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Introdução 
Devido as mudanças ocorridas no cenário de frete 

brasileiro nos últimos anos, cada vez mais há 

necessidade de mudança, adequações e parceria 

entre embarcadores e transportadoras. 

Foi identificado a oportunidade de melhoria no 

processo de transferência de matérias entre as 

unidades de negocio da empresa, onde havia um alto 

custo de frete, baixa procura por parte das 

transportadoras e uma baixa ocupação dos veículos. 

Metodologia 
Foram analisados o custo de frete gerado com o envio 

de materiais direto dos fornecedores, do estado de 

São Paulo, para as unidades de negocio da empresa, 

efetuada a revisão do planejamento de abastecimento 

de materiais, analise dos estoques de segurança, lead 

time e lote econômico e volume gerado por 

fornecedor. 

Definição dos dias de rota para as transferências entre 

unidades. 

Centralização e armazenagem dos materiais 

coletados no estado de SP na matriz, dessa a forma a 

matriz trabalhará como um warehouse central. 

Objetivo 
O objetivo desse trabalho foi reduzir o custo de 

transporte na operação de transferência entre 

unidades de negócio de uma empresa de nutrição 

animal no Brasil e melhorar a consolidação de cargas. 

Resultados 
Serão acompanhados semanalmente alguns 

indicadores para verificação e tomada de decisão 

sobre o projeto de abastecimento das unidades de 

negocio, sendo os indicadores de R$/ton, ocupação 

por veiculo, volume de transferência, custo total de 

frete de transferência e economia de frete de 

transferência. 

Conclusões 
Através do conhecimento adquirido nas matérias do 

curso de especialização e da realização desse 

trabalho, foi possível diminuir o custo de frete de 

transferência entre unidades da empresa, que estava 

acima da meta estipulada; 

Melhorando a consolidação de carga, aumentando a 

ocupação dos veículos e melhorando o planejamento 

da demanda para as unidades, obteve-se uma 

redução no custo de frete por tonelada sem 

necessidade de redução nos valores de fretes pago 

pela empresa. 

Obtendo também uma melhoria no nível de serviço. 
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Gráfico 1 - Economia com frete de transferência no ano de 2013 (dados até setembro) 
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