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Introdução 
Este trabalho tem como finalidade demonstrar conceitos de transportes  no 
modal rodoviário de carga fracionada, a importância em melhorar o resultado 
financeiro e a redução de custos operacionais com a terceirização da frota 
própria para frota terceira. O custo total das transportadoras é parte  muito 
importante para critério de análise, devendo ser bem dimensionado  para poder 
reduzir e otimizar seus custos. No Brasil o tipo de transporte mais utilizado para 
o escoamento da produção nacional é o modal rodoviário. As quantidades de 
veículos (caminhões) que observamos nas estradas têm crescido  
significativamente. Esses caminhões transportam todos os tipos de cargas dos 
mais variados produtos. Temos embalados ou fracionados, sacarias, tambores, 
bags, caixas (cargas fracionada), paletes, grãos, farelos, areia e pedras. Existem 
tipos de caminhões específicos para cada produto, os que transportam  cargas 
secas, graneleiros, basculantes, Baús e Siders. O Objetivo deste trabalho é a 
terceirização da frota própria para transportar mercadoria na operação de 
transferência. Com a substituição dos veículos próprios para veículos terceiros 
(agregados / autônomos), será mostrado o impacto significativo na redução dos 
custos e um aumento percentual no resultado financeiro, sem interferir no nível 
de serviços. 

Metodologia 

Na primeira parte do trabalho foram realizados levantamento e análise da 
bibliografia utilizando o método de revisão sistemática da literatura e mapa da 
malha rodoviária de transferência na empresa. Na segunda parte, demonstrarei 
os custos e resultados obtidos através dos cálculos realizados. 

 

 

 

 

Resultados 
O DRE abaixo demonstra um aumento significativo da margem líquida. O ponto 
de equilíbrio comprova que para o mesmo esforço aplicado, atinge um PE 
melhor. 

 

PONTO DE EQUILÍBRIO 

 

Conclusões 
Podemos considerar para o atual estudo, um desvio de + 10% ou – 10% como 
margem de erro, mesmo assim, na análise realizada, podemos concluir que a 
terceirização 100% da frota própria para frota terceirizada, acresceria no 
resultado do ano de 2010 para o Jobelar Logística e Transporte Ltda, um 
aumento aproximado de 0,94% melhor no seu resultado financeiro. 
O resultado apresentado no ano de 2010 foi positivo junto a nossa Diretoria e 
estamos fazendo um show case (empresa-piloto) de Janeiro à Junho de 2011 
para analisar efetivamente a redução de custo e o aumento do resultado nesse 
período. Caso venha a se confirmar o resultado, existe sim a possibilidade de 
implementação do novo processo de terceirização na rota de transferência de 
carga fracionada.  
A empresa irá direcionar os recursos financeiros adquiridos sobre a venda dos 
imobilizados, os cavalos mecânicos, aproximadamente R$ 9.600.000,00, em 
novos investimentos, melhorias de warehouse, ou mesmo, buscar novos 
investimentos em outras modalidades, para consolidar o grupo. 
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Figura1: Procedimento de pesquisa adotado 

Figura2: Mapa das Rotas de Transferência 


