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Introdução 

Desde o início de 2008 o mundo vive a mais grave crise dos últimos 80 anos, uma 

consequência do fim de um extraordinário ciclo de expansão da economia mundial. Uma crise que 

não será superada em poucos meses e cujas consequências todos os países sofrerão, embora de 

formas distintas. A recessão americana se propaga internacionalmente através de quatro 

mecanismos principais: (I) contração de crédito, devido ao processo de redução da alavancagem no 

sistema financeiro global e consequente fragilização dos bancos; (II) queda nos preços de ativos 

financeiros, como imóveis e ações, provocando a destruição de riqueza; (III) deterioração das 

expectativas sobre a evolução futura da economia, afetando decisões de dispêndio de empresas e 

famílias; e (IV) redução no crescimento das exportações e do comércio mundial. 

Nesse contexto, o Brasil não é uma exceção e as empresas brasileiras sentem os primeiros 

impactos, mesmo que de forma diferente. Em meio a este ambiente de crise econômica, muitas 

empresas adotam estratégias de “pôr o pé no freio” e fazer corte de custos, tentando minimizar a 

tendência de redução de sua rentabilidade. Além disso, em função das novas projeções de menor 

crescimento econômico, diversas companhias estão revisando seus planos de investimento para os 

próximos anos. Há projeção de queda de 15% no investimento direto no país em 2009, embora 

muitas multinacionais afirmem manter seus investimentos, na esperança de possíveis aumentos de 

venda em função de um menor impacto da crise no mercado doméstico brasileiro do que nos EUA, 

Europa e Japão. Entretanto, de acordo com o ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan, o que mais 

importa nesse momento é a nossa capacidade de avaliar e de responder de forma apropriada a 

desafios, riscos e oportunidades que a crise, e sua superação no futuro, sempre encerram. 

Assim, as empresas que nos últimos anos já estavam planejando seus sistemas logísticos 

para o médio e longo prazo se posicionam novamente com grande foco na redução de custos e no 

aumento de produtividade. Segundo pesquisa do Centro de Estudos em Logística – CEL/Coppead, as 

empresas brasileiras gastam, em média, 7,5% da receita líquida com custos logísticos – considerando 

gastos com transporte, estoque e armazenagem –, razão para a pressão de redução desses custos. 

Na mesma pesquisa, vê-se que, entre as principais contas de custos logísticos, a maior é a de 

transporte, representando 64% dos custos. Além disso, 92% das empresas respondentes indicaram 

que têm alta prioridade na busca por redução dos custos de transporte; em segundo lugar, aparece a 

redução do custo de estoque, com alta prioridade para 86% das empresas. 
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Figura 1 – Representatividade dos Custos Logísticos (%)          

Fonte: Panorama de Custos Logísticos no Brasil 
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Figura 2 – Grau de Priorização das Empresas na Redução de 
Custos Logísticos (% de empresas) 

Fonte: Panorama de Custos Logísticos no Brasil 

 

Dessa forma, o objetivo desse artigo é discutir as principais decisões logísticas que podem ajudar 

nessa busca por redução de custos e aumento de produtividade. É um tutorial que indica um check-list 

para os gestores fazerem uma reflexão em busca de maior eficiência na cadeia de suprimentos. Em cada 

um dos temas abordados, é importante que o gestor questione: será que a operação atual da minha 

empresa está otimizada? Existem oportunidades de melhoria? 

Na primeira parte do artigo, serão abordadas questões referentes à gestão de transporte, 

responsável pela maior parcela do custo logístico nas empresas. Na segunda parte (na próxima edição), o 

enfoque será na gestão de estoque, também com alto grau de prioridade na busca por redução de custos 

para as empresas, e na gestão de compras e suprimentos, em função dos altos valores envolvidos nas 

compras de bens e serviços nas empresas. 

 

Transporte 

O transporte é uma área fundamental nas decisões para o sistema logístico de empresas de 

diversos segmentos. As principais envolvem aumento de produtividade e redução de custos – buscando 

sempre manter ou aumentar o nível de serviço aos clientes, como por exemplo: 

 Escolha do(s) modal(is): rodoviário, ferroviário, aquaviário, aéreo, dutoviário ou intermodal; 

 Decisão entre frota própria ou terceirizada; 

 Perfil da frota e políticas de dimensionamento e renovação; 

 Análise de utilização de frota dedicada/circuitos estáticos; 

 Transporte colaborativo; 

 Segmentação logística de atendimento aos clientes; 

 Definição da rede logística (trade-off com custo de estoque, armazenagem e impactos fiscais). 

 

Escolha do modal: o transporte rodoviário responde por 55,8% do total de carga movimentada no 

país. Os modais ferroviário e aquaviário têm sido cada vez mais utilizados nos últimos anos, com 

crescimento de 40% em TKU nas ferrovias (entre 2002 e 2006) e aumento de 23% do volume 

transportado por cabotagem (entre 2003 e 2007), embora essas alternativas de transporte ainda 

apresentem dificuldades operacionais e de disponibilidade para uma maior utilização. Na Figura 3, uma 

pesquisa realizada pelo CEL/Coppead mostra que as empresas planejam manter essa tendência nos 

próximos anos, reduzindo a participação do modal rodoviário e aumentando ainda mais a utilização do 

ferroviário e marítimo. 



 3 

No/ LOCALIZAÇÃO 

DE INSTALAÇÕES

MUDANÇAS DE 

FLUXOS

OU REGIÕES DE 

ATENDIMENTO

SINERGIA 

ENTRE 

INBOUND E 

OUTBOUND

ALTERAÇÕES 

DEVIDO AO 

REPLANEJ. 

TRIBUTARIO

IMPLANTAÇÃO 

DE OPERAÇÕES 

CROSS-

DOCKING E 

TRANSIT-POINT

88%

67%

33%
30% 27%

57%

69%

59%

33%
40%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

PASSADO (3 ANOS)

PROJETADA (3 ANOS)

MODIFICAÇÕES NA REDE

%
 D

E
 E

M
P
R
E
S
A

S

 
 

Figura 3 – Principais alterações realizadas na Rede Logística (% de empresas) 

Fonte: Panorama de Práticas e Tendências do Transporte Rodoviário de Cargas 

 

Para a escolha do modal ideal, deve-se considerar a estrutura de custos fixos e variáveis e as 

características operacionais, tais como: velocidade, disponibilidade, confiabilidade, capacidade e 

frequência. Com base nessas dimensões, deve-se avaliar qual o melhor modal para uma determinada 

situação, com foco principalmente nos trade-offs entre o custo de transporte e o custo de estoque, e 

também em relação ao serviço ao cliente. Em algumas operações, é possível utilizar o transporte 

intermodal, buscando agregar as vantagens de diferentes tipos de modais e principalmente a redução de 

custos. 

Decisão entre frota própria ou terceirizada: a principal razão para que uma empresa opte por frota 

própria é a necessidade de proporcionar serviço ao cliente com um nível de qualidade que nem sempre se 

consegue a partir da utilização de transportadores contratados (vide Figura 4). Em geral, empresas que 

optam por frota própria esperam: 1) confiabilidade do serviço; 2) tempos menores do ciclo dos pedidos; 3) 

capacidade de reação a emergências e 4) melhoria do contato com o cliente. A redução de custos em 

relação ao transporte contratado não é o principal fator motivador, embora essa redução possa ocorrer 

quando a utilização do caminhão for realmente intensa, permitindo uma alta produtividade. Dessa forma, a 

decisão entre utilizar frota própria ou terceirizada pode ser realizada de forma segmentada, isto é, esta 

decisão pode ser diferente para algumas rotas ou grupos de clientes, buscando reduções de custo e 

garantindo ou aumentando o nível de serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 – Ilustração do Cálculo do RSPL (Modelo Estratégico de Lucro) 

Fonte: “Estoque: Custo de Oportunidade e Impacto sobre os Indicadores Financeiros” 
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Segundo pesquisa do CEL, 24% das empresas utilizam frota própria, 96% utilizam transportadoras 

e 13% contratam autônomos diretamente. A soma dos percentuais superior a 100% mostra que uma 

mesma empresa utiliza frota própria e terceirizada. A decisão pode variar por segmento de mercado ou 

simplesmente pelo dimensionamento da frota própria não atender à demanda por transporte nos picos de 

venda em função da sazonalidade mensal. É muito comum as empresas dependerem de contratações 

spot para o atendimento de picos de demanda. 

Perfil da frota e políticas de dimensionamento e renovação: no caso do transporte rodoviário, 

principalmente nos casos de utilização de frota própria, a definição do perfil da frota ideal é uma fonte 

potencial de melhorias operacionais e redução de custos, podendo proporcionar, por exemplo, uma maior 

ocupação dos veículos ou simplesmente um maior giro desses ativos. Dependendo das características 

dos pedidos e das rotas de entrega, diferentes tipos e portes de veículos são recomendados. Em 

determinadas situações, para uma mesma região de entrega, o perfil da frota pode ser diferenciado para 

cada segmento de cliente. 

Além disso, o correto dimensionamento da frota e uma política bem definida de renovação dos 

veículos também podem gerar ganhos financeiros. O tamanho da frota é estipulado em função de diversos 

fatores, tais como a definição dos fluxos e volumes atendidos por uma determinada instalação, o tempo de 

ciclo das entregas (tempos de carregamento, viagem de ida e volta, descarregamento, deslocamentos 

entre clientes e esperas), o perfil da frota (capacidade dos veículos e características operacionais, como 

velocidade), dentre outros. 

Assim, vê-se que modificações na rede logística, nos processos de atendimento e no perfil da 

frota podem significar redução da frota necessária. Em relação às políticas de renovação, deve-se realizar 

uma análise financeira considerando os custos de manutenção e a depreciação dos veículos, além de 

outras possíveis variáveis do fluxo de caixa como financiamentos (ex: Finame e BNDES) e impactos 

tributários (ex: crédito de ICMS parcelado – Lei Kandir). 

Análise de utilização de frota dedicada/circuitos estáticos: a prática de circuitos estáticos consiste 

em realizar duas ou mais rotas sequenciais de forma a torná-las ciclos fixos de transporte, com 

frequências e volumes pré-definidos. Estas rotas podem ser referentes ao transporte inbound, de 

transferência ou distribuição da empresa. Não é necessário, para a formação dos circuitos, que as origens 

e os destinos sejam nos mesmos municípios. Entretanto, caso haja percursos vazios entre o destino de 

uma rota e a origem da seguinte, as distâncias vazias devem ser pequenas em comparação à 

quilometragem total do circuito. Essa restrição é necessária, pois o objetivo desses circuitos é ser de alta 

performance, minimizando os trechos de viagem vazios e maximizando as horas disponíveis dos veículos, 

com pequenos tempos de carregamento e descarregamento, prioridade de atendimento dos veículos 

dessas rotas, operações 24h e utilização de dois motoristas, dentre outras iniciativas que buscam o 

aumento de produtividade. 

Outra operação mais simples é a utilização de frota dedicada em uma única rota, em uma 

operação de “bate e volta”. Nesse caso, também se consegue um maior giro dos veículos e, 

consequentemente, maior produtividade. Assim, deve-se realizar uma análise de custos, pois ao contrário 

de um transporte terceirizado, em que se paga uma tarifa por tonelada transportada para aquela 

determinada rota, na operação com frota dedicada a empresa arcará com os custos fixos do veículo. 

Dessa forma, existe um ponto de equilíbrio de produtividade no transporte para garantir ganhos com a 

utilização de frota dedicada, mas são frequentes os exemplos de redução de custo. 

Transporte colaborativo: o objetivo principal do transporte colaborativo é otimizar a performance 

operacional, eliminando as ineficiências do planejamento e execução do transporte. Esse objetivo pode 

ser alcançado através da união entre parceiros da cadeia de suprimentos (membros de uma mesma 

cadeia ou embarcadores com cargas complementares) e prestadores de serviços logísticos, combinando 

cargas de retorno e formando ciclos de alta produtividade. Atualmente, as principais ações tomadas pelas 
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empresas no país estão relacionadas a acordos para consolidar carga e para obter frete de retorno, 

conforme ilustrado na Figura 5. 
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Figura 5 – Vantagens da Centralização e da Descentralização do Processo de Compras (%) 

 

Em análises realizadas, verificamos que, com cargas de retorno e eliminação de tempos parados 

de espera de carga e descarga – fruto de uma maior visibilidade dos fluxos futuros de transporte com a 

colaboração –, é possível atingir reduções de custo de transporte de até 60% nas rotas até 250 km. 

Mesmo para rotas mais longas (até 1.500 km), o aumento de produtividade ainda faz com que a redução 

média dos custos seja de 30%. Esses ganhos são possíveis, pois os trechos com veículos vazios são 

reduzidos devido a uma melhor programação, sequenciamento e roteirização da frota. 

Além disso, a consolidação de carga tende a aumentar, permitindo um melhor aproveitamento da 

capacidade dos veículos. E, por fim, os tempos de espera de carga e descarga são reduzidos, uma vez 

que as áreas de recebimento/expedição estão organizadas para agilizar a operação e liberar os veículos o 

mais rapidamente possível. Existe um benchmark por diversas experiências e apresentações de casos de 

sucesso que mostram que, abaixo de um patamar de custo de transporte de R$ 2,00/km para distâncias 

superiores a 250 km, pode-se considerar rota de alta performance. 

Segmentação logística de atendimento aos clientes: a segmentação de mercado trata da 

subdivisão dos clientes em grupos distintos que apresentam características similares. Dessa forma, pode-

se adotar pacotes de serviço customizados para os segmentos de clientes formados. É preciso que, 

primeiramente, as necessidades do cliente sejam identificadas para que, em seguida, agrupem-se em um 

mesmo segmento aqueles que possuam expectativas de serviço semelhantes. O objetivo final da 

segmentação dos serviços logísticos é dividir o mercado, para que políticas de serviço possam ser 

customizadas de modo a atender às diferentes expectativas dos consumidores, direcionando os recursos 

de forma eficaz. 

Para esta segmentação, algumas dimensões de serviço ao cliente devem ser analisadas, tais 

como disponibilidade de estoque, tempo de entrega, consistência do prazo e frequência de entrega, dentre 

outras. Tendo disponíveis as informações sobre as expectativas dos clientes, é possível identificar os 

segmentos. Para a segmentação dos serviços logísticos também é necessário que se observe a 

importância de cada cliente para a empresa, tanto em relação à rentabilidade quanto aos ganhos 

estratégicos. A percepção de que nem todos os clientes são igualmente sensíveis a serviço permite à 

empresa definir diferentes formas de atendimento, reduzindo seus custos e oferecendo melhoria no nível 

de serviço para aqueles clientes que realmente são importantes. 

Definição da rede logística: o problema de configuração da rede logística trata da especificação da 

estrutura ao longo da qual os produtos fluem desde os pontos de origem até os centros de demanda. Isso 

requer a determinação das instalações a serem usadas – quantas serão necessárias e onde localizá-las –, 

os produtos e clientes a elas atribuídos, os serviços de transporte utilizados entre elas, os fluxos de 

produtos entre instalações e na distribuição aos clientes e os níveis de estoque mantidos nas instalações. 
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A definição da rede logística ideal busca, na maioria das vezes, a minimização de custos 

atendendo a determinadas exigências de nível de serviço ao cliente. Dentre os custos analisados, deve-se 

considerar os custos de transporte inbound entre fornecedores e fábrica; custos de produção; custos de 

armazenagem na fábrica; custos de transporte de transferência para outras fábricas, CDs ou outras 

instalações (como um transit-point, por exemplo); custos de armazenagem dos CDs e demais instalações; 

custos de transporte de distribuição aos clientes; custos de estoque; e, em alguns casos, impactos fiscais, 

tais como no saldo de ICMS. É interessante observar que muitas empresas realizam alterações na sua 

rede logística com diferentes motivações, entretanto as principais são a revisão do número e localização 

de instalações e alterações de fluxos de atendimento. 
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Figura 6 – Matriz de Classificação dos Itens 

Fonte: Panorama de Práticas e Tendências do Transporte Rodoviário de Cargas 

 

Nos anos de prosperidade econômica, muitas empresas buscavam o apoio de serviços de 

consultoria para realizar revisões da rede logística, com o objetivo de aumento do nível de serviço ao 

cliente, principalmente reduzindo os tempos de entrega como estratégia de ganhar mercado da 

concorrência, ou na decisão de expansão ou construção de fábricas, com o intuito de aumentar a 

capacidade produtiva e preparar a empresa para o crescimento da economia e, consequentemente, do 

mercado consumidor. Por outro lado, em momentos de crise como o atual, vê-se uma inversão na 

motivação das empresas. A revisão da rede logística busca redução de custos, em geral com a 

manutenção do nível de serviço. 

A partir desses exemplos de decisões de transporte, é possível refletir um pouco sobre a operação 

de cada empresa. Cada um dos tópicos apresentados pode ser uma fonte de ineficiência no transporte 

(inbound, transferência e distribuição) e, por conseguinte, passível de melhorias. Com base na experiência 

de diversos projetos de consultoria realizados, sabe-se que melhorias na gestão de transporte podem 

gerar reduções de custo da ordem de 5% a 20%. 

 

Conclusões 

As empresas brasileiras estão vivendo em um ambiente de incerteza sobre a definição dos 

cenários para a economia mundial nos próximos anos. Não se sabe quão profunda e duradoura será a 

crise já instalada e nem como será a trajetória de recuperação pós-crise. O mundo pode retornar ao ritmo 

vigoroso de crescimento que predominou nos últimos anos ou pode prevalecer um período de crescimento 

mais brando. Diante disso, a maioria das empresas está buscando alternativas de redução de custos 

como forma de minimizar o impacto da crise econômica nas vendas e nos seus lucros.  
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Ao longo desta primeira parte do artigo, foi possível ilustrar algumas das principais decisões de 

uma empresa em relação à gestão de transporte. O foco foi mostrar que diversas decisões, muitas vezes 

não questionadas ao longo dos anos, podem ter grandes impactos nos custos e na rentabilidade da 

empresa. Dessa forma, nesse momento de crise econômica é essencial que os gestores reflitam e façam 

questionamentos sobre o seu modus operandi atual. Há espaço para reduções de custo? 

A experiência mostra que, em geral, há muitas oportunidades de melhoria na gestão logística das 

empresas. Na Figura 7 estão listados alguns exemplos de redução de custo obtidos em projetos para 

empresas de diversos setores da economia. Em alguns casos, os ganhos financeiros ultrapassaram R$ 20 

milhões/ano e, em outros, as reduções percentuais foram de até 20% dos custos logísticos. 

  

Absoltuta (R$) Percentual (%)

Rede Logística Otimizacao Custos Logisticos 5,9 MM a 9,3 MM 6,9% a 10,9%

Rede Logística Otimizacao Custos Logisticos 3,4 MM 7,70%

Rede Logística Otimizacao Custos Logisticos 3,9 MM a 5,2 MM 4,7% a 5,9%

Rede Logística Otimizacao Custos Logisticos + Fiscais 14,6 MM 30%

Rede Logística Otimizacao Custos Logisticos + Fiscais 10 a 20 MM 4,2 a 8,4%

Rede Logística Otimizacao Custos Logisticos + Fiscais 10 a 18 MM 10 a 18%

Rede Logística Otimizacao Custos Logisticos + Fiscais 23 MM 5,20%

Transporte Analise de Frota Dedicada 3,1 MM 5,0%

Transporte Diversas Analises 2,5 MM 5,20%

Transporte Mudança de Modal 3,3 MM 7%

Transporte Dimensionamento de Eqptos de Mov. de Materiais 1,1 MM 5,80%

Transporte Dimensionamento de Eqptos de Transp. de Pessoas 1,1 MM 9,60%

Transporte Segmentação dos Serviços de Distribuição 3,5 MM 18%

Transporte Transporte Colaborativo 3,9 a 4,6 MM 16 a 21%

Gestão de Estoques Nova política de estoque 0,97 MM 3,50%

Gestão de Estoques Redução de estoque 2,1 MM 17,0%

Gestão de Estoques Gestão de Estoques MRO 3 a 11 MM 5 a 18%

Suprimentos Centralizacao de negociações 6,5 MM 5,4%

Tema Análise
Redução de Custos

 

Figura 7 – Exemplos de redução de custos em projetos de consultoria 

 

Assim, este é o momento para transformar o desafio de enfrentar a crise em oportunidades para 

as empresas. Os gestores de logística devem buscar aumentos contínuos de produtividade, de forma que 

seja possível fazer cada vez mais com menos recursos, reduzindo os custos e aumentando o retorno para 

os acionistas. 
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