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RESUMO 

Esta pesquisa desenvolveu-se em uma transportadora de cargas fracionadas 
instalada no munícipio de Caçador-SC, um estudo de caso a fim de melhorar o 
processo de reembolso de valores referente as descargas para as agências 
terceirizadas, da empresa cedente, o qual causa impactos negativos, dentro da 
logística dos agentes terceirizados, atrapalhando o foco da organização, em atender 
o cliente o final, e preservar um desempenho dos parceiros de negócios. Desta forma 
elencou-se os seguintes objetivos específicos: (1) Caracterização da empresa 
cedente; (2) Descrição da logística de reembolso de valores referente as descargas 
da empresa em estudo; (3) Implantação de projeto piloto para melhorias no processo 
de reembolso de valores das descargas. O referido estudo tem sua natureza como 
qualitativa, tendo como base análise da dados extraídos do sistema, aplicando um 
projeto piloto para melhoria. O tipo de pesquisa para elaboração deste trabalho fora 
utilizado os métodos de pesquisa exploratória, descritiva ao estudo de caso, para 
efetuar levantamento de dados na empresa. Para a coleta de dados qualitativos foram 
utilizados na pesquisa, a aplicação de observações no posto de trabalho e extração 
de dados do sistema, também uma descrição do procedimento de reembolso de 
descarga. Concluiu-se que, através de uma análise de processo no pagamento de 
reembolso de valores das descargas e da implementação de pequenas ações, 
resultou numa comunicação entre agencias e matriz, mais efetiva e ágil, aumentando 
ou a eficiência do dia a dia da organização, demonstrando que na maioria das vezes 
não é necessário fazer um grande investimento financeiro para ter consideráveis 
ganhos. Conforme foi possível identificar o ganho de 57% de agilidade no processo, 
melhorando a agilidade no reembolso, devido o processo ter mudado para o 
procedimento digital. 

 

Palavras - chave: Transporte. Gestão de Processos. Tecnologia. Logística. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ABSTRACT 

This research was developed at a fractional load carrier installed in the county of 
Caçador-SC, a case of study in order to improve the process of reimbursement of 
discharges from outsourced agencies, from the ceding company. Which caused 
negative impacts within the logistics of outsourced agents. Getting in the way of the 
organization's focus on serving the end customer and preserving the performance of 
business partners. In this way, the following specific objectives were listed: (1) 
Characterization of the ceding company; (2) Description of reimbursement logistics in 
the unloading procedure of the company under study; (3) Implementation of a pilot 
project to improve the discharge reimbursement process. This study is qualitative in 
nature, based on the analysis of data extracted from the system, applying a pilot project 
for improvement. The type of research for the elaboration of this work had been used 
the methods of exploratory research, descriptive to the case study, to carry out data 
collection in the company. For the collection of qualitative data were used in the 
research, the application of observations at the work place and data extraction from 
the system, also a description of the discharge reimbursement procedure. The process 
studied was very important. It was concluded that, through an analysis of the process 
in the payment of reimbursement of discharges and the implementation of small 
actions, it resulted in a communication between agencies and headquarters, more 
effective and agile, increasing or the efficiency of the day to day of the organization, 
demonstrating that most of the time it’s not necessary to make a large financial 
investment to have considerable gains. As it was possible to identify a gain of 57% in 
agility in the process, improving the agility in reimbursement, due to the process having 
changed to the digital procedure. 

 
Keywords: Transport. Processes Management. Logistics. Technology. 
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INTRODUÇÃO 

Conforme o avanço da logística dentro do Brasil, é muito comum que as 

organizações realizem a terceirização dos serviços. Muitas vezes a prestação do 

serviço se torna quase um sinônimo de terceirização. Este modelo operacional inclui 

consolide o envio de vários produtos embalados no mesmo veículo (ASEVEDO, 

2018).  

Desta forma, ao descrever e dividir o processo das tarefas apresentadas, a 

complexidade da fase de execução pode ser reduzida como um todo. Com isso, 

aumenta-se a padronização e produtividade da mão de obra, aplicando os conceitos 

de tempo e movimento para todos. Ressalta-se que, dependendo da descrição da 

tarefa, os gestores podem ser orientados a escolher o controle da produtividade da 

mão de obra como a melhor forma de controlar a produtividade durante a fase de 

execução (BATISTA; CUNHA; FINAMOR, 2021). 

No Brasil o principal modal de transportes, é o modal rodoviário, onde o país 

possui grandes empresas deste ramo (ASEVEDO, 2018). 

Devido ao alto fluxo de trabalho dentro da organização de transportes, o 

processo de reembolso no procedimento de descargas, se tornou algo moroso. 

Quando é realizado o transporte para os clientes, na maioria dos casos tem o cliente 

remetente e o destinatário, os custos do transporte já são previstos para informar ao 

cliente tomador, conforme Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT, 2014). 

Nos casos de cobrança de descarga por parte do cliente destinatário, o custo de 

descarga será repassado ao cliente tomador, visto que não é um custo que parte do 

transportador. 

Desta maneira prejudicando as agências de transportes terceirizadas, pois 

conforme o modelo de negócios das transportadoras se estabeleceu no Brasil, com a 

grande maioria das unidades de negócios, sendo terceirizadas. Pois se construir 

unidades próprias (filiais) tem um custo muito elevado, não compensando o modelo 

de negócio. 

No entanto, a maior parte do tempo e esforço que o servidor gasta na fase de 

execução é gasto na qualidade do serviço, não na realização do produto contábil. 

Portanto, a escolha do método adequado para medir a produtividade na fase de 

execução do trabalho dependerá da estratégia competitiva empregada pelos 

magistrados e gestores, pois na maioria dos casos é impossível atingir índices ótimos 
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em todas as variáveis a ele associadas (BATISTA; CUNHA; FINAMOR, 2021). 

Como o negócio se financia, como financia sua expansão, quais são as brechas 

na forma que assume e quais são as oportunidades de melhoria? Por exemplo, 

grandes supermercados usam fundos de fornecedores para financiar sua expansão e 

empregam engenharia financeira apropriada. Construtores buscam financiamento de 

programas governamentais para financiar suas obras e clientes. As questões de 

engenharia financeira tornaram-se uma grande preocupação para muitas empresas 

nos últimos anos, pois o capital provou ser o ativo mais estratégico para muitas 

empresas (ROSA; MARÓSTICA, 2017). 

Outra dificuldade que existe também, é a comunicação entre unidade e cliente, 

pois este custo específico da descarga, é cobrado pelo destinatário, não é algo que 

possa ser previsto antes da entrega acontecer. É algo que dentro de um mês pode 

impactar no fluxo de caixa da Unidade. 

À medida que a competitividade e as exigências do mercado não param de 

crescer, as empresas que se destacam buscam não apenas apresentar produtos 

simples, mas também entregar experiências aos seus clientes, colaborando com o 

planejamento logístico para uma abordagem mais eficiente e prática para atingir as 

metas estabelecidas. O planejamento adequado dentro da empresa deve ser visto 

como um valor significativo para o controle das atividades, resultando em melhor 

domínio das ações logísticas, e investimento em tecnologias de automação nas 

possíveis etapas de criação, produção e entrega, resultando em melhorias 

significativas na gestão de dados, armazenamento e transmissão. A gestão logística 

relacionada aos serviços contábeis promove o progresso da entidade e por outro lado 

a qualidade da sociedade (MAURICIO, 2021). 

A terceirização caracteriza-se por fornecer motivos simples para a tomada de 

decisão, pois a informação é sempre o foco ou a atividade-alvo, treinar e nutrir talentos 

trará uma vantagem competitiva, a terceirização não elimina a incerteza, apenas 

transfere o risco. Dessa forma, tornamos a terceirização de mão de obra uma 

ferramenta indispensável na competição global entre as empresas, pois as empresas 

estão determinadas a fazer com que o resultado seja diferenciação de mercado, maior 

absorção de mercado, dinamização econômica e aumento da distribuição de renda. 

Custo-benefício, expandir mercados e desafiar a concorrência entre as empresas. No 

entanto, a especialização é outra ferramenta impulsionadora, e quanto mais um 

profissional se concentra em sua atividade, mais transforma o ambiente de trabalho 
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em exigências profissionais e produtividade no mundo corporativo (OLIVEIRA; 

CANHETE, 2017). 

Essa pesquisa se propõe a resolver o seguinte problema: Como melhorar a 

logística de reembolso de valores referente as descargas de uma transportadora 

fracionada de Caçador - SC?  

Assim, tem-se como objetivo principal implantar projeto piloto para melhorias 

no processo de reembolso de valores referente as descargas de uma transportadora 

fracionada de Caçador - SC. Para isso, são necessários os seguintes objetivos 

específicos: a) Caracterizar a empresa em estudo, b) Descrever a logística de 

reembolso de valores referente as descargas da empresa em estudo, c) Implantar 

projeto piloto para melhorias no processo de reembolso de valores das descargas, 

apresentando seus benefícios para a organização. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

Este capítulo apresenta a base teórica utilizada no desenvolvimento do 

trabalho. 

1.1 LOGÍSTICA 

Dificilmente surgirão novos negócios por conta própria, pois outros produtores 

do mercado também tenderão a buscar criar formas de atender a essa nova demanda. 

A competição cria desafios para os inovadores, que devem manter sua 

competitividade produzindo e entregando com eficiência bens e serviços em qualidade 

e condições suficientes para conquistar clientes que garantam lucros operacionais 

(OLIVEIRA, 2020). 

Para empresas independentes que operam na economia de alto padrão, a 

gestão eficiente das atividades logísticas é crucial. Os mercados tendem a ser 

domésticos ou internacionais, embora a produção esteja concentrada em locais 

relativamente escassos. As atividades logísticas são a ponte entre os locais de 

produção e os mercados separados por tempo e distância (BALLOU, 2006). 

As mudanças incluem estratégia e visão geral do negócio. A visão estende-se 

aos projetos de produtos, às negociações, visando o equilíbrio adequado dos produtos 

à legislação ambiental pertinente, aos relacionamentos nas cadeias direta e reversa, 

para melhorar sua eficiência operacional. Dessa forma, quando sua atuação se dá 

principalmente na forma de agregar valor econômico ou cumprir regulamentações, ou 

fortalecer a marca e a imagem corporativa, torna-se uma poderosa ferramenta 

estratégica para a competitividade empresarial. De outra perspectiva, essa evolução 

contínua e perceptível do mercado brasileiro demanda de forma natural e sistemática 

novas pesquisas sobre o tema (LEITE, 2017). 

Analisando o tema, alguns negócios são mais propícios a integração de 

parcerias, principalmente no ramo de prestação de serviços, pois é muito associado o 

termo terceirização a prestação de serviço. Em uma transportadora especializada em 

cargas fracionadas é comum realizar parcerias entre transportadoras menores, devido 

a vasta extensão territorial do país (ASEVEDO, 2018).  

Segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE 2016 apud 

ASEVEDO, 2018), o Brasil possui 5.568 munícipios. No cenário em que é realizado o 

estudo, está situado em uma transportadora de carga fracionadas que atende 100% 
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das regiões Sul do Brasil, também região Sudeste, e parcialmente a região Centro-

Oeste.  

Vale ressaltar também que o custo de implementação de uma estratégia 

logística é alto para a empresa no curto prazo, mas os benefícios são variados no 

médio e longo prazo. Ressalta-se que o processo de estocagem e transporte é a 

chave para o controle de custos dentro da empresa, assim como o uso de novas 

tecnologias para gerenciamento de dados e implantação de sistemas, onde o controle 

é realizado por equipamentos mecânicos e/ou eletrônicos. Essas inovações auxiliam 

no progresso e na gestão dos negócios (MAURICIO, 2021). 

A logística pode ser considerada uma das atividades mais antigas e 

inerentemente humanas, pois sua principal tarefa é entregar bens e serviços 

socialmente produzidos no local, tempo, quantidade e qualidade desejados pelo 

usuário. Embora muitas vezes tenha desempenhado um papel decisivo em operações 

militares que se tornaram história, sua introdução como atividade comercial foi gradual 

ao longo da história comercial, passando de uma simples área de armazenamento de 

materiais para uma estratégia no cenário competitivo atual da área. Esta evolução 

como atividade empresarial foi claramente demonstrada na Segunda Guerra Mundial. 

Globalmente, quando se torna aparente como suporte para novas tecnologias de 

produção para empresas industriais (LEITE, 2017). 

Considerando que, segundo Bastos (2020), os custos logísticos representam 

11,7% do PIB brasileiro e as despesas logísticas 7,6% da receita líquida, é necessário 

mensurar estes e seu impacto no PIB brasileiro, tendo em vista os custos de 

transporte, estoque e armazenagem. 

Além disso, os custos logísticos podem ser definidos como todos os custos 

desde o fornecimento da matéria-prima até a entrega do produto final ao consumidor 

(MAURICIO, 2021, p.70). 

Os regimes aduaneiros especiais são ferramentas específicas que podem ser 
utilizadas com o propósito de obter vantagens competitivas entre os membros 
atuantes no comércio exterior, proporcionando uma maior diversificação no 
tratamento dos tributos. Pouco explorados por consumidores brasileiros, im-
portadores e exportadores, esses regimes são aplicados aos casos especiais 
que envolvam importação e exportação de mercadorias. Abrangendo a mai-
oria dos casos de operações executadas no comércio exterior, eles têm como 
principal função apresentar uma diferenciação quanto à forma de tributação, 
a qual é voltada à circulação de bens estrangeiros pelo território aduaneiro, 
facilitando esse fluxo de produtos importados ou exportados por todo o canal 
da Logística Internacional (SANTOS, 2018, p.67-68). 



21 
 

 A logística está em constante evolução e mudanças, mas uma de suas 

principais funções é acompanhar todo o processo desde a produção até a entrega dos 

produtos aos consumidores, permitindo aos gestores da empresa garantir resultados 

estáveis (MAURICIO, 2021). 

A logística não se trata apenas de transportar produtos até os consumidores, 

pois está diretamente relacionada a diversos setores como: previsão de demanda, 

gestão de estoque, armazenagem, desenho de rede de distribuição etc. Embora a 

logística seja frequentemente associada a empresas e negócios, ela não se limita a 

um ambiente de negócios. Portanto, é importante observar que, do ponto de vista 

empresarial, todo processo de planejamento de ações abrangentes visando à redução 

de custos, atendimento à demanda e agregação de valor está diretamente relacionado 

à logística (OLIVEIRA, 2020).  

Assim, com o avanço da tecnologia, a logística comercial se desenvolveu, 

deixando de lado seus principais conceitos. Portanto, a logística avançada é relevante 

para as empresas em geral, e todo o processo desde a entrada da produção do 

produto até a entrega do produto ao consumidor final traz enormes benefícios para a 

sociedade e reduz custos (BALLOU, 2006). 

A análise de custos logísticos envolve todos os gastos envolvidos no processo 

e sua importância está em analisar o valor monetário fornecido pela empresa como 

base para suas decisões estratégicas. O objetivo da logística é estabelecer métodos 

que possibilitem às empresas reduzir custos desnecessários e facilitar um aumento 

significativo no nível de serviço prestado aos clientes (D´AGOSTO, 2018).  

A logística é a parte da metodologia da cadeia de suprimentos que efetivamente 

delineia, implementa e controla o fluxo e armazenamento de bens, serviços e 

informações, desde o ponto de origem até o ponto de consumo final, para atender às 

necessidades dos clientes (OLIVEIRA, 2020).  

Em uma estratégia de liderança em custos, uma empresa deve oferecer o 

menor custo do segmento em comparação a organizações concorrentes. É no 

processo de adaptação a essa estratégia que muitas empresas começam a perceber 

a importância de gerenciar adequadamente os custos logísticos, que até então não 

haviam sido cuidadosamente analisados pela gestão estratégica (D´AGOSTO, 2018). 

Diante do crescimento da logística, diversos fatores afetam diretamente o valor 

de venda de um produto ao consumidor final. A logística torna-se crucial nas 

empresas, pois torna todo o processo mais eficiente e eficiente para melhorar a 
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qualidade do serviço. Esse custo dentro de qualquer empresa deve ser exigível como 

base para o controle total de custos para verificar seu impacto nos resultados 

contábeis da empresa (SILVEIRA, 2018). 

Disse que a indústria enfrenta uma enorme concorrência e um ambiente em 

mudança, em um mundo extremamente competitivo, as empresas apostam e 

acreditam na melhoria contínua dos sistemas logísticos, materiais e fluxos de 

informação para aumentar a produtividade. É importante ressaltar que a logística é o 

processo de planejamento, implementação e controle do fluxo eficiente e econômico 

de matérias-primas, estoques e processos, produtos acabados e informações 

(MOURA, 2021). 

O termo “logística” está obtendo lugar de destaque nos últimos anos no Brasil, 
pois hoje as condições são mais favoráveis. Na década de 80 seria difícil 
trabalhar com processos logísticos porque tínhamos uma economia onde a 
inflação acelerada obrigava a remarcação de preços dos produtos diaria-
mente. Nesse período, o negócio era estocar tudo que fosse possível para 
aproveitar o valor (moeda) do produto naquele dia. Esta ideia é bem diferente 
do que nos ensina a logística, que tem como foco o produto certo no momento 
certo. Com a estabilização da economia a partir de 1994, com o Plano Real, 
e foco na administração dos custos, a evolução da microinformática e da TI 
(tecnologia de informação) desenvolvendo softwares cada vez mais eficazes 
para o gerenciamento de armazéns, transporte, código de barras, os proces-
sos logísticos começaram a ter lugar de destaque, proporcionando maior so-
lidez (NOGUEIRA, 2018, p.5). 

A missão da logística é fornecer os bens ou serviços certos no lugar certo, na 

hora certa e nas condições ideais, proporcionando a maior contribuição para a 

empresa, se isso não for alcançado, a logística falhará (MOURA, 2021). 

Novas possibilidades de melhoria de custo e eficiência no atendimento ao 

cliente são identificadas por meio de uma visão sistemática dos processos de gestão 

logística e novas formas de relacionamento entre os processos internos. Entende-se 

que isso envolve todas as etapas de integração da produção à nova visão estratégica. 

Toda empresa é conhecida por ser uma máquina enorme, operada por várias 

engrenagens, todas as quais precisam estar bem alinhadas (RIBEIRO; SOUZA, 

2021). 

Os negócios, principalmente os que dominam os cenários econômicos, são 

complexos. Por sua vez, os modelos de negócios, o desenho ou a descrição desses 

negócios, são igualmente complexos. Por exemplo, imagine o modelo de negócios de 

um grande banco que deve controlar o fluxo de recursos em tempo real para garantir 

eficiência e regularidade nas operações. O advento da Internet trouxe outros modelos 
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igualmente mais complexos (ROSA; MARÓSTICA, 2017). 

Caso o setor comercial não gere um pedido a ser produzido e posteriormente 

entregue ao cliente no prazo acordado, o produto não chegará ao seu destino. 

Também é importante destacar que fornecedores e demais parceiros externos 

influenciam no bom desenvolvimento do processo de gestão intralogística e também 

precisam estar bem adaptados às engrenagens da produção. Afinal, é sua 

responsabilidade entregar e receber produtos e serviços com documentação correta 

e adequada (RIBEIRO; SOUZA, 2021). 

O tempo necessário para concluir as atividades do ciclo de pedidos é a base 

do atendimento ao cliente. As estimativas indicam que, em muitas organizações, as 

atividades relacionadas à preparação, transmissão, recebimento e atendimento de 

pedidos são responsáveis por 50 a 70% do tempo total do ciclo do pedido (BALLOU, 

2006). 

Sabe-se que as barreiras de produção e a redução da eficiência das operações 

logísticas podem estar relacionadas a gargalos ou outros obstáculos de produtividade 

que afetam o andamento de determinadas atividades operacionais. Por esse motivo, 

é imprescindível encontrar soluções que ajudem a minimizar ou eliminar erros no 

processo logístico e melhorar os resultados, o que tem implicações importantes para 

as organizações que gerenciam toda a sua cadeia de suprimentos para otimizar o 

desempenho de seus processos produtivos. A logística pode ser definida como parte 

do processo de gestão da cadeia de suprimentos que visa efetivamente planejar, 

implementar e controlar os fluxos físicos e de informação. Assim como a 

armazenagem de bens e serviços, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, 

sempre visando os objetivos da empresa e do cliente (RIBEIRO; SOUZA, 2021). 

Quebrar paradigmas para promover a integração da logística em todas as 
fases da cadeia de suprimentos às quais a empresa pertence representa um 
dos principais desafios para o início do fluxo de trabalho – que será aprimo-
rado gradativamente e possibilitará às empresas garantir uma vantagem com-
petitiva que dificilmente será prontamente alcançada pela concorrência. As 
empresas devem definir métodos específicos de gestão e organização para 
tornar possíveis as integrações geográficas, setoriais e funcionais (SILVA; 
STETTINER; CAXITO, 2019, p.17). 

Curiosamente, no mercado contemporâneo, onde tudo está conectado, as 

empresas usam a criatividade como forma de atrair a escolha do cliente, e um dos 

aspectos mais importantes é o atendimento ao cliente. A importância da retenção de 

clientes é bem conhecida, mas a importância das metas para encontrar e conquistar 
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novos clientes também deve ser mencionada. Quando se trata de atendimento ao 

cliente, eles acreditam que as duas lacunas na implementação das expectativas e 

percepções do cliente desempenham um papel crucial no marketing de serviços. As 

expectativas do cliente podem ser consideradas padrões de desempenho ou 

benchmarks com os quais as experiências de serviço são comparadas. Os clientes 

têm uma percepção subjetiva da experiência real do serviço (RIBEIRO; SOUZA, 

2021). 

1.1.1 Logística e Modais de Transporte 

As empresas geralmente exigem frete. O planejamento decisivo para a 

operação das atividades logísticas é essencial, considerando que elas devem ter 

cuidado redobrado e não esquecer de escolher fretes de transporte de qualidade e 

eficiente, que se destaquem no atendimento ao consumidor e nos prazos de entrega. 

final (LEITE, 2017). 

De acordo com pesquisas da organização das nações unidas para agricultura 

e alimentação (FAO), estima-se que um terço dos alimentos destinados ao consumo 

humano é perdido durante o transporte e armazenamento pós-colheita. Nesse 

contexto, esse desperdício de alimentos envolve “logística de transporte inadequada”, 

e transporte e frete de baixo custo também tem sido observados para aumentar a 

probabilidade de perdas além do esperado (MOURA, 2021). 

Dessa forma, a integração dos processos logísticos permite que os gestores 

avaliem os pontos fortes e fracos de sua cadeia de suprimentos, permitindo-lhes tomar 

decisões sobre fatores como redução de custos, melhoria da qualidade etc., 

aumentando assim a competitividade dos produtos e/ou criando Valores e diferenças 

relacionadas à concorrência. Por outro lado, a integração da cadeia de suprimentos 

deve ser considerada uma estratégia. Isso pressupõe uma série de ações integradas 

que evitam custos onerosos e permitem que empresas e consumidores finais recebam 

produtos competitivos quando e onde quiserem (RIBEIRO; SOUZA, 2021). 

A logística comercial desempenha então um papel importante no planejamento 

e controle do fluxo de materiais e produtos - desde a entrada de uma empresa até sua 

saída, como produto acabado. O processamento de pedidos e o atendimento aos 

clientes são diferenciais estratégicos, para que quantidades de produção e modelos 

de fabricação, sequência de fabricação, quantidades e prazos de entrega de matérias-

primas e componentes possam ser ajustados. Direto da fabricação, estoque de 
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insumos e produtos intermediários e acabados etc., tornam-se a base para a 

realização da estratégia empresarial. Na década de 1980, com computadores 

pessoais, comunicações e devido à globalização, a digitalização da informação 

acelera o ritmo dos negócios, facilita a comunicação por meio de espaços virtuais e 

derruba barreiras geográficas (LEITE, 2017). 

Os custos de transporte afetam o preço final de um produto porque são custos 

de produção efetivos em toda a cadeia de abastecimento, produção e distribuição. A 

redução dos custos de circulação por meio da inovação tecnológica e organizacional 

é resultado do aumento da eficiência do trabalho, pois quando os trabalhadores 

realizam atividades com maior eficiência, rapidez e precisão, as máquinas aumentam 

as horas não remuneradas dos trabalhadores e, consequentemente, os produtos 

desviados se desvalorizam. Além das inovações em processos e produtos que 

fundamentam o desenvolvimento da produtividade e a acumulação de capital em larga 

escala, criam condições específicas para a superação de barreiras espaciais, levando 

à expansão geográfica do capital (SILVEIRA, 2018). 

As empresas precisam saber se estão alcançando as metas estabelecidas e, 
para isso, utilizam os indicadores-chave de desempenho (KPIs, do inglês key 
performance indicators). Esses indicadores mostram a situação da empresa 
em relação ao desempenho em números em todas as suas áreas: vendas, 
marketing, gestão de pessoas, financeiro, produção, armazenagem, esto-
ques, logística reversa, transporte etc. (LUZ; AGUIAR; SCHINOFF, 2019 p. 
29). 

As demandas atuais de negócios exigem que as empresas concorram 

simultaneamente. Colaboração e inovação – com a introdução frequente de novos 

produtos – num ambiente global, em constante mudança, tendo em conta clientes 

sensíveis ao serviço que exigem capacidade de resposta das suas atividades, 

flexibilidade operacional, elevada visibilidade da cadeia de abastecimento e sexo 

empresarial para que pode se adaptar a essas situações. O aumento significativo no 

volume e variedade de bens produzidos e comercializados hoje exige planejamento, 

operação e controle eficientes das cadeias de suprimentos para entrar de forma 

eficiente no mercado. A logística comercial é a função de implementar as ações 

necessárias para garantir Desempenho empresarial, a sua importância é reconhecida 

por vários autores que demonstram que é uma área estratégica fundamental para o 

sucesso empresarial (LEITE, 2017). 

Transporte, armazenamento e planejamento são essenciais para a realização 

de commodities por meio do consumo e, portanto, são essenciais para a geração de 
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demandas de produção cada vez mais especializadas e refinadas. Essas 

características são muito desenvolvidas no capitalismo. A atividade humana é 

consciente. Tudo o que as pessoas fazem é esquematizado porque tentam prever as 

consequências de suas ações, mesmo que não expressem com precisão sua 

objetivação. Nesse sentido, se a logística é a estratégia, o planejamento e a gestão 

do transporte e da armazenagem, ela existe desde a emancipação humana e, como 

essas atividades estão no centro do processo, a logística é uma importante abstração. 

Entre outros fatores, o homem só se estabeleceu mobilizando-se no espaço, 

transportando seus alimentos e, posteriormente, alterando seu excedente e 

acumulando capital (SILVEIRA, 2018). 

Os custos logísticos são um fator chave na posição financeira e estrutura de 

custos de uma empresa, portanto, se uma empresa conseguir reduzir esses custos 

de forma sistemática, pode ser um passo decisivo para manter ou mesmo melhorar 

sua posição competitiva (LEITE, 2017). 

De acordo com a Confederação Nacional do Transporte, os serviços de 

transporte do Brasil são amplos e giram em torno de cinco modais básicos: ferroviário, 

rodoviário, aquaviário, dutoviário e aéreo, e combinações deles (CNT, 2013). 

A importância de cada modal de transporte e sua atuação no mercado é 

considerada principalmente pela carga e pelas vantagens do modal de transporte. Os 

principais itens a serem considerados na definição de um método de envio são: custo, 

características do serviço, rotas possíveis, tempo médio de entrega, capacidade de 

envio, versatilidade, transit-time, segurança e rapidez (FERIGATO; DONIZETTI, 

SILVA, 2021). 

Nos últimos anos, a logística vem exercendo papel fundamental na tomada 
de decisões estratégicas das empresas. E um fator importante que sempre 
está presente no planejamento estratégico dessas companhias é a questão 
da responsabilidade ambiental. Nesse contexto, a logística reversa tem papel 
importante por suas atividades e na imagem da companhia. O planejamento 
de rede logística abrange o dimensionamento de instalações, a localização 
dos estoques e a definição da política de transporte mais adequada. Um bom 
planejamento deve minimizar os custos da rede logística tendo que atender 
à determinada demanda e devendo satisfazer certos limites de nível de ser-
viço (CAMPOS; GOULART, 2021, p.9). 

A importância econômica da distribuição, tanto em termos de marketing 

conceitual quanto nas operações específicas de distribuição física, vem mostrando 

cada vez mais resolutividade para as empresas, dado o crescente volume de 

transações decorrente da globalização dos produtos. A empresa, e a necessidade de 
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ter o produto certo, no lugar e na hora certos, atendem aos padrões de níveis 

diferenciados de atendimento ao cliente e asseguram sua posição competitiva no 

mercado (LEITE, 2017). 

Segundo dados do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT) extenso, e ano publicação (2006 apud FERIGATO; DONIZETTI; SILVA, 2021), 

ao considerar a gestão da movimentação e transporte de cargas, observando os 

fatores que afetam diretamente o custo final do produto, é necessário buscar o melhor 

meio de transporte para aumentar o mínimo possível o preço final do produto. No início 

da década de 1970, quando terminaram as ligações rodoviárias entre todas as regiões 

do Brasil, os interesses rodoviários se fortaleceram de tal forma que, ao contrário do 

pressuposto clássico do transporte de cargas, resultaram na posterior ocupação de 

quase toda a malha rodoviária pelo transporte pesado, prejudicial para uma matriz de 

transferência mais razoável.  

O transporte rodoviário é o mais utilizado em todo o país. É mais adequado 

para envio porta-a-porta, especialmente ao entregar produtos avulsos, como 

computadores, de uma loja online para o cliente final (FERIGATO; DONIZETTI; SILVA, 

2021). 

A intensa globalização tornou o mercado mundial de prestação de serviços 

logísticos atrativo para diversos grupos internacionais e nacionais, desencadeando 

cisões, aquisições e fusões de empresas que desejam atuar nessa nova área. 

Empresas de correio, transporte, armazenagem e outras empresas entraram neste 

campo, formando grandes grupos em todo o mundo para fornecer serviços logísticos 

e desenvolver tecnologias profissionais de alto nível, abrindo assim uma fase intensiva 

de terceirização de tarefas logísticas. Ao mesmo tempo, em um momento histórico de 

globalização acelerada, pressionado principalmente pelo acirramento da concorrência 

no mercado global e pelo aumento da complexidade das operações logísticas, as 

empresas líderes em seus segmentos de mercado buscam novas formas de melhorar 

sua competitividade (LEITE, 2017). 

1.1.2 Empresas de Transporte Terrestre 

O Brasil é um país vasto, cujas indústrias estão distantes dos mercados 

consumidores e, para atendê-los satisfatoriamente, deve buscar a melhor logística. 

Dependendo do setor de atividade, da natureza do produto e do seu valor agregado, 

o meio de transporte escolhido determinará o sucesso ou o fracasso do negócio de 
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vendas. Por exemplo, a distância entre São Paulo e Recife é de cerca de 2.700 

quilômetros, e leva cerca de quatro dias para o transporte rodoviário e 18 dias para o 

transporte ferroviário. A escolha dependerá do nível de serviço exigido, por exemplo, 

para produtos de menor valor agregado, o tempo de entrega pode não ser o mais 

importante, mas os custos de envio. Por outro lado, para produtos de maior valor 

agregado, o mercado costuma optar pelo caminho mais rápido, ainda que possam 

custar mais (COTRIM; ANTUNES; CONCER, 2018). 

As organizações devem encontrar boas práticas para conseguir competir e se 

manter no mercado, independentemente do seu porte, buscando estratégias que 

possibilitem a redução de riscos em suas operações, visando agregar mais benefícios 

aos seus serviços (COSTA, 2022). 

Entende-se que transporte multimodal ou transporte multimodal é a integração 

de serviços de mais de um modo de transporte. Suas primeiras tentativas de uso 

datam da década de 1920, mas sua popularidade só ocorreu na década de 1950, 

quando os vagões ferroviários foram usados para transportar reboques fechados. 

Nem todas as combinações disponíveis são práticas, e mesmo as mais viáveis ainda 

são raramente aceitas (FERIGATO; DONIZETTI; SILVA, 2021). 

A formulação dos objetivos da organização refere-se ao conjunto de metas 
organizacionais. Cada empresa deve ter objetivos claros e consistentes no 
contexto global, direcionados para suas respectivas unidades de negócio. Es-
ses objetivos devem refletir as pretensões e expectativas dos investidores ou 
proprietários (BERTAGLIA, 2020, p.53). 

A parceria especifica uma forma de cooperação entre organizações, que indica 

uma ação conjunta motivada pela existência de interesses, objetivos e propósitos 

comuns, em que todos contribuem e mobilizam os recursos disponíveis para atingir 

esses objetivos. Parcerias seja estratégia e concorrentes, fornecedores, clientes são 

tendências irreversíveis na gestão empresarial moderna. As parcerias envolvem 

habilidades e talentos (COTRIM; ANTUNES; CONCER, 2018). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2018 apud 

(FERIGATO; DONIZETTI; SILVA, 2021), o Brasil tem uma área de aproximadamente 

8,5 milhões de quilômetros quadrados e está espalhado por 5.570 municípios.  

A colaboração é uma maneira eficaz de compartilhar riscos, reduzir custos e 

elevar os padrões e compartilhar informações relacionadas a ambos. A aliança 

estratégica é baseada na igualdade e condensa a competitividade central. Cada 

parceiro visa construir uma relação de confiança entre eles. É uma estratégia de 
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negócios que tem como foco selecionar, construir e implementar novas possibilidades 

que possam transformar o mercado e gerar vantagem competitiva (COTRIM; 

ANTUNES; CONCER, 2018). 

Para obter o melhor desempenho possível para uma determinada carga, devem 

ser consideradas as mesmas características-chave, bem como as necessidades 

decorrentes da negociação entre o embarcador e o comprador, para então verificar 

qual método pode alcançar o efeito desejado (FERIGATO; DONIZETTI; SILVA, 2021).  

A localização dos acessórios ao longo da rede da cadeia de suprimentos é uma 

importante questão de decisão que molda, estrutura e mapeia toda a cadeia de 

suprimentos. A fórmula define alternativas para o sistema operacional e os níveis de 

custo e investimento associados. As decisões de localização envolvem a 

determinação do número, localização e proporção de instalações a serem usadas 

(BALLOU, 2006). 

Com todas essas distâncias a serem percorridas, é impossível considerar 

apenas um meio de transporte mais barato, pois muitos deles são de difícil acesso. 

De qualquer forma, a importância de cada modal de transporte e sua atuação no 

mercado devem ser consideradas principalmente pelas mercadorias transportadas e 

pelas vantagens apresentadas por aquele modal em geral. De todas as alternativas 

possíveis, a mais importante é levar em consideração o equilíbrio entre a qualidade 

da oferta e o custo, para que a empresa possa atender seus clientes com qualidade e 

eficiência, aumentando assim suas margens de lucro (FERIGATO; DONIZETTI; 

SILVA, 2021). 

Depois de entender as características de cada força competitiva e como elas 

interagem e interagem, Porter desenvolveu o segundo grande conceito necessário 

para entender a vantagem competitiva, o conceito de "estratégia competitiva 

universal". Porter descreveu a estratégia competitiva como sinônimo de tomada de 

decisão, onde ações ofensivas ou defensivas devem ser tomadas para criar uma 

posição (COTRIM; ANTUNES; CONCER, 2018). 

A localização de uma instalação é quase sempre determinada por um fator 

fundamental. Os fatores econômicos geralmente dominam quando se trata da 

localização de fábricas e armazéns. Em locais de varejo, a receita gerada por um 

determinado local é quase sempre o fator determinante, e os custos são subtraídos 

da receita para determinar a lucratividade. Quando se trata de onde um serviço opera 

(hospitais, caixas eletrônicos, centros de coleta de caridade ou instalações de 
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manutenção), a conveniência pode ser um fator importante na localização, 

especialmente se não for fácil de determinar. receita e custo nessas operações 

(BALLOU, 2006). 

Permite que você se defenda em um setor, capaz de abordar as cinco 

competências e usá-lo para alcançar e expandir seu retorno sobre o investimento. No 

entanto, observa que existem várias maneiras de se posicionar estrategicamente, 

variando por setor o desempenho, capacidades e características da organização. No 

entanto, os autores delineiam três pilares estratégicos, três estratégias de ação direta 

no contexto da criação de vantagem competitiva (COTRIM; ANTUNES; CONCER, 

2018). 

De acordo com a Confederação Nacional de Transporte (2017 apud 

FERIGATO; DONIZETTI; SILVA, 2021), as principais vantagens do modal rodoviário 

são: menor gasto de capital, atendimento porta a porta, atendimento em área remota, 

flexibilidade, menor risco de danos durante o transporte, economia nos custos de 

embalagem, total custo, iniciar serviço rodoviário próprio, conectar-se a outros modos 

de transporte. 

A malha rodoviária pavimentada é composta por 57.933 quilômetros de 

estradas federais, 115.426 quilômetros de estradas estaduais e 22.735 quilômetros de 

estradas municipais, totalizando 196.094 quilômetros de malha rodoviária 

pavimentada. A quilometragem total do país é de 1.610.076 quilômetros, 12% dos 

quais são pavimentados. As rodovias federais são 79,7% pavimentadas, as estaduais 

49,6% e as municipais apenas 1,7%. A importância do frete rodoviário pode ser 

medida por pelo menos três indicadores financeiros: custo, receita e lucro. Em média, 

a TRC responde por 60% dos custos logísticos, 3,5% da receita e, em alguns casos, 

mais que o dobro do lucro. Além disso, o transporte desempenha um papel importante 

na qualidade dos serviços logísticos, pois afeta diretamente os prazos de entrega, 

confiabilidade e segurança (COTRIM; ANTUNES; CONCER, 2018). 

Também conhecido como transporte dedicado ou capacidade de carga, no FTL 

o veículo não é compartilhado com outros embarcadores. É muito benéfico para os 

casos em que a carga é volumosa ou requer condições especiais de transporte. Casos 

de embalagens que não podem ser empilhadas ou que requerem embalagens ótimas 

são exemplos de situações em que esse transporte rodoviário é mais adequado. LTL, 

ou (Split Shipping), configura o tipo de frete para empreiteiros que desejam enviar 

pequenas quantidades de mercadorias. Desta forma, as mercadorias de diferentes 
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contratantes são entregues em diferentes destinos, no mesmo veículo, agrupadas nas 

mesmas condições. FTL (Full Truck Load): Uma carga completa com apenas um 

destino, clientes e transportadoras buscam otimizar ao máximo todo o espaço do 

veículo para reduzir custos de frete e atender suas necessidades, buscando o melhor 

preço finalização do produto. LTL (Less Than Truck Load): Um sistema de entrega 

integrado projetado para maximizar a capacidade de envio com diferentes clientes 

para atender às suas necessidades de compra e reduzir os custos logísticos. O 

sistema é normalmente utilizado por clientes menores que procuram outros parceiros 

para reduzir os custos de movimentação de cargas (FERIGATO; DONIZETTI; SILVA, 

2021). 

Redes bem estruturadas e robustas permitem o compartilhamento e troca de 

recursos e criam espaço para coo desenvolvimento e entrega de produtos e serviços. 

A estratégia de negócio da empresa visa assegurar a sua existência e lucratividade. 

O processo de planejamento estratégico é contínuo e suas revisões são com mais 

frequência, dependendo da rapidez com que o cenário competitivo de um determinado 

setor muda. Além da chamada análise “tradicional”, especialmente a visão baseada 

em recursos (VBR), argumentam que os recursos estratégicos de uma empresa 

também podem estar localizados nas relações que a empresa mantém com outras 

empresas. Portanto, para analisar o nível de competitividade de uma empresa em seu 

setor de atuação, não se deve focar apenas nas características da própria empresa e 

do ambiente em que está inserida, mas também deve-se considerar as características 

dos relacionamentos e redes que ela forma, como bem como as relações envolvidas 

(COTRIM; ANTUNES; CONCER, 2018). 

Quando não há um bom sistema de transporte, o escopo do mercado é limitado 

à vizinhança do local de produção. Sistemas de transporte eficientes não apenas 

aumentam a concorrência no mercado, mas também reduzem os preços das 

commodities, pois, por meio do transporte, alguns produtos ficam disponíveis em 

mercados antes inacessíveis (FERIGATO; DONIZETTI; SILVA, 2021). 

Num mundo competitivo e globalizado como o que se vive atualmente, o atri-
buto “custo” tem importância cada vez maior. Com menores custos, as em-
presas são capazes de ampliar sua eficiência no ambiente corporativo e isso 
sempre foi a principal meta dos gerentes de logísticas. Neste contexto, é pre-
ciso considerar também o poder público, que é um importante ator neste ce-
nário e tem a responsabilidade de monitorar e atuar no sentido de reduzir o 
custo logístico. Isso é particularmente importante no caso do Brasil, um país 
ainda em desenvolvimento, garantindo, assim, a disponibilidade e a 
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efetividade da infraestrutura logística nacional para as empresas brasileiras 
(D’AGOSTO, 2018, p.15). 

A importância relativa dos custos de transporte aumentou em comparação com 

os custos não tarifários e os custos comerciais. Isso ocorre porque os custos de 

transporte não caíram tão acentuadamente quanto outras barreiras artificiais que a 

liberalização comercial eliminou em grande parte. Os custos de transporte tornam-se 

importante barreira comercial não tarifária, como atesta a experiência da Organização 

Mundial do Comércio (OMC) com os Estados Unidos, a taxa efetiva de proteção 

proporcionada pelos custos de transporte muitas vezes excede a proteção artificial 

(FERIGATO; DONIZETTI; SILVA, 2021). 

Planejar sua logística de transporte de cargas é fundamental para garantir que 

você escolha o melhor meio de transporte a ser utilizado e que a quantidade máxima 

de mercadorias seja entregue no menor tempo e com o menor custo possível. Desta 

forma, pode-se dizer que a definição básica é o transporte de mercadorias que garanta 

a integridade das mercadorias a baixo custo dentro do prazo acordado. O transporte 

é, sem dúvida, uma das principais funções logísticas e, além de representar a maior 

parcela dos custos logísticos, também desempenha um papel preponderante no 

desempenho de diversas dimensões dos serviços prestados aos clientes, 

representando 60% dos custos logísticos totais (COTRIM; ANTUNES; CONCER, 

2018). 

A partir de 1994, com a estabilização da moeda, um verdadeiro boom logístico 

no país, graças ao desenvolvimento e aumento das transações comerciais em várias 

cadeias industriais e agrícolas, a consciência do valor dos estoques envolvidos, a forte 

presença de operadores logísticos internacionais, no ramo de ferrovias, portos e 

hidrovias, naturalmente também benéficas os países estão mais envolvidos na arena 

internacional. Como resultado dessa internacionalização, a atividade de múltiplas 

cadeias produtivas de produtos existentes e novos tem crescido significativamente, o 

que destaca a contribuição da logística em sua equação. Como resultado, as 

exigências da concorrência interna e externa estão cada vez maiores, e as empresas 

estão cada vez mais conscientes da possibilidade de concorrência, preocupadas com 

os custos de estoque e transporte e com exigências cada vez maiores de velocidade 

de resposta (LEITE, 2017). 
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1.2 GESTÃO DE PROCESSOS 

Ao longo da história, houve mudanças significativas na forma como esses 

processos são vistos e atendidos. Durante as décadas de 1970 e 1980, o 

gerenciamento de processos, sob o nome de gerenciamento de operações, tornou-se 

popular. No entanto, no final da década de 1980, surgiu um novo modelo de 

gerenciamento de processos que era o oposto da abordagem científica de Taylor. Uma 

visão sistêmica começou a dominar, vendo a empresa como um sistema 

interconectado projetado para permitir que os departamentos entendessem seu 

impacto em outras estruturas organizacionais. Entrando no século 21, os sistemas de 

gestão empresarial serão a base para alcançar o desempenho organizacional ideal. 

Como resultado, os gerentes se preocupam com iniciativas de gerenciamento, como 

gerenciamento de processos, que eliminam ineficiências, melhoram a satisfação do 

cliente e implementam as melhores práticas (MACHADO; GAMARRA; BANDEIRA, 

2018). 

A abordagem administrativa da gestão por processos também é conhecida 

como abordagem sistêmica para a gestão das organizações porque é formulada e 

baseada na teoria utilizada: Teoria Geral dos Sistemas (TGS). Portanto, para 

compreender a abordagem gerencial da gestão por processos, é necessário discutir 

o TGS. Essa teoria surgiu em meados da década de 1920, com o surgimento do TGS 

como uma crítica à abordagem científica e reducionista predominante, que reduzia as 

entidades ao estudo separado de suas propriedades e suas partes ou elementos. A 

TGS direciona a análise do pesquisador para o todo, a relação entre as partes que 

estão orgânica e estatisticamente interconectadas e interagindo entre si. A TGS 

aplicada à ciência da gestão deu origem a uma nova abordagem à gestão: uma 

abordagem sistêmica para a gestão de organizações (SORDI, 2017). 

O gerenciamento de processos é uma estrutura de gerenciamento orientada a 

processos composta por gerentes de processos, equipes e executores. Os processos 

são executores e pensadores à medida que projetam seu trabalho, examinam seus 

resultados e redesenhar seu sistema de trabalho para obter melhores resultados. Por 

meio da gestão de processos, além do próprio processo crítico de sucesso, toda a 

estrutura organizacional da empresa, organização do trabalho, gestão de pessoas, 

cultura e valores e demais características da empresa são orientadas e integradas 

satisfação do cliente final. Embora haja pouca pesquisa dedicada focada em gestão 
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de processos empresas, não só as grandes organizações estão sujeitas a um 

crescimento Necessidade de ajustar e orientar o processo. Pequenas empresas 

podem implementar Gerenciamento de processos (DUARTE, 2013). 

As limitações e simplificações da escola de administração científica têm sido 

questionadas no Ocidente. Os autores insistem que os gerentes devem ver a empresa 

como um todo (um modelo holístico), não apenas seus indivíduos e grupos, e também 

devem considerar fatores ambientais, como política, economia e biologia. A 

abordagem sistêmica da gestão é baseada em dois conceitos principais do TGS: a) a 

interdependência das partes. b) o manejo complexo de realidades complexas. O 

conceito de interdependência parcial refere-se à combinação de entidades; o todo de 

uma entidade é composto de outras partes que são interdependentes em relação ao 

todo. O manejo complexo da realidade complexa é uma afirmação das grandes 

dificuldades da sociedade moderna, que exige técnicas específicas para lidar com 

esse tipo de pensamento (SORDI, 2017). 

A organização mostra interesse através da coordenação da gestão de 

processos. Avaliar e fornecer orientação sobre atividades prioritárias e de maior 

impacto, buscando continuamente melhorias. A empresa está no caminho certo. Hoje, 

a maioria das empresas ainda é funcional, ou seja, estão organizadas por função e 

não pelo processo. Com a gestão de processos, essas empresas funcionais podem 

orientado a processos e integra todo o negócio. As empresas utilizam processos, que 

são ordenados e interligados uma atividade que consome entrada e retorna um 

resultado, realizando sua atividade principal. Embora, se esses processos não 

estiverem alinhados para obter um objetivo comum para todos na empresa. Todas as 

peças devem estar alinhadas para agregar valor do cliente (DUARTE, 2013). 

O controle de custos corporativos é importante para o gerenciamento 

estratégico corporativo. Pode auxiliar os gestores em diversas decisões, eles podem 

decidir maximizar ou reduzir a saída de determinado produto na linha de produção, 

saber desenvolver estratégias para minimizar custos, buscar determinar o melhor 

preço para o consumidor, deve avaliar a produção de um produto e desempenho de 

vendas para prever o volume de vendas necessário para atingir um determinado valor 

de lucro operacional (MACHADO; GAMARRA; BANDEIRA, 2018). 

Os processos são valiosos para as organizações. Todos os produtos e tráfego 

existentes as organizações estão relacionadas aos seus processos. Assim, os 

gestores devem compreender e Coordenar processos para melhor utilização dos 
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fluxos de recursos Caminho. Os processos são diferenciados por sua estrutura 

hierárquica e suas capacidades na geração de tráfego, seu papel em uma 

organização e como ele se relaciona com uma organização e todos estrutura. Eles 

podem estar relacionados à natureza da organização, como processos de negócios; 

crítico para produzir resultados para os clientes, como processos organização; e pode 

tomar ações para apoiar todas as áreas da empresa, como gerenciar processos 

(DUARTE, 2013). 

O termo processo de negócios, embora abstrato, pode ser exemplificado de 

várias maneiras. Uma definição muito simples e prática de entender é por analogia 

com processos tangíveis, como aqueles que ocorrem em uma linha de produção, onde 

o trabalho que está sendo executado pode ser verificado através de diferentes 

atividades sequenciais, o que confirma a Composição. Muitas das técnicas e os 

conceitos aplicados à gestão de processos são concebidos em áreas fora da gestão, 

especialmente no campo da engenharia de produção, e mais especificamente na 

prática da gestão de operações. Um processo de negócios, como um processo de 

produção, consiste em vários estágios de produção ou atividades a serem 

executadas. Dessa forma, uma série de atividades para vender um produto pode ser 

definida como um processo de vendas (SORDI, 2017). 

No processo de tomada de decisão, é necessário absorver todas as 

informações em tempo real sobre a empresa direta ou indiretamente, assim como as 

informações das variáveis mercadológicas, sociais e culturais. Dessa forma, você tem 

os recursos para decidir qual é o melhor projeto para um novo produto ou treinamento 

para os funcionários da organização para mantê-lo em sintonia com os objetivos da 

empresa. Defina contabilidade de custos como o processo ordenado de registrar os 

custos de uma empresa usando princípios gerais de contabilidade. Nessa dinâmica 

gerencial, a contabilidade de custos facilita um canal para extrair dados relacionados 

a todos os departamentos de uma organização que envolvem recursos em suas 

operações, sejam eles financeiros ou de qualquer tipo que criem alguma obrigação de 

custos por parte da organização (MACHADO; GAMARRA; BANDEIRA, 2018). 

Buscar a excelência por meio de "silos funcionais" aborda problemas locais em 

vez de abranger problemas estruturais organizacionais. Observou-se que o bom 

desempenho em diversas funções não implica necessariamente na satisfação do 

cliente final, pois existem muitos problemas na comunicação e nas interações de 

trabalho entre as diferentes áreas funcionais, identificados como "lacunas 
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organizacionais" ou "áreas difusas". raramente compreendido e gerenciado pela 

organização. A busca por soluções eficazes tem levado as empresas a reverem suas 

estruturas organizacionais, não mais baseadas em agrupamentos de atividades em 

torno de suas áreas funcionais, mas estruturando-as na perspectiva do cliente. O foco 

da gestão mudou, de processos de trabalho em áreas funcionais para processos de 

negócios na organização (SORDI, 2017). 

De uma forma mais branda, a gestão de processos retém reconstruir. Posiciona 

o processo como o centro da organização e reconhece sua importância de agregar 

valor aos clientes. A gestão de processos é o resultado de introduzir a orientação de 

processos na empresa. Ainda hoje, a maioria das organizações é organizada por 

tarefas e não por processos. Essa departamentalização não permite um fluxo ideal de 

informações. Tipos diferentes as características da organização diferem daquelas das 

empresas tradicionais e daquelas orientadas por litigio (DUARTE, 2013). 

Hoje, dez anos se passaram desde as propostas inovadoras e ousadas de 

reengenharia total, reengenharia de processos de negócios (BPR), até o atual projeto 

de redesenho gradual e contínuo dos processos de negócios, chamado de business 

(Business Process Definition) (BPD). Essas propostas são essencialmente a direção 

do processo de negócios de uma organização e diferem basicamente nas variáveis 

de escopo e velocidade. Ao mesmo tempo, há movimentos executivos baseados em 

soluções ou práticas de negócios que, embora tenham outros recursos como objetivo 

principal, acabam por privilegiar e direcionar a organização para uma estrutura 

organizacional focada em processos de negócios. Exemplos de algumas dessas 

práticas incluem: (Customer Relationship Management) ou (Customer Relationship 

Management) (CRM), (Supply Chain Management) ou (Supply Chain Management) 

(SCM), e (Collaborative Product Development) ou (Product Lifecycle Management) 

(PLM) (SORDI, 2017). 

O custeio por absorção significa ferramenta de gestão de custos, é um método 

de custeio sob o conceito de contabilidade de custos, é um método no qual todos os 

custos, diretos e indiretos, estão incluídos no valor dos produtos e serviços 

produzidos. características da contabilidade de custos são levadas em consideração 

ao apropriar o custo de todos os serviços incorridos (CAMPOS; GOULART, 2021).  

No contexto de uma abordagem de gestão por processos, a gestão executiva 

implica o compromisso da empresa com a evolução dos recursos vitais da 

organização, bem como o seu foco nos seus processos de negócio. Gestão eficaz 
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significa aderir a todas as fases do ciclo de vida do processo de negócios: planejar 

seu uso, projetar sua estrutura operacional e de gestão, construir, entregar, usar, 

monitorar, identificar oportunidades de melhoria e fazer ajustes para alcançar a 

melhoria. Gerenciar ciclos no contexto de uma abordagem de gerenciamento de 

processos destaca um foco central em processos de negócios apoiados por outros 

recursos organizacionais. Observou-se que as empresas organizadas e gerenciadas 

por meio de processos de negócios vinculam e direcionam a elas todos os demais 

recursos da empresa; os processos de negócios tornam-se o meio pelo qual os ativos 

da organização são integrados (SORDI, 2017). 

Como o mercado está em constante mudança, o preço se torna competitivo, 

assim como a qualidade do produto. Portanto, é necessário realizar pesquisas de 

mercado para observar o comportamento dos consumidores em relação ao produto 

oferecido pelo mesmo preço e entender se ele atende às necessidades desse cliente. 

Em suma, ao longo das últimas décadas, a contabilidade de custos finalmente se 

transformou de uma mera ajuda a avaliar estoques e lucros globais para uma arma 

importante no controle e nas decisões gerenciais. Isso ocorre devido à acirrada 

concorrência existente, as empresas não podem mais definir preços com base apenas 

no custo, mas com base nos preços praticados nos mercados em que atuam 

(CAMPOS; GOULART, 2021). 

A administração de empresas é uma ciência em constante mudança. Das mais 

distantes teorias da produção e seus efeitos, a preocupação é a melhoria contínua do 

conhecimento abrangendo todas as áreas envolvidas nos complexos processos de 

gestão. Analisando a gestão desde o início, podemos constatar que, ao longo da 

história, temos basicamente dois modelos de gestão específicos que se aplicam às 

empresas, principalmente no Brasil. De um modo geral, a estrutura organizacional 

pode ser entendida como a forma como uma instituição se organiza e se organiza 

para atingir seus objetivos, como missão, visão e valores. A organização usa 

hierarquias existentes para entender como as atividades são distribuídas e 

gerenciadas entre as diferentes partes da organização (BARRETO; SARAIVA, 2019). 

Recursos Humanos: As organizações colaboram com operações e suporte aos 

processos de negócios. Gestão de processos de negócios significa conciliar os 

interesses dessas áreas e momentos de interação e integração para o bom 

desempenho do processo. Alguns desses recursos são inteiramente dedicados ao 

gerenciamento de processos de negócios, e os papéis dos gerentes de processos de 
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negócios e profissionais em áreas relacionadas intimamente relacionadas aos 

objetivos dos processos de negócios são bem definidos, por exemplo, recursos 

humanos para vendedores em relação aos processos de atendimento ao cliente. 

Funções e Responsabilidades: Com base nos processos de negócios precisam 

aumentar a autonomia do funcionário na ação e no pensamento, o empoderamento 

do funcionário rotulado administrativamente. O gerenciamento de processos de 

negócios envolve treinar funcionários para desempenhar várias funções e capacitá-

los a decidir quando desempenhar cada função (SORDI, 2017). 

 Reduzir os custos logísticos da empresa para obter resultados satisfatórios ao 

final de cada mês é o objetivo de qualquer empreendedor, mas é um ponto que exige 

muito cuidado. É preciso analisar e descobrir quais custos devem ser reduzidos para 

alcançar esse resultado tão esperado sem perder a credibilidade e continuar levando 

produtos de qualidade aos clientes com atendimento eficiente e eficaz, principalmente 

para as empresas alimentícias. Tem enorme impacto social. Alguns elementos são a 

base da competitividade, como a qualidade dos produtos e a padronização dos 

processos. Estes melhoram a qualidade do produto e têm um impacto direto nos 

custos. A terceirização do transporte de cargas é uma forma de reduzir custos, pois 

as empresas não possuem grandes encomendas que exijam equipes próprias de 

transporte (COSTA, 2022). 

1.3 TECNOLOGIAS NA LOGÍSTICA 

Também pode ser entendido como a própria tecnologia da informação e pode 

ser definida como qualquer forma de transferência de informação. Desta forma, são 

compatíveis com todas as tecnologias que perturbam e mediam os processos de 

informação e comunicação dos indivíduos (SANTO; MOURA; SILVA, 2020). 

A partir da década de 1990, a tecnologia foi aprimorada. Com a globalização, é 

necessária uma comunicação mais flexível entre as empresas expandindo suas 

operações nos mais diversos países do mundo. Daí o surgimento do (Electronic Data 

Interchange) ou (EDI), um sistema de computador onde as empresas podem 

compartilhar dados instantaneamente. O conceito é comum hoje, mas na década de 

1990, quando pouquíssimas empresas no mercado tinham computadores e celulares, 

o EDI foi um marco tecnológico que contribuiu, e ainda contribui, significativamente 

para o negócio. Assim, a utilização do EDI traz benefícios como agilização de 

processos, redução da burocracia e do uso de papel, contribuindo para o 
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desenvolvimento sustentável e até mesmo para a organização das empresas. O uso 

do EDI facilita as atividades logísticas, pois é possível se comunicar mesmo quando 

as empresas estão localizadas em diferentes partes do mundo (LUZ; AGUIAR; 

SCHINOFF, 2019). 

Entre outras tecnologias que surgiram com o advento da Indústria 4.0, podemos 

citar os robôs colaborativos e os veículos autônomos, que, baseados em múltiplos 

bancos de dados e integração com sistemas de informação, podem aumentar a 

velocidade e precisão das operações de transporte de cargas e insumos. Além da 

realidade aumentada, possui uma ampla gama de aplicações que abrangem 

manuseio de cargas internacionais, picking, layout de armazém, carregamento de 

veículos, sistemas de navegação de transporte, alertas de obstáculos rodoviários e 

muito mais. Conclui-se que o uso em larga escala da tecnologia pelas empresas 

melhorou muito a qualidade e agilidade na entrega de produtos e serviços, fator 

decisivo na logística, ou seja, excelente atendimento ao cliente (BASTOS, 2020). 

Diante dessa necessidade, empresas de sucesso buscam conversas mais 

seguras. Bem diferente do que se via décadas atrás. Hoje, essa comunicação não é 

mais direcionada apenas ao público externo (clientes finais), mas também ao público 

interno, ou seja, seus colaboradores. Para que a comunicação seja bem-sucedida, a 

gestão de uma organização também deve estar disposta a ouvir os funcionários e 

manter um diálogo aberto para feedback contínuo entre todas as partes envolvidas. 

Com algumas mudanças dentro da organização, é possível mudar o clima 

organizacional e consequentemente os resultados. Quanto mais relevante e bem-

vindo um funcionário se sentir na organização, mais engajado ele ou ela será. Diante 

do que foi visto, a comunicação interna é, sem dúvida, uma ferramenta estratégica de 

privilégio corporativo e, portanto, de sucesso organizacional (MARTINS, 2021). 

Os centros de distribuição possuem uma enorme variedade e quantidade de 

produtos. Por isso, a organização é necessária para que os produtos possam ser 

movimentados com eficiência e eficácia. Nesse contexto, surgiu (Warehouse 

Management System), sistema de gerenciamento de armazém ou (WMS), que é um 

software que gerencia todas as mercadorias de um armazém e suas atividades, como 

recebimentos de mercadorias, movimentos internos e embarques. A utilização do 

(WMS) está atrelada à gestão de estoques – por meio deste sistema, a movimentação 

das mercadorias no armazém pode ser monitorada em tempo real. Todas as 

atividades relacionadas à mercadoria devem ser registradas no sistema, que 
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centraliza todas as informações sobre o produto (LUZ; AGUIAR; SCHINOFF, 2019). 

O uso da tecnologia na logística vem se acelerando em alguns países. As 

tecnologias existentes estão melhorando e muitas novas tecnologias aparecem todos 

os anos. Big data, IoT (Internet das Coisas), robôs autônomos colaborativos, realidade 

aumentada e muito mais fornecem a milhares de organizações em todo o mundo uma 

vantagem competitiva nesse campo. Considerando que este é um tema relevante da 

década atual, este trabalho tem como objetivo levantar dados bibliométricos sobre o 

tema “Tecnologia aplicada à logística”, visando discutir a evolução do uso das mais 

diversas ferramentas aplicadas em cadeias de suprimentos, identificando casos de 

novos Sucessos e tendências em aplicações, além de gerar ideias para empresas da 

área, divulgar o tema na comunidade científica (BASTOS, 2020). 

Com a constante evolução do meio humano e o fluxo cada vez maior de 

informações, pode-se dizer que a mudança social é e sempre será constante. Muito 

tem sido dito sobre a sociedade do conhecimento hoje, e no final dos anos 1990 o 

termo finalmente se sobrepôs à sociedade da informação, já que o foco agora se 

expandiu da informação para o que os humanos fazem com ela. Neste contexto de 

rápido desenvolvimento que afeta diferentes áreas, o conhecimento torna-se um fator 

primordial, pois o conhecimento se tornou a maior criação de riqueza com as enormes 

e contínuas mudanças na sociedade, economia, política e cultura e as formas de 

acompanhar essas tendências de mudança e o fator mais importante de produção 

(SILVA; MORAIS, 2020). 

Um WMS pode ter várias conexões com outros sistemas e clientes e pode ser 

considerado parte de um sistema de planejamento de recursos empresariais (ERP). 

Os sistemas de Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI) se conectam ao WMS, 

permitindo que as informações fluam instantaneamente entre diferentes softwares. O 

cliente, por sua vez, interage com o WMS; por exemplo, em uma negociação, o 

vendedor pode verificar o estoque e notificar o cliente e, em alguns casos, o cliente 

também pode ter acesso a determinadas informações do WMS (LUZ; AGUIAR; 

SCHINOFF, 2019). 

Primeiramente é importante conceituar o que é gestão do conhecimento. 
Esse termo é originário do inglês KM – knowledge management, sendo defi-
nido como um conjunto de tecnologias e processos que tem por objetivos 
contribuir para a criação, transferência e a aplicação do conhecimento dentro 
das organizações. É um recurso estratégico dentro das organizações, pois 
promove uma visão integrada, e assim possibilita que grande quantidade de 
informações sejam estruturadas, contribuindo desta forma para o bom desen-
volvimento da empresa (OLIVEIRA; BOLSONI, 2019, p.5). 
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As atividades de transporte possuem diferentes particularidades a serem 

consideradas, por isso tudo o que acontece durante o transporte de mercadorias é 

monitorado e realizado de forma otimizada, gerando competitividade para a empresa. 

A tecnologia da informação ajuda na gestão do transporte. Nesse caso, o software 

mais conhecido e usado é chamado de (Transportation Management System) Sistema 

de Gerenciamento de Transporte (TMS). O sistema atua diretamente na gestão do 

transporte de acordo com as necessidades do negócio (LUZ; AGUIAR; SCHINOFF, 

2019). 

Eles sempre foram vitais para as organizações, mas historicamente as pessoas 

foram consideradas apenas parte do processo produtivo. Hoje, eles são vistos como 

parceiros, não são mais funcionários, funcionários, mas passam a ser colaboradores. 

Indiscutivelmente, houve até uma rivalidade entre as duas partes (VARELLA; 

REINERT, 2021). 

Na atualidade onde a tecnologia é disponibilizada, a habilidade no processa-
mento de dados e de informações, as quais já são utilizadas para serem uti-
lizadas nas tomadas de decisões, e que representam a oportunidade na me-
lhoria do processo de comunicação da empresa. Pela comunicação interna 
eficiente, é que ocorre a troca de informações entre os colaboradores, ge-
rando uma confiança nos instrumentos adequados e disponíveis, refletindo 
as expectativas e necessidades da empresa (FERREIRA, 2019, p. 4).  

O transporte desempenha um papel vital na logística, pois é responsável por 

viabilizar todas as movimentações entre as empresas, incluindo matérias-primas, 

componentes, embalagens e produtos etc. Devido à sua importância, muitas pessoas 

entendem transporte como sinônimo de logística. De fato, logística e transporte 

trabalham juntos e são inerentes à existência humana. O conceito de logística evoluiu 

ao longo do tempo, assim como o transporte. A logística é ampla e envolve todo o 

fluxo de materiais e informações desde a matéria-prima até a entrega dos produtos 

aos consumidores; o processo envolve o transporte (LUZ; AGUIAR; SCHINOFF, 

2019). 

As tecnologias da informação proporcionam maior velocidade, expansão e 
acesso a um universo abrangente de informações, de maneira que se afigu-
ram como essenciais para empresas que desejam acompanhar o mundo fi-
nanceiro e os rumos da atividade que desempenha. As tecnologias da infor-
mação podem propiciar as informações necessárias para o sucesso da orga-
nização, além de definir as maneiras de sua apresentação, arquivo, difusão 
e utilização, originando novos artigos e atividades passíveis de comercializa-
ção (ARAÚJO FILHO, 2020, p. 3).  

A partir da década de 1990, com a abertura da economia global provocada pela 
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globalização, as negociações internacionais entre empresas passaram a exigir uma 

comunicação mais rápida e eficaz. Com isso, os softwares empresariais passaram a 

ter maior desenvolvimento, como o ERP (Enterprise Resource Planning, ou sistema 

integrado de gestão empresarial), que é responsável pela gestão integral da empresa 

e pela integração dos diversos departamentos. Portanto, a própria gestão do 

transporte é uma parte importante da logística e das atividades empresariais. Para 

facilitar essa gestão, o TMS (Transportation Management System) trabalha 

diretamente com a gestão de transportes da empresa e pode ser integrado ao ERP 

(LUZ; AGUIAR; SCHINOFF, 2019). 

A partir dela o gestor consegue avaliar, classificar, disponibilizar essas infor-
mações, bem como definir metas e destino aos dados gerenciados. Por sua 
vez, a Gestão do Conhecimento engloba todo o gerenciamento conceitual 
dessas informações, de forma a agilizar os trâmites de processos gerenciais 
e oferecer maior eficiência nos processos administrativos, e analisa como 
esse conhecimento é apreendido pela organização (GUSMÃO; SOUZA, 
2021, p. 6).  

Dependendo dos aspectos estudados, pode-se verificar a importância da 

comunicação interna como estratégia de gestão organizacional. Em nossos tópicos 

de pesquisa, descobrimos que sem uma comunicação interna eficaz, as organizações 

não podem atingir seus objetivos. Por isso, nos últimos anos, tem sido vista como uma 

necessidade básica da organização, e sua importância é tão crítica que a ferramenta 

tem sido vista como um diferencial competitivo e tem boa reputação. São muitos os 

fatores que contribuem para o desenvolvimento de uma organização, mas um dos 

mais importantes é sem dúvida o diálogo. Independentemente do seu ramo de 

atividade, esta é uma ferramenta extremamente importante e necessária, visto que o 

sucesso da sua empresa e o cuidado com os seus colaboradores ainda estão 

atrelados a uma comunicação interna segura que aumenta a fidelização e a 

produtividade dos colaboradores (MARTINS, 2021). 

Portanto, independentemente do modo utilizado, o sistema TMS oferece forte 

suporte às atividades de transporte. Existem cinco principais modos ou modos de 

transporte: rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo e dutoviário. No Brasil, a 

modalidade rodoviária é a mais utilizada, portanto este será o foco do nosso estudo 

de TMS. É importante notar que o transporte rodoviário envolve todos os veículos que 

trafegam na estrada, como vários tipos de caminhões e até motocicletas, que podem 

ser usados para coletar/entregar mercadorias leves/volumes (LUZ; AGUIAR; 

SCHINOFF, 2019). 
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As pessoas precisam de bens e serviços para sobreviver, e esses bens e 

serviços são produzidos e fornecidos pelas organizações. Para uma organização 

existir e cumprir sua missão, ela deve possuir uma gama de recursos produtivos. 

Quanto mais recursos eles tiverem e quanto melhor entenderem como usá-los, 

maiores serão as chances de bons resultados. Esses recursos podem ser tangíveis 

ou intangíveis, sendo um deles as pessoas (VARELLA; REINERT, 2021).  
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

A pesquisa é mais do que um levantamento de dados e/ou recomendações 

para intervenções reais. Além das considerações aqui apresentadas, enfatiza-se a 

pesquisa-ação e outras questões, somando-se a discussões e interpretações 

autênticas, atuais e coerentes que possibilitam a geração de insights descritivos, 

porém críticos, sobre situações vivenciadas nos mais diversos contextos sociais de 

conhecimento. Como tal, promove novas formas de expressão e reflexão sobre o 

significado e os sentimentos dos participantes na análise do problema situacional em 

questão (DENDASCK, 2021). 

2.1 NATUREZA DA PESQUISA 

O objetivo geral desse trabalho é analisar, como melhorar a logística de 

reembolso nos procedimentos de descarga de uma transportadora. Assim, sua 

natureza é qualitativa. 

Pois conforme observado dentro da organização, que está sendo realizada a 

pesquisa o procedimento de reembolso é lento e moroso. Onde dentro da organização 

é emitido o CT-e, neste documento fiscal já são previstos toda a composição do frete, 

como tributos, custos e comissão. Mas como a descarga é um elemento externo, não 

há possibilidade de saber o valor, pois essa cobrança parte do destinatário do frete, 

não seguindo padrão ou parâmetro. Então após a unidade parceira de negócios, 

efetuar o pagamento dessa descarga a mesma, deve solicitar apoio a unidade 

tomadora do serviço, para autorizar essa descarga. Logo após ser autorizado, os 

mesmos irão enviar para Matriz, o comprovante de pagamento junto a autorização, 

vias físicas. Quando essa documentação chegar na matriz será analisado, e dado 

seguimento no processo de cobrança ao cliente tomador, e reembolso a unidade que 

efetuou o pagamento. O problema é apontado pelo demora da chegada da 

documentação na matriz, e pela falta de controle das unidades. Pois caso os 

documentos estejam incorretos levará em torno de 45 dias, para o reembolso, devido 

o retorno para correção, e novo envio. 

A pesquisa qualitativa tem como premissa estabelecer um ou mais objetivos, 

selecionar informações e realizar pesquisas de campo. Em seguida, se necessário, 

construa hipóteses para explicar os problemas identificados e defina o domínio e tudo 

o que for necessário para a coleta de dados. Uma vez que os dados são coletados, a 
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fase de análise começa. Os métodos qualitativos têm suas origens na prática do 

desenvolvimento antropológico. Mais tarde, foi utilizado pela sociologia e pela 

psicologia e, posteriormente, a pesquisa qualitativa começou a ser aplicada em 

campos como educação, saúde, geografia humana, etc. A pesquisa qualitativa às 

vezes é questionada quanto à sua validade, principalmente porque não utiliza cálculos 

estatísticos ou lida com generalizações e estabelecimento de leis. Paradoxalmente, 

porém, o desafio à pesquisa totalmente quantitativa vem de autores com reconhecida 

experiência em estudos experimentais de pesquisa quantitativa (MARCONI, 

LAKATOS, 2022). 

2.2 TIPO DE PESQUISA 

Na elaboração deste trabalho, foram utilizados: Pesquisa exploratória para 

atingir o segundo e terceiro objetivos específicos deste trabalho, a saber como agilizar 

o fluxo de reembolso no procedimento de descarga, e estudos descritivos para atingir 

o primeiro objetivo específico deste estudo, que melhorando o fluxo logístico do 

processo de reembolso de descargas dentro de uma transportadora. 

Conforme autor afirma o tipo de pesquisa é de suma importância, existem cinco 

possibilidades, a postura metateórica do pesquisador, as primeiras quatro alternativas 

a este método Mecanismos causais: O trabalho construído deve seguir o padrão 

cético, desenvolvendo leis gerais, através também de instituições sociais, estudando 

tendências dos atores e estabelecendo mecanismos antes de observar o 

comportamento e processo (KIRSCHBAUM, 2013). 

Um estudo de caso é um método qualitativo no qual os investigadores exploram 

sistemas limitados que coexistem com casos reais ao longo do tempo por meio de 

coleta detalhada e relatórios de descrições de casos e tópicos de casos envolvendo 

múltiplas fontes de informação ou sistemas de casos múltiplos limitados. Considera-

se uma metodologia, um projeto de pesquisa qualitativa que pode ser tanto objeto de 

pesquisa quanto produto de uma investigação (CRESWELL, 2014). 

2.3 DELIMITAÇÃO DO UNIVERSO E AMOSTRA DA PESQUISA 

A delimitação de universos e amostras pode ser definida como um conjunto de 

populações amostrais, onde a população é entendida não como o número de 

habitantes de um lugar, como é conhecido o termo, mas como um conjunto de 
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elementos, empresas, pessoas, por exemplo, com a população a ser estudada 

(ROCHA, 2019). 

A Alfa Transportes deu início a sua história no dia 12 de julho de 1990. 

Idealizada por três empreendedores. A empresa contava com uma frota de veículos 

para realizar a transferências das mercadorias e ocupava uma pequena instalação no 

bairro Bom Jesus. Abriu suas primeiras parcerias em duas cidades do estado de Santa 

Catarina e uma cidade do estado do Paraná (ALFA TRANSPORTES, 2020). 

Em 07 de Dezembro de 2020, foi iniciada a operação parcial ao estado do Mato 

Grosso do Sul. E, no dia 1º de março de 2021, atendimento do estado do Rio de 

Janeiro. Atualmente a Alfa Transportes opera em nove estados, mais Distrito Federal, 

sendo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, 

Espírito Santo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, e parcialmente do Mato Grosso do Sul 

(ALFA TRANSPORTES, 2020). 

2.4 TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE COLETA E DE ANÁLISE DOS DADOS 

Lidando com a interpretação de fenômenos, os métodos comparativos 

permitem a análise de dados concretos a partir dos quais podem ser inferidos 

elementos constantes, abstratos e gerais. Constitui um verdadeiro experimento 

indireto. É usado para pesquisas amplas (desenvolvimento das sociedades 

capitalistas) e setoriais (comparação de tipos específicos de eleições), bem como 

qualitativas (diferentes formas de governo) e quantitativas (taxas de educação em 

países desenvolvidos e menos desenvolvidos). Pode ser utilizado em todas as etapas 

e níveis de pesquisa: na pesquisa descritiva, pode investigar analogias entre 

elementos estruturais (regimes presidencialistas americano e francês), na 

categorização, permite a construção de tipologias (cultura popular e civilização), por 

fim, na Em termos de interpretação, pode apontar a relação causal entre a presença 

e a ausência de fatores até certo ponto (MARCONI, LAKATOS, 2022). 

A observação qualitativa, também conhecida como observação de campo, é 

uma técnica de coleta de dados projetada para explorar e descrever vários aspectos 

dos fenômenos, ambiente e vida social de um grupo. Significa compreender e 

aprofundar os contextos sociais, mantendo a reflexão contínua e observando detalhes 

de sucessos, eventos e interações, e realizado por meio de interações entre 

pesquisadores e grupos sociais, visando reunir insights sistemáticos diretamente de 

um determinado contexto ou situação de estilo de vida. grupo. Além das anotações 
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textuais (as falas dos indivíduos do grupo), ele registrará símbolos não verbais e 

aspectos específicos da linguagem. Portanto, há uma necessidade de se apresentar 

cada vez mais à comunidade (MARCONI, LAKATOS, 2022). 

Para a coleta de dados qualitativos foram utilizados na pesquisa a aplicação de 

observações. A análise e interpretação na pesquisa qualitativa não pretende contar as 

opiniões das pessoas: seu foco é principalmente explorar um conjunto de opiniões e 

representações sociais sobre o assunto que se pretende investigar. Em seguida, 

distingue entre análise, interpretação e descrição. Este último diz respeito à opinião 

do informante: deve ser o mais fiel possível, no que diz respeito à análise, ele diz que 

o objetivo é ir além do que está descrito, decompor os dados e encontrar relações 

entre as partes decompostas. No que diz respeito à interpretação, o foco do 

pesquisador deve estar no "significado das palavras e ações" para alcançar uma 

compreensão ou interpretação que vá além da descrição ou análise. Em seguida, 

propõe duas diretrizes para esta fase de pesquisa: análise de conteúdo e 

interpretação de significado (MARCONI, LAKATOS, 2022). 

A observação é uma técnica de coleta de dados que utiliza os sentidos para 

obter algum aspecto da realidade. Não inclui apenas a visão e a audição, mas também 

examina o fato ou fenômeno que se deseja estudar. É um elemento essencial da 

pesquisa científica e é usado em estudos de campo. Ajuda o pesquisador a identificar 

e obter as evidências que o levaram a atingir os objetivos propostos, desempenha um 

papel importante no processo de observação, no contexto da descoberta, e obriga o 

pesquisador a ter um contato mais direto com a realidade (MARCONI, LAKATOS, 

2022). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta sessão serão apresentados os resultados e discussões do presente 

trabalho.  

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA CEDENTE 

A história da Alfa Transportes começou em 12 de julho de 1990. A empresa foi 

iniciada por três sócios fundadores: Machiavelli, Moro e Driessen, e possui uma frota 

de transporte de cargas. A empresa atua em uma pequena fábrica na comunidade de 

Bom Jesus. A primeira parceria foi firmada em duas cidades, do estado catarinense e 

uma no Paraná. Em 3 de agosto de 1990, a Alfa Transportes comemorou a conclusão 

da filial de Curitiba, o que foi um grande avanço. Em 1995, a empresa contava com 

13 veículos de movimentação de carga. Em fevereiro de 1996, a Alfa Transportes 

inaugurou sua unidade de São Paulo na cidade-estado de Guarulhos. Em 1998, 

mudamos nossa sede para nosso endereço atual na Av. Eng. Lourenço Faoro, 3300 - 

Bairro Industrial com uma área de 17 mil m² (ALFA TRANSPORTES, 2020).  

Em 2004 o Sr. João Carlos Machiavelli adquiriu todas as ações da empresa e 

tornou-se o único proprietário. Em 1º de julho de 2008, foi inaugurada a unidade na 

cidade de Campinas no estado de São Paulo, no mesmo ano em 9 de dezembro nas 

cidades de Bauru e Florianópolis, mais duas unidades da Alfa Transportes. Em 2009, 

na cidade de Itajaí, foi inaugurada mais uma filial da Alfa Transportes, no mesmo ano, 

em agosto, foi inaugurada a filial de Maringá, agora no estado do Paraná. Em 05 de 

outubro de 2010, a filial na cidade de Londrina no estado do Paraná iniciou suas 

operações. Em 2013, foi inaugurada a filial da Alfa Transportes na cidade de 

Carazinho, no Rio Grande do Sul. Em 8 de setembro de 2015, iniciar as atividades na 

cidade de Chapecó. Em 17 de outubro de 2017, foi inaugurada a nova filial da Alfa 

Transportes na cidade de Ribeirão Atro. Em 2019, o serviço começou no espírito 

Sagrado em setembro. A operação parcial teve início no estado de Deserto Grosso do 

Sul em 7 de dezembro de 2020. E em 1º de março de 2021, o serviço terá início no 

estado do Rio de Janeiro. A Alfa Transportes opera atualmente em 9 estados mais o 

Distrito Federal, sendo eles Rio Grande do Sul, santa Catarina, Paraná, São Paulo, 

minas Gerais, Goiás, Espírito Sagrado, Rio de Janeiro, Distrito Federal e parcialmente 

no deserto Grosso do Sul, conforme demonstrado na Figura 1 (ALFA TRANSPORTES, 

2020). 
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Figura 1 - Região atendimento Alfa Transportes 

 
Fonte: Alfa Transportes (2021). 

 

Nesse contexto a empresa possui mais de 150 unidades de atendimento 

terceirizadas, que prestam serviços de coleta e entrega de mercadorias. Dessa forma 

os procedimentos da empresa devem ser pensados e desenvolvidos para utilizar em 

uma escala enorme. 

Devido ao crescimento da empresa a mesma se organizou por Regionais, 

conforme região de atendimento dos clientes. Geralmente dividindo as Uniões 

Federativas em duas Regionais. Como exemplo o estado de Santa Catarina, onde 

temos a Regional de Caçador que abrange todo o oeste do estado. E também o estado 

possui a Regional do litoral Catarinense. Melhorando deste modo a gestão da 

organização. Onde essas Regionais são geridas por Gerentes Regionais, fornecendo 

ponto de apoio e suporte aos agentes terceirizados, em questões de gestão. Mas 

também temos a Matriz onde a mesma fornece suporte a assuntos mais operacionais 
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e procedimentos. 

Conforme Figura 2, apresenta-se o organograma da organização cedente para 

o desenvolvimento da pesquisa realizada. 

Figura 2 – Organograma níveis coordenação e gerencia Alfa Transportes 

 
Fonte: Alfa Transportes (2020). 

 

3.2 DESCRIÇÃO DA LOGÍSTICA DE REEMBOLSO DE VALORES REFERENTE AS 

DESCARGAS DA EMPRESA EM ESTUDO 

O procedimento de descarga tem como fato inicial a realização de transporte 

fracionado de cargas, onde após a negociação comercial o remetente ou destinatário 

contrata a organização em estudo, a fim de realizar a entrega dos objetos, fruto da 

negociação realizada. Tal transação ocasiona na emissão do conhecimento de 

transporte eletrônico (CT-e), sendo que na realização da entrega, de acordo com as 

exigências de cada cliente, se faz necessário o pagamento adicional referente a 

descarga das mercadorias. 

Conforme Figura 3, apresenta-se exemplo de CT-e originário de transporte 

utilizado pela empresa cedente em sua prestação de serviço. 
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Figura 3 – CT-e normal 

 
Fonte: Empresa Cedente (2021). 

 

A transportadora matriz, tem clientes externos e internos. Os clientes internos 

são as agências de negócios, que são terceirizadas para prestar serviço de coletas e 

entregas, em determinada região. Já os clientes externos se trata dos contratantes do 

transporte. Todos os clientes que contratam os serviços de transportes, tanto para 

expedição quanto recebimento de mercadorias. 

Dessa forma é muito vantajoso para o ramo do transporte, terceirizar seu 

negócio, pois a transportadora matriz, ganha em área de atendimento, e a agência 

terceirizada tem todo o suporte e apoio de uma grande empresa no ramo do 

transporte. 

Para esta pesquisa utilizou-se apenas os fretes na modalidade Cost, Insurance 
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and Freight (CIF), onde o vendedor é responsável por todos os custos e riscos 

envolvidos na entrega da mercadoria ao destinatário. Este é o método mais utilizado 

quando se trata de vendas diretas entre clientes e particulares. Então basicamente a 

modalidade CIF, os custos do frete são de responsabilidade do remetente da 

operação. Aqui apresenta-se mais um envolvido na operação, o transportador 

agregado, onde o mesmo é um terceirizado contratado para efetuar a entrega no 

cliente final. Deste modo quando o cliente destinatário cobra para descarregar a 

mercadoria no momento da entrega, na maioria das vezes o mesmo solicita o 

pagamento a vista no ato. Esse custo de descarga, geralmente acontece em grandes 

centros de distribuição de mercadoria, como por exemplo, shopping centers, lojas de 

departamentos e grandes supermercados. Nestes estabelecimentos, existem 

sindicatos de ajudantes de carga e descarga, o popular “chapa”. Esses sindicatos, 

sempre se instalam em grandes centros de distribuição, e é impossível efetuar a 

descarga sem a contratação do “chapa”. A palavra chapa vem de um trabalhador, para 

oferecer sua ajuda aos caminhoneiros que trafegam nas rodovias, utilizando uma 

pequena placa feita de madeira, papelão ou metal com as palavras: ajudante, 

apresentando mercadorias, carga e descarga, entre outros.  

Conforme Figura 4, depois que o motorista realiza a entrega, o mesmo efetua 

o pagamento, e o prestador do serviço da descarga fornece, um recibo de 

comprovante de pagamento, preenchido no local mesmo, de forma manual. 

Figura 4 – Modelo recibo de descarga 

 
Fonte: Empresa Cedente (2021). 
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Basicamente o processo segue-se da seguinte forma. A agência destino, 

responsável pela entrega, realiza o serviço de entrega no cliente destino, neste 

momento o cliente cobra pela descarga da mercadoria. Então a agência destino 

realiza o pagamento do mesmo no ato a vista. Na maioria das vezes o próprio 

motorista entregador, efetua o pagamento em espécie, devido a agência já ter noção 

de quais clientes tem esse costume de cobrança de descarga. Devido a isso as 

agências já enviam dinheiro para pagamento junto ao motorista. Após o pagamento e 

efetuado o serviço de descarga o cliente irá fornecer um recibo de comprovante de 

pagamento e serviço realizado. 

Finalizado a entrega o motorista irá retornar à agência com o comprovante de 

pagamento da descarga. Neste momento o auxiliar de SAC (Serviço de atendimento 

ao cliente), irá acionar a agência origem, para solicitar autorização do custo de 

descarga, ao cliente tomador do serviço. Este processo de solicitação de autorização, 

deve ser formalizado por e-mail. 

Após autorizado este custo, a agência irá coletar os documentos para fazer o 

envio. Os documentos são: autorização do cliente tomador; recibo original de 

descarga e o número do CT-e (conhecimento eletrônico de frete). Estes documentos 

serão enviados através de uma correspondência interna da empresa, denominada 

comunicação interna (CI) aos cuidados do departamento comercial da matriz. O 

departamento comercial, é responsável pela análise da documentação, cobrança ao 

cliente e reembolso da agência.  

Conforme Figura 5, apresenta-se o fluxo do procedimento de descarga, dentro 

da organização. Neste, o responsável pelo desenvolvimento do procedimento é a 

agência que teve o custo de descarga. 

Figura 5 – Fluxograma Processo reembolso Descarga 

 
Fonte: Alfa Transportes (2020). 

Então, quando a matriz recebe esses documentos se dá início ao procedimento 
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de reembolso para as agências terceirizadas. Quando esses documentos dão entrada 

na matriz, os mesmos são direcionados ao departamento comercial matriz. É 

realizado análise desses documentos, pois deve seguir os padrões do processo. Após 

ser realizada a análise dos documentos, e validado pelo setor comercial, se inicia os 

tramites, primeiramente esses documentos são escaneados, com o intuito de 

confeccionar uma via digital, para ter o acesso mais dinâmico. Logo após, são emitidas 

as cobranças contra os clientes, essas cobranças são feitas através da emissão de 

CT-e complementar de valor. Este documento é um conhecimento de transporte 

eletrônico que pode ser emitido em situações quando um outro CT-e foi gerado com 

valor de frete menor do que o correto. Este conhecimento serve para complementar 

valores, que não estavam previstos do conhecimento de transporte eletrônico normal. 

Quando este documento é emitido, o mesmo gera comissão para agência que teve o 

custo com a descarga. Então é feito a dedução dessa comissão, e subtraído do valor 

referente ao pagamento da descarga, a diferença do valor da descarga, menos a 

comissão, é efetuado um crédito para agência. 

Basicamente é emitido o CT-e complementar, para gerar a comissão e 

cobrança contra o cliente, e creditado a diferença para fechar no valor total gasto pela 

agência.  O que causa desgastes com os agentes, sendo que esse processo de ser 

reembolsado é realizado em duas etapas, através do CT-e complementar e do crédito. 

Um fator determinante que também atrapalha esse procedimento, são estas 

transferências de documentos. Agências levam em torno de 30 há 45 dias, para 

receberem de fato o retorno deste dinheiro. Porque devido todo o processo do início 

ao fim do processo, principalmente este tempo de espera é lento devido ser realizado 

o processo de transferência da documentação física até a matriz. 

Como por exemplo, uma descarga efetuada no dia 11 de fevereiro, a unidade 

solicita a autorização para pagamento de descarga, e recebe esta autorização no dia 

12 de fevereiro. Então envia o processo para matriz, no dia 15 de fevereiro. Dá entrada 

na matriz no dia 26 de fevereiro, o processo da matriz é finalizado no dia 02 de março. 

Este crédito, será pago de fato para agência somente no dia 15 de março. Ou seja, a 

agência terá o reembolso somente 30 dias após o fator gerador de descarga. Ainda 

levando em consideração, que todos os processos tenham sido executados da 

maneira correta, dentro dos parâmetros estabelecidos. Caso contrário, esse prazo 

pode se estender para 45 ou até mesmo 60 dias, para o reembolso.  

Conforme Figura 6, exemplo do CT-e complementar, onde é emitido com fins 
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de cobrança ao cliente, e para gerar comissão a unidade que teve o custo com a 

descarga. 

Figura 6 - CT-e complementar 

 
Fonte: Empresa Cedente (2021). 

 

Conforme descrito, este processo prejudica muito o fluxo de caixa das agências 

terceirizadas, pois foge do foco principal do negócio, sendo um custo extra, que não 

tem como prever, visto que é cobrado por outrem, e é muito variável conforme a 

ocasião da entrega. 

No Quadro 1, apresenta-se os custos com descargas em agências 

terceirizadas, referente ao mês de julho de 2022, onde demonstra-se os valores altos 

com descarga, o qual dificulta a vida financeira das agências terceiras, reduzindo seu 

fluxo de caixa. Em média as agências levam em torno de 36 dias para receber de 
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voltar o valor gasto com descargas. 

Quadro 1 – Custo mensal descarga/Média dias para pagamento 

Agência Total Dias 

43-PELOTAS  R$    5.676,88  30 

50-IGREJINHA  R$       472,36  30 

55-UBERABA  R$    3.433,81  30 

125-SENADOR CANEDO  R$    2.731,16  30 

134-ANAPOLIS  R$    1.497,80  30 

144-RIO VERDE  R$    2.402,96  30 

150-JATAI  R$       824,46  45 

169-ITAPEMIRIM  R$    5.246,42  45 

231-MAGE  R$    3.052,39  45 

234-PINHEIRAL  R$    2.278,08  45 

Total Geral / Média Dias  R$ 27.616,32  36 dias 

Fonte: Empresa cedente (2022). 

 

Outro ponto que também impacta negativamente este processo, é o prazo para 

faturar o frete contra o cliente devido a lentidão do processo, também gera 

questionamento dos clientes, do motivo por que demorou tanto, para chegar à fatura 

de cobrança. 

3.3 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO PARA MELHORIAS NO PROCESSO DE 

REEMBOLSO DE VALORES DAS DESCARGAS E APRESENTAÇÃO DE SEUS 

BENEFÍCIOS PARA A ORGANIZAÇÃO 

Conforme relatado no item 3.2 do presente estudo, a fim de melhorar o 

processo de reembolso de descargas, foi implantado uma melhoria através de um 

projeto piloto. Com o intuito de agilizar este processo, implantou-se a digitalização o 

processo, para diminuir o fluxo de documentos físicos. Para ser desenvolvido o projeto 

piloto, utilizou-se o sistema de gerenciamento de transportes já existente na empresa 

em estudo. Através dessa plataforma junto ao setor de tecnologia da informação (TI), 

foi desenvolvido um sistema de cadastro de recibos de descargas.  

Para o projeto piloto, foram utilizadas três agências terceirizadas da empresa 

cedente, a agência 43/Pelotas, localizada no município de Pelotas-RS, a agência 

169/Itapemirim localizada no município Itapemirim-ES e a agência 55/Uberaba 

localizada no município de Uberaba-MG, o qual juntas apresentam uma média 35 dias 
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para finalização do processo de reembolso. Como são agências de porte semelhante, 

e também recebem muitas descargas, em proporção ao seu porte, foi ideal para testar 

o novo método. 

Como a plataforma do TMS (Transportation management system) já é utilizada 

dentro da empresa, então os colaboradores já estão habituados com o sistema. Outro 

ponto positivo é que a empresa possui departamento de TI próprio, facilitando a 

comunicação e desenvolvimento. Para desenvolvimento do projeto piloto, foi utilizado 

a base do sistema de outros procedimentos que já existem dentro do sistema, a fim 

de facilitar. 

Conforme Figura 7, demonstra o sistema TMS, na tela de cadastro de 

descargas. Com esta sistematização no processo, elimina-se a necessidade de enviar 

o recibo físico para matriz. 

Figura 7 - TMS cadastro descarga menu 

 
Fonte: Empresa cedente (2022). 

 

No login do usuário, neste caso, a agência que teve o custo com a descarga, 

irá cadastrar uma nova solicitação de reembolso de descarga. Ao acessar o sistema 

de cadastro de descarga e solicitar, o usuário terá que preencher via sistema os dados, 

daquela solicitação. O sistema é bem intuitivo e dinâmico, os campos apresentados 

acima, após a digitação do número do documento, já preenchem automaticamente os 

demais itens. Dessa forma facilitando a experiencia do usuário. 

Conforme Figura 8, apresenta-se todos os itens, os quais ficam disponíveis 

para efetuar a pesquisa para o cadastro. 
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Figura 8 - TMS Cadastro descarga pesquisa 

 
Fonte: Empresa cedente (2022). 

 

Após o usuário cadastrar as informações pertinentes ao CT-e, o sistema irá 

atualizar o status da cobrança de descarga com a informação “Aguardando 

Documentos”, pois o mesmo está solicitando os arquivos digitais referente a descarga, 

que se resumem em recibo de descarga, e autorização do cliente tomador do CT-e.  

Conforme Figura 9, apresenta-se o status do cadastro após primeira etapa 

preenchida. 

Figura 9 - TMS descarga cadastro anexos 

 
Fonte: Empresa cedente (2022). 

 

Então o usuário deve anexar os documentos, para finalizar o cadastro da 

descarga com sucesso. Ao clicar no botão para incluir os anexos, o sistema irá liberar 

duas opções de anexo, conforme demonstrado na Figura 10, o recibo de descarga ou 

o e-mail de autorização. Esses arquivos podem estar em vários formatos de arquivos 
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diferentes, o mais comum é o Portable Document Format (PDF).  

Figura 10 - TMS descarga cadastro documentos 

 
Fonte: Empresa cedente (2022). 

 

Após anexar os arquivos o usuário finaliza o cadastro da descarga via sistema, 

e a mesma fica disponível para consulta, tanto para o usuário que cadastrou, quanto 

para a matriz da empresa. Estes serão responsáveis por dar sequência no processo. 

Conforme Figura 11, apresenta-se as descargas cadastradas pelas unidades 

terceirizadas, onde o sistema informa o status do processo. De primeiro momento 

após a finalização, irá constar pendente, ficando disponível para matriz, onde será 

dado continuidade no processo, até a finalização e reembolso da agência. 

Figura 11 - TMS descarga menu principal 

 
Fonte: Empresa cedente (2022). 

 

Na matriz essas solicitações de descarga serão analisadas, primeiramente se 

o cadastro está de acordo com os anexos, e também será conferido, se possui os 

anexos corretos, do recibo de descarga e e-mail de autorização. 

Caso o cadastro esteja com divergências, será reprovada a descarga, e 

informado o motivo, desta forma a agência pode efetuar a correção do cadastro. 
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Conforme Figura 12, apresenta-se tela do sistema nos casos em que o cadastro está 

incorreto. 

Figura 12 - TMS cadastro descarga reprovada 

 
Fonte: Empresa cedente (2022). 

 

Após a agência corrigir o cadastro, a solicitação volta novamente a ficar 

pendente para análise da matriz. Desta forma facilita e agiliza muito o processo, 

devido antes, o fluxo de documentos seguia pelas vias físicas.  

Quando o cadastro está correto, sem divergências, a matriz salva os 

documentos anexados, e dá sequência no processo, emitindo o CT-e complementar, 

para gerar comissão para agência e cobrança contra o cliente. E solicitando crédito 

da diferença, para completar o reembolso para unidade que teve o custo e solicitou o 

reembolso. Todas essas informações ficam disponíveis em sistema após a finalização 

do processo. Conforme Figura 13, apresenta-se as descargas com processo 

finalizado, onde consta o status aprovada, e também as informações de reembolso, 

número do CT-e complementar, e crédito, os quais serão pagos a unidade que teve o 

custo. 

Figura 13 - TMS descarga aprovada 

 
Fonte: Empresa cedente (2022). 
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Todas a informações ficam disponíveis no sistema, o que ajuda as unidades na 

conferência também, como as informações ficam centralizadas, ajuda na 

compreensão do processo. 

Após a construção da estrutura sistêmica, com o auxílio da TI, realizou-se pela 

matriz treinamento com as pessoas responsáveis por esse procedimento nas 

agências, na utilização do sistema, Devido a empresa já utilizar essa plataforma o 

treinamento, foi bem efetivo, e também por ser um processo já conhecido por todos 

dentro da empresa. Apenas o canal de comunicação que foi alterado. Então após o 

treinamento, as agências ficaram habilitadas a utilizar o sistema, e realizar o 

procedimento via sistema TMS. 

Então se deu sequência no projeto piloto, com as agências utilizando o sistema, 

para cadastro de descargas e acompanhamento dos reembolsos. Também foi 

solicitado as agências, para enviarem as via físicas para matriz, com o intuito de 

arquivamento, dessa forma centralizando esses documentos na matriz. A matriz 

também forneceu suporte em caso de dúvidas sobre o processo e também sobre o 

sistema. Após um mês de utilização do sistema, foi possível extrair os dados, e 

identificar parâmetros, para comparar resultados, dos procedimentos.  

Um ponto positivo para empresa foi que através da utilização do sistema, as 

informações chegavam de forma mais ágil. Então logo após chegar à solicitação de 

reembolso de descarga, e feita a devida análise, a já é possível emitir a cobrança 

contra o cliente, o qual causou impacto positivo dentro do setor de faturamento.  

Avaliando-se o novo processo, analisou-se o mês de agosto de 2022. Todas as 

solicitações de reembolso de descarga, solicitadas entre os dias 01 até 12 de agosto, 

foram reembolsadas no dia 15 de agosto. As solicitações realizadas entre os dias 15 

até 31 de agosto, foram reembolsadas do dia 01 de setembro do corrente ano.  

Conforme Gráfico 1, visualiza-se a diferença entre os meses de julho, onde 

ainda era realizado o processo aguardando o documento físico. Identifica-se, através 

do gráfico, considerável melhora no tempo de resolução do processo de pagamento, 

onde em média diminuiu conforme levantamento aproximadamente 57% do tempo 

para reembolso da agência responsável, que teve o custo com descarga. 
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Gráfico 1 - Comparativo tempo reembolso 

 
Fonte: Empresa Cedente (2022). 

 

Conforme Gráfico 2, onde foi realizado o trabalho mensal da agência, os 

valores gastos com descarga também são semelhantes entre os meses de julho e 

agosto, porém com um detalhe, os valores retornaram em 15 dias dessa forma facilitou 

muito os trabalhos das agências de negócios, o seu fluxo de caixa, recebe essas 

entradas a cada duas semanas, reduzindo bastante o impacto nos demais serviços 

da agência. 

Gráfico 2 - Comparativo valores reembolso 

 
Fonte: Empresa cedente (2022). 
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Além também do prazo para faturamento contra o cliente final ter reduzido, 

agregando vantagem para empresa, pois evita questionamento por parte dos clientes. 

A fim de sintetizar os ganhos com o novo processo, apresenta-se no Quadro 2, 

comparativo entre o novo procedimento e o antigo. 

Quadro 2 - Comparativo processos 

Etapas Processo antigo Processo novo 

Reembolso Média de 36 dias Dentro de 15 dias 

Fluxo de documentos 
Alto fluxo de movimentação  
documentos 

Baixo fluxo de movimentação  
documento 

Retorno informação 
Informações em diferentes  
relatórios Informações centralizadas 

Cobrança 
Faturamento de 45 há 60 dias  
contra o cliente 

Faturamento de 15 há 30 dias contra 
o cliente 

Fonte: Empresa Cedente (2022). 

 

O novo procedimento trouxe grandes benefícios, para empresa cedente, 

eliminando o fluxo de documentos físicos, migrando para o sistema de forma digital, 

agilizando a comunicação interna entre os departamentos das unidades e matriz.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve como objetivo a implantação de projeto piloto para 

melhorias no processo de reembolso de descargas e apresentação de seus benefícios 

para a organização em uma empresa do ramo de transportes de mercadorias da 

cidade de Caçador – SC. 

Para atingir o objetivo geral foram elencados os objetivos específicos: (1) 

Caracterização da empresa cedente; (2) Descrição da logística de reembolso de 

valores referente as descargas da empresa em estudo; (3) Implantação de projeto 

piloto para melhorias no processo de reembolso de valores das descargas, 

apresentando seus benefícios para a organização. 

O primeiro objetivo foi o de caracterizar a empresa para compreender melhor o 

contexto da organização. Foi analisado o fluxograma da empresa, entendendo seu 

funcionamento, e coletado informações com intuito de conhecer as condições em que 

são realizadas as atividades. 

O segundo objetivo foi descrever a logística de reembolso de valores referente 

as descargas da empresa em estudo, sendo assim identificando como é o 

funcionamento do processo atual, onde ficou evidente a morosidade no processo de 

reembolso, devido ao fluxo físico de documentos, o qual gera queda do fluxo de caixa 

das agências terceiras, bem como o atraso de cobrança ao cliente.  

Por fim, para atingimento do terceiro objetivo, foi implantado projeto piloto em 

três agências para melhoria no processo de reembolso de valores das descargas, e 

apresentação de seus benefícios, onde com auxílio da TI foi desenvolvido na 

plataforma TMS existente na empresa, um processo sistêmico, tornando o processo 

digital e ágil. Com a implantação deste processo em três agências da empresa, 

apresentou queda 57% na quantidade de dias para o pagamento do reembolso das 

descargas, reduzindo de uma média de 35 para 15 dias.  

Tendo concluído este estudo, tanto o objetivo geral como os objetivos 

específicos foram alcançados, dando a empresa cedente a possibilidade de dar 

seguimento ao procedimento dessa forma digital, com base no projeto piloto, para as 

demais agências terceirizadas. 

Sendo assim, fica evidente a necessidade e análise constantes dos processos 

nas organizações, onde através de uma análise de processo no pagamento de 

reembolso das descargas, fora implementado pequenas ações, resultando numa 
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comunicação entre agencias e matriz, mais efetiva e ágil, aumentando ou a eficiência 

do dia a dia da organização, considerando que na maioria das vezes não é necessário 

fazer um grande investimento financeiro para ter consideráveis ganhos. Ainda como 

possível melhoria no futuro estudar formas de prever esses custos, para reduzir ainda 

mais o fluxo do processo.  
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