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Introdução
Hoje não é novidade a dificuldade de encontrar um fornecedor 
especializado para todas as regiões do Brasil, ainda mais quando 
estamos tratando de cargas químicas que exigem um transporte 
diferenciado e especifico dependendo do tipo de seguimento que 
atua. 
Por falta de investimentos em outros modais o crescimento na 
distribuição de produtos químicos no modal rodoviário tem 
aumentando muito e com fortes tendências de aumento de custos, 
maior de lead time e exigências para atender a regulamentação de 
ANTT (Agencia Nacional Transportes Terrestres) documento onde 
contém nove classes de matérias com o detalhamento para cada 
tipo de transportes de acordo com a classificação do produto. 
(AMCHAM,2017)
Com essa forte obrigação acaba gerando penalizações que fazem 
com que os embarcadores exijam cada vez mais dos 
transportadores todo o suporte para atendimentos emergenciais 
assim como seguros ambientais. 
Um transportador de carga química tem um compromisso com a 
sociedade de cuidar do meio ambiente. Portanto temos a 
necessidade de estudar e analisar todos os aspectos envolvidos no 
processo, como qual tipo de material, qual o equipamento 
adequado para realizar o transporte e o manuseio da carga, sempre 
assegurando um transporte seguro. 
  

Metodologia
Este artigo tem como objetivo verificar e analisar o processo de 
contratação de serviços de transporte na distribuição de produtos 
químicos por meio metodologias de identificação de problemas e 
sugerir a implementação e readequação dos processos para atender 
as necessidades e melhorias da operação. 
Nesse sentido, apresenta as oportunidades de contração de serviços 
de transporte de produtos em uma empresa multinacional do setor 
de produtos químicos, permitindo assegurar o nível de serviço no 
atendimento ao cliente e reduzir o custo de distribuição. 

Objetivos
O objetivo desse trabalho é avaliar a decisão de contratação de 
transportes para distribuição de produtos químicos da região 
Nordeste ao Sudeste do Brasil, permitindo assegurar o nível de 
serviço no atendimento ao cliente e reduzir o custo de distribuição. 

Resultados
Para análise dos dados utilizamos como base os valores dos últimos 
12 meses, informações de 2016. Após análise e negociação, 
recomendamos à empresa objeto desse trabalho, continuar e 
consolidar negócios com os fornecedores atuais. Abaixo segue e 
evolução e resultado de todo processo:

Conclusões
O trabalho é um caso real e foi implementado no dia 01 de julho de 
2017. Considerando os resultados obtidos, é possível afirmar um 
savings de -4.2% que representa em valor R$ 728.958 reais em um 
projeto de 12 meses. Outro fator importante a ser considerado é um 
ganho imensurável com a padronização e segurança da operação, 
onde foi firmado com os fornecedores selecionados e aprovados 
pelo cliente um contrato firmado de 3 (três) anos com a definição de 
direitos e deveres de ambas as partes, como programação dos 
pedidos, avaliação de desempenho, disponibilidade de veículos e 
acompanhamento de lead time proposto. 
Em um breve resumo, o trabalho foi aplicado visando padronizar a 
operação e torna-la transparente e eficiente, evitando erros 
operacionais como falta de veículo que causava atraso no cliente 
final e descontrole da operação, garantindo uma operação com 
excelência no atendimento ao cliente.  O processo será 
acompanhado por 6 (seis) meses, onde teremos como efetivamente 
garantir a entrega do savings e das melhorias propostas. 
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Tabela 1: Evolução e resultado final do processo
Fonte: Elaboração própria


