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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo analisar as variáveis de tempo de entrega (nível de serviço) e custo de frete entre 
um modelo operacional com frota compartilhada entre diversos embarcadores e um modelo de com frota 
dedicada na Região de Curitiba-PR oferecendo parâmetros para uma tomada de decisão que otimize tais 
variáveis. O problema em questão é o tempo de entrega julgado inadequado as necessidades do negócio assim 
como o custo do frete que pode ser otimizado eliminando os processos de cross docking.  Os resultados obtidos 
confirmaram a proposta dando subsídio e informações para tomada de decisão para implantação da frota 
dedicada e estima-se um benefício de redução de prazo de entrega de 50% passando de 48h para 24 h e uma 
redução de custo do frete entre 20% a 11% (Economia entre R$ 500 mil á R$ 250 mil ano). 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to analyze the variables of time of delivery (level of service) and freight cost between a fleet 
operating model with shared among many shippers and a model with a dedicated fleet in the Region of Curitiba-
PR offering parameters for an outlet decision to optimize these variables. The problem in question is the delivery 
time deemed inappropriate business needs as well as the cost of freight that can be optimized by eliminating the 
processes of cross docking. The results confirmed the proposal giving subsidy and information for decision for 
deployment of dedicated fleet and estimated a benefit of reducing delivery time by 50% from 48 hours to 24 
hours and a reduction in freight costs between 20% 11% (save between $ 500 000 will be R $ 250 thousand 
years). 

 

1. INTRODUÇÃO 

Segundo Ballou (2006), os clientes avaliam as ofertas de qualquer empresa em termos de 

preço, qualidade e serviço, e reagem de acordo com suas próprias conveniências, 

aproveitando tais ofertas ou ignorando-as.  

O serviço ao cliente é um termo de grande alcance, incluindo elementos que vão desde a 

disponibilidade do produto até a manutenção pós venda. Na visão logística, serviço ao cliente 

é o resultado de todas as atividades logísticas ou dos processos da cadeia de suprimento. O 

nível de serviço é o nível de desempenho ofertado e acordado com o cliente. É o principal 

padrão para medição da qualidade das operações logísticas. 



O tempo do ciclo do pedido é definido como o tempo desde o momento do pedido do cliente 

até a sua entrega e um importante processo neste ciclo do tempo do pedido é o Transporte. 

Segundo Valente et al. (2011) o transporte de cargas opera em um mercado altamente 

concorrencial e, sendo assim a eficiência na gestão de frotas torna-se um fator decisivo para o 

crescimento e até mesmo para a sobrevivência das empresas. Sua má gestão pode implicar em 

custos elevados de transporte e, por consequência, comprometer o relacionamento comercial 

com boa parte dos clientes. 

Ballou (2006) ressalta que uma alternativa na gestão de transportes é a terceirização, onde o 

embarcador contrata uma transportadora para realizar o transporte para atingir o melhor 

desempenho operacional, aumentar a disponibilidade e a capacidade do serviço de transporte 

e diminuir custos ditados pelas necessidades de entrega rápida com confiabilidade, esta 

terceirização segue algumas opções de contratação do serviço sendo: 

Frota Dedicada: Onde o veículo é exclusivamente utilizado para as entregas do contratante. 

Frota Compartilhada: Onde a transportadora utiliza os veículos para execução das entregas 

compartilhando sua ocupação para diversos contratantes. 

 Logo um sistema de transporte eficientemente subsidiado pela adequada gestão dos veículos, 

um dimensionamento eficiente e a eficaz gestão dos custos deste sistema contribuem para 

evolução e crescimento da companhia. 

O objetivo deste trabalho é analisar as variáveis de tempo de entrega (nível de serviço) e custo 

de frete entre um modelo operacional com frota compartilhada entre diversos embarcadores e 

um modelo de com frota dedicada oferecendo parâmetros para uma tomada de decisão que 

otimize tais variáveis. 

O problema a ser resolvido é a é o tempo de entrega, inadequado para o negócio na região 

metropolitana de Curitiba-PR onde a empresa possui as instalações de um CD (centro de 

distribuição) assim como o custo do frete que atualmente contempla toda estrutura de 

transferência, cross docking e distribuição havendo a oportunidade de reduzir esta estrutura 

com a frota dedicada sendo operada diretamente do CD.  

Este trabalho se justifica pela relevância em ter um serviço de entrega eficiente, na região 

metropolitana de Curitiba-PR, pois a rapidez na disponibilidade do produto ativa a redução do 

ciclo do pedido, sendo assim um fator para aumentar a quantidade de pedidos no período. 



Assim como a economia em custo de fretes onde representa a 2º maior conta da companhia 

impactando de forma positiva na evolução nos resultados financeiros.  

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1. Importância da Frota  

Para Novaes et al. (2008) o transporte de carga pelo sistema rodoviário no Brasil é o principal 

responsável pelo escoamento da produção desde grandes safras até pequenas encomendas e 

desempenha um papel vital na economia e sabe-se que a gestão do transportes implica em 

uma busca constante na eficiência e melhoria do nível de serviço oferecido.  

A adequada gestão da frota engloba diversos aspectos como dimensionamento, especificações 

dos veículos conforme a necessidade do negócio, composição dos custos, sua adequada 

manutenção e renovação, e controle eficiente. Estes fatores impactam diretamente no custo do 

transporte e determina a rentabilidade, a competitividade e a relação comercial saudável com 

seus clientes. 

2.2 Dimensionamento da Frota 

Segundo Valente et al. (2011), determinar o número de veículos necessários para o transporte 

solicitado é relativamente simples, mas muitas vezes não é realizada. O dimensionamento da 

frota deve considerar uma variedade de aspectos como, por exemplo, o percurso que será 

realizado, o peso da carga e as condições das estradas. O correto dimensionamento evita 

consequências indesejadas como maiores custos em função da ociosidade do veículo ou da 

subcontratação de terceiros. Para determinar o tamanho da frota é necessário: 

• Determinar a demanda da carga. 

• Fixar os dias de trabalho / Mês e as horas de trabalho/dia. 

• Verificar as rotas a serem utilizadas. 

• Determinar a velocidade e tempo do percurso. 

• Determinar o tempo de carga, descarga e paradas. 

• Analisar as especificações técnicas de cada modelo de veículo disponível que atenda 

as necessidades do transporte desejado. 

• Identificar a capacidade de carga útil do veículo escolhido. 

• Calcular o número de viagens /mês possíveis para cada veículo. 



• Determinar o volume transportado para cada veículo. 

O número de veículos necessários é obtido dividindo a demanda mensal de carga pela 

quantidade de carga transportada considerando os tempos operacionais para cada veículo, a 

seguir as determinações de cada cálculo para obter o adequado dimensionamento da frota:  

• Cálculo do número de viagens necessárias: É aplicado para obter a quantidade de viagens 

necessárias por veículo para suprir a demanda. Aplica-se a divisão entre a demanda 

mensal a ser transportada pela capacidade de carga do veículo. 

Número	de	viagens	mensais = � �������	������
����������	��	�����	��	 �í�"��	#                                           (1) 

• Cálculo do tempo total de viagem: É a divisão da distancia percorrida pela velocidade 

operacional do veículo no percurso, é necessário considerar as distâncias e velocidade de 

ida e volta. 

Tempo	total	de	viagem = � ���(â����	����������
	*���������	�����������	��	 ���"��	��	����"���	# +	60	./0.             (2) 

• Cálculo do tempo diário de operação: É a multiplicação da jornada útil de trabalho pela 

quantidade de turnos de trabalho por dia. 

23.45	6/á8/5	63	54389çã5 = < =580969	ú>/?	63	>89@9?ℎ5	+	
B. º>D805E	>89@9?ℎ5	458	6/9	+	60	./0.F																																										(3)	

• Cálculo do número de viagens de um veículo por dia: É divisão do tempo diário de 

operação pelo tempo total de viagem. 

B. º	G/9H30E	458	G3íID?5	6/9 = �J����	�í����	��	�����çã�
	J����	(�(��	��	 �����	 #                                        (4) 

• Cálculo do número de viagens de um veículo por mês: É a multiplicação do número de 

viagens dia do veículo pelo número de dias do veículo em operação no mês, considerando 

além dos dias de operação, os dias previstos para manutenção. 

BºG/9H30E	65	G3íID?5/.êE = < B. ºG/9H30E	65	G3/ID?5	+	
B. º	6/9E	65	G3/ID?5	3.	54389çã5	05	.êE	F                           (5) 

• Calculo do número de veículos necessários para frota: É o resultado da divisão do número 

de viagens mensais necessárias pelo número de viagens de um veículo por mês. 

MD90>/6963	63	G3íID?5E = �N"����	��	 ������	������á����
	N.º	 ������	��	 ���"��	���	�ê�	#                                                   (6) 



2.3  Custos de Transporte para gestão de frotas 

Segundo Faria e Costa (2008) Os custos de transportes são classificados como custos fixos e 

custos variáveis.  

Determina-se custos fixos todos os gastos associados ao fator tempo, ou seja, independente da 

utilização ou não dos veículos estas despesas ocorrerão assim como se determina os custos 

variáveis como todos os custos que estão relacionados ao fator distância, sendo assim são 

todos os gastos decorridos da utilização do veículo. 

• Os custos fixos do transporte rodoviário são: Salário do motorista e do ajudante: 

gastos mensais com salários incluindo salario base, benefícios e os encargos sociais. 

• Manutenção: gastos com oficina própria, gastos mensais com equipe de manutenção 

dos veículos incluindo salários, benefícios e encargos. 

• Depreciação dos veículos e equipamentos: corresponde a depreciação dos ativos, e é 

destinado à reposição do veículo no final de sua vida útil em função do desgaste pelo 

uso ou ação do tempo. 

• Licenciamento e IPVA do veículo: representa as taxas e tributos que o proprietário do 

veículo deve recolher para que seja permitido o transito e devem ser alocados 1/12 por 

mês. 

• Seguro do veículo: corresponde a um prêmio anual pago à seguradora para 

ressarcimento de eventuais sinistros ocorridos com o veículo.  Para o calculo deste 

prêmio às seguradoras utilizam procedimentos internos que consideram o tipo do 

veículo, a importância segurada, o custo de apólice e o imposto sobre as operações 

financeiras. Para a empresa usuária que irá pagar o seguro, resulta em um valor anual 

que deve ser alocado 1/12 por mês. 

• Seguro de responsabilidade civil facultativa: prêmio anual de seguro pago à 

seguradora com objetivo de cobrir eventuais danos matérias ou pessoais causados a 

terceiros. Deve ser alocado 1/12 por mês. 

• Custo de oportunidade sobre os ativos investidos: corresponde ao ganho que seria 

obtido no mercado financeiro, caso o capital empregado em veículos e equipamentos 

de transporte não fosse utilizado para sua aquisição. 

• Os custos variáveis, tomando por base a distancia, ou seja, as quilometragens 

percorridas são: Peças e acessórios e material de manutenção: gastos mensais com 



peças e materiais de manutenção rateados pela quilometragem rodada a cada mês pelo 

veículo. 

• Combustível: gastos efetuados com combustível para cada quilômetro percorrido pelo 

veículo. 

• Óleos e lubrificantes: gastos necessários para a lubrificação do veículo (motor e os 

sistemas de transmissão). 

• Pedágios: gasto correspondente à utilização e conservação das vias publica. 

• Lavagens e graxas: gastos relativos à lavagem e lubrificação externa do veículo. 

• Pneus: Gastos referentes aos pneus utilizados no veículo, incluindo compra, 

substituição e reformas. 

 

Para Faria e Costa (2008), deve-se levar em conta que a classificação citada entre custos fixos 

e variáveis dependem tanto da operação da empresa quanto da ocorrência do fato gerador 

como, por exemplo, se o motorista tiver um rendimento mensal este custo será fixo, caso 

tenha uma remuneração por quilometragem este custo passa a ser variável. Também podemos 

concluir que o veículo parado gera custo de tempo (custo fixo) e quando em movimento gera 

custo de tempo e custo de distancia (custo fixo e variável). 

 

  



3. MÉTODO 
 

Este trabalho seguiu as seguintes etapas para o seu desenvolvimento, conforme apresentado 
na figura 1. 

Figura 1 – Etapas para realização do projeto Fonte: Elaborado pelo autor 

 

• A primeira etapa: Determinar a especificação do veículo e seu funcionamento 

necessário para realizar as entregas, ou seja, os parâmetros de funcionamento da frota. 

• A segunda etapa: Dimensionar a frota ideal com base nas especificações e 

características do veículo e seu funcionamento comparado ao volume de vendas 

previsto e ao nível de serviço desejado para atender esta demanda. 

• A terceira etapa:  Realizar levantamento e tabulação em planilha dos custos fixos e 

variáveis para implementar cada unidade de veículo da frota dedicada, assim como os 

custos de gestão desta frota. 

• A quarta etapa: Projetar e comparar em planilhas os critérios de custo do modelo atual 

variável x o modelo de frota dedicada, obtendo a visibilidade dos custos no mês/ano, 

por volume e por veículo. 

• A quinta etapa: Analisar os resultados obtidos no estudo, as constatações, com o 

objetivo de decidir entre a implementação ou não de uma frota dedicada. 
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4. APLICAÇÃO PRÁTICA 
 
4.1 PERFIL DA ORGANIZAÇÃO 

A organização em estudo é uma indústria brasileira do setor de higiene e cosméticos com 

mais de 4.000 itens em seu portfólio de produtos, atuante no canal de vendas diretas no Brasil, 

América Latina e França, possui duas unidades fabris, uma rede de fabricação terceirizada e 

nove centros de distribuição (Figura 2) alocados nas regiões sul, sudeste, norte e nordeste do 

Brasil e também oito unidades de distribuição alocadas na América latina e França. 

Seu modelo de entrega contempla uma forte capilaridade com mais de um milhão de pontos 

de entrega, pontos que são atendidos pelo modelo de entregas Door to Door, onde seus 

revendedores realizam os pedidos, estes são expedidos de um centro de distribuição e 

entregues em suas residências. 

 

Figura 2: Mapa de distribuição da empresa estudada. 

  

 

Fonte: Cedido pela organização em estudo 

 

  



4.2 PERFIL DOS PRODUTOS 

Os produtos comercializados são cosméticos, maquiagens e perfumaria em geral envolvidas 

em uma embalagem secundária de papelão 100% reciclável em diferentes tamanhos e são 

acondicionados para atendimento do pedido em caixas de 27 litros ou 13 litros conforme a 

calculo de cubagem da quantidade total dos itens pedidos, estas caixas são separadas e 

acondicionadas com o máximo de 64 volumes por palete. 

4.3  SITUAÇÃO ATUAL 

O Processo atual da distribuição dos pedidos da organização estudada na região metropolitana 

de Curitiba-PR segue descrito na figura 3.  

Figura 3: Macro processos de Distribuição 
 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor 

 
A) Os representantes de vendas inserem seus pedidos através da internet ou Telefone. 

B) Os pedidos são separados, agrupados e expedidos por transportadora no Centro de 

Distribuição localizado em São Jose dos Pinhais-PR a 20 km da Capital Curitiba. 

C) Um veículo pesado tipo carreta realiza a coleta destes pedidos e entrega na unidade 

operacional da Transportadora localizado a 12 km do CD na Cidade de Curitiba-PR 

D) Na transportadora os pedidos da empresa estudada são consolidados com pedidos de outras 

empresas de segmentos compatíveis e são roteirizados (Montado o roteiro de entregas) 

para serem embarcados em veículos utilitários de distribuição urbana. Na situação futura 

Processos eliminados na 

situação futura com frota 

dedicada. 



os veículos serão dedicados e  expedidos diretamente do Centro de distribuição eliminando 

assim as etapas C e D do cenário atual. 

E) São realizados os carregamentos e a expedição dos veículos. 

F) São executados os itinerários conforme os roteiros definidos na etapa anterior. 

G) São realizadas as entregas para o representante de vendas.  

H) Todo processo do ponto A ao G tem a duração de até 48 h. 

I) Os processos de transportes (Ponto C ao ponto G) são subsidiados a um custo de frete de 

R$ 2.5 milhões ano. 

 
4.4 SITUAÇÃO FUTURA 
 
Na situação futura deseja-se obter a redução do prazo de 48 h para 24 h, assim como uma 

economia de até 20% nos custos de fretes atuais, utilizando frota dedicada eliminando as 

etapas de Transferência e consolidação na unidade operacional da transportadora passando a 

realizar a expedição direta do Centro de distribuição. A figura 4 detalha as etapas desta nova 

configuração: 

Figura 4: Macro processo de Distribuição Situação Futura 
 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 
 

A) Os representantes de vendas inserem seus pedidos através da internet ou Telefone. 

B) Os pedidos são separados e roteirizados no Centro de Distribuição localizado em São 

Jose dos Pinhais-PR a 20 km da Capital Curitiba. 



C) No próprio CD os pedidos da empresa estudada são carregados para serem embarcados 

em veículos utilitários de distribuição urbana. São executados os itinerários conforme os 

roteiros definidos na etapa anterior. 

D) São realizadas as entregas para o representante de vendas em até 24 h da data de 

realização do pedido (Ponto A). 

 

4.4.1 DETERMINAÇÃO DOS CUSTOS DA FROTA DEDICADA 

Para manutenção da frota os custos fixos e variáveis foram determinados por unidade de 

veículo, conforme apresentado no quadro 1.  

Quadro 1: Custos fixos e variáveis da frota dedicada. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, dados cedidos pela empresa estudada. 

Custos unitário por veículo 1.065R$      Rodagem e manutenção ( Mês ) 

Depreciação do Veículo 392R$         Manutenção 0,110R$     

Valor do veículo 36.680R$   Pneus e câmaras 0,040R$     

Resíduo percentual deprec. veíc. 36% Lubrificantes e filtros 0,030R$     

Período de deprec. veíc. (meses) 60 Lavagem 0,055R$     

Remuneração de capital 292R$         Combustível 0,390R$     

Taxa anual 10% Estimativa Rodagem km mensal 2.200          

Seguro 167R$         Consumíveis (R$/km) 0,625R$      

Licenciamento, IPVA, ANTT 158R$         

Rastreador / inteligência embarcada 56R$           Remuneração variavel 0,90R$        

Equipe de entrega por veículo 4.447R$      Remuneração por entrega perfeita 0,900R$      

Motorista (ordenado, benefícios, encargos) 2.428R$      

Ajudante (ordenado, benefícios, encargos) 2.019R$      

Estrutura da filial mensal 43.668R$    

Funcionários da f ilial 30.067R$    

Estrutura matriz/grupo (overhead) 6.000R$      

Utilidades (água, energia, telefone etc) 2.100R$      

Alimentação 651R$         

Transporte (fretado) 4.536R$      

Comunicação móvel (Celular / Rádio) 80R$           

Amortização estrutura f ísica 233R$         

Despesas operacionais mensal 2.784R$      

Custos administrativos 2.450R$      

Mensalidade Moblink 22R$           

Uniformes / EPI's 294R$         

Adesivo para veículo (marca) 8R$             

Outros 10R$           

TOTAL POR VEICULO CUSTO FIXO TOTAL POR VEICULO CUSTO VARIÁVEL Total

TOTAL MENSAL CUSTO FIXO 51.964R$    TOTAL REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 1R$             51.965R$               

CUSTO REMUNERAÇÃO GESTÃO OPERACIONAL 6.236R$                 

CUSTOS FIXOS CUSTOS VARIAVEIS

8.296R$      1R$             

58.200R$                                     CUSTO TOTAL MENSAL FROTA DEDICADA



4.4.2 DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE FUNCIONAMENTO DA FROTA 

DEDICADA. 

Para dimensionar a quantidade de veículos necessários para atender a demanda dentro dos 

requisitos de nível de serviço e custos, determina-se o funcionamento e restrições desta frota, 

conforme apresentado no quadro 2. 

 

Quadro 2: Especificação e parâmetros para funcionamento da frota dedicada 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, dados cedidos pela empresa estudada. 

 

 

  

Parâmetro Descrição

Distância méd. percorrida por 

rota ( ida e volta )
100 Km

Distância média que cada veículo percorre 

da saída do CD até seu retorno após 

realizar as entrega

Velocidade média do veiculo 

em trânsito
30 km/h Velocidade média percorrida do veículo

Tempo médio do percurso 100 minutos Tempo gasto com o veículo em trânsito

Jornada de trabalho diária 440 minutos
Jornada diária de trabalho da equipe de 

entrega

Tempo médio de parado para 

realizar a entrega
4 minutos

Tempo gasto para realização de uma 

entrega

Dimensionamento da carga por 

caixa/volume
1 caixa

Caixa padrão a ser transportada com 

dimensões 70x30x30 cm

Dimensionamento da carga por 

caixa/volume em m3
0,06 m3 Caixa padrão a ser transportada em M3

Capacidade de carga de cada 

veículo
7,2 M3

Capacidade de carga em m3 de um veiculo 

utilitário tipo furgão

Capacidade de entregas dia 85 entregas

Resultado de Jornada de trabalho diária - 

Tempo de percurso / Tempo médio de 

entrega
Qtde média de caixas por 

entrega
1,2 caixas Qdte média de caixas por entrega

Capacidade de entregas do 

veículo
102 caixas

Resultado da capacidade de entregas * 

Qtde média de caixas por entrega

Tempos da 

operação

Especificação

Capacidades



4.5 ANÁLISES DE RESULTADOS 

 

4.5.1 DIMENSIONAMENTO DA FROTA DEDICADA 

Com base na demanda projetada para onze meses foram aplicados os parâmetros de 

funcionamento da frota dedicada e através da utilização do Histograma, obteve-se os 

seguintes resultados de atendimento em frequência em dias que a frota será utilizada assim 

como a volumetria para cada quantidade de veículos (Tabela 1 e Gráfico 1): 

 

Tabela 1: Frequência em dias de utilização da frota e volumes atendidos pela quantidade de 

veículo da frota dedicada.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 1: Representação gráfica da frequência em dias de utilização da frota e volumes 

atendidos pela quantidade de veículo da frota dedicada.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Qtde Veiculos Freqüência em dias % em Dias % Acum. em dias atendidos Volume atendido % Volumes atendidos

1 2 1% 1% 23.826 8%

5 17 7% 8% 114.721 37%

8 60 26% 34% 170.342 54%

12 34 14% 48% 223.956 72%

15 49 21% 69% 251.970 80%

19 28 12% 81% 274.442 88%

22 16 7% 88% 285.477 91%

26 7 3% 91% 296.101 95%

30 10 4% 95% 302.158 97%

33 3 1% 96% 305.247 97%

37 3 1% 97% 308.427 99%

40 1 0% 98% 309.959 99%

44 2 1% 99% 311.687 100%

48 2 1% 100% 312.422 100%

51 0 0% 100% 312.728 100%

Mais 1 100% 313.082 100%

Total 235 313.082



4.5.2 ANÁLISE DOS CUSTOS  

Com base nos custos unitários identificados para aplicação da frota dedicada multiplicado as 

supostas quantidades de veículos foram simuladas as evoluções dos custos atuais, custos 

totais da frota, os custos variáveis e fixos da frota e custos com spot (veículos extras 

necessários para atender a demanda não atendida pela frota dedicada (Gráfico 2) assim como 

os impactos sobre o custo atual (Tabela 2) e obteve-se os seguintes resultados: 

 

 
Legenda: CF: Custo fixo / CV: Custo Variável / CT: Custo Total 

Gráfico 2: Evolução dos Custos de frete por quantidade de veículos alocados na frota dedicada 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 2: Análise de impactos e evoluções dos custos de frete por quantidade de veículo 

comparado ao custo atual. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Qtde Veículos  Custo Atual 
 CF Frota 

Dedicada 

 CV Frota 

Dedicada 

 CT Frota 

Dedicada 
 Custo Spot  

CT Situação 

Futura

 Impacto em 

R$ Fretes 
% Impacto

1 R$ 2.492.133 R$ 640.205 R$ 32.547 R$ 672.752 R$ 1.298.759 R$ 1.971.511 -R$ 520.621 -21%

3 R$ 2.492.133 R$ 778.013 R$ 96.585 R$ 874.598 R$ 1.088.138 R$ 1.962.736 -R$ 529.397 -21%

5 R$ 2.492.133 R$ 915.822 R$ 157.243 R$ 1.073.065 R$ 890.641 R$ 1.963.706 -R$ 528.427 -21%

8 R$ 2.492.133 R$ 1.122.534 R$ 234.373 R$ 1.356.907 R$ 640.903 R$ 1.997.810 -R$ 494.323 -20%

10 R$ 2.492.133 R$ 1.260.343 R$ 274.747 R$ 1.535.090 R$ 510.625 R$ 2.045.715 -R$ 446.418 -18%

12 R$ 2.492.133 R$ 1.398.151 R$ 308.811 R$ 1.706.962 R$ 400.176 R$ 2.107.138 -R$ 384.995 -15%

15 R$ 2.492.133 R$ 1.604.864 R$ 348.184 R$ 1.953.048 R$ 274.393 R$ 2.227.441 -R$ 264.692 -11%

19 R$ 2.492.133 R$ 1.880.481 R$ 379.716 R$ 2.260.197 R$ 173.494 R$ 2.433.690 -R$ 58.442 -2%

22 R$ 2.492.133 R$ 2.087.193 R$ 395.238 R$ 2.482.431 R$ 123.946 R$ 2.606.377 R$ 114.245 5%

26 R$ 2.492.133 R$ 2.362.810 R$ 409.951 R$ 2.772.761 R$ 76.245 R$ 2.849.006 R$ 356.873 14%

30 R$ 2.492.133 R$ 2.638.427 R$ 418.616 R$ 3.057.043 R$ 49.049 R$ 3.106.092 R$ 613.959 25%



4.5.3 DESCRITIVO DA ANÁLISE DE RESULTADO  

Nos critérios de atendimento, parâmetro para determinar o tamanho da frota, a quantidade 

ideal de veículos a ser empregada na frota dedicada tem variação entre 8 (oito) a 15 (Quinze) 

veículos atendendo assim entre 54% a 80% da demanda em volumes sendo utilizadas em até 

68% dos dias no mês, e conforme há incremento da quantidade de veículo os custos fixos e 

variáveis da frota dedicada aumentam e os custos com veículos extras diminuem. Logo a 

partir de 19 (dezenove) veículos o custo total para manutenção deste modelo torna-se inviável 

onerando assim os custos de transportes atuais acima de 5% (Cinco por cento).  

 

5.  CONCLUSÃO  

O estudo apresenta uma viabilidade em implantar a frota dedicada substituindo a frota 

compartilhada, pois demonstra a eliminação de 2 (duas) etapas no processo reduzindo o 

tempo de entrega em 50%, passando de 48 h para 24h o ciclo do pedido e uma oportunidade 

em reduzir até 20% (vinte por cento) dos custos em frete (R$ 464 mil ano). 

O objetivo das analises foram concluídas subsidiando assim informações relevantes como 

tamanho da frota e custos operacionais em fretes para tomada de decisão dando visibilidade 

aos decisores quanto aos benefícios da implementação da frota dedicada. 

Tais resultados suportam informações que projetam a companhia para um novo patamar de 

distribuição na região metropolitana de Curitiba-PR reduzindo os prazos de entrega, pois 

implementado irá agregar velocidade na disponibilidade do produto ao representante, 

reduzindo assim o ciclo do pedido e fator que impacta diretamente no aumento da quantidade 

de pedidos no período aumentando assim a receita da companhia, assim como a redução de 

fretes. 

O estudo foi gatilho para tomada de decisão e operacionalização da frota dedicada, logo as 

negociações com fornecedores de transporte foram executadas e atualmente está em operação 

um piloto com uma estrutura para operacionalizar 8 (oito) veículos, estes foram adquiridos, as 

equipes contratadas e capacitadas o modelo operacional implantado e sua execução 

acompanhada por uma equipe dedicada neste projeto, os benefícios em nível de serviço estão 

sendo colhidos, onde 98% das entregas ocorrem em 24h e o resultado financeiro esta em 

apuração. 
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