos custos de produção e de 
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transportes, não considerando outros fatores, tais como, impostos, seguros, tarifas, 

etc (RESENDE, 2010, p. 02).  

Importante mencionar que ao otimizar o escoamento da produção, o 

empresário está atingindo diretamente o preço final dos produtos tanto no mercado 

interno, quanto no externo, através de uma redução no componente de frete que 

incide sobre o valor final da mercadoria (RESENDE, 2010, p. 02). Desse modo, o 

modal rodoviário é com certeza o mais utilizado no Brasil, e também o mais flexível 

nas relações de troca e entrega. Estima-se que o Brasil tenha aproximadamente 150 

mil quilômetros de asfalto e 1 milhão e 500 quilômetros de terra. O enorme problema 

é que a baixa conservação destas estradas apresentam muitos problemas nos 

veículos e aumenta o custo do transporte (SILVA; BAZOLI, 2010, p. 58). Na opinião 

de Silva e Bazoli (2010, p. 58): 

Outra questão que aumenta o valor do transporte por este modal é o custo 
dos caminhões. Quanto mais novo o veículo, menor a despesa com 
manutenção, portanto, menor o custo com transportes. A questão é que 
grande parte destes veículos já possuem certo tempo e geram grandes 
gastos. 
 

Ainda, para os mesmos autores: 

Uma das grandes vantagens deste modal e a sua flexibilidade, pois são 
capazes de operar em todos os tipos de estradas. O sistema rodoviário 
favorece atividades de produção e distribuição das empresas em geral e 
principalmente o transporte de distâncias curtas de produtos com alto valor 
agregado (SILVA; BAZOLI, 2010, p. 58). 
 

Em comentário a essa questão Batista e Costa (2009, p. 06) afirmam que 

“cabe, portanto, analisar a situação das rodovias no Brasil, fato que vai além da 

condição das rodovias, passando pelo número de acidentes, furtos, e até mesmo 

pelos métodos usados pelos transportadores”: 

 

Figura 1: Situação das Rodovias no Brasil 

 
       Fonte: Batista e Costa, 2009, p. 06  
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Com efeito, fica evidente que as condições das rodovias são extremamente 

ruins, fato que influencia diretamente no preço do frete, uma vez que deteriora mais 

rápido os pneus, bem como todo o caminhão, aumentando, assim, o custo da 

manutenção geral e o tempo de viagem, diminuindo a segurança e podendo até 

mesmo aumentar o uso de combustível (COSTA; BATISTA, 2009, p. 06). Fora estes 

custos adicionais, há que lembrar os frequentes casos de acidentes, diretamente 

vinculados com as condições da via, assim como também são frequentes os roubos 

de carga, que acarretam em grandes prejuízos, assim como em uma baixa 

segurança do transportador (COSTA; BATISTA, 2009, p. 06).  

Se faz necessário citar que, obviamente, existem rodovias em ótimo ou bom 

estado de conservação, no entanto a grande maioria delas são concessões, ou seja, 

privadas e cobram pedágio, acarretando em mais um custo para o transporte 

(COSTA; BATISTA, 2009, p. 06).  

Acerca do modal rodoviário, algumas dificuldades são encontradas, dentre 

elas: custo crescente da substituição de equipamentos, manutenção, salários dos 

motoristas, gastos com pátio e plataformas e concorrência acirrada, na opinião de 

Silva e Bazoli (2010, p. 58). Os autores assinalam, ainda, que o modal rodoviário 

também apresenta boas vantagens em relação a outros modais: capacidade 

moderada de volume de volume e peso, flexibilidade para se chegar a qualquer 

destino, custo moderado por unidade, confiabilidade e rapidez e precisão na entrega 

(SILVA; BAZOLI, 2010, p. 58).  

A respeito, também depreende-se os ensinamentos de Resende (2010, p. 

03): 

Esta análise do transporte como um setor econômico e como um 
componente significativo da composição final dos valores de mercado 
mostra que a melhoria da logística de movimentação de cargas crias 
maiores perspectivas de competição, além de proporcionar mais 
flexibilidade no manuseio financeiro e administrativo dos outros itens da 
composição final de preços. Este seria um lado da equação da redução do 
Custo Brasil pela otimização da infraestrutura viária. 
 

Outro fator relevante e evidente, é que o cenário político é o que mais 

influencia no estado econômico nacional, visto que o Estado é muito forte e 

influencia muito no sistema bancário e financeiro, o que faz com que o país tenha 

uma baixa liberdade econômica (SANTOS, 2013, p. 16). Por fim, dentro da cadeia 

de suprimentos, pode-se afirmar categoricamente que o transporte representa a 

maior parcela dos custos logísticos. Ademais, a função de transporte é uma das 
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visíveis do processo logístico, podendo ter esta percepção através do grande tráfego 

de caminhões e até mesmo pelos trens que circulam (SILVA; BAZOLI, 2010, p. 56). 
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2  MEIO OESTE EMBALAGENS S/A E SUA ESTRUTURA LOGÍSTICA 

 

A empresa Meio Oeste Embalagens S/A situa-se no meio oeste catarinense, 

tem como seu principal ramo atividade a fabricação de embalagens de papelão 

ondulado. A empresa foi fundada em 1942, inicialmente trabalhando com a produção 

de caixas de madeira, preparação de madeiras aplainadas e comércio de madeiras 

brutas. Neste período a principal atividade da região se resumia à extração e 

comercialização de madeiras.  

Ao longo dos anos, a empresa foi buscando novos negócios dentro de sua 

principal atividade. Motivada pelo espírito empreendedor, a empresa passou a se 

dedicar à diversificação de suas atividades, buscando a verticalização em seu setor 

de atuação, criando assim, diversas áreas de negócios. Os investimentos realizados 

nessas áreas e o desenvolvimento tecnológico implementado, impulsionaram a 

empresa para um novo patamar de crescimento.  

Quanto aos recursos Humanos, a empresa possui uma estrutura e uma 

equipe formada em nível de organização de médio porte, devido ao número de 

funcionários.  A empresa possui um quadro com 2000 colaboradores, em categoria 

dos profissionais, a empresa conta com presidente, vice-presidente, diretores, 

gerentes distribuídos nas diversas áreas, como gerência de vendas, gerência da 

área industrial, gerência de logística, mecânica, elétrica, entre outras, engenheiros, 

supervisores por áreas, técnicos nas áreas de laboratório, na área de produção de 

papel e técnico de segurança, encarregados distribuídos por setores e turnos, 

operadores de máquinas em geral e auxiliares de produção.  

Na divisão técnica possui gerência em cada área que cuida de todo processo 

operacional e administrativo, conta com auxílio de um ou mais supervisores do setor, 

para supervisionar os encarregados que atendem e orientam a operação daquela 

determinada área.  
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Figura 02 - Organograma da Organização 

 
     Fonte: Empresa Cedente (2016) 

 

Atualmente com uma administração profissionalizada, a Meio Oeste 

Embalagens utiliza-se de algumas técnicas de gestão. Sustentada por uma política 

de preservação ambiental, credencia-se como uma das mais importantes empresas 

do estado de Santa Catarina neste ramo. Desenvolve produtos com alta qualidade, 

para o mercado nacional, assim logisticamente atuando nas regiões sul, sudeste e 

centro oeste. 

 

Figura 03 – Atuação Logística no Segmento Embalagens 

 
                             Fonte: Google (2016) 

 

No segmento de embalagens, podemos dividir a logística em 03 áreas: a 

logística de entrada (matéria prima), a logística interna (movimentação) e a logística 
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de saída (produto acabado). Esta estrutura compreende desde a gestão de 

fornecedores até o atendimento ao cliente. 

 

Figura 04 - Logística Segmento Embalagens     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fonte: Silva (2016). 

 

Para esta demanda, possuímos uma média de 2.650 veículos/mês na 

logística de entrada e saída de produto. Na logística de entrada destacamos as 

entradas de Aparas (papel reciclado), Amido em bags e bobinas de papel. Na 

logística de saída chega a atender quase 7000 pedidos por mês nos estados de 

Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, 

Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde são expedidas uma média de 

1.800 veículos/cargas/mês. Abaixo a figura 05 demonstrando o fluxo logístico com a 

média de veículos. 
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Figura 05 – Fluxo Logístico 

 
       Fonte: Silva 2016. 

 

Para este atendimento, existe a necessidade de mais de 3.000 veículos/mês 

para atendimento do processo. Isso devido a ter veículos que carregam para carga 

de retorno, ou seja, foram fretados para trazer mercadoria de alguma espécie da 

região sudeste e carregam esporadicamente para o seu retorno. 

 

2.1  ESTRUTURA LOGÍSTICA  

 

 Na logística de entrada de matéria prima a configuração das cargas são 

robustas, em formatos de bags e fardos com medidas em toneladas, onde o zelo do 

produto não está como prioridade tendo em vista que o produto será processado e 

assim destacasse a importância dos testes físicos. 

 A logística de entrada envolve uma média de 850 veículos/mês, onde este 

transporte é 100% terceirizado e compreende 03 empresas parceiras nesta 

operação, aqui nomeada como Transportadora A, B e D. Na logística interna a 

configuração é resumida, em veículos truck com carrocerias abertas ou siders que 

movimentam os produtos de um depósito a outro abastecendo a necessidade de 

processo diariamente.  

Tratamos como Centro de Distribuições (CDs) que controlam e gerenciam 

toda a matéria prima envolvida pelos micros e macros processos da organização. Na 

logística de saída, a operação tornasse mais complexa devido a amplitude dos 

requisitos, normas e critérios para o atendimento ao cliente. Aqui acontece toda a 
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distribuição do produto final e onde a prioridade é o atendimento dentro dos critérios 

de Boas Práticas de Fabricação (BPF). Desta forma, dividimos em 03 etapas este 

processo. 

 

2.1.1 Paletização / Armazenagem 
 

 A entrada em estoque do produto acabado, após as chapas de papelão 

ondulado passar pelo setor de conversão/transformação é através da esteira 

paletizadora. É próximo ao final da linha paletizadora (conforme figura 05) que este 

material é pesado, amarrado, recebe filme plástico, peso e identificação (leitura do 

produto através do código de barras da etiqueta) do material acabado, isto tudo é 

monitorado por um sistema WMS (sistema de gerenciamento de estoques).  

A retirada deste material no final da linha paletizadora é feita por 

empilhadeiras que percorrem o armazém de estoque buscando o local disponível 

para alocação deste produto, seguindo algumas especificações já pré-definidas 

conforme o Layout de armazenagem. Caso observem alguma anomalia no material, 

o mesmo é imediatamente devolvido para o setor de produção para verificação. 

 

Figura 06 - Processo de paletização 

 
                            Fonte: Empresa cedente (2016). 

 

Durante o período variável entre conversão/transformação e o momento do 

embarque para entrega ao cliente, este material fica armazenado aguardando o 

embarque, normalmente este período é de três ou quatro dias, podendo ser até mais 

de uma semana dependendo da programação feita pelo PCP.  
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Considerando que o estoque do produto acabado é geralmente superior a 

2.000.000 M², é despendida para este fim uma área de 3.800m² para estocagem. A 

figura 06 mostra o operador de empilhadeira recebendo o pallet na paletizadora e 

registrando através da leitura do código de barras da etiqueta e da tela do coletor 

acoplada a máquina, a localização em que irá ser armazenado este material no 

estoque. Esta localização se dá através de marcações das quadras feitas no piso do 

armazém, ex: D1, D2, etc. 

 

Figura 07 - Tela do coletor  

 
                                         Fonte: Empresa cedente (2016). 

 

 Esses equipamentos são todos interligados ao WMS e todos os setores, 

desde comercial, onduladeira, conversão/transformação, expedição podem rastrear 

esse material quanto à programação da produção até o carregamento para 

distribuição e entrega ao cliente final. No estoque, as embalagens são armazenadas 

em sistema de blocagem (um palete sobre o outro), de acordo com cada tipo de 

material, são alocados até quatro paletes de 1,35 metros de altura, dependendo da 

altura dos pallets conforme mostra a figura 07.  
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Figura 08 - Local de armazenagem via sistema integrado 

 
                           Fonte: Empresa cedente (2016). 

 

Após armazenados e devidamente registrados pelo WMS, no estoque, esse 

material fica estocado seguindo uma série de premissas, como grupo de clientes, 

tipo de paletização, altura dos paletes, e data de entrega. Os produtos em estoque 

são monitorados pela equipe de expedição formada por gerente de logística, 

supervisor, encarregados, programador de cargas, operador de empilhadeira e 

auxiliar de expedição (carregador).   

 

Figura 09 – Estrutura organizacional Logística 

 
    Fonte: Empresa cedente (2016). 
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2.1.2 Programação / Embarque 
 

A programação de entregas é dividida em 16 micro regiões, para ficar mais 

fácil a visualização e conjugação de entregas, ocupação de veículos, etc., por 

exemplo, a micro região 2 quando selecionada na tela de programação mostra a 

região Oeste de Santa Catarina como Seara, Chapecó, Maravilha e assim por 

diante, já que um veículo não vai sair com entregas de Chapecó e de Curitiba na 

mesma carga, pois não é viável, considerando a área de abrangência e o número de 

pedidos atendidos. 

 

                 Figura 10 -  Divisão do estado de Santa Catarina em regiões 
 

 
                                Fonte: Empresa cedente (2016) 

 

   A empresa trabalha atualmente com 3 transportadoras diretas contratadas 

para fazer as entregas CIF (modalidade que a empresa é responsável pela entrega 

da mercadoria) além de veículos de transportadoras contratadas pelos clientes para 

fazer a retirada das entregas FOB (onde o cliente retira na fábrica por sua conta). 

Essas transportadoras citadas possuem tabelas de fretes diferenciados ao tamanho 

da carroceria (09, 10 e 15 metros) e levando em consideração a distancia percorrida 

que altera o valor a cada 50 km. A equipe de programação, bem como toda a equipe 

de estoque e expedição, trabalha 24 horas/dia divididos em três turnos.  

O programador de cargas que estiver no horário é o responsável por 

programar a entrega calculando a ocupação do veículo adequado para a referida 

entrega, ou seja, faz a parte administrativa organizacional da Logística. Quanto a 

calcular a ocupação, o sistema fornece todas as informações necessárias, como 
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dimensões da paletização ou embalagem a granel para realizar esse cálculo, bem 

como as medidas do tipo de veículo selecionado.  

A roteirização é feita seguindo um itinerário previamente estabelecido e o 

frete é pago considerando essa rota. Após selecionar o tipo e tamanho de veículo 

para realizar a entrega, com as informações necessárias, faz o repasse da carga 

para a transportadora que recebe as informações e preenche as placas dos veículos 

que irão atender as respectivas solicitações de transporte. 

 
Figura 11 - Planilha de embarque padrão 

 
              Fonte: Empresa cedente (2016). 

 

A programação/carregamento é feita com um dia de antecedência para 

entregas abaixo de 400 km e com dois dias, para entregas acima de 400 km. Após 

feita a programação da carga e definido as prioridades, como sequência das 

entregas (quando for mais de uma) de acordo com a data de entrega, horário de 

recebimento do cliente e roteiro, o programador emite um plano de carga impresso, 

que segue da tela da programação conforme a figura 11  e do plano de carga 

impresso após realizada a programação da entrega, onde este mostra de forma 

organizada e sequencial que vai na carga, onde se encontra este material no 

estoque, que quantidade deve ser embarcada, a quantidade pronta no estoque, caso 

já tenha sido embarcado em partes anteriormente, que quantidade já foi e quanto 

ainda falta para fechar o pedido. Essas informações são fornecidas em tempo real e 

permitem uma gestão bastante apurada de toda movimentação realizada no 

estoque, bem como permite um planejamento antecipado das cargas para ganhar 
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tempo e dar tempo à transportadora para se organizar e disponibilizar o veículo para 

atender a solicitação com tempo de não gerar atraso na entrega. 

 

Figura 12 - Tela de programação 

 
                   Fonte: Empresa cedente (2016). 

 

Após impresso o plano, o mesmo é entregue ao encarregado que define qual 

operador de empilhadeira irá trazer esta carga do estoque até as docas de 

embarque onde se encontra o veículo para que os auxiliares de expedição possam 

carregá-lo.  

Feito esses procedimentos, conta-se os pallets embarcados e confere-se se 

está tudo certo, o encarregado lança a placa do veículo no sistema, bem como os 

códigos das pessoas que puxaram e carregaram a carga para se rastrear possíveis 

falhas e para indicadores de produtividade individual através desses dados. Após 

impresso esse romaneio, o mesmo é encaminhado ao setor de faturamento que é 

responsável pela emissão da nota fiscal, laudos da qualidade e o check list da 

referida entrega que irá junto com os demais documentos para o cliente e retornará 

com as informações da entrega, como horários de chegada e saída do local da 

entrega, carimbo do cliente, autenticando o recebimento e ainda um espaço para 

observações/sugestões por parte deste cliente, se necessário.  

O setor de faturamento então providencia a liberação de toda a 

documentação necessária para o veículo seguir viagem. Durante o mês, em alguns 
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períodos, ocorre a falta de veículos disponíveis para o embarque ocasionando 

alguns atrasos nos embarques e consequentes quedas de eficiência, bem como, 

para correção, horas extras da equipe de carregamento.  

 

2.1.3 Transporte / Entrega 
 

 A empresa está no mercado a praticamente 70 anos, e na área de fabricação 

de embalagens desde a década de 80, atualmente esta unidade atende mais de 

6000 pedidos/mês de seus clientes espalhados por 09 estados e utiliza uma média 

de 60 veículos/dia. A programação é feita, como já citado, por regiões divididas entre 

os estados para assim melhorar as conjugações. Essas regiões estão divididas 

conforme mostra o quadro 2:   

 

Quadro 02 - Descrição das atividades de expedição  

Objetivo: Efetuar movimentação interna, armazenagem e expedição de produtos 

acabados de papelão ondulado aos clientes conforme critérios e parâmetros da logística 

de entrega. 

1° Receber o produto acabado da área industrial e validar a entrada contábil e 

física no armazém; 

 

2° Definir localização via coletor; 

3° Armazenar produto em forma de blocagem; 

4° Realizar programação de embarque e definir transportadora; 

5° Efetuar a separação de pedidos; 

6° Executar embarque dos pedidos no veículo; 

7° Entregar documentação ao faturamento, que posteriormente o fará a 

transportadora; 

8° Fazer follow up da entrega. 

  Fonte: Empresa cedente (2016). 

 

Desta forma procura-se programar e conjugar as cargas pelo quadro acima, 

ou seja, buscando entregas sempre dentro da mesma região, visando otimizar o 

rendimento e o retorno do veículo, agilizando a entrega e principalmente procurando 

a redução no custo com frete. Pode-se chamar as transportadoras prestadoras de 

serviço como transportadora A, B e C, nessa sequência também segue a 

participação de cada uma delas na retirada das cargas na unidade de negócio 

embalagens, conforme mostra o gráfico a seguir: 



54 
 

 

Gráfico 01 - Participação das transportadoras nas cargas de embalagens 
 

 
 

                      Fonte: Silva (2016). 

 

 A transportadora A foi a primeira que iniciou suas atividades junto a empresa 

e assim tem uma participação maior, ainda é responsável por transportar no retorno 

das entregas as aparas de papel, que é a matéria-prima na fabricação do papel para 

produzir as chapas e as embalagens. Cada uma das transportadoras tem sua frota 

própria e tem agregado uma frota de terceiros que pegam o frete por terceirização 

junto a elas. No quadro 03 consta o número de veículos que cada uma delas possui 

em sua frota, o que totaliza 453 veículos: 

 
 

Quadro 03 - Quantidade de veículos da frota de cada uma das transportadoras 
 

FROTA TERCEIROS TOTAL
Transportadora A 139 105 244
Transportadora B 3 63 66
Transportadora C 12 25 37
Transportadora D 106 0 106

TOTAL 260 193 453

ESTRUTURA DAS TRANSPORTADORAS

 
                    Fonte: Empresa cedente (2016). 

 

 A escolha de qual transportadora irá realizar a entrega é feita considerando 

alguns critérios: a participação (gráfico 1) de cada uma delas, a urgência, mas 
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principalmente a disponibilidade do veículo. Hoje um considerável número de 

veículos que levam os produtos prontos aos clientes da empresa estudada são os 

mesmos que no retorno trazem matérias-primas, esta logística reversa (entrada) 

desenvolve atrapalhos e baixa eficiência. Esta situação acarreta em grandes 

volumes de veículos aguardando descargas e a falta de veículos para carregamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

3 OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO NA PERSPECTIVA DO DESEMPENHO 

LOGÍSTICO 

 

 No cenário interno, a empresa Meio Oeste Embalagens possui vasta 

experiência na área de atuação, isso derivado aos mais de 30 anos de atuação no 

segmento, onde os procedimentos e desenvolvimentos avançaram em larga escala. 

Assim, uma das possibilidades ou decisão que estrategicamente poderia melhorar e 

motivar uma oportunidade no negócio embalagens seria a atuação no meio externo. 

Uma das grandes dificuldades da logística é que após a saída do veiculo na portaria 

da empresa, corta-se o cordão umbilical assim caímos em um mundo desconhecido 

e precário de informações importantes. Dentro desde cenário pontuamos as 

oportunidades nos aspectos sócio cultural, estrutural e legal que impactam no 

econômico.  

 

3.1 ASPECTO SÓCIO CULTURAL 
 

No aspecto sócio cultural abordamos as oportunidades da categoria 

relacionada a mão de obra. A mão de obra aqui citada será voltada especificamente 

a função motorista, aquele que faz toda a função externa da logística e no dia a dia 

absorve as dificuldades e impactos das adversidades. 

 
Hoje a mão de obra é uma das grandes preocupações do segmento, é onde 
está ligado toda a eficiência da prestação de serviço, e não diferente dos 
outros mercados, temos pouca disponibilidade com qualificação. O que 
possui disponível para contratação não é um motorista, e sim um 
aventureiro da estrada, o mesmo pouco possui dos requisitos 
responsabilidades e compromisso com metas e objetivos (Entrevista 
Executivo Transportadora “D”).  

 
Neste modo de pensar categorizamos três grandes critérios estratégicos, ou 

oportunidades para reflexão. 

 

3.1.1 Faixa etária  
 

 Na faixa etária nos deparamos com a idade ideal e a real na prática hoje, 

onde definimos uma faixa etária recomendável para atuar de forma eficiente e 

responsável.  
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Convivendo diariamente com a nova geração de motoristas que se forma, 
notamos menos comprometimento e preocupação com a profissão, são 
facilmente atraídos por diferentes propostas de trabalho, não se prendem a 
uma carreira (Entrevista Executivo Transportadora “A”). 

 
 Desse modo, vislumbra-se que entre os entrevistados a faixa etária ideal para 

os motoristas é de 31 a 40 anos dentro do contexto eficiência, pois os mesmos estão 

na fase de maturidade profissional, faixa que na maioria estão fazendo seus 

investimentos pessoais (aquisição de casa própria, carro e melhor disposição de 

qualidade de vida a família). Por interesse pessoal, se interessam em se dedicar a 

estratégias que pontuem positivamente na eficiência da logística como um todo, esta 

dedicação não limitasse apenas aos cumprimentos de procedimentos e metas e sim 

nas sugestões de como superá-las. 

 
Gráfico 02 – Faixa etária ideal 

 

 
 

                             Fonte: Silva (2016) 

 
No gráfico 02, a projeção ideal da faixa etária, salientando a maioria (56%) na 

faixa de 31 a 40 anos, em seguida com 27% a faixa de 21 a 30 anos que estariam 

em desenvolvimento, e com a menor fatia (17%) a faixa de 41 a 50 anos, os quais já 

estão encerrando a carreira. 

 
O motorista, que é o principal responsável pelo deslocamento das cargas, 
tem um tempo de vida curta em sua funções, pois fatores de saúde 
influenciam muito no bom andamento de sua carreira profissional, são poucos 
os que conseguem ou querem permanecer na função até ou após os 50 anos 
completos (Entrevista Executivo Transportadora “A”). 

 
Nesta perspectiva, apontamos a faixa etária real das transportadoras. O 

gráfico 03 demonstra a realidade da mão de obra dos motoristas do meio oeste 
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catarinense. Destaca-se um percentual maior nas faixas 21 a 30 anos e 41 a 50 

anos. Porém com aumento de 10% na faixa 21 a 30 anos, aqui nomeada como nova 

geração. 

O modal rodoviário é o mais utilizado no Brasil e a necessidade da mão de 
obra qualificada/especializada se torna cada vez maior, porem a falta desta 
mão de obra, faz com que as transportadoras ou até mesmo os autônomos 
utilizem motoristas inexperientes, onde nem sempre a prioridade esta em 
efetuar as entregas com qualidade e sim preencher a vaga para que o veículo 
não fique parado, não se levando em consideração questões como 
segurança, custos, produtividade e conhecimento do produto que esta 
transportando (Entrevista Profissional Embarcador). 

 
Gráfico 03 – Faixa etária real 

 
                Fonte: Silva (2016) 

 
A pouca disponibilidade da mão de obra da faixa ideal faz com que seja 

elencada uma oportunidade no aspecto sócio cultural, a necessidade de desenvolver 

a qualificação do segmento. Esta necessidade não está vinculada ao descaso das 

empresas, e sim a deficiência da eficiência logística que propicia o bate e volta do 

motorista e não favorecendo a parada para treinamentos. 

 

3.1.2 Desenvolvimento da mão de obra 
 

Entende-se por eficiência atingir um resultado com o mínimo de recursos, 

incluindo-se aí investimentos, empenho, tempo e esforço. Neste item, vamos 

analisar a intervenção do Treinamento e Desenvolvimento. O Gráfico 04 nos permite 

fazer um comparativo de como a transportadora está no panorama Brasil e da 

mesma forma sob a ótica do país que está em primeiro no mundo. No demonstrativo 

observamos que este quesito está fora das normalidades, mesmo com uma 
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alavancagem em 2016 devido a ajustes estruturais para manejos, a defasagem está 

acima de 25% comparado a média brasileira. 

 
Gráfico 04 – Treinamentos Hora/Homem/ano. 

 
                            Fonte: Silva (2016). 

 
Hoje, existe a importância de investirem do desenvolvimento humano, 

através de treinamentos que visam o aprimoramento de habilidades e capacidades, 

a fim de motivá-los a darem o melhor de si, atendendo as expectativas da 

organização, alinhadas a seus interesses pessoais. Em uma espécie de parceria, 

enquanto o colaborador se desenvolve profissionalmente em prol da organização, 

seus anseios pessoais também são alcançados. Falando em parcerias, apontamos 

o uso da tecnologia em prol destes treinamentos, onde haveria a possibilidade do 

uso de web treinamentos ou parcerias com o sistema Senai, onde poderia estar 

aproveitado as ociosidades das cargas e descargas para tal fim.  
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Figura 13 – Treinamento Operacional 

 
                          Fonte: Empresa cedente (2016). 

 

Esses treinamentos de desenvolvimento humano, além de atenderem as 

expectativas do profissional, refletem significativamente nos resultados da empresa. 

Nos treinamentos são desenvolvidas habilidades como: comunicação, inteligência 

emocional, planejamento estratégico, gestão de tempo, flexibilidade, 

relacionamento interpessoal, foco, autodesenvolvimento, autocontrole, percepção, 

diminuição do estresse etc. Em resumo, desenvolve a sociedade a qual está 

inserida. 

 
3.1.3 Estresse e Insatisfação do motorista 

 

A monotonia nas esperas das cargas e descargas é o maior fator de estresse 

e insatisfação da função, isso tudo devido a cobrança de ganho de tempo para 

aumento da eficiência, e a pouca possibilidade de atuação na estrutura imposta 

pelos clientes.  

O motorista, faz a linha de frente na hora dos embarques e desembarques, 
absorve ou amortece os descasos dos fornecedores ou clientes. Ficam a 
mercê das informações desencontradas e previsões que mudam a cada turno 
que troca.  Nestes momentos vem a tona as dificuldades comportamentais, 
estresse e insatisfação do colaborador a ponto de abandonar o veículo e 
voltar de carona (Entrevista Executivo Transportadora “B”). 
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Internamente, juntamente com a área administrativa, em 2016 a Meio Oeste 

embalagens iniciou um trabalho em prol de minimizar as burocracias e atualizar 

procedimentos ultrapassados, este trabalho teve o objetivo de agilizar as 

morosidades do sistema (fechamento de cargas, conferências, consolidações e 

faturamentos). O Gráfico 05 nos demonstra de forma quantitativa a eficiência desde 

esforço administrativo e burocrático. 

 
Gráfico 05 – Trabalho de Redução de Tempo no Embarque 

 

 
                 Fonte: Silva (2016) 

 
Este trabalho é fundamental, não somente para o aumento da eficiência 

logística, mas a insatisfação e estresse do motorista impacta diretamente no 

atendimento da prestação de serviço, item primordial nas parcerias logísticas e 

quesito especial nos negócios. 

Acreditamos que um empreendedor sabe que o seu futuro não está 

determinado, e que com a sua ação pode decidi- lo. A ação do individuo impacta no 

coletivo, desta forma, o desenvolvimento do indivíduo faz desenvolver a sociedade. 

Então, o agente “indivíduo” transforma a sociedade, assim entendesse que o que a 

gestão de pessoas, mesmo empresarial, impacta positivamente na sociedade. 
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3.1.4 Gestão de pessoas 
 

Para conseguir bons índices de resultados, as organizações contemporâneas 

precisam rever continuamente seus processos de trabalho, atualizar a tecnologia 

que usam, apresentar flexibilidade e aprender sempre com os próprios erros e 

acertos e com o dos outros. Entre as condições para uma atuação empresarial 

competitiva, destacamos: padrões elevados de produtividade, custos e preços 

compatíveis com o que fazem, criação de valor, multifuncionalidade e formação de 

redes de relacionamentos (TONET et al 2012, p. 22).  

Assim exposto, os líderes que atuam em organizações empresariais ou 
públicas precisam, de um lado, ser capazes de modelar o comportamento dos 
liderados, criando estímulos que os inspirem a realizar os objetivos 
organizacionais e, de outro, estabelecer controles eficazes que rapidamente 
os coloquem a par do que ocorre a sua volta e lhes dê segurança para 
prestar contas da gestão que realizam, tanto a stakeholders quanto à 
sociedade de uma forma geral (TONET et al  2012, p. 23). 

 

As mudanças no mercado exigem que os líderes atualizem constantemente 

suas competências e que se mantenham sintonizados com o momento em que 

vivem. Líderes não nascem prontos, são formados no dia a dia da empresa, 

sabemos que sozinhos não conseguirão fazer  muito. Este é o motivo pelo 

qual se investe nas pessoas com quem trabalham, formam outros líderes, quer em 

áreas técnicas ou de gestão. Sabem que são as pessoas que possuem o 

conhecimento para alavancar os negócios e produzir resultados, e criam as 

condições necessárias para formar e desenvolver competências individuais e 

coletivas.  

Outra característica desse contexto é a demanda por inovação. As 

organizações vivem pressionadas a introduzir inovações em seus produtos e 

serviços, sendo essa uma prática que contribui para a fidelização de clientes. 

Empresas inovadoras encontram melhores condições e argumentos para reter 

clientes e se distinguir frente à concorrência (TONET et al 2012, p. 27).  

Conforme Fresneda (s.d.) a produção de conhecimento é um processo 
humano. O conhecimento novo é gerado por indivíduos, que, por meio do 
compartilhamento de conhecimento, podem gerar conhecimento 
organizacional. Portanto, a organização deve ter processos para identificar, 
coletar, sistematizar, organizar, estruturar e disponibilizar o conhecimento 
existente e facilitar a criação de novos conhecimentos (TONET et al 2012, p. 
29).  
 

Sistemas de gestão de pessoas em uso nas organizações contemporâneas 

são integrados por um conjunto de ferramentas gerenciais que visam tanto atender 
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às necessidades e expectativas das pessoas como gerar os resultados de que a 

organizações precisam.  

A organização espera que o colaborador apresente comprometimento, 

lealdade, bom desempenho e bons resultados. O colaborador, por sua vez, também 

espera que seus esforços  sejam valorizados, que a organização ofereça 

oportunidades de desenvolvimento e que retribua seus esforços com valores 

financeiros que, no mínimo, lhe permitam suprir suas necessidades básicas e viver 

com certo conforto.  

Neste contexto, ficam a espera de uma valorização de interesses que 

poderão impactar em demissões ou desmotivações. Neste pensamento que existe a 

oportunidade de olharmos de forma empreendedora a estes colaboradores. 

 

3.1.5 Gestão de pessoas e empreendedorismo  
 

A gestão de pessoas é um termo utilizado estrategicamente para a mão de 

obra, fato que nos leva a pensar, desenvolvermos não somente colaboradores, e 

sim empreendedores.  

Atualmente, o empreendedorismo parece ser a palavra de ordem no Brasil e 
no mundo. Casos de sucesso de jovens empreendedores, como Mark 
Zuckerberg, criador  do Facebook, ou Romero Rodrigues, do Buscapé, 
parecem inspirar milhares de jovens em busca de uma carreira profissional. 
No entanto, essa situação já foi bem diferente. Até o fim dos anos 1990, o 
ensino de empreendedorismo nas escolas de negocio se limitava a algumas 
disciplinas optativas, muitas vezes sob a denominação de gestão de 
pequenas empresas ou algo similar, e atraía a atenção de poucos 
interessados. Hoje, cada vez mais o empreendedorismo esta se inserindo de 
forma definitiva nos currículos das escolas de administração (NETO et al 
2013,p. 19). 
 

A inovação e o progresso econômico são promovidos pelos empreendedores, 

os quais possuem papel ativo no desenvolvimento econômico das organizações. O 

empreendedor interno chamado como intraempreendedor poderá introduzir o 

conceito proativo dentro do setor ou departamento, transformando toda a indústria. 

O  empreendedor corporativo dedica-se a empreender dentro da organização, e o 

importante é que a filosofia inovadora não requer apenas um retorno financeiro, e 

sim desejos e valores, conforme Neto et al (2013) salienta abaixo; 

 

 Desejo de desenvolver algo que traga reconhecimento e benefícios, não só 

para si, mas para a sociedade – muitos empreendedores afirmam que um dos 

motivos que os levou a empreender foi a possibilidade de fazer algo em prol 



64 
 

da sociedade, seja gerando empregos, no caso do empreendedor de 

mercado, seja mudando a vida das pessoas menos favorecidas, no caso do 

empreendedor social. 

 Qualificações necessárias; Envolvimento e comprometimento no negócio, 

responsabilidade na administração dos recursos.  

 Envolvimento e comprometimento; Tudo correndo adequadamente, logo 

chega o momento de convencer outras pessoas a investirem recursos no 

negócio. Nessa hora, duas variáveis são fundamentais: a confiança que o 

empreendedor desperta e seu comprometimento. Qualquer pessoa que 

considere colocar dinheiro em um novo negócio olhará primeiramente para o 

perfil do empreendedor e sua confiabilidade, tanto em termos de qualificações 

técnicas para a condução do empreendimento a bom termo, quanto de 

qualificações de caráter, como persistência, equilíbrio, bom senso, além de 

diversas outras. 

 Responsabilidade na administração de recursos; Qualquer investidor 

potencial tende a colocar mais recursos nas mãos de quem acredita saber 

administrá-lo em lugar de colocá-lo na mão de quem considera perdulário – 

ou fora de sintonia com as necessidades do momento.  

 Risco de apropriação intelectual indevida por parte de um empregado; Alguns 

empregados da empresa terão contato direto com clientes, que podem ver 

neles uma solução mais barata para contratação, principalmente quando se 

tratar de serviços. É muito comum clientes tentarem reduzir custos e obterem 

novas tecnologias por meio de oferta de emprego a funcionários de empresas 

concorrentes.  

O termo empreendedorismo corporativo abrange ainda mais dois conceitos: 
empreendedorismo organizacional e alianças corporativas (Hashimoto, 2006). 
O empreendedorismo organizacional ocorre quando a empresa é capaz de 
criar uma cultura interna que incentiva fortemente o empreendedorismo e a 
inovação entre seus funcionários (NETO et al 2013, p. 84). 

 

Empreender internamente tem suas vantagens, tanto para o colaborador 

quanto para a organização, esta atitude desperta a atividade mental nos novos 

colaboradores ou nova geração que é incapaz de permanecer tempo prolongado em 

atividades mecânicas, outro detalhe é fazer de forma associativa o colaborador se 

envolver no dia a dia, assim sentindo-se pertencente ao grupo.  
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3.1.6 Gestão de pessoas e associativismo informal 
 

Embora, hoje, as organizações associativas estejam de um lado com suas 

ideologias e de outro lado as organizações privadas com suas filosofias, e mesmo 

em alguns segmentos sendo parceiras através das terceirizações, levanta-se a 

hipótese da interação destas ideologias e filosofias para o desenvolvimento da 

cultura associativa/cooperativa dentro das organizações privadas. 

Acredita-se que um empreendedor sabe que o seu futuro não está 

determinado, e que com a sua ação pode decidi-lo. A ação do individuo impacta no 

coletivo, desta forma, o desenvolvimento do indivíduo faz desenvolver a sociedade. 

Então, o agente “indivíduo” transforma a sociedade, assim entende-se que o projeto 

associativo que é, sobretudo empresarial impacta positivamente na sociedade. 

 Visto como uma forma de juntar interesses comuns, e defendendo pontos de 

vista de forma global, o associativismo é um movimento que ganha expansão. Ele é 

considerado importante para o desenvolvimento da sociedade. É expressão e 

exercício de liberdade e exemplo de vida democrática, conciliando valor coletivo e 

individual. Uma associação traz benefícios sociais aos seus associados, defende 

suas causas e buscando respostas. 

 E ao final, considera-se que o cooperativismo e o associativismo com base a 

valores e ideais a sociedade, é uma forma de empreendedorismo, é um fator 

estimulante ao desenvolvimento econômico e social de um país. E o papel do 

empreendedor é identificar as oportunidades e buscar os recursos não somente para 

um negócio ser lucrativo, mas que promovam pessoas que sejam capazes de 

compartilhar as riquezas intelectuais.  

 Este formato de desenvolvimento intelectual interno, o 

intraempreendedorismo, deixa de lado os paradigmas de se ensinar o outro é “dar 

margem a ser faqueado pelas costas” e sim proporcionar um ambiente com base na 

sucessão e promoção intelectual/técnica, fato que proporciona a disseminação do 

conhecimento, e transforma o desenvolvimento da sociedade local. 

Segundo Scherer-Warren e Chaves (2004, p. 119), “As parcerias e redes são 

organismos informais, não institucionais que permitem às associações manterem 

relações tanto com os órgãos públicos, fundações, entidades privadas, quanto com 

outras organizações da sociedade civil sem comprometerem sua autonomia”. 
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Quando falamos da importância associativismo informal dentro dos setores 

das organizações privadas podemos entender: 

O trabalho é outro ambiente em que se dá a complementação da formação. 
Na sociedade ideal, o trabalho é um canal de realização das potencialidades 
da pessoa e a principal forma dela retribuir para a sociedade e o ambiente 
todos os investimentos que são feitos nela. Visto desta maneira, o trabalho, 
qualquer que seja sua natureza (desde as tarefas mais simples até as 
decisões mais complexas), é uma fonte de realização através da pratica. É 
claro que ambientes de trabalho com estas características são regidos por 
princípios de cooperação e economia solidária, e não por competição 
predatória e gananciosa (CARDIERI, 2007, p. 176). 
 

Para promover-se e introduzirmos o desenvolvimento da Sociedade 

envolvida, moldamos o segundo torneio Logístico de Futebol Suíço, onde as equipes 

deveriam possuir habilidades nos quesitos liderança, organização, espírito de 

equipe, envolvimento, comprometimento, relacionamento, respeito e  prática 

esportiva, ou seja, com atitude interdisciplinar . 

 

Figura 14 – Banner Torneio 

 

                     Fonte: Silva (2016). 

 

Neste contexto Desenvolvimento e Sociedade, intitula-se o evento como 

“Interdisciplinaridade como ferramenta ao desenvolvimento do empreendedorismo e 

associativismo informal“ (anexo “D”), o torneio fez a ponte nas teorias 

organizacionais e ideologias associativas, que juntas promovem a nova maneira de 

processar a economia com base na parceria mútua e não na concorrência e 

competição. 
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Figura 15 – Premiação Torneio 

 
                                Fonte: Silva (2016). 

 

A prática aqui representada pelo torneio comprova-se que se  misturar estas 

teorias & ideologias de forma interdisciplinar,  teremos ou promoveremos indivíduos 

com desejos de desenvolver algo que traga reconhecimento e benefícios não só 

para si, mas para a equipe/sociedade. Responsabilidade, envolvimento e 

comprometimento são as deficiências da sociedade atual, desta forma, a interação 

entre empreendedorismo, o cooperativismo e o associativismo informal poderão ser 

utilizadas como ferramenta ao desenvolvimento da sociedade local. 

O torneio concluiu com 25 partidas, 90 atletas, 06 empresas parceiras, onde o 

requisito de inscrição foi a doação de 01Kg de alimento que totalizou 100kg de 

alimentos (anexo “E”). 

 
Figura 16 – Entrega dos Alimentos 

 
                          Fonte: Silva (2016). 
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Por fim, cabe a conclusão de Cardieri (2007); 

É importante frisar, que uma sociedade ideal não é sinônimo de sociedade 
perfeita. Isso poderá ser uma utopia a ser buscada e que provavelmente 
nunca será alcançada, já que os seres que habitam este planeta devem 
continuamente reconhecer sua natureza incompleta, falha, mas cheia de 
potencial para crescimento contínuo, e talvez ilimitado. 
 

Após o torneio, o profissional embarcador comenta que houve-se uma 

melhora na interação das equipes parceiras, quebrou-se aquele impasse que sou 

motorista e você é carregador ou enlonador/amarrador. Um preocupa-se com a 

atividade do outro, pois pertencem para a logística da Meio Oeste Embalagens.  

 
3.2  ASPECTO ESTRUTURAL 
 

No aspecto estrutural aborda-se as oportunidades da categoria relacionada as 

estruturas que temos possibilidades de intervenção. As possibilidades aqui citadas 

não terão discussões, citações ou alternativas de cunho politico, esfera que entende-

se sob a importância porem não palpável para o momento.  

 

3.2.1  Estoques enxutos 

 

O cenário atual no Brasil está exigindo das empresas, independente do ramo 

de atuação, algo a mais no que diz respeito a gestão e redução de custos para se 

sobressair no mercado. Hoje, estamos no momento de não reduzir custos e sim 

cortar custos, isso está proporcionando um caos na forma de gestão, investimento e 

estratégias utilizadas internamente nas empresas. Uma das estratégias que 

impactam no aspecto estrutural é a gestão por estoques enxutos. 

Hoje, observo que as empresas estão correndo para o lado contrário a nós, 
as estratégias e investimentos estão nos travando a cada dia, observem que 
as grandes e médias empresas que atendemos estão investindo fortemente 
em pátios e estacionamentos na portaria de suas empresas, ou seja, estão 
transferindo seus estoques para a carrocerias de nossos caminhões 
(Entrevista Executivo Transportadora “C”). 

 

O comentário do entrevistado proprietário da transportadora “C”, colocado em 

forma de desabafo, reflete-se o caos que as ações imaturas e pouco pensadas 

afetam a categoria, a matéria prima ou mercadoria comprada de forma não 

gerenciada acarreta em altos custos de estoque (dinheiro parado), porém se 
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transformarmos o caminhão numa prateleira que nos servimos quando precisa-se 

ficará fácil, cômodo, seguro e barato. 

 

3.2.2 Estrutura de descargas e Janelas de recebimento 

 

 No mercado de embalagens existem os clientes novos que por procedimento 

é efetuado um lote piloto onde todos os processos acompanham de forma 

aproximada a confecção do novo produto, assim descrevendo e registrando as 

oportunidades e desvios que poderão acontecer entre o projeto e a execução.  

Nesta lacuna entre o projeto e execução existe a oportunidade de um trabalho 

que envolva uma melhor alterativa para o embarque e desembarque, aproximando 

via check list que acompanha a mercadoria uma eficiente informação de janelas de 

recebimento, ou seja, horários de descargas, e informações que promovam uma 

maior clareza e organização da viagem.  

Existem os clientes de carteira, que estão inseridos entre 05 a 10 anos, estes 

nos inicio da parceria, possuíam uma estrutura inferior estruturalmente. Em 05 a 10 

anos acreditamos que houve uma melhoria estrutural significativamente. Poderá 

haver empilhadeiras descarregando, estruturas porta paletes, ou outras alterativas 

que poderão agilizar a descarga e a liberação do veículo.  

Internamente o estoque é efetuado por cliente, e no passar do tempo estes 

clientes se tornaram potenciais, temos o exemplo de dois clientes que acumulam 

40% do volume produzido e embarcado. Sendo assim, temos quadras de 

armazenagens destinadas aos mesmos. Hoje, esta realidade impacta em termos 

acima de duas empilhadeiras movimentando no mesmo corredor ocasionando o 

atrapalho e consequente redução de eficiência. No exemplo a seguir a mesma carga 

possui paletes na quadra “M” e também da quadra “A”, fato que demostra o excesso 

de movimentação para a mesma carga. 
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Figura 17 – Plano de Carga com Estoque por Cliente 

              
                          Fonte: Empresa cedente (2016). 

 

Nesta perspectiva, implantamos o estoque por região, assim atuando com a 

mesma micro região utilizada via sistema pela programação de cargas. Este fato fez 

que estes produtos fiquem com seus respectivos grupos de cidades onde irão 

compor as cargas conjugadas, e por fim menor número de empilhadeira 

movimentando no mesmo local, o resultado mostrou redução de tempo, avarias e 

aumento da segurança na operação. A seguir o novo layout de estocagem fixado em 

local visível e de utilização dos operadores de empilhadeiras. 

 

 Figura 18 – Novo Layout por região disponível aos Operadores 

                  
                               Fonte: Empresa cedente (2016). 
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Outro detalhe, são os formatos dos paletes que possibilitam uma redução na 

ocupação dos veículos, quanto mais carregarmos será maior a nota fiscal, quanto 

mais embalagens forem nas cargas o cliente terá menos veículos em sua portaria. 

  

3.2.3 Ocupação dos Veículos  

 

 Os dimensionamentos dos paletes nem sempre são projetados para uma 

otimização logística, não referindo somente ao transporte e sim também a um 

melhor armazenamento, movimentação e proteção do produto. Este compromisso 

hoje fica a cargo dos representantes que possuem uma grande responsabilidade no 

foco comercial em período de crise. A ocupação é medida através da cubagem do 

veículo versus a cubagem da paletização. Esta ociosidade se apresenta na altura, 

onde em casos os paletes são remontados e em outros não. O formato remontado 

(1,35+1,35 metros) conforme figura 13 é o ideal que na soma fica 2,70 m, porem 

existe a necessidade de utilização de empilhadeira na descarga.  

 

Figura 19 – Ocupação ideal do veículo 

 
                              Fonte: Empresa Cedente (2016). 

 

A ocupação ociosa com cubagem abaixo de 75% relacionado a cubagem 

disponível do caminhão. Esta ociosidade se apresenta conforme figura 14 com altura 

de 2,00 metros. O formato não remontado descarta a necessidade de utilização de 
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empilhadeira na descarga em doca, o recebimento utiliza apenas de carrinho 

paleteiro para a manipulação. 

 
Figura 20 – Ocupação ociosa do veículo 

 
                            Fonte: Empresa Cedente (2016). 

 

Testes foram efetuados em clientes, onde comprovam não somente a 

viabilidade no transporte, e sim na armazenagem, movimentação e atividades 

administrativas fiscais. Tratamos de atividades administrativas fiscais, as fichas de 

entradas, liberações, fiscalizações, entradas em notas, inspeções, burocracias, etc. 

A figura 15 demonstra as vantagens na estrutura de armazenamento. 

  

Figura 21 – Aumento da capacidade de estocagem 

 
Fonte: Empresa Cedente (2016) 
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3.3  ASPECTO LEGAL 
 

No aspecto legal aborda-se as oportunidades da categoria relacionada as 

regras regulamentadoras na legislação vigente. As dificuldades que a legislação 

agrega devido a falta de suporte na realidade brasileira. 

Usa-se da lei para os profissionais da categoria explorar seus direitos, onde 
por falta de clareza e cheia de brechas, os juízes concedem pagamentos 
absurdos e injustos, prejudicando as transportadoras e fazendo com que 
muitos desacreditam na classe subordinada (Entrevista Executivo 
Transportadora “B”). 

 

Na questão legal, é a jornada de trabalho o fator que movimenta discussões e 

dificuldades de gerenciamento. Onde após o veículo sair da portaria, não sabe-se ou 

não consegue-se saber sua rotina. 

 

3.3.1 Jornadas 

 

Um quesito conflitante e vilão de muitas discussões sob a legislação 13.103 é 

a jornada de trabalho. Este fator é passível a muitos questionamentos devido a 

incoerência das medições deste tempo. Nem sempre os veículos possuem 

tecnologia que fazem o gerenciamento e controle desta jornada e quando existe, a 

mesma tem interferência do motorista para inserir as informações que por falta de 

desenvolvimento de utilização do equipamento ficam vagas. 

 
Temos um controle paralelo da jornada real do motorista a qual gira na média 
de 156 horas mês, devido vários fatores no decorrer, isso se comparado com 
as 220 horas que seria o ideal, estamos com uma eficiência de 30% abaixo 
do recomentado, esta ineficiência da mão de obra somada a ineficiência do 
veiculo com os tempos de cargas e descargas resultam ao grande problema 
logístico atual (Entrevista Executivo Transportadora “D”). 

 

Na logística brasileira em modal rodoviário, 57% da frota é autônoma, a qual é 

monitorada via proprietário do veículo. Estes condutores/proprietários fazem longas 

jornadas para correção da baixa eficiência e conseguir cumprir com os 

compromissos financeiros vinculados na aquisição do caminhão. Ou seja, existe a 

legislação, porem necessita ser infringida para inibir as dificuldades estruturais e 

econômicas. 
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3.3.2 Implantação de Tecnologia/Monitoramento 
 

Bergamini (2009) comenta que com os efeitos da realidade, é preciso saber 

unir as tecnologias com as necessidades reais das empresas e de seus 

colaboradores. A empresa pode oferecer situações que, por serem tão refratárias às 

pessoas, desajustam e neurotizam seus contribuintes individuais, ou, pode também 

representar um forte instrumento que favorece o ajustamento e a satisfação 

daqueles que nela trabalham. Isso ocorre por meio de suas condições 

organizacionais, que podem ir desde a adequação do instrumental de trabalho até 

as normas e diretrizes da grande política organizacional. 

 Voltando a realidade da parcela autônoma, estes ficam agitados quando 

indagados a sistemas de monitoramento, muitos aposentados discordam e 

apresentam resistências para a instalação. Justificam a questão econômica (mais 

um custo fixo mensal), porém demonstram uma preocupação sociocultural, pois 

perderá a sua liberdade, terá que informar cada passo, seguir rotas, paradas 

programadas, etc. E quanto aos motoristas vinculados a uma pessoa jurídica, os 

entrevistados foram unânimes que esta tecnologia embarcada auxilia nos 

monitoramentos da frota, porém utilizados de má fé pelos colaboradores nas ações 

trabalhistas. 

 

3.4  ASPECTO ECONÔMICO 
 

No aspecto econômico abordamos as principais consequências negativas que 

impactam na eficiência do modal rodoviário da empresa estudada devida a 

dificuldades ou deficiências dos demais aspectos.  

 

3.4.1 Estadias e Pedágios 
 

O Brasil iniciou uma série de adequações nas legislações trabalhistas de 

diversas categorias. Nada mais justo, afinal um país que busca crescer com justiça e 

igualdade social, precisa, garantir o direito dos trabalhadores. Mas no caso da Lei 

12.619 de 30 de abril de 2012, que dispõe sobre o exercício da profissão de 

motorista, simples seria se a sua implementação contemplasse prazos condizentes 

com seu impacto econômico e levasse em conta as condições das estradas 

brasileiras. Embarca-se levando em consideração a data de entrega e a respectiva 
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distancia, porém temos clientes que não possuem uma sistemática ou cronogramas 

de descarga, assim estes veículos ficando até 04 dias parados até que se efetue a 

operação. Outro detalhe a levar em consideração é o preenchimento do check list, 

onde na maioria das vezes é efetuado pelo próprio motorista. 

O procedimento que na data de entrega após 05:00h do veículo parado 

aguardando a descarga, iniciasse a contagem para a cobrança da estadia. Custo o 

qual pagamos em dobro, pois além de estarmos pagando pelo veículo parado, o 

mesmo fica indisponível para carregamento.  No ano de 2016 obteve-se uma média 

de 3,0% de custo com estadias e 1,23% de custo com pedágios. A maioria dos 

veículos que levam os produtos prontos por sua vez retorna com matérias primas. 

Estes fluxos juntamente com os controles de saídas e entradas de suprimentos 

resultam em excesso de indisponibilidade dos veículos. Este resultado é decorrente 

da falta de um gerenciamento do tempo, agendamento das cargas e descargas, 

assim nos impossibilitando de utilizar ao máximo os veículos. 

 
3.4.2 Dificuldade de Investimentos 
 

O ano de 2017 iniciou com alguns cortes do governo atual, ocorrendo que os 

fundos e juros para a linha de investimentos ficaram escassos. Desta forma o ditado 

que devemos investir em tempos de crise fica estagnado devido a situação que nos 

encontramos. Esta situação bloqueia a renovação da frota, pois muitos utilizam a 

estratégia de substituir o custo da oficina pela parcela do novo veículo. Nesta 

perspectiva os autores comentam: 

 
Outra questão que aumenta o valor do transporte por este modal é o custo 
dos caminhões. Quanto mais novo o veículo, menor a despesa com 
manutenção, portanto, menor o custo com transportes. A questão é que 
grande parte destes veículos já possuem certo tempo e geram grandes 
gastos (SILVA; BAZOLI, 2010, p. 58). 

 
Para as transportadoras, mesmo utilizando a linha de crédito oferecida a 

pessoa jurídica, as condições estão inviáveis. As novas condições de financiamento 

do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) passam a 

refletir atributos, qualificadores, dos projetos apoiados, e não mais a lógica setorial. 

Trata-se de mudança relevante que traduz uma atuação horizontal do BNDES em 

suas políticas operacionais, refletindo a prioridade do Banco em financiar projetos 

que apresentem benefícios para a sociedade e, não apenas, para o investidor, 

tomador do crédito. 
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Por exemplo, ônibus e caminhões híbridos, elétricos ou movidos a 

combustíveis limpos contarão com financiamento de até 80%. O financiamento para 

a comercialização dos mesmos veículos movidos a diesel será de, no máximo, 50% 

em 2017, decrescente ao longo dos próximos dois anos, para até, no máximo, 40% 

em 2018 e de até, no máximo, 30% em 2019, para as grandes empresas. 

 

3.4.3 Possibilidades ou decisões 
 

O que nos dá combustível para buscar a cada dia uma maior eficiência no 

processo logístico é as dificuldades externas encontradas, e para isso a cada caso 

ou situação a necessidade de elencarmos possibilidades ou decisões que atuem ou 

ataquem as causas dos problemas. Neste estudo de caso frente aos aspectos 

socioculturais, estruturais e legais com intuito de minimizarmos os impactos 

econômicos, existe a possibilidade da empresa em questão desenvolver um Centro 

de Logística Externa. 

 

Figura 22 – Esquema estratégico 

MAIOR VELOCIDADE MAIOR SEGURANÇA MAIOR EFICIÊNCIA

+ =

Nos processos internos, 
com estoques 

estratégicos e próximos 
para agilidade de 

embarque

Monitoramento via 
controle de rastreadores 
e informações em tempo 

real.

Estrutura, equipe e 
ro t inas dedicadas a 

redução  do  tempo  de 
embarque, 

gerenciamento  de to da 
a  o peração  e 

C o nhecimento  da  
necessidade do  cliente  

f lexibilizando  a 
descarga.  

        Fonte: Silva (2016). 

 

No aspecto estrutural há a necessidade de uma pequena mudança no 

organograma do departamento, mudança que moldaria a área externa. Onde a 

oportunidade seria utilizar os 04 motoristas para trabalho em campo ou visitas em 
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clientes para conhecimento deste horizonte. Na figura 23 o organograma atual, onde 

os Motoristas tem sua atuação como operacionais no transporte. 

 

Figura 23 – Organograma Logística atual 

Anderson

Luiz 43 Luciano 7 Jesus 20

Encarregado 1 Encarregado 1 Encarregado 1 4
Assist. Operacional 4 Operadores 3 Operadores 16 4

Operadores 13 Auxiliares 3 Auxiliares 3
Auxiliares 24

Menor Aprendiz 1

SUPERVISOR DE 
EXPEDIÇÃO

79

 Expedição de 
Embalagens

Expedição de 
Chapas

Estoque/Sobras

8

Programação / 
Motoristas

Programação
Motorista

 
                       Fonte: Empresa Cedente (2016) 

 
Estes motoristas devem passar por um desenvolvimento investigativo, que 

consigam extrair a maior informação estrutural possível em cada entrega efetuada. 

Na figura 24 o organograma proposto, onde os Motoristas seriam pertencentes a 

esta estrutura externa, onde a atuação deverá possuir uma pitada estratégica. Esta 

estratégia seria viabilizada junto ao Assistente Logístico, função que complementaria 

a estrutura organizacional do setor. 

 

Figura 24 – Organograma Logística proposto 
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Luiz 43 Luciano 7 Jesus 20 5

Encarregado 1 Encarregado 1 Encarregado 1 4 1
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Motoristas

 
      Fonte: Silva (2016). 
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 O Assistente de Logística é o profissional responsável por colaborar com o 

planejamento dos espaços e da distribuição de mercadorias, prestando informações 

necessárias à tomada de decisão sobre operações logísticas. 

Um Assistente de Logística desenvolve atividades ligadas aos recursos materiais, 

financeiros e pessoais de uma empresa. É o profissional responsável pelas 

seguintes atividades: 

 
 Fazer a gestão externa da logística; 

 Conhecer e acompanhar o estoque dos clientes; 

 Acompanhar o prazo de entrega de mercadorias aos clientes; 

 Analisar custos de frete; 

 Preparar relatórios de acompanhamento logístico. 

 
Outra atividade desta função é monitorar em tempo real as cargas que estão 

em percurso, principalmente as com maior probabilidade de falhas ou necessidade 

do cliente. Para isso a empresa precisará de um sistema para ampliar a visão do 

Embarcador. No mercado existe alguns sistemas voltados à embarcadores que 

monitoram desde as localizações e previsões de entregas (rastreamento) até 

disponibilidade de informações exatas relacionadas aos veículos ativos. Esta 

exatidão quanto ao gerenciamento das ociosidades dos veículos nos possibilita a 

uma programação antecipada e eficiente. Na Figura 25, o demonstrativo da situação 

dos veículos em tempo real, onde informa resumidamente o status dos veículos. 

 

Figura 25 – Sistema embarcador - Indicadores 

 
                           Fonte: Sistema embarcador Pro - Cielo (2016). 
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Acompanhamento dos status da operação em tempo de execução com dados 

estatísticos de tempo no cliente, ordem de entrega, km rodado e outras informações. 

Painel de acompanhamento de viagens, previsão de chegada em destino e tempo 

em destinos entre outras informações. 

 

Figura 26 – Sistema embarcador - Acompanhamentos 

 
     Fonte: Sistema embarcador Pro - Cielo (2016). 

 

 Na Figura 26, um exemplo de toda as liberações de veículos com informações 

adicionais, onde nos permite uma comunicação mais clara quanto aos dados de 

recebimentos ou particularidades de cada cliente. No aspecto sociocultural uma 

oportunidade diagnosticada é voltada aos treinamentos e desenvolvimentos dos 

motoristas que apresentam defasagem de 25% perante aos indicadores Brasil.  

Desta forma, existe o desafio de desenvolver os 04 motoristas da empresa e 

fazer auditorias e dar suporte aos treinamentos das transportadoras que nos 

prestam serviço. Neste aspecto necessitará uma abordagem intensa quanto a 

inserção de tecnologias de monitoramento, mostrando as demais oportunidades que 

a classe terá com esta aplicação, principalmente nos quesitos segurança e 

confiabilidade.  

Para a mão de obra interna, carregamento, implantar a ferramenta picking 

junto aos Operadores de Empilhadeiras. Picking é a separação ou a preparação dos 

pedidos efetuados pelo cliente, é o trabalho de unificação e acerto de quantidades 

de vários ítens que irão na mesma carga. 
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                                       CONSIDERAÇÕES 

 

À guisa de caminhar para alguma conclusão, diante as propostas desta 

pesquisa, faz-se necessário transmitir, de forma adequada, a relação existente entre 

a logística e a sociedade, trazendo seus conceitos e uma breve explanação acerca 

do seu surgimento e evolução ao longo do tempo, em seu nível nacional, estadual e 

regional. 

A logística surgiu no momento em que o homem primitivo produziu no próprio 

local mais do que poderia consumir. Dessa forma, apareceu a necessidade de 

transportar frutos de seu trabalho, atingindo-se, assim, as primeiras soluções, que 

chegaram a seu ápice com a descoberta da roda, e que logo em seguida utilizado na 

área militar, abastecendo, movimentando e suprindo as tropas. 

Ao decorrer da elaboração da presente pesquisa, verificou-se a existência da 

logística, sendo conceituada como a arte de administrar o fluxo de materiais, 

produtos e pessoas de determinados locais para outros onde forem necessários. 

Pois, o sistema logístico engloba o fluxo de materiais, da aquisição de matéria-prima 

até o ponto de entrega ao consumidor.  

Percebeu-se, ainda, que a administração logística está ligada à redução de 

gastos desnecessários, que não agreguem valor ao produto. Dessa forma, a 

administração logística objetiva desperdício zero e o aumento da qualidade do 

serviço ofertado, sendo delineado na moderna logística empresarial. 

Notou-se, também, que nem toda forma de logística é aplicável a todos os 

tipos de produtos e em todo tipo de indústria, uma vez que toda indústria tem seu 

próprio tipo de canal de distribuição de um produto e aquele de outro. Em função 

disso, as organizações tiveram que de uma forma ou de outra acompanhar as 

mudanças. Diante da revolução logística, um número cada vez maior de companhias 

está examinando seus próprios problemas de logística, para determinar onde podem 

ser feitas estrategicamente as economias. 

Discorreu-se sobre a conceituação, evolução histórica nacional e estadual, 

bem como a relação da logística e a sociedade. Ademais, restaram englobadas as 

causas que motivam a logística, os sujeitos participantes, tanto ativos como 

passivamente. 
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Constatou-se, através dessa pesquisa, de acordo com os estudos de vários e 

importantes autores, que a logística é de suma importância para o mercado 

nacional, mesmo diante dos diversos problemas enfrentados diariamente, que não 

param de evoluir e trazer benefícios a população como um todo. 

A missão da logística é conseguir colocar o produto e/ou serviços corretos, no 

tempo certo, no lugar certo e nas condições certas, ao mesmo tempo em que gera o 

máximo de retorno à empresa. 

Assim, em resumo, a logística surgiu de uma dificuldade no transporte de 

mercadorias e hoje abrange diversos setores da economia. Ademais, possui como 

propósito instrumentalizar a comunidade empresarial para o emprego de modernas 

estratégias e técnicas logísticas, tanto na forma de projetos de assessoria, 

consultoria, pesquisa e cursos de atualização ou reciclagem, bem como 

treinamentos in company, visando a satisfação do cliente. 

A presente pesquisa procurou também transmitir, de forma adequada, a 

existência de fatores sócio culturais, estruturais, legais e econômicos, trazendo seus 

conceitos e breve explanações acerca de suas características e evolução ao longo 

do tempo. 

Relatou-se que é uma atividade essencialmente humana, a qual responde às 

necessidades e carências do indivíduo, possibilitando, assim, a autotransformação 

do trabalhador, devendo ser uma prática livre e autônoma, levando a emancipação e 

humanização no ambiente de trabalho. 

Destacou-se a importância dos fatores logísticos no momento do transporte 

do produto e as características dos profissionais que fazem esse serviço. Ademais, 

ao trabalho dos motoristas de caminhão, apontou importantes problemas com 

relação a esta atividade profissional. 

Verificou-se a ocorrência de crescimento dos meios de comunicação de 

massa, a aceleração do processo de informação, bem como o aparecimento de 

novas tecnologias, o que proporcionou de forma rápida as mudanças sociais. 

Importante citar que o homem simplesmente não estava preparado para enfrentar 

com sucesso este grau de mudanças e sua rapidez. 

Diante disso, o ritmo intenso de trabalho que os caminhoneiros são 

submetidos faz com que aconteça maior desgaste físico-mental e emocional-afetivo 

que afetam sua saúde, causando inúmeros distúrbios para o organismo, situação 

que afeta sua qualidade de vida e o serviço prestado. 
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Discorreu-se sobre a importância de ter conhecimento de modo global da 

estrutura e conjuntura das relações. Para tanto, citou-se que uma análise de 

conjuntura é um retrato dinâmico de uma realidade e não uma simples descrição de 

fatos ocorridos em um determinado local e período. Assim, o desafio de qualquer 

análise de conjuntura é compreender as inter-relações das partes que formam o 

todo. 

Verificou-se que tomar decisão do uso do modal é uma tarefa que pode ser 

medida através do estudo de características operacionais de cada modelo, quanto à 

velocidade, disponibilidade, confiabilidade, capacidade e frequência para alcançar os 

objetivos. 

Relatou-se que a atividade econômica do Transporte Rodoviário de Cargas 

realizado em vias públicas, no território nacional, por conta de terceiros e mediante 

remuneração, exercido por pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência, 

conforme estabelecido na Lei nº 11.442/2007, depende de prévia inscrição no 

Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), conforme 

previsto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 

Notou-se que na base da legislação do tema abordado, temos as Leis nº 

12.619, de abril de 2012, e 13.103, de março de 2015, conhecidas como “Lei dos 

Caminhoneiros”, versam sobre o exercício da profissão de motorista profissional de 

transporte de cargas e de passageiros, com especial enfoque no regramento da 

jornada de trabalho e do tempo de direção. Tratam também sobre os locais de 

parada e descanso. 

Abordou-se que, atualmente, as demandas por mercadorias e serviços estão 

fortemente relacionadas com a capacidade dos produtores de colocar seus produtos 

nas áreas de consumo, com o preço baixo, contudo, sem diminuir a qualidade dos 

mesmos. Ademais, leva-se em conta a existência de dezenas de fatores que 

compõem o valor final das mercadorias e serviços, a redução de custos específicos 

terá reflexos imediatos no preço ao consumidor. 

Resta a empresa só uma equação: reduzir seus custos ou, então, aumentar 

seus rendimentos na medida em que as condições do mercado permitam. O que 

realmente importa é o fato de que os empresários, em todas as circunstâncias, 

deverão utilizar os meios que possam reduzir os custos em relação aos rendimentos 

obtidos. 
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Dentro da cadeia de suprimentos, pode-se afirmar categoricamente que o 

transporte representa a maior parcela dos custos logísticos, que se trata de uma 

profissão de risco para a saúde física, bem como mental dos motoristas. A função de 

transporte é uma das características visíveis do processo logístico, podendo ter esta 

percepção através do grande tráfego de caminhões e até mesmo pelos rodo trens 

que circulam. 

Acreditamos que um empreendedor sabe que o seu futuro não está 

determinado, e que com a sua ação pode decidi- lo. A ação do individuo impacta no 

coletivo, desta forma, o desenvolvimento do indivíduo faz desenvolver a sociedade e 

então, o agente “indivíduo” transforma a sociedade. 

Visto como uma forma de juntar interesses comuns, defendendo ponto de 

vista de forma global, o associativismo informal é um movimento que ganha cada 

vez mais expansão. Ele é considerado de grande valia no desenvolvimento da 

sociedade. É expressão e exercício de liberdade e exemplo de vida democrática, 

conciliando valor coletivo e individual. Uma associação informal traz benefícios 

sociais aos seus associados, defende suas causas e busca respostas. 

Consideramos que o cooperativismo e ou associativismo informal com base a 

valores e ideais a sociedade, é uma forma de empreendedorismo, é um fator 

estimulante ao desenvolvimento econômico e social. E o papel do empreendedor é 

promover e estimular oportunidades e buscar os recursos não somente para um 

negócio ser lucrativo, mas que promovam pessoas que sejam capazes de 

compartilhar as riquezas intelectuais.  

Desta forma, a interação das empresas cooperativas ou não são comuns no 

envolvimento global, ou seja, empresa privada terceiriza junto a cooperativa, ou a 

cooperativa de produtos terceiriza junto a empresa privada. Assim, este formato de 

desenvolvimento intelectual interno, deixa de lado os paradigmas de se ensinar o 

outro é “dar margem a ser faqueado pelas costas” e sim proporcionar um ambiente 

com base na sucessão e promoção intelectual/técnica, fato que proporciona a 

disseminação do conceito ou princípios cooperativos no contexto, e transforma o 

desenvolvimento da sociedade local. 

Neste contexto voltado ao fator humano, levantamos a importância do uso de 

indicadores de desempenho como instrumento de suporte a gestão estratégica. E 

frisamos da mesma forma, como devemos atentar as ações, monitoramentos e 

controles em prol dos desenvolvimentos e treinamentos operacionais. 
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Aqui, abordamos a classificação dos indicadores e os vinculamos no 

departamento piloto (Logística) da empresa Meio Oeste Embalagens. Hoje, existe a 

importância de investirem do desenvolvimento humano, através de treinamentos que 

visam o aprimoramento de habilidades e capacidades, a fim de motivá-los a darem o 

melhor de si, atendendo as expectativas da organização, alinhadas a seus 

interesses pessoais. E quando falamos de associativismo informal abordamos uma 

parceria, o colaborador se desenvolve em prol da organização, seus interesses 

pessoais também são alcançados.  

Esses treinamentos de desenvolvimento humano, além de atenderem as 

expectativas do profissional, refletem significativamente nos resultados da empresa. 

Nos treinamentos são desenvolvidas habilidades como: comprometimento, 

responsabilidade, comunicação, gestão de tempo, relacionamento interpessoal, 

diminuição do estresse, etc, e em resumo desenvolve a sociedade a qual está 

inserida. 

Abordando a questão estrutural, o transporte não pode ser estocado, esta é a 

característica do modal rodoviário perante as outras atividades do seguimento, 

somente ao se deslocar é que o veículo cria a oferta deste serviço. Portanto o 

veículo disponível e não utilizado na íntegra, é tempo e energia perdida, é onde 

ocorrem as quedas de eficiências e os problemas de dimensionamentos com maior 

custo do sistema. 

No fator estrutural, o estudo auxiliará no desenvolvimento econômico, 

reformulará critérios técnicos de paletização, aperfeiçoará os aceites de pedido, ou 

seja, mudará toda a estrutura logística da empresa, assim aprimorando um pedido 

ou uma carga, tendo em vista o custo do frete, as taxas de ocupações, a diminuição 

de veículos nas rodovias e até contribuindo com a questão ambiental, ou seja, na 

sustentabilidade, tema que deixamos para um futuro estudo. 

A pesquisa demonstrou algumas deficiências existentes nas organizações 

com base no estudo de caso. Esta deficiência existente é decorrente do grandioso 

leque de oportunidades de melhorias que se abre nas questões logísticas da 

atualidade.  

As empresas de hoje despertam para as dificuldades e responsabilidades 

crescentes da atividade. Isso gera uma repercussão ilimitável com olhares para a 

redução do custo deste processo.  
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A questão logística no país está sofrendo grandes alterações devido as 

constantes mudanças que atormentam o seguimento. Estas mudanças podem ser 

resumidas em crescentes aumentos do petróleo, tempos de ociosidades e 

consequentes ajustes e cobranças de leis. Motivos que são irreguláveis forçam as 

empresas a voltar suas estratégias na gestão de tempo e definirem critérios para 

amenizar a perda de números, esta será a saída. 

Em resumo, faz-se acreditar que com uma equipe voltada exclusivamente 

para o ambiente externo, pode-se estreitar a distancia entre o fornecedor & Cliente, 

inibindo as adversidades e falta de informação. Esta estrutura atuará de forma 

estratégica nas janelas de cargas e descargas minimizando os tempos de espera 

(estrutural). Fará o monitoramento dos deslocamentos dos veículos e seus tempos, 

gerenciando a jornada de trabalho (legal) e assegurando as informações aos 

clientes (melhoria no atendimento prestado). Poderá utilizar todo este arsenal de 

informações externas nos desenvolvimentos da mão de obra (sócio cultural). 
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APÊNDICE A – ESTRUTURA DA ENTREVISTA 
 
 

Os dados serão coletados por meio de entrevista, elaborada a partir dos 

referenciais teóricos sobre o tema de pesquisa, aplicada a pessoas chaves. Estas 

pessoas serão compostas por profissionais da área logística com influencias e 

consonância com os objetivos propostos pela pesquisa.  

Com o objetivo de  instigação e levantamento de informações da prática, foram 

formuladas as seguintes perguntas:  

 

1) Quanto aos fatores sócio culturais, quais os impactos no modal rodoviário? 

(Idade, geração, adversidades, jornadas, etc.) 

 
2) Quanto aos fatores estruturais, quais os impactos no modal rodoviário? 

(Segurança, manutenção, rodovias, etc.) 

 
3) Quanto aos fatores legais, quais os impactos no modal rodoviário? 

          (Controle de jornadas, paradas, etc.) 
 

4) O que os fatores sócio culturais, estruturais e legais impactam nos fatores 

econômicos? (idade, jornadas, rodovias, segurança, combustível, 

manutenção, etc.) 

 
5) Quais as estratégias que poderão ser aplicadas para o desenvolvimento dos 

fatores econômicos no modal rodoviário do meio oeste Catarinense ? 

(desburocratizações, procedimentos, estruturais, normatizações, 

administrações de tempo, etc.) 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 

 
1. Identificação do Projeto de Pesquisa 
Título do Projeto: EFICIÊNCIA E ESTRATÉGIA NO PROCESSO LOGÍSTICO:  
Um estudo de caso. 
Área do Conhecimento: Interdisciplinar 
Curso: Mestrado em Desenvolvimento e Sociedade 
Número de sujeitos no centro: 05 Número total de sujeitos: 05 
Patrocinador da pesquisa: Não aplicável 
Instituição onde será realizado: Uniarp 
Nome dos pesquisadores e colaboradores: Luiz Antônio Domingos da Silva 

 
Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O documento 
abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua 
colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a qualquer momento, 
isso não causará nenhum prejuízo a você. 
 
2. Identificação do Sujeito da Pesquisa 
Nome:  Data de nascimento: 
Endereço: 
Telefone: E-mail: 

 
3. Identificação do Pesquisador Responsável 
Nome: Luiz Antônio Domingos da Silva 
Profissão: Encarregado de Seção N. do Registro no Conselho:  
Endereço: Rua Florianópolis 277 
Telefone: (49) 9 9109-9416 E-mail:  
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ANEXO B – CADASTRO DA ENTREVISTA NA PLATAFORMA BRASIL 
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ANEXO C – FOLHA DE ROSTO DA PESQUISA 
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ANEXO D – REPORTAGEM SOBRE O TORNEIO 
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ANEXO E – TREINAMENTO OPERACIONAL 

 

 

 

 


