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1- Introdução  

 

 

“Não se administra o que não se mede” esta frase originalmente em inglês é 

citada por vários autores, inclusive é uma marca registrada, entre eles o mais consagrado é Peter 

Drucker
1
, essa frase define bem a dificuldade de se analisar e avaliar o desempenho de um 

processo, ou até mesmo de um nível de serviço. No Brasil o modal Rodoviário está relacionado 

como o principal meio de transporte de cargas. Esse domínio no Brasil teve inicio na década de 

50, com a implantação da indústria automobilística, e com a pavimentação das principais 

rodovias, e o baixo preço do combustível derivado do petróleo no inicio do século 

ALVARENGA e NOVAES (1997, p.106).  Essas “vantagens” do modal rodoviário fizeram com 

que o Brasil se esquece de investir-nos outros meios, principalmente no ferroviário que era o 

mais utilizado naquela época. 

 

Segundo a revista as Maiores dos Transportes (2001, p.11), a dependência do 

Brasil no modal rodoviário está entre 65% a 75%. Se compararmos o Brasil com os principais 

países, veremos como os países desenvolvidos utilizam diferente sua matriz de transporte, 

segundo FLEURY (2001, p.2) nos países como Austrália, EUA, China, esses números são bem 

menos expressivos em torno de 30%, 28%, 18% respectivamente no uso do meio rodoviário. Essa 

grande diferença se dá devido ao Brasil não investir nos outros modais como Ferroviário, 

Hidroviário, Duto viário. Já o boletim Estatístico da Confederação Nacional de Transportes CNT, 

(2007) mostra uma porcentagem um pouco mais detalhada da matriz de transporte de cargas. Na 

Figura 1 podemos analisar com exatidão a porcentagem dos modais em relação ao transporte de 

cargas no Brasil. 

 

                                                           
1
   Google Answers. "If you can't measure it, you can't manage 
“It”.  Disponível em http://answers.google.com/answers/threadview?id=139473, acesso em 11 set. 2010. 



 

Figura 1 - Matriz do transporte de cargas. Fonte: CNT, Confederação Nacional do Transportes, disponível em 
[http://cnt.org.br/portal/arquivos/cnt/Boletim%20Estatístico%20CNT%20%2009]. Acesso em 28 ago. 2010. 

.  

Atualmente estima-se que existam cerca de 159.125 empresas de transporte 

Rodoviário, e mais de 817.600 autônomos, enquanto no Ferroviário são apenas 8 empresas, no 

Aquaviário 299 empresas, e no Aeroviário 35. Esses dados são da Agencia Nacional de 

Transporte Terrestre ANTT (2009).  

 

Como se pode perceber o Brasil é um país muito voltado para o modal 

rodoviário, para esse processo o veículo mais utilizado é caminhão, que são veículos fixos, 

Monoblocos, constituído de uma única parte que incorpora cabine, com motor, e a unidade de 

carga (carroceria). Podem apresentar variados tamanhos, ter 2 ou 3 eixos, podendo atingir a 

capacidade de carga de até 23 ton. Apresentam-se em vários modelos, para diversos tipos de 

cargas, com carroceria aberta, em forma de gaiola, plataforma, tanque, ou fechado (baú). Existem 

também as carretas, que são veículos articulados e, portanto, possuindo unidades de tração e de 

cargas separados, essas duas unidades são chamadas de cavalos mecânicos, e semi – reboques. 

 

Os semi – reboques, são equipamentos que não apresentam eixo na dianteira, 

mas tão-somente na traseira, devendo ser acoplados aos cavalos mecânicos, também apresentam 

capacidade de cargas variados, dependendo do número de eixo dos cavalos mecânicos e dos semi 

– reboques, esse peso pode variar até 30 ton. São versáteis, pois não precisam necessariamente 

estar com o cavalo mecânico para ser carregados, o que possibilita o transportador o utilizar o 

cavalo mecânico em diversos semi - reboques. Por fim Boogies/Trailers/Chassis: são as carretas 



plataformas, apropriada para containers, podem comportar containers de 20’ e 40’ (vinte e 

quarenta pés). 

 

O Responsável pela contratação de transporte rodoviário precisa estar atento a 

essas variações que existem em relação aos veículos, e ao tipo de cargas que serão transportadas, 

um planejamento antecipado deve ser feito para que não se perca nenhum espaço no caminhão 

escolhido, e que também não se exceda o peso estabelecido para cada modelo. Na figura 2 estão 

alguns modelos de caminhões autorizados para trafegar no Brasil. 

  

                                   

 

Figura 2 - Alguns dos pesos brutos máximos autorizado pelo Contran http://www.guialog.com.br/medidas.htm 

 

 

                              

 

2- Objetivos  

 

 

Analisar e Avaliar o Desempenho da Transportadora Expresso Alfa
2
 de 

Transporte de Cargas Rodoviário, considerando que o transporte de cargas na logística, é um dos 

maiores custos para empresa. O objetivo dessa pesquisa é obter uma forma, ou exemplos de 

minimizar o custo dessa atividade, considerando suas principais variáveis. Ressaltando que essa 

                                                           
2
 O nome real da empresa foi trocado por razões comerciais. 



operação representa grande valor agregado, em relação ao nível de serviço prestado para o 

usuário. 

 

 

3- Revisão bibliográfica 

 

Segundo Bowersox e Closs (2006, p. 304-306) os gerentes de transportes têm a 

responsabilidade fundamental de controlar o desempenho dos transportadores, contratados ou 

próprios.  Uma administração efetiva exige medições e avaliações regulares do desempenho na 

área dos transportes. A avaliação de transportadores tornou-se muito mais complexa e 

importante, já que inúmeros fatores devem ser analisados. Essa análise deve ser em função de 

fatores que o consignatário considera importante e não pelos embarcadores. Essas considerações 

normalmente incluem custo, tempo de transporte, confiabilidade, capacidade, acessibilidade e 

segurança. 

 Lima Junior (2001, p. 119-129) considera crucial a resposta de três perguntas, 

Por que avaliar? O que avaliar? E Como avaliar? O autor considera a avaliação de suma 

importância para sobrevivência da organização, que só consegue agir adequadamente se tiver 

noção de seu desempenho, três objetivos são considerados importantes:  

 

A monitoração de variáveis e a antecipação de ações dentro de uma postura 

preventiva; a resolução de problemas visando à eliminação de causas de insatisfações ou elevação 

do nível de satisfação, visando a um processo de melhoria contínua; a dissolução do sistema pela 

obsolescência de sua finalidade. Nesse ambiente, o serviço de transporte, bem como o serviço 

logístico em muitas situações, é utilizado como elemento de diferenciação dos produtos nos 

mercados em termos de prazos, disponibilidades, integridade ou redução de custos.  

 

Os indicadores de Desempenho possibilitam as avaliações sejam feitas com 

base em fatos, dados e informações quantitativas, o que dá maior confiabilidade às conclusões. 

Os indicadores são relações matemáticas, medidas quantitativas de um processo ou de um 

resultado, tendo normalmente uma meta associada 

 



No entendimento de Alvarenga e Novaes (1994, p. 115-116) o nível de serviço 

é constituído pelos seguintes fatores principais: Prazo de entrega, grau de avarias e defeitos, nível 

de extravios, reclamações.  Belém Junior (2007, p. 91) em sua dissertação de mestrado realizou 

uma pesquisa na cidade de Anápolis, analisando empresas de transporte de cargas (ETC), ele 

elaborou um questionário com as variáveis que considera importantes para se avaliar. Abaixo um 

modelo utilizado na pesquisa.   

 

 

 

 

Para que avaliar o desempenho? 

Segundo Lima (2001 - pag. 120), a principal razão é a sobrevivência da organização, que só 

consegue agir adequadamente se tiver noção do seu desempenho. 

È importante avaliar para que a organização saiba até que ponto os objetivos estão sendo 

atingidos, se as metas estão sendo alcançadas, para verificar a necessidade de melhorias e 

treinamentos das pessoas envolvidas no processo logístico, Lima (2001). 

   

Figura 3 - variáveis que autor considera importante para se avaliar uma transportadora. 
www.transportes.unb.br.arquivos_pdfjoao_silveira_belem_junior.pdf pag. 75 



 

Na figura abaixo um modelo de avaliação para os caminhões que a empresa dispõe para carregamentos 

 

Figura 5 - Modelo para estruturas de cadeias de suprimento. Fonte: Adap    

 

4 - Conclusão 

Com essa pesquisa, pude compreender melhor como funciona o transporte de cargas 

rodoviário, entender como se deve avaliar o desempenho do serviço de uma transportadora, e 

pretendo com esse estudo aplicar alguns conceitos que considero relevante para empresa. A 

avaliação é muito importante, pois através dela é possível saber qual é o nível de atendimento que 

o cliente está recebendo, se as expectativas do cliente estão sendo atingidas, e aonde a empresa 

pode melhor o seu nível de serviço.  

  

 

5- Metodologia  

 

O trabalho foi desenvolvido por meio da pesquisa bibliográfica e na internet, para isso o 

autor estudou o que diversos artigos consideram importantes numa avaliação e análise de 

Desempenho do Transporte de Carga Rodoviário. Esse trabalho foi realizado numa sala 

Figura 4 – check list de Avaliação dos Caminhões, elaborado pelo autor, baseado na 
bibliografia analisada. 



informatizada na Fatec Indaiatuba/SP, aonde também havia a disponibilidade da biblioteca, para 

consulta e retirada de livros. 

 

 

 

6- Considerações Finais 

 

Foi possível compreender que os usuários do serviço de transporte carga rodoviário, no     

geral procuram os prestadores de serviços que ofereçam o menor preço, e muitas vezes não levam 

em conta a qualidade do serviço prestado. 

 

Entende-se que o futuro do transporte de cargas rodoviário, está além da função de apenas 

entregar o material no destino, com o mercado tão competitivo as empresas terão de buscar 

diferenciais que agregam valores, como um bom atendimento, entrega na hora programada, 

equipamentos em boas condições, cuidados com a segurança, colaboradores qualificados. 

 

Pode-se concluir que já existem empresas que estão buscando diferenciais competitivos, e 

a tendência é que as empresas que não se adaptarem as novas condições do mercado, não 

conseguiram sobreviver. 
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