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Resumo 
O transporte de cargas no Brasil é caracterizado pela presença de milhares de empresas, especialmente empresas 
pequenas e os autônomos em contraposição com operadores logísticos multinacionais. Este trabalho tem como 
objetivo propor um fluxo para mitigar os riscos de descontinuidade ou ruptura no fornecimento dos serviços de 
transporte de cargas. Para análise desse ambiente, sugere-se uma contextualização externa a partir da Teoria dos 
Custos de Transação, Modelos de Gestão de Riscos em Transportes e Gestão de contratos de prestação de 
serviços. O propósito é melhorar o nível de serviço prestado pelas transportadoras, e isso é possível baseado em 
uma gestão mais próxima do transportador, criando assim um ambiente de cobrança e pressão sobre os mesmos. 
As ações para esta gestão partem de idéias obtidas com um modelo de gestão de riscos, aplicando-se uma sessão 
de riscos com as principais áreas que têm contato com serviço de transportes. 
 
Abstract 
Cargo Transportation in Brazil is characterized by the presence of thousands of companies, especially small 
companies against worldwide logistics providers. This paper aims to present a proposal to mitigate the risks of 
cracking in cargo transportation services. To analyze this environment, it is suggested an external context based 
on the Transaction Costs Theory, Transportation Risk Management Models and Contracts Management. The 
purpose is to improve the level service provided by the transportation companies, and this is possible based on a 
closer management to the carrier, creating an environment of high requesting and pressure over them. The 
actions for this management model come from ideas obtained with the management risk model, applied through 
a risk session with the main areas that are in touch with transportation services. 
 
1. INTRODUÇÃO 
Em um país de dimensões continentais como o Brasil em que a matriz de transporte é, 
predominantemente, rodoviária e que os prestadores de serviços logísticos atuam em um 
ambiente de competição acirrada com múltiplos nascimentos e falências de empresas a cada 
ano, é importante que se avaliem os riscos da contratação de prestadores de serviços em um 
mercado em que coexistem empresas de origem familiar do “caminhoneiro que deu certo” e 
operadores logísticos multinacionais. 
 
Os riscos e incertezas são elementos essenciais no gerenciamento estratégico e aparecem em 
muitos estudos empíricos sobre desempenho das empresas. O gerenciamento de riscos 
compreende a identificação, análise e resposta aos riscos, devendo ser adequado à proporção, 
alinhamento, abrangência, dinamismo e capacidade de resposta de cada ambiente de negócios. 
Cada empresa terá atitudes diferentes quanto ao risco, quer seja no comportamento de aversão 
ou de busca de riscos que lhe tragam retornos positivos. Quando uma empresa coloca a 
questão do risco em seu caminho, poderá ser capaz de reconhecê-los mais facilmente e 
verificar quais recursos precisará dispender para cobrir essa exposição ao risco e se antecipar 
a ele (Hopkin, 2010). 
 
Os pressupostos teóricos para esse estudo partem da Teoria da Firma (Coase, 1937) e 
consequente evolução pela Teoria dos Custos de Transação (Williamson, 1975; 1985) que 
nasceram através do desenvolvimento de teorias econômicas dentro das empresas. A Teoria 
dos Custos de Transação concebe que cada empresa se dá por mecanismos implícitos ou 



explícitos de contratação em que cada decisão é permeada pelo consequente questionamento 
do que deve ser interiorizado e do que deve transpor as fronteiras de cada empresa. A 
transação é a unidade de análise em que são negociados os contratos e verificados os custos 
das operações via mercado, cujas dificuldades se traduzem em dois aspectos principais: 
Cálculo racional sobre todas as alternativas possíveis e ganhos (racionalidade limitada) em 
conjunto com a possibilidade dos agentes econômicos agirem por interesses próprios quando 
existem lacunas nas relações contratuais (comportamento oportunista), conforme escritos de 
Williamson (1975; 1985). 
 
A baixa profissionalização do setor de transporte rodoviário de cargas com alta concorrência 
ocorre porque muitos empresários não conhecem todos os custos inerentes à atividade de 
transporte e deixam de considerá-los quando fazem uma proposta de preços, trazendo algumas 
das dificuldades em relação à disponibilidade de transportadoras em determinadas regiões. 
Em situações em que há altas flutuações de demanda, as eventuais rupturas no abastecimento 
aos clientes, trazem o seguinte problema a ser estudado: Qual a relação entre o uso da 
concepção de Gestão de Riscos na contratação de prestadores de serviços de transporte de 
cargas e melhoria de desempenho de um embarcador de bens de consumo de grande porte? A 
resposta a esse problema traz o objetivo deste trabalho: propor um fluxo de ações e definir 
uma forma para atuação da gestão de riscos. É uma sequência de ações para um futuro 
procedimento a ser implementado na empresa. Neste sentido, alguns indicadores de nível de 
serviço, como tempo de entrega, serão avaliados. 
 
O estudo se justifica porque o problema da ruptura pela disponibilidade de fornecedores pode 
impactar nos resultados comerciais e financeiros das empresas, tal como o exemplo recente do 
da transportadora Ramos, que tinha mais de 70 filiais no Brasil e entrou em processo de 
recuperação judicial neste e ano e prejudicou clientes, conforme Takahashi (2012): 
 

 “Já tem mais de um mês que as encomendas foram despachadas de BH para lá e até 
hoje não chegaram para o cliente. Como são produtos personalizados, poderão ser 
devolvidos e eu não terei o que fazer com eles.” (Patrícia Moore, proprietária da 
Vinicci – especializada na venda de brindes e que já perdeu mais de R$ 3 mil com a 
perda de mercadorias que deveriam ter chegado a Marabá, no Pará, no fim de 
setembro); 
“Enviei a mercadoria e só soube que não havia chegado por meio do próprio cliente. 
Retiramos as mercadorias e tivemos que despachar de avião, por conta do prazo”. 
(Lúcia Cunha, proprietária da Cia. das Costas, empresa especializada na produção de 
bolsas e que teve que desembolsar cerca de R$ 200 somente para emitir nova nota 
fiscal). 

 
O presente estudo parte do pressuposto de que os principais impactos associados à ruptura da 
prestação de serviços de transportes são: aumento de custos e queda do nível de serviço em 
função da necessidade da inserção rápida de um novo fornecedor, perda de vendas em função 
do atraso nas entregas pela queda do nível de serviço. O estudo de caso no setor de bens de 
consumo não duráveis visa testar a seguinte hipótese: quanto mais pró-ativa for a gestão de 
riscos na contratação de prestadores de serviços de transporte rodoviário de cargas, maior será 
o nível de serviço entregue pela transportadora. 
 
A metodologia empregada para essa pesquisa é do tipo Estudo de Caso, importante para a 
área das Ciências Sociais em que os estudos podem ser fundamentados na relação entre a 
profundidade e tipo da experiência vivida. O Estudo de Caso é adequado quando se propõe 



questões de pesquisa do tipo “como” e “por que” e o pesquisador possui baixo controle de 
uma situação em uma fase em que as variáveis do problema ainda estão sendo definidas. A 
coleta de dados pode ser feita a partir de múltiplas fontes, todas baseadas em relatos, 
documentos ou observações, inclusive com o uso de informações de natureza quantitativa, 
conforme César, Antunes e Vidal (2010). 
 
O panorama setorial de bens de consumo, no qual transcorreu o Estudo de Caso, mostra uma 
disputa acirrada de clientes a partir da racionalização de táticas comerciais, combinação de 
atividades massificadas e personalizadas de comunicação e marketing, além da otimização de 
mix de canais de suprimentos e vendas, conforme a empresa Dom (2012), que presta 
consultoria empresarial para o setor. Em estudo empreendido pela consultoria internacional 
KPMG (2012) com 350 executivos financeiros seniores das principais empresas de varejo, 
alimentos, bebidas e bens de consumo do mundo, verificou-se que há uma grande 
preocupação em dar resultados em longo prazo a partir do crescimento sustentável de vendas 
para os novos consumidores de classe média de países como o Brasil. As principais ameaças 
identificadas para essa expansão resvalam em incertezas econômicas (44%), instabilidade 
política (27%) e crises da dívida soberana (21%). 
 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1. Teoria dos Custos de Transação e Gestão de Contratos 
Dentro das Teorias Organizacionais, a Teoria dos Custos de Transação é uma das que 
abordam o tema de Incertezas com maior propriedade dentro do contexto de contratos. 
Conforme mencionado anteriormente, como o mercado não possui um equilíbrio perfeito e as 
decisões precisam ser tomadas num contexto de racionalidade limitada e de possível 
comportamento oportunista dos agentes, cada transação deverá ser analisada sob prisma de 
seu custo. A mensuração dos custos de cada transação deve ser verificada sob 03 dimensões 
principais, conforme Williamson (1975; 1985): 
 
 Especificidade de ativos - subdividida em: Locacional (proximidade das empresas na 

Cadeia Produtiva); Ativos Físicos (investimentos em Máquinas e Equipamentos de difícil 
realocação em outra atividades); Ativos Humanos (qualificação e habilidade de 
colaboradores); Ativos Dedicados (investimentos relacionados às futuras transações com 
ganho em escala); Marca (Reputação da empresa) e Temporal (Tempo de Processamento 
da Transação); 

 Frequência: O número de transações pode reduzir o custo associado à transação pelo 
maior compromisso que existirá entre as partes; 

 Incerteza: Trata-se de um constructo multidimensional que passa pela percepção dos 
indivíduos e aspectos externos do ambiente em que a empresa está inserida. O nível da 
incerteza pode diminuir quando a empresa dispõe de um número maior de informações. A 
incerteza pode ser subdivida em dois momentos principais: ex-ante, enquanto as empresas 
estão em fase de negociação e buscam ações para inibir o comportamento oportunista, e 
ex-post, quando o contrato entra como um suporte para as empresas como tentativa de 
antever as possíveis eventualidades ao se propor uma estrutura de governança mais 
rigorosa que pode envolver custos relacionados ao monitoramento, renegociação, 
adaptação das transações. A incerteza primária trata das questões sobre as quais a empresa 
não consegue ter plena gestão, tais como os eventos naturais, mudanças regulatórias e, até 
mesmo, as mudanças tecnológicas. A incerteza secundária, caracterizada como incerteza 



em relação à concorrência, baseia-se na falta de conhecimento sobre as ações dos outros 
agentes econômicos, quer sejam esses concorrentes atuais ou potenciais. 

 
A visão de que as transações não são reguladas exclusivamente pelos sistemas de preços, mas 
também por mecanismos lastreados em contratos, amplia a ideia da existência da própria 
empresa, que passa a ser concebida como um feixe particular de contratos. Como as 
transações apresentam custos diversos, o uso do contrato pode servir para atenuá-los e resultar 
em melhora de desempenho econômico da própria empresa e do mercado, com implicações 
diretas ao desenvolvimento econômico e social. Essa aproximação entre Economia e Direito é 
positiva por trazer à tona questões relevantes que emergem na literatura econômica, pois o 
contrato é o típico mecanismo de distribuição de risco em que a eficiência é um dos principais 
objetivos a ser atingido. Em uma situação em que as partes dependem uma da outra, o 
contrato serve como um sistema maduro em que as regras, usos e costumes servem para 
manutenção das condições acordadas e garantia de que, em caso de alguma adversidade 
grave, não serão internalizadas as consequências da ruptura (Gonçalves Neto, 2008). 
 
É importante que se faça uma distinção entre risco e incerteza: a incerteza é produto de uma 
situação contingencial que pode ter um desfecho positivo, e na medida em que esta pode se 
transformar em algo mensurável e apreendida em termos quantitativos dentro de um grupo de 
possibilidades com possível desfecho negativo, passa a ser chamada de riscos (Knight, 2006). 
Dessa forma, a noção de risco embute a ideia de que sua probabilidade poderá ser avaliada de 
maneira robusta antes de sua materialização. No sentido econômico, risco pode significar a 
possibilidade de lucro ou prejuízo. No sentido jurídico, significa perda ou ganho podendo 
implicar em responsabilidade por dano causado por alguma das partes que tenha que arcar 
com ressarcimento (Gonçalves Neto, 2008). Como o risco é o aspecto que pode ser 
mensurado e, consequentemente, gerido de forma pró-ativa, o presente estudo tratará as 
incertezas que podem ser quantificadas, ou seja, os riscos. 
 
O contrato deve sempre conter salvaguardas ou garantias para que as partes se protejam de 
eventuais impactos, preferencialmente com medidas para reverter a situação da melhor forma 
possível. Em uma situação em que há investimento em um ativo específico de uma das partes, 
por exemplo, o contrato pode trazer salvaguarda que minimize o aumento de custo por conta 
de possíveis riscos de rompimento. A minimização de custos e riscos pode acontecer até 
mesmo em caso de investimentos em ativos genéricos que poderiam implicar em aumento dos 
custos de produção e, consequentemente, de comercialização. Como os custos de transação 
influenciam na elaboração de contratos, Gonçalves Neto (2008) recomenda as seguintes 
ações: 
 
a) Obter maior número de informações técnicas, preços, qualidade do produto ou serviço 

desse mercado e comportamento dos agentes econômicos envolvidos; 
b) Ativar negociações de maneira individual, preferencialmente, para aperfeiçoamento da 

cooperação e confiança mútua; 
c) Estabelecer regras de segurança contratual através de meios legais e de investimentos 

seguros, especialmente em contratos de longo prazo; 
d) Criar mecanismo que visem cobertura de eventuais perdas e pagamento de indenizações 

subsequentes; 
e) Criar critérios justos para divisão dos gastos de cooperação. 
 



2.2. Gestão de Riscos Operacionais 
O interesse no tema gestão de riscos operacionais tem crescido nas empresas em função de 
fatores como: globalização, aumento da complexidade dos produtos e serviços e de aspectos 
regulatórios, além do próprio dinamismo do mercado. Tais fatos têm impulsionado as 
empresas a serem cada vez mais enxutas e a buscarem ações para estarem cada vez menos 
suscetíveis a erros e prejuízos (Cavalcanti, 2009). O risco era tratado como um conceito 
ligado apenas às atividades da área financeira ou aquelas relacionadas ao risco ambiental, 
porém, a partir da década de 1990, o conceito de riscos corporativos passou a ser tratado de 
forma mais abrangente pelo aumento da competitividade e controle nas corporações que 
pretendiam melhorar seus processos e sua lucratividade (Baraldi, 2005). 
 
Para Cocurullo (2003), os riscos podem ser classificados como: estratégicos, que são 
associados ao modo como a empresa é gerenciada; operacionais, ligados às condições dos 
processos, controles, sistemas e informações; de conformidade, relacionados à normas e 
legislações; e financeiros que tangem à exposição financeira da empresa. De forma geral, a 
maioria dos autores irá tratar os riscos de forma bem similar à do autor citado. Tomando como 
exemplo, Cavalcanti (2009) cita os riscos como: operacionais; de crédito, muito ligados aos 
riscos financeiros e riscos de mercado, que estão associados a perdas em função de 
movimentos adversos do mercado e ligados à mudanças de valor percebido a um dado 
produto ou serviço. Outra referência à gestão de riscos é a norma ISO 31.000, datada de 2009, 
que também indica que os riscos podem afetar o desempenho econômico, reputação 
profissional, assim como aspectos ambientais e resultados sociais de uma empresa (ISO, 
2013). Na Figura 1 a seguir, verifica-se que a gestão de riscos nas empresas pode ser realizada 
a partir de cinco atividades, sendo: 
 

 
Figura 1: Processo de Gestão de Riscos sugerido pela Norma ISO 31.000 

Fonte: Cavalcanti (2009) 
 
 Comunicação e consulta: essa fase trata do relacionamento com todos agentes econômicos 

envolvidos. Aqui o contexto deve ser definido de forma clara, garantir que os interesses 
dos envolvidos são conhecidos, reunir diferentes áreas para analisar os riscos e gestão da 
mudança durante o processo de gerenciamento de riscos; 

 Estabelecimento do contexto: considerar parâmetros internos e externos, escopo e critério 
para a gestão do risco. Nesta etapa é avaliado o ambiente no qual o risco será avaliado; 

 Processo de avaliação de risco (identificação, análise e avaliação do risco): identificação 
dos riscos refere-se à fontes, áreas de impacto, causas e consequências do risco. A análise 



é o que se compreende pelo risco, o que pode impactar e quais os possíveis tratamentos 
para o risco, e a avaliação visa priorizar e tratar de fato o risco; 

 Tratamento do risco: refere-se à seleção de opções de modificação do risco e 
implementação dessas opções. É um processo contínuo de avaliação do tratamento do 
risco, no qual se decide se o risco residual está de acordo com o critério da organização; 

 Monitoramento e revisão: faz parte do processo de gestão do risco e consiste em analisar o 
que se aprendeu a partir dos eventos, mudanças e tendências; garantir que as medidas de 
controle são efetivas; detectar mudanças nos ambientes interno e externo que possam 
trazer novos riscos para a organização. 

 
Todos os agentes envolvidos nas atividades empresariais precisarão estar atentos aos riscos e 
gerenciarem suas próprias responsabilidades, assim como de outros envolvidos, tais como 
fornecedores. Embora o conceito de risco já esteja amplamente difundido, a dificuldade de 
gerenciamento normalmente se dá pela visão não compartilhada entre todos os agentes 
econômicos, fato que pode ser minimizado internamente se houver uma governança 
corporativa nesse sentido e uma política de gerenciamento de riscos difundida desde códigos 
de ética internos até políticas e procedimentos, conforme Hopkin (2010). 
 
Dentro de uma Cadeia de Suprimentos, a decisão de um agente em cada ponto de 
relacionamento pode afetar todas as empresas participantes dessa rede. O diagrama de cinco 
componentes elaborado por Ritchie e Brindley (2007) não tem a função de fazer uma análise 
exaustiva ou estática do tema, mas pode servir como apoio aos gestores para análise das 
implicações em desempenho, especialmente porque os autores fazem uma abordagem a partir 
da percepção do risco, conforme é mostrado na Figura 2: 
 

 
Figura 2: Gerenciamento de Riscos na Cadeia de Suprimentos 

Fonte: Ritchie e Brindley (2007) 
 
Os riscos operacionais são evidenciados no presente trabalho por representarem o escopo de 
atuação que está mais relacionado à empresa foco dentro de uma Cadeia de Suprimentos, 
conforme evidenciado na Figura 3 em que os autores Manuj e Mentzer (2008) abordam o 
tema até mesmo dentro de uma Cadeia de Suprimentos Global quando indicam que estes se 



relacionam às possíveis interrupções no fornecimento, problemas com estoque, agendamentos 
e acesso à tecnologia, aumento de preços, questões de qualidade, incertezas tecnológicas e 
complexidade do mercado de atuação das empresas. 
 
Os riscos operacionais relacionam-se com as perdas resultantes e reação em cadeia de eventos 
internos e externos tratando as situações de incertezas e fontes geradoras de problemas dentro 
do processo a partir das pessoas que interagem com esses riscos assim como os sistemas que 
os suportam. 
 

 
Figura 3: Gerenciamento de Riscos em uma Cadeia de Suprimentos Global 

Fonte: Manuj e Mentzer (2008) 
 
2.3. Terceirização 
Quando uma empresa decide comprar produtos ou serviços ao invés de fazê-los, está 
decidindo por terceirizar. Geralmente, as empresas decidem por terceirizar a produção de 
alguns produtos ou serviços buscando algum resultado financeiro. Pode ser simplesmente pela 
redução de custos, ou buscando a liberação de capital para investimento em outros bens 
voltados ao negócio da empresa, ao invés da realização de investimentos em produzir serviços 
que não estão ligados à atividade fim da empresa (Slack, 2008). 
 
Para Ballou (2006) a terceirização logística pode gerar os seguintes benefícios: 
 

 custos reduzidos e menores investimentos de capital; 
 acesso a tecnologias novas e a habilidades gerenciais; 
 vantagens competitivas como a crescente penetração no mercado; 
 acesso incrementado à informação útil para o planejamento e; 
 redução de riscos e incertezas. 

 
As terceirizações logísticas podem ir desde transferir a responsabilidade a um parceiro por 
uma simples transação logística, passando por grandes contratos de serviços e chegando ao 
nível de estabelecimento de alianças estratégicas, na qual as empresas compartilham metas e 
estratégias buscando benefícios mútuos (Ballou, 2006). 
 
Embora a terceirização de serviços seja uma prática antiga, a forma que esta se apresenta hoje 
na logística, constitui-se numa nova e importante tendência da prática empresarial moderna e 
que afeta o uso de transportes, pois as empresas produtoras delegam essa função, fortalecendo 
o setor de operadores de transportes. O Operador Logístico é “um fornecedor de serviços 
integrados, capaz de atender a todas ou quase todas as necessidades logísticas de seus clientes 
de forma integrada.” (Fleury et al, 2000). Com relação ao tipo de serviço oferecido, é possível 
classificar os operadores logísticos em três grupos, conforme Novaes (2001): 
 



a) Operadores baseados em ativos: caracterizam-se por deter investimentos próprios, como 
transporte, armazenagem e alugar estes recursos a terceiros; 
b) Operadores baseados em administração e tratamento de informação: não possuem ativos 
operacionais próprios, mas fornecem recursos humanos e sistemas para administrar toda ou 
parte das funções logísticas; 
c) operador híbrido ou integrado, que conjuga as características dos dois primeiros em relação 
aos ativos e administração da atividade. 
 
2.4. Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil 
2.4.1. O uso do modal rodoviário e a consolidação de cargas 
Empresas de manufatura precisam, de alguma forma, fazer com que seus produtos cheguem 
até o cliente. Para isto, utilizam-se do processo de distribuição física, no qual a principal 
atividade a ser executada é a atividade de transporte. Em empresas de serviços, onde há alto 
contato com o cliente, muitas vezes o serviço prestado é executado na presença de quem o 
está adquirindo (Slack et al, 2009). O desejo dos profissionais de logística é examinar as 
características das opções de transporte que proporcionam um desempenho ótimo. Para 
Ballou (2006), o transporte geralmente é o elemento mais importante em termos de custos 
logísticos, chegando a representar, em alguns casos, dois terços dos custos logísticos totais. 
Um sistema de transportes eficiente e barato contribui para intensificar a competitividade no 
mercado, aumentar as economias de escala na produção e reduzir os preços dos produtos em 
geral. 
 
O usuário de transporte tem vários tipos de serviços prestados, baseados em cinco modais 
diferentes: ferroviário, hidroviário, aeroviário, rodoviário e dutoviário. As variedades de 
serviços dentre estes modais é quase infinita, e os mesmos podem ser utilizados de forma 
combinada, gerando o chamado transporte multimodal. Segundo Ballou (2006) são três 
características básicas que devem ser avaliadas na escolha por um tipo de serviço de 
transporte: preço, tempo médio de viagem e variabilidade do tempo de trânsito, e perdas e 
danos. Presume-se que o serviço esteja disponível e possa ser fornecido com uma frequência 
capaz de torná-lo atraente como uma opção de transporte. Por exemplo, é inviável que a 
empresa queira utilizar somente o transporte ferroviário, se a mesma não conta com um ramal 
da linha ferroviária em seu armazém ou unidade industrial. A mesma precisará transportar a 
carga via modal rodoviário até um ponto no qual haja o transbordo da carga para a ferrovia. 
 
Segundo Keedi (2001) o modal rodoviário é realizado em estradas de rodagem, podendo ser 
nacional ou internacional. Os veículos utilizados são os caminhões e carretas. Este modal é o 
mais limitado em relação ao espaço de carga individual, porém, é o único modal capaz de 
realizar um transporte porta a porta podendo operar sozinho, sem a necessidade de outros 
modais. É também um modal indispensável à intermodalidade e multimodalidade, pois as 
operações dos modais hidroviário, aéreo e ferroviário não existiriam sem a realização das 
pontas (transporte rodoviário do embarcador até o ponto de transbordo como porto, aeroporto 
ou terminal ferroviário, e destes pontos até o destinatário) rodoviárias. 
 
O transporte de cargas fracionadas depende de atividades de consolidação, pois cargas 
pequenas podem ser agrupadas e reduzir os custos totais do transporte. Para que isto ocorra, 
há a necessidade da existência de armazéns de trânsito (ou cross dockings) Nestes armazéns 
de trânsito são eliminadas as atividades básicas como estocagem e a atividade de picking que 
se refere à separação de pedidos. Nestes armazéns geralmente as mercadorias não 



permanecem mais do que 24 horas. As mercadorias que são recebidas nestes armazéns vão 
diretamente para as docas de embarque, após sofrerem um sorteamento ou serem rearranjadas 
para embarque ao destino, que pode inclusive ser outro armazém de trânsito na ponta (Ballou, 
2006). 
 
A atividade de transportes e seu modelo para operações de carga fracionada não existiria sem 
os armazéns de trânsito ou cross dockings, no qual a principal função destes será consolidar 
cargas para destinos de média ou longa distância em carretas e na ponta, desconsolidar para a 
realização da entrega final (Ballou, 2006). 
 
2.4.2 – Medidas de Desempenho de serviços de transporte rodoviário 
Keebler et al (1999) fizeram um levantamento dos padrões de Desempenho Logístico ao 
longo das últimas décadas, conforme é mostrado na Figura 5, onde constatam uma linha de 
evolução contínua em que a mensuração de desempenho vai deixando de ser realizada apenas 
pelas áreas funcionais da empresa e incorporando aspectos de Tecnologia e Sistemas de 
Informação tendo o Cliente como foco principal já a partir de meados da década de 1990. 

 
Figura 4: Evolução de Padrões de Desempenho Logístico 

Fonte: KEEBLER, 1999 
 
Não há consenso sobre definição de desempenho e, quando se fala em indicadores para medir 
um negócio ou processo específico como logística, estes precisam ser apropriados (Stank, 
Crum e Arango, 1999). Kaplan afirma que sem medições não é possível realizar melhorias 
(1990). O processo de medição de desempenho pode ser definido como aquele que quantifica 
a eficiência e efetividade de uma ação num processo em que deve estar claro como serão 
esses cálculos, onde serão feitas essas medições e quem serão os responsáveis pela coleta e 



apuração dos resultados. O maior desafio desse processo é identificar quais são as métricas-
chave que trarão valor agregado para a empresa e para seus clientes (Neely et al, 2000). 
 
A metodologia SCOR (Supply Chain Operations Reference), que significa Referência das 
Operações na Cadeia de Suprimentos, foi criada pelo SCC (Supply Chain Council), Conselho 
da Cadeia de Suprimentos, organismo internacional de pesquisa sem fins lucrativos que trata a 
questão de desempenho de modo relevante e apresentou tal metodologia em novembro de 
1996. Seus fundadores Pittiglio Rabin Tood & McGrat trouxeram as bases de suas idéias pelo 
programa que ficou conhecido pelas iniciais de seus nomes (PRTM) entre os anos de 1992 e 
1994 quando estudaram formas de integração de empresas multinacionais em suas respectivas 
Cadeias de Suprimentos. Os estudos do PRTM permitiram a identificação de quatro aspectos-
chave para a excelência da Cadeia de Suprimentos: Desempenho de Tempo de Entrega; 
Flexibilidade de produção e Replanejamento de aquisição e fabricação; Custo Logístico Total; 
Gerenciamento de Ativos com a gestão do nível mínimo de estoque. Uma vez que o foco da 
gestão passa a ser nos processos, as métricas passam a ser relacionadas a cada uma dessas 
etapas (Stewart, 1995). 
 
2.4.3. O mercado de transporte rodoviário de cargas no Brasil 
Existem graves distorções e problemas que atingem os transportes de mercadorias no Brasil, 
sendo esse cenário fruto de uma história composta de improbidades administrativas de 
governos anteriores, desígnios equivocados e falta de planejamento estratégico. A falta de 
visão em longo prazo tem feito com que o país acumule gargalos ao longo de sua história. 
Desde as décadas de 1960 e 1970, quando a matriz rodoviária se reforçou pela construção de 
rodovias e estabelecimento de multinacionais da indústria automobilística no país, a 
infraestrutura nacional não acompanhou as necessidades de redução de custo fazendo do 
modal algo dispendioso e conhecido como “Custo Brasil”. 
 
As dificuldades de contratação de prestadores de serviços começam pela pouca 
profissionalização do setor. Na Figura 5, é possível verificar o grande número de prestadores 
de serviço, especialmente representados pelos profissionais autônomos. A empresa de 
transporte rodoviário de cargas não necessariamente é detentora dos ativos. A mesma pode 
trabalhar com prédios alugados, ter seus veículos arrendados, locados ou ainda trabalhar 
somente com autônomos. 
 
O transportador autônomo é dono de um ou mais caminhões, podendo ser, na grande maioria 
dos casos, além de dono do caminhão, o próprio motorista deste (Lima, 2001). Tornar-se 
prestador de serviços no transporte rodoviário de mercadorias é mais fácil do que em outros 
modais, pois os custos de aquisição de capital fixo são baixos, bem como sua manutenção em 
comparação com outros modais como o ferroviário e hidroviário (Silva Júnior, 2004). 
 
Segundo Lima (2001) estes motoristas trabalham buscando somente a remuneração dos custos 
variáveis mais latentes, sem considerar que o equipamento está sendo depreciado, e 
brevemente (em torno de 10 anos) precisará ser reposto. O resultado disto é uma frota 
nacional com idade média em torno de 15 anos, e muitas vezes trafegando sem as mínimas 
condições necessárias. 
 



 
Figura 5: Transportadores Rodoviários de Cargas no Brasil (ANTT, 2010) 

 
A desigualdade de receitas ao longo do território brasileiro faz com que o estado de São Paulo 
lidere a matriz de origem/destino das mercadorias. Esses desequilíbrios regionais geram 
retornos de veículos vazios acumulando prejuízos pela dificuldade de diluição de custos fixos, 
especialmente pelos tempos longos de carga e descarga. Vianna (2002) apud Silva Junior 
(2004) indica que as transportadoras acabam subsidiando seus clientes por não conseguirem 
enxergar alternativas em situações em que ficam reféns de sua empresa pelos custos para 
declararem autofalência e esperança do típico empreendedor que espera que o futuro pode ser 
melhor. 
 
2.5. Biddings 
 
Bidding é um termo em inglês que em português pode ser entendido como Licitação. É um 
processo estruturado para seleção de fornecedores com o qual as empresas conseguem dar 
transparência em suas atividades de compras. Este termo vem sendo bastante utilizado nas 
empresas, em função do termo Licitação estar mais ligado à processos de compras do poder 
público. Um processo de bidding é dividido nas seguintes etapas: 
 

 Seleção dos possíveis participantes: atividade conduzida pela área de Compras, que 
deverá identificar possíveis empresas que possam fornecer o produto ou serviço em 
questão; 

 Envio da RFI: a sigla RFI significa Request For Information e é um documento no 
qual o fornecedor deve preencher suas capacidades técnicas e financeiras para fornecer 
o produto ou serviço que a contratante deseja adquirir; 

 Análise da RFI: a contratante irá analisar a RFI e verificar quais são os fornecedores 
aptos a serem escolhidos para contratação. Nesta fase ainda não há qualquer proposta 
comercial ou condições de preço a serem apresentadas; 

 Lançamento da RFP ou RFQ: após a seleção dos fornecedores aptos, a empresa pode 
lançar uma RFQ (Request For Quotation) ou uma RFP (Request For Proposal). A 
principal diferença entre elas é que a RFQ irá servir para realizar uma tomada de 
preços de referência e não há qualquer compromisso com a contratação. Já a RFP é 
algo mais formal, e significa que o processo de bidding será conduzido até o final; 

 Análise das propostas e seleção do fornecedor: após o recebimento de todas as 
propostas, os preços são avaliados e fornecedor com as melhores condições é 
escolhido (não necessariamente o melhor preço, mas o que apresenta o melhor serviço 
ou produto com o melhor preço). 

 
A atividade de bidding está atrelada ao processo de terceirização, especialmente quando se 
fala em atividades logísticas (Iañez e Cunha, 2006). 



3. MÉTODO 
Para dar embasamento ao estudo, serão utilizados dados extraídos do sistema ERP (Enterprise 
Resources Planning) da empresa, que realiza e controla a emissão das notas fiscais de saída 
(faturamento das vendas). É com base nestes dados que o time de operações controla os KPIs 
(Key Performance Indicators) e é com essas informações que é realizado o follow up das 
informações de ocorrências de trânsito nas transportadoras. Este é um item dos quais o 
Embarcador realiza a gestão sobre a prestação de serviço do transportador. 
 
Os KPIs ou Indicadores de Desempenho Chave, são medidas importantes de desempenho 
através das quais as empresas controlam o andamento da prestação de serviços de um 
fornecedor, neste caso os transportadores. Com base nestes, o Embarcador controla e exige do 
transportador ajustes operacionais e maiores investimentos para garantir a qualidade do 
serviço prestado. Os KPIs controlados pelo Embarcador são os seguintes: 
 
 OTD – On Time Delivery: Este KPI controla a realização das entregas no prazo 

acordado, também chamado de Lead Time (Prazo de Entrega). A empresa controla 
seus prazos de entrega em dias corridos, desconsiderando a data da coleta. Quando a 
contagem do prazo de entrega findar no final de semana (sábado ou domingo) ou em 
um feriado nacional, a data de entrega será considerada no próximo dia útil seguinte. 
Este KPI é calculado dividindo a quantidade de notas fiscais entregues no prazo pela 
quantidade de notas fiscais transportadas. A eficiência exigida do transportador neste 
KPI é de 95%; 

 EDI – Electronic Data Interchange: Para a empresa este KPI mede quantas notas 
fiscais foram carregadas pela transportadora e quantas já tem informação de 
finalização (entrega realizada ou ocorrência de entrega). O mínimo exigido pelo 
embarcador de eficiência neste KPI é de 98% em até 72 horas após a ocorrência. 
Conceitualmente, o EDI é uma ferramenta que permite a troca eletrônica de 
informações entre as empresas (com as transportadoras geralmente se envia dados de 
notas fiscais de carregamento e se recebe dados de ocorrências de entrega ou ainda 
confirmação da realização das entregas) e foi, neste caso, erroneamente nomeado 
como um KPI; 

 Ocorrências de entrega: Neste item é medido se o transportador insere as informações 
de ocorrências de não entrega (todas as situações que impedem a realização da 
entrega) no sistema do Embarcador, via internet, EDI ou por telefone, em contato com 
a Central de Atendimento. 98% das ocorrências devem ser registradas no sistema do 
Embarcador no dia da ocorrência; 

 Acuracidade de informações: Se refere a fidelidade das informações apresentadas pelo 
transportador através do sistema do Embarcador quando comparadas com as 
informações registradas nos canhotos de entrega ou ainda no verso das notas fiscais 
(em caso de devolução total da mercadoria). O Embarcador exige 98% de eficiência 
nesta métrica. 

 
Os KPIs estão presentes em contrato e o Embarcador os acompanha periodicamente. 
Contratualmente, se o transportador não atingir o mínimo em algum destes KPIs durante 3 
meses seguidos o Embarcador pode rescindir o contrato. Mesmo assim, a empresa já pode 
avaliar que a efetividade destas exigências sobre o transportador não gera bons resultados. A 
empresa ainda não possui implantada uma política de bonus e penalidades, como alguns 
concorrentes no mercado já empregam. Estas políticas aplicam bonus ou penalidades sobre o 



frete a ser pago ao transportador conforme o atendimento aos KPIs acordados. Quando o 
transportador supera os KPIs acordados, é adicionado uma porcentagem sobre o frete a ser 
pago, quando o mesmo não atinge, é descontada uma porcentagem sobre o mesmo frete. 
 
Para aplicação da avaliação de riscos, será realizada uma reunião multifuncional com as 
principais áreas que têm envolvimento com a prestação de serviços das transportadoras. Nesta 
sessão de riscos, serão avaliados os principais riscos e impactos associados ao tema de estudo 
deste trabalho. O modelo que será aplicado será o apresentado na figura 6. 
 

 
Figura 6: modelo de avaliação de riscos em Transportes 

 
Com base neste modelo, a idéia é obter ações que possam ser implementadas rapidamente, 
para atingir a melhoria no nível de serviço oferecido pelas transportadoras que prestam 
serviço para a empresa. 
 

 
Figura 7: modelo de avaliação de riscos em Transportes 

 
A figura 7 mostra os pontos que são atribuídos a cada uma das análises realizadas sobre o 
Risco, sobre o Impacto e sobre a implantação da ação. A probabilidade do risco ocorrer 
recebe de 1 a 5 pontos, dependendo do quão intensa é a possibilidade de sua efetivação. 
 
A severidade do impacto determina quantos pontos o impacto receberá de acordo com a sua 
interferência para o negócio da empresa. A dificuldade para implantação da ação, recebe mais 
pontos se for mais simples de ser implantada, provocando assim um resultado maior para 
ações de implantação menos complexas. 
 
Os pontos são multiplicados entre as ações serão priorizadas de acordo com a sua pontuação. 
Caso alguma ação sirva para mais de um impacto, os pontos serão somados. 
 
Foi decidido utilizar um modelo de gestão de riscos em função da empresa entender que o 
transporte de suas cargas até seus clientes é atividade chave para garantir a continuidade do 
negócio, que é a venda de produtos. Entendendo que a ruptura no serviço de transporte pode 
gerar queda nas vendas, a empresa escolheu aplicar um modelo simplificado para extrair 
ações que podem evitar quebra ou interrupção da prestação do serviço de transporte. 
 
 



4. APLICAÇÃO PRÁTICA 
4.1. Perfil da Empresa 
A empresa que será tratada neste trabalho é uma empresa norte americana de bens de 
consumo, mais especificamente atuante nos setores de Higiene Bucal, Higiene Pessoal, 
Cuidados do Lar e Nutrição Animal. Neste trabalho essa empresa será chamada de 
Embarcador. 
 
Fundada no início do século XIX, o Embarcador atua hoje em mais de 200 países pelo mundo 
e possui produtos em 4 tipos diferentes de negócios, conforme citado anteriormente. A 
empresa faturou mais de USD 16 bilhões em 2011 e conta atualmente com 39.000 
funcionários no mundo. Sua subsidiária no Brasil foi fundada na década de 1920 e é líder no 
mercado de Higiene Bucal. 
 
4.2. Perfil dos produtos comercializados pela Empresa 
Os produtos comercializados por este Embarcador no Brasil são produtos ligados a Higiene 
Bucal, Higiene Pessoal, Cuidados do Lar e Nutrição Animal. Os principais produtos de cada 
setor são os seguintes: 
 
 Higiene Bucal: 

 Creme Dental; 
 Enxaguante Bucal; 
 Fio e Fita Dental; 
 Escova Dental; 

 
 Higiene Pessoal: 

 Sabonetes em barra ou líquidos; 
 Shampoos e Condicionadores; 

 
 Cuidados do Lar: 

 Desinfetantes e Limpadores para o lar; 
 Limpadores para roupas; 

 
 Nutrição Animal: 

 Alimentos para cães e gatos. 
 
4.3. Situação atual 
No modelo atual, a empresa contrata transportadoras baseado em duas situações diferentes. A 
primeira é advinda da necessidade de adição de um novo transportador ao grupo de parceiros 
ou da substituição de algum transportador atual e a segunda dá-se através de processo de 
bidding ou licitação. Para clarificar, é possível ver a seguir a exemplificação dos dois 
modelos: 
 
 Adição ou substituição do parceiro atual: quando há aumento do volume de carga 

transportado pela empresa, e o parceiro atual daquela rota ou região não consegue atender 
àquele volume, a empresa parte em busca de um novo parceiro para complementar o 
atendimento ao fluxo de carga. Essa inserção do novo parceiro também pode ocorrer 
quando o transportador atual não atende as expectativas do Embarcador com relação à 



qualidade do serviço. A empresa pode ir ao mercado em busca de um novo transportador 
que atenda a mesma região ou rota, para substituir o parceiro atual; 

 Realização de biddings ou licitações: neste caso, a empresa convida transportadores 
interessados em transportar as mercadorias dela, e divulga informações sobre sua carga à 
estes transportadores interessados, e os mesmos submetem então propostas para 
transportar tal volume. Após este processo, é escolhido o transportador que melhor atende 
tecnicamente ao escopo operacional da empresa, com as tarifas mais baratas, 
comparativamente. 

 
Em ambos os casos, o novo transportador deverá assinar um contrato com a empresa, e será 
homologado com base em regras do negócio. Deverá submeter alguns documentos e 
informações comprobatórias que atestem sua idoneidade e capacidade técnico-operacional, 
para então poder começar a transportar os produtos da empresa. 
 
Na primeira situação, o processo de negociação é conduzido diretamente com o transportador, 
sendo que na maioria dos casos a empresa não consegue atingir a melhor proposta, em função 
da necessidade e do pouco tempo que tem para negociar. Na segunda, provavelmente 
conseguirá tarifas mais competitivas, devido ao modelo de negociação. 
 
Na maioria dos casos a empresa opera somente com um transportador para uma região ou 
rota, fator este que dificulta o processo de negociação e inclusive não fornece a empresa 
parâmetros para comparar a qualidade dos serviços prestados entre as empresas. Aindas sim, 
com intuito de controlar os serviços prestados pelos seus transportadores, o Embarcador 
possui uma política de controle de indicadores de nível de serviço. 
 
Os dados utilizados nas análises deste trabalho compreendem a base de dados do mês de 
novembro de 2012, que pode ser vista a seguir: 
 

 
Figura 8: Dados brutos utilizados para análise 

 
O Embarcador possui 42 transportadoras que realizam a distribuição de seus produtos, porém 
deste universo serão serão efetuadas as seguintes exclusões: 
 
 Operação de Backhaul: este tipo de operação consiste em utilizar uma transportadora 

selecionada pelo destinatário (cliente do Embarcador) para realizar a entrega dos 
produtos. Estes dados serão excluídos pela razão de o Embarcador não controlar o 
trânsito destas mercadorias. Por uma condição contratual, quando a transportadora do 
cliente retira a mercadoria no centro de ditribuição do Embarcador, esta é dada como 
entregue e não há controle de KPIs para estas transportadoras. Ainda sim é importante 
mencionar que a condição do frete é “frete pago” e não “frete à pagar”, ou seja, o valor 
da prestação de serviço é custeado pelo Embarcador e não pelo destinatário; 



 Operação de Transferência entre CDs: o Embarcador possui alguns CDs espalhados 
pelo território nacional e algumas transportadoras realizam o abastecimento destes 
armazéns. Como esta operação não consiste em entregas em clientes, estes dados 
também serão expurgados da base, pela baixíssima complexidade de controle; 

 Operação de distribuição com cargas lotação: estes dados também serão excluídos 
da base em função da baixa complexidade. Estas cargas são controladas pela empresa 
de rastreamento controlada pelo Embarcador, e comparativamente com as cargas 
fracionadas em quantidade de entregas, sua representatividade é baixa (cerca de 22% 
do total). 

 
Resta então a seguinte base de dados para análise: 
 

 
Figura 9: Dados utilizados para análise, após exclusão 

 

 
Figura 10: OTD atual dos prestadores de serviço do Embarcador e participação no volume de entregas 

 
O nível de serviço médio atual do Embarcador está em 94%. 
 
Na figura 10 é possível notar em que condição está o nível de serviço destes transportadores 
(que operam com carga fracionada na distribuição dos produtos do Embarcador) em 3 
importantes meses do ano, no que tange ao volume de carga (setembro, outubro e novembro 
de 2012). O KPI que será avaliado é o OTD (On Time Delivery) que mede a eficácia de 



entrega do transportador, em relação aos prazos de entrega acordados entre o transportador e o 
Embarcador. Para dar orientação com relação ao volume, foi colocado na última coluna a 
representatividade do transportador na quantidade de entregas realizadas. Por uma questão de 
confidencialidade, os nomes dos transportadores também serão alterados. 
 
Com uma breve análise no quadro apresentado anteriormente, é possível notar que se a 
cláusula contratual que menciona a ruptura em função do baixo nível de serviço fosse 
aplicada, várias transportadoras teriam sido eliminadas do grupo de fornecedores do 
Embarcador. Considerando o OTD médio do ano de 2012, que seria basicamente a média dos 
resultados dessa métrica obtidos a cada mês de medição, seriam 14 do grupo de 20 
fornecedores que deveriam ser cortados. Considerando porém a análise dos últimos 3 meses, 
seriam 8 as transportadoras eliminadas. Também é possível notar que, para algumas regiões 
há a existência de apenas um transportador, o que se caracteriza por um risco de ruptura para 
o negócio e pode representar de certa forma, algum tipo de dependência do Embarcador com 
este transportador. 
 
4.4 Soluções propostas 
Atualmente, não há modelo de gestão de riscos implantado na empresa. Em função disso, foi 
aplicado um modelo simplificado de gestão de riscos com perguntas chave, porém sem os 
complementos de medição do tamanho dos riscos ou seu possível impacto. Decidiu-se ficar 
com o resultado da percepção dos participantes da sessão de riscos, podendo futuramente, ser 
o modelo expandido para algo mais sofisticado. À esta percepção é atribuída uma nota, que 
posteriormente é multiplicada resultando na priorização das ações. 
 
Os participantes são uma equipe multifuncional (áreas de Logística, Finanças, Compras, 
Atendimento ao Cliente e Comercial – Vendas) sendo o modelo aplicado apenas sobre o risco 
de não atendimento ao nível de serviço ou não atendimento ao prazo de entrega combinado. 
 
A intenção da aplicação deste modelo é extrair das áreas suas principais idéias com relação à 
riscos inerentes a atividade de transportes desempenhada pela empresa. Como não há nenhum 
modelo implantado atualmente, é possível que sejam verificadas ações simples, que já 
estavam presentes na idéia dos responsáveis ou funcionários de cada área, porém que nunca 
foram estruturadas com um modelo. É possível ver na figura 11 o resultado desta avaliação de 
riscos. 
 
As ações escolhidas para implantação serão as seguintes: 
 
 Realizar reuniões periódicas com o transportador para acompanhamento do nível de 

serviço: a idéia com esta mudança no processo é instaurar reuniões periódicas com as 
transportadoras no início do mês, para justificar os atrasos e erros ocorridos no mês 
anterior e avaliar planos de melhoria para os próximos meses; 

 Análise e ajuste dos prazos de entrega, quando não for possível atendê-lo: realizar 
uma análise nos prazos de entrega atuais com o tempo no qual a transportadora está 
atendendo atualmente a região ou destinatário em questão. Após isso, realizar uma 
avaliação de mercado para entender se o ajuste que se deseja realizar no prazo condiz com 
a condição atual do mercado (em função de alguma mudança de roteiro ou qualquer outra 
restrição que possa alterar o tempo de trânsito); 



 Operar com transportador principal e back-up em todas as rotas, para manter 
parâmetros de comparação: ter mais de um transportador operando para cada rota ou 
região. Mesmo que os mesmos transportadores sejam principais em um rota e back-up em 
outras. Isso servirá em especial para poder comparar o nível de serviço entre ambos e 
comparar informações do mercado de transportes fornecidas através de cada um deles, 
além de criar capacidade de atendimento aos picos de volume, aumentando a capacidade 
instalada (os picos poderão ser divididos entre 2 ou mais transportadores); 

 

 
Figura 11: Resultado da avaliação dos riscos da operação de Transportes do Embarcador 

 

 
Figura 12: Priorização das ações com a somatória de pontos 

 
 Aplicar política de bônus e penalidades: quando o transportador superar o nível de 

serviço acordado o mesmo é bonificado, quando não, é penalizado: para aplicação desta 



política é necessária a apuração periódica do nível de serviço prestado pelo transportador. 
Além disso, é necessário que esta política seja acordada entre as partes antes de sua 
aplicação, e o mesmo deve ser incluído no contrato de prestação de serviço assinado pelas 
partes. É possível ver na figura 13 um modelo proposto para esta política; 

 Divisão da função de negociação de preços da gestão operacional: evita que o 
transportador misture os assuntos quando da cobrança de nível de serviço. Para 
desenvolvimento desta ação, é necessário estruturar uma área específica para a realização 
deste trabalho, definindo sob a gestão de qual área estes recursos deverão estar alocados, 
para garantir a confiabilidade do processo de contratação das transportadoras. 

 

 
Figura 13: Modelo de bonus e penalidades em implantação 

 

 
Figura 14: Nível de serviço esperado com a implantação dos ajustes propostos 

 

STD

ITEM KPI PESO superior good fair unacceptable

1 OTD - On Time Delivey 40% >=99.0% >=96.5% 95% >90% e <=94.9% <=90%

2 POD - EDI (72 hrs) 20% 100% 99 98% 96% 94%

3 OCC - Ocorrências (0800 - Site) 15% 100% 99 98% 96% 94%

5 ACC - Acuracidade (FISICO VS EDI) 10% 100% 99% 98% 96% 94%

6 DAM - AVARIAS 10% 0,04% 0,06% 0,07% 0,08% 0,11%

7 SIN - NÍVEL DE SINISTROS 5% 0,00% 0,01% 0,02% 
vs total embarques

0,03% 0,04%

BONUS / PENALTY (%) 100% +0,75% +0,25% 0 -0,25% -0,75%

BONUS AREA PENALTY AREA



Com a implantação destas ações, a expectativa é que todas as transportadoras atendam ao 
nível de serviço solicitado. Com isso, a expectativa é a redução do nível de reclamações dos 
clientes, melhoria da percepção dos clientes com relação ao serviço de entregas e consequente 
melhoria da imagem da empresa para os clientes, melhoria do relacionamento do cliente com 
o Embarcador, redução das perdas financeiras com multas e prorrogações em função dos 
atrasos nas entregas, redução das devoluções e reentregas com redução de custos para servir 
os clientes, evitar perdas de venda em função dos atrasos, evitar perda de clientes, evitar perda 
de market share ou perda de espaço na gôndola do cliente. 
 
Com os ajustes propostos, a expectativa é que o OTD fique conforme apresentado na Figura 
14. Com este resultado, o OTD médio de toda a operação de transportes ficará em 96%, ou 
seja, 1 ponto percentual acima do nível de serviço requerido pela empresa. 
 
4.5. Análise dos resultados 
Com base nos ajustes propostos anteriormente, a expectativa é que a operação de transportes 
fique em um patamar acima do atual, com controles e exigências mais efetivas sobre os 
transportadores. Com o acompanhamento mais próximo do transportador a melhoria no nível 
de serviço será perceptível e também é importante mencionar que a maioria das ações 
propostas não dependem de muito investimento por parte do Embarcador, fato este que 
facilita a implantação das mesmas. 
 
 Realização de reuniões periódicas com os transportadores: com 320 e pontos, será a 

primeira ação a ser implementada. Pode haver a necessidade de contratação de mais um 
recurso (um Analista) para o time de operações, além da preparação para reuniões (como 
café da manhã ou da tarde para as reuniões, dependendo do horário marcado), porém os 
resultados valerão os custos empregados. Além disso, é importante lembrar que caso o 
transportador não apresente melhoria dentro do período de acompanhamento mais efetivo, 
a necessidade de sua substituição ficará evidente; 

 Análise e ajuste dos prazos de entrega: ação seguinte para implantação, somando 75 
pontos. Para implantação, será necessário dispôr de um Analista por um período curto de 
tempo para realização da análise e empenho do Gerente de Logística para negociar o 
ajuste dos prazos de entrega com a área comercial. Também haverá necessidade de 
discussão com os clientes, em alguns casos. Com base nos dados que serão apresentados, 
as justificativas ficarão plausíveis; 

 Operar com transportador principal e back-up por rota ou região: esta ação recebeu 
60 pontos, e demandará de um pouco de esforço de desenvolvimento de novos parceiros 
(quando necessário) e negociação para inseri-los no grupo de transportadores, o que pode 
utilizar esforço e tempo dos recursos que gerem a operação. Além disso, como o 
transportador que atualmente opera sozinho na rota perderá escala (devido à divisão do 
volume) o mesmo pode vir solicitar aumento de preços. Esta situação não é de ocorrência 
certa, mas é um risco; 

 Aplicação da política de bônus e penalties: ação com 50 pontos, será a penúltima a ser 
implementada. Pode acarretar em pagamentos de bônus, o que será revertido em bons 
resultados operacionais e redução dos níveis de reclamação. Esta ação tem praticamente 
custo zero para implantação, só demandará de esforço de negociação do time de operações 
com os transportadores; 

 Divisão da função de negociação com a gestão da operação: foi a ação que recebeu 
menos pontos, pela extrema dificuldade de implementação. Este tende a ser o item de 



maior custo de implantação, pois dependerá da contratação de um Gerente para cuidar da 
atividade e possivelmente de equipe para realizar esta gestão. Além disso, os mesmos 
precisarão ficar alocados fisicamente em algum lugar na empresa (escritório) e isso irá 
gerar custos. Em contrapartida, com a redução da demanda para o time de operações, há a 
possibilidade da redução de recursos nesta área. 

 
É possível comparar como ficaria o serviço esperado com as melhorias implantadas, em 
comparação com a situação atual: 
 

 
Figura 15: Comparativo do nível de serviço antes e depois da implantação das ações propostas 

 
Também ficou claro que após a implantação das ações, o OTD médio da operação de 
transportes cresceu 2 pontos percentuais, saltando de 94 para 96%, superando assim o nível de 
serviço mínimo aceitável pelo Embarcador. 
 
5. CONCLUSÃO 
Os modelos avaliados durante o desenvolvimento do trabalho como a gestão de riscos em 
transportes e a gestão de contratos foram fundamentais para o desenvolvimento das propostas 
apresentadas. 
 



Em especial, o modelo utilizado para a realização da sessão de riscos ajudou a obter a visão 
de cada área do que seria importante para a gestão da operação de transportes e baseado na 
experiência de seus representantes foi possível obter ações que iriam melhorar o nível de 
serviço entregue pelas transportadoras. Estas ações provavelmente já estavam dentro da mente 
de cada um, porém não caminhavam pois não estavam estruturadas em um modelo de gestão 
de riscos. 
 
As principais dificuldades encontradas na aplicação do modelo foram: reunir os 
representantes das áreas em data e horário de disponibilidade de todos, posteriormente, 
durante a sessão de riscos a dificuldade foi organizar as idéias, pois apareciam muitas idéias 
aleatórias e de implantação praticamente impossível. 
 
A gestão de riscos em embarcadores de bens de consumo de grande porte que contratam 
transportadoras para a realização de suas entregas se mostrou um modelo eficaz e de bons 
resultados, pois gerou ações adequadas, de fácil implantação e baixo custo para ajustes na 
gestão da operação de transportes. A principal dificuldade encontrada na aplicação do modelo 
foi na organização da sessão de riscos, conforme já mencionado. 
 
Os resultados obtidos, mostraram que uma gestão mais pró-ativa e próxima do transportador, 
gerando um ambiente de mais pressão e cobrança gera bons resultados para o contratante do 
serviço. Isso se mostrou eficaz no curto prazo, será necessário avaliar de que forma se 
apresentará o relacionamento com o fornecedor no médio e longo prazo, pois existe o risco do 
desgaste no relacionamento entre eles. Especialmente em função do ambiente de pressão que 
será implantado. 
 
Além disso o trabalho conseguiu demonstrar que com a aplicação do modelo de Gestão de 
Riscos para contratação de serviços de transporte, o embarcador consegue identificar os 
principais pontos para aplicação de ações e tomar decisões para obter melhorias no seu 
desempenho de negócios. 
 
Existe ainda tendência de melhoria de outros indicadores além do OTD, o qual se notou 
sensível melhora. Esta análise, entretanto poderá ser desenvolvida em estudos futuros. 
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