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RESUMO 

 
 
O desenvolvimento desta pesquisa tem como finalidade demonstrar e oferecer formas de 

gestão de compras e estoques junto às empresas de transporte coletivos de passageiros na 

modalidade urbana, mais precisamente as de pequeno porte instaladas no interior de Mato 

Grosso do Sul, dado que estas empresas se encontram inseridas em um ambiente marcado 

pela baixa demanda de passageiros e consequentemente a redução de custos, assim como a 

melhoria do nível de serviço, são elementos importantes para a sustentabilidade das 

empresas e fatores decisivos para a tomada de decisão, que podem afetar direta ou 

indiretamente no futuro destas organizações, pois exercem influência relevante na 

competitividade, na participação de mercado e nos resultados econômicos e financeiros. A 

proposta do trabalho se relaciona com o estabelecimento de níveis de estoque mínimo e 

ponto de reposição ideal de peças para a manutenção dos veículos da frota, se relacionando 

com os impactos financeiros e nos níveis de serviços do setor de manutenção. Assim, esta 

proposta investigativa apresenta e analisa opções para um melhor gerenciamento de 

estoques de peças de reposição e consequentemente a redução de custos. Com isso, no 

estudo em questão há uma abordagem descritiva qualitativa, quanto utiliza como 

instrumento os dados de empresas de transporte coletivos de passageiros do interior do 

Estado de Mato Grosso do Sul. A base bibliográfica utilizada foi feita através de livros, revistas, 

teses, trabalhos científicos e materiais disponibilizados na Internet, da área de transportes de 

passageiros, compôs-se a parte teórica. 

Palavras chave: Custos; Estoques; Decisão; Resultados. 
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ABSTRACT 
 
 
The development of this research aims to demonstrate and offer forms of purchasing and 

inventory management with urban passenger transport companies, more specifically the 

small ones installed in the interior of Mato Grosso do Sul, since these companies are inserted 

in an environment marked by low passenger demand and consequently the reduction of costs, 

as well as the improvement of the service level, are important elements for the companies' 

sustainability and decisive factors for decision making, which may directly or indirectly affect 

the future of these organizations, as they have a significant influence on competitiveness, 

market share and economic and financial results. The purpose of this work is to establish 

minimum inventory levels and the ideal spare parts replacement point for fleet vehicle 

maintenance, relating to the financial impacts and service levels of the maintenance sector. 

Thus, this investigative proposal presents the attempt to analyze options for better spare parts 

inventory management and consequently the cost reduction. Thus, in the study in question 

there is a qualitative exploratory approach, as it uses as data instrument of collective 

passenger transport companies in the interior of the state of Mato Grosso do Sul. The 

methodological basis used is exploratory and bibliographic, through books. , journals, theses, 

scientific papers and materials available on the Internet, in the area of passenger transport, 

consisted of the theoretical part. 

 

Keywords: Costs; Stocks; Decision; Results 
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1. RESUMO EXECUTIVO 

Com o advento das avançadas ferramentas de inovação e tecnologia, como por 

exemplo os aplicativos de transportes, e ainda, diante de uma economia globalizada onde a 

sociedade tem acesso fácil e rápido aos produtos e serviços oferecidos neste mundo 

globalizado, consequentemente as pessoas demandam cada vez mais de serviços de baixos 

custos e de fácil acesso. Sendo assim, essa mudança de cenário, tem impactado diretamente 

as empresas de transporte coletivos de passageiros, principalmente as que atuam em cidades 

de pouca demanda. 

Estamos vivendo a era da tecnologia, da pressa, de novos modais, da consciência 

ambiental, enfim, pensasse em diminuir a quantidade de carros, poluição, compartilhar 

transporte, utilizar transportes alternativos, que por sua vez não possuem os mesmos 

encargos que os convencionais, e com isso, as empresas de transporte público estão sofrendo 

as consequências. 

O transporte público por ônibus, além de todos os encargos legais, paga uma alta conta 

com gratuidades oferecidas pela Lei (idosos e deficientes com acompanhantes 100%, 

estudantes 50%). Estas gratuidades tem um impacto enorme sobre o custo da passagem, que 

se torna mais cara do que deveria, pois não é repassada pelo Governo ou Prefeituras às 

empresas, nem mesmo em descontos em encargos, mas sim, repassadas ao cálculo da tarifa. 

Outra questão em que as empresas de transporte saem prejudicadas, é que as mesmas 

não possuem horários flexíveis, mas sim pré-determinados, com rotas definidas, inclusive 

passíveis de multa por não cumprimento pelo poder concedente, o que facilita ao transporte 

alternativo, e principalmente, ao transporte clandestino existente, flexibilizar horários e 

“tomar” esses passageiros. Sendo assim, as empresas estão sofrendo muito, com perda de 

passageiros, altos custos, cobrança de investimentos e assim por diante. 

Outro ponto importante no que se refere a tecnologia, novos combustíveis, questões 

ambientais, os novos modelos de ônibus elétricos, que logo deixarão as frotas atuais 

obsoletas. Isso acarretará em alto custo de investimento em frota, além de, afetar 
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diretamente quem possui estoque, pois o mesmo também ficará sem uso, resultando em 

perda.  

Sendo assim, estes mercados nos últimos anos estão mais sensíveis ao tempo, e, 

portanto, a gestão destas empresas deve estar atenta às mudanças e cada vez mais estar 

preparada para manter a sua sobrevivência. 

Frente a isso, uma das alternativas cabíveis a estas empresas neste momento, 

principalmente aquelas que atuam em cidades de pouca demanda, é redução de custos, pois 

é isso que vai dar diferença no resultado financeiro. Uma vez que gerenciar receita no cenário 

atual do transporte está difícil, pois depende de passageiros externos e questões políticas a 

receita principal, cabe aos gestores um melhor gerenciamento nos gastos e custos 

operacionais, para que isso reflita positivamente no resultado financeiro das empresas. 

Portanto, um dos pontos mais sensíveis das empresas de transporte coletivos de 

passageiros e que precisa urgentemente ser mais estratégico, é a gestão de compras e 

estoques. Avaliar pontos como, a diferença de valores entre fornecedores e, o que realmente 

vale a pena, se pagar mais barato e esperar, ou, pagar um pouco mais caro e não ficar com 

um ônibus parado é de suma importante para manter o nível de serviço destas empresas e 

consequentemente reduzir custos. 

Segundo Fernandes (2010), o estudo aprofundado da gestão de estoques dentro da 

Gestão da Cadeia de Suprimentos pode trazer o diferencial competitivo à empresa no seu 

mercado.  

Existe uma premissa dentro da cadeia produtiva que é o sistema Just in Time, ou seja, 

produzir uma quantidade exata de um produto de acordo com a demanda, de uma forma 

rápida, sem necessidade de formar estoques, com a finalidade de evitar desperdícios, 

estoques desnecessários e custos extras. 

Para Ballou (1993) apud Fernandes (2010) o estoque tem várias finalidades 

enumeradas: melhorar o nível de serviço; permitir economias na produção, nas compras e no 

transporte; agir com proteção contra aumentos de preços, incertezas na demanda e no tempo 

de ressuprimento; e por último, servir com segurança contra contingências. 
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O Estoque de uma empresa de transporte coletivo de passageiros está restrito 

principalmente em peças de reposição, itens muitas vezes de grande valor agregado e que 

afetam diretamente o nível de serviço da empresa. Em determinados casos, o estoque de 

peças de uma empresa de transporte coletivos de passageiros, é similar ou até maior em 

comparação a algumas revendas de peças. 

Assim sendo, destaca-se a importância da gestão de estoques de peças de reposição 

em empresas de transporte coletivos de passageiros, uma vez que a falta destas em uma 

eventual necessidade de reposição, pode gerar a parada do veículo, implicando em sérios 

prejuízos a qualquer empresa. 

Uma boa gestão de estoque de peças de reposição é de suma importância para estas 

empresas, a fim de estabelecer um equilíbrio entre manter o estoque mínimo necessário para 

garantir a manutenção dos veículos em dia, e de outro lado não prejudicar o equilíbrio 

financeiro da empresa com compras desnecessárias e mantendo recursos parados no 

estoque, impactando diretamente na lucratividade da empresa. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA  

O Transporte de Passageiros na modalidade urbana no interior do Estado de Mato 

Grosso do Sul passa por uma queda na demanda de passageiros, com reflexos na redução de 

receita e resultando em lucratividade cada vez menor. 

A fim de manter a sobrevivência das empresas, uma das alternativas é uma boa gestão 

na área de custos, e principalmente no setor de compras e estoques, que se geridos de forma 

eficiente, podem trazer grandes prejuízos para as organizações. 

Uma boa gestão de estoques traz uma economia financeira para e empresa, na medida 

que a redução dos seus níveis, aumenta o giro financeiro e reduz a utilização dos espaços e 

demais custos associados à posse dos item; estabelece uma programação de compras em 

fornecedores estabelecidos em grandes centros comerciais, resultando em melhores preços; 

e em um menor número  de carros reservas, uma vez que não haveria incidência de veículos 
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parados na manutenção esperando peças; e resultando em uma melhora no nível de serviço 

da empresa. 

Há uma grande diferença na estrutura das empresas localizadas no interior do Estado 

de Mato Grosso do Sul objeto deste estudo, se compararmos com as empresas localizadas na 

Capital do Estado. Tais diferenças estão ligadas diretamente à estrutura física e organizacional 

muito mais eficiente e completa, o que não é uma realidade para as empresas localizadas no 

interior do Estado. 

Sendo assim, as empresas localizadas na Capital do Estado possuem recursos mais 

eficientes para controle das suas operações, como por exemplo, uma mão de obra mais 

qualificada e treinada, softwares de controle que auxiliam a gestão da operação e 

manutenção, estrutura física adequada, além de um poder de compra muito mais forte que 

se compararmos a empresas de pequeno porte instaladas no interior do Estado. 

 

1.2 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA  

A Xpto Transportes, é uma empresa fictícia criada para a elaboração do presente 

trabalho, que atua no ramo de Transportes Coletivos de Passageiros, na modalidade urbana 

sob o regime de concessão pública, estabelecida na região Sudoeste de Mato Grosso do Sul 

com população de aproximadamente 90.000 habitantes, possui uma frota total de 25 veículos, 

sendo 22 operantes e 3 reservas, que transporta em média 74.000/mês. A frota da empresa 

é de idade média de 8,5 anos, composta por ônibus de mesmo modelo. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO PROBLEMA A SER TRABALHADO E A RELEVÂNCIA DO 

PROJETO PARA A ORGANIZAÇÃO 

 A necessidade de uma gestão de compras e estoques eficiente nas empresas de 

transportes coletivos de passageiros se tornou imprescindível. Em um cenário onde pouco se 

consegue alavancar as receitas com passageiros transportados, diante de uma limitação 

quantitativa populacional e de regras tarifarias impostas pelo poder concedente, a gestão 
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sobre este setor afeta diretamente o resultado da empresa, uma vez que se não gerenciado 

com eficácia, pode trazer sérios problemas financeiros e econômicos para estas empresas. 

 Diante disto, enumera-se algumas variáveis que justificam a importância da gestão 

eficiente destes setores e a contribuição que isto pode significar para uma organização: 

 Apresentar uma proposta de gerenciamento de compras e de estoques eficiente 

com a finalidade de reduzir custos e aumentar a lucratividade da empresa; 

 Apresentar a criação de critérios para a tomada de decisões no que se refere a 

manter estoque de peças de reposição; 

1.4 OBJETIVOS 

 A seguir, serão apresentados os objetos gerais e específicos do presente trabalho. 

 

1.4.1 Objetivo geral  

Como objetivo geral do presente estudo, têm-se a análise dos principais aspectos 

aplicados à gestão de estoques, utilizando modelos específicos para peças de reposição, 

estabelecendo critérios objetivos, voltado a satisfação do nível de serviço bem como a 

redução de custos.  

 

1.4.2 Objetivo específico 

Como objetivos específicos, tem-se: 

 Realizar análises de aspectos operacionais e financeiros; 

 Analisar as peculiaridades das peças de reposição;  

 Identificar práticas utilizadas pelas empresas do mesmo setor; 

 Identificar quais os principais fornecedores de peças existentes, seus preços e sua 

localidade geográfica; 

 Identificar qual tempo de ressuprimento das peças de reposição; e 

 Propor ferramentas com critérios objetivos para a tomada de decisão na compra 

das peças de reposição, a fim de evitar desperdícios e custos desnecessários. 
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1.5 BREVE APRESENTAÇÃO DOS CAPÍTULOS DO PROJETO APLICATIVO 

O trabalho se inicia com o resumo executivo com a apresentação do problema, uma 

breve apresentação da empresa sua realidade atual, abordando um pouco da história da 

empresa, sua constituição física, capacidade produtiva, número de colaboradores, entre 

outros fatores relevantes, onde também será destacada a justificativa do trabalho, seus 

objetivos gerais e secundários, assim como a metodologia de pesquisa utilizada. 

No capítulo seguinte serão apresentadas as bases conceituais que abordarão os 

tópicos relacionados à revisão da literatura sobre gestão de custos, manutenção e de estoques 

e que darão a fundamentação bibliográfica. 

No terceiro capítulo, é apresentada a metodologia da pesquisa, onde descreve-se os 

principais elementos e métodos que configurarão o estudo. 

O quarto capítulo é dedicado ao levantamento e análise da informação uma revisão do 

modelo conceitual, onde é apresentada a análise do setor através de fatos e dados onde 

apresenta diversos fatores que comprovam o momento do transporte público brasileiro. Em 

sequência, é apresentado o benchmarking realizado com organizações que atravessam 

experiências similares. Ainda é apresentada a realidade atual da empresa, as teorias acerca 

da gestão de estoques de peças de reposição e o modelo proposto para realização do projeto.  

No quinto capítulo, é apresentado a proposta de solução, que apresenta as análises 

decorrentes da realidade atual da empresa e as sugestões de melhorias identificadas com base 

nos resultados. 

Por fim, serão feitas considerações finais, constituídas de conclusões, contribuições, 

limitações da pesquisa, e recomendações para trabalhos futuros a serem realizados e que 

podem ser úteis para o bom desenvolvimento dele, além de caracterizarem oportunidades de 

melhoria. 
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2. BASES CONCEITUAIS 

Como visto anteriormente, este capítulo apresenta os conceitos teóricos que 

fundamentam a metodologia aplicada na resolução do problema em questão. 

Serão estudados os conceitos do transporte coletivo de passageiros por ônibus na 

modalidade urbana, o conceito da gestão da manutenção e da cadeia de suprimentos, e, por 

fim, serão estudadas a gestão de estoques de peças de reposição, estabelecendo as 

correlações e interferências com o setor de transporte coletivo de passageiros por ônibus. 

 

2.1 TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS NA MODALIDADE URBANA 

Rodrigues (2002) define o transporte como o deslocamento de pessoas e pesos de um 

local para outro. Tudo que queremos ou precisamos levar de um local para o outro chamamos 

de Transporte, conforme a evolução humana ocorreu da mesma forma e/ou com muito mais 

rapidez o transporte evoluiu. Atualmente praticamente todos os meios de locomoção são 

utilizados como agente proporcionador de transporte, essa realidade saiu do modelo antigo 

de transporte que era o de utilização do velho e conhecido caminhão, até ao contemporâneo 

meio de transporte com o uso de Drones, muito mais rápido, prático e ecológico. 

Ainda sobre o assunto, Silva (2002) afirma que o transporte tem a finalidade de 

promover a condução de pessoas ou bens, podendo minimizar custos e tempo, além de 

maximizar a segurança do transportado, agregando valor aos demais setores, que, em 

consequência, retroalimenta o setor de transporte. 

Dessa forma, simplificadamente, pode-se afirmar que o transporte é o meio pelo qual, 

pessoas ou coisas, são conduzidas de um ponto a outro, onde o transportado, seja ele o 

passageiro ou o dono do bem (caso no transporte de bens), espera ser levado ou entregue ao 

seu destino de forma mais rápida possível e segura.  

Segundo Orrico Filho e Santos apud Fernandes (2010), indicam que o produto 

“transporte urbano” é um bem intangível, como qualquer serviço, não sendo passível de ser 



 
 

 

 | 21 | 

estocado, o que implica a existência de uma capacidade ociosa estrutural, agravada pela 

flutuação horária da demanda ao longo de um dia de operação. 

No Brasil, o transporte público coletivo é regulado pela Constituição Federal de 1988 

(Brasil, 1988), a seguir transcritos artigos e incisos mais relevantes ao tema: 

Art. 21. Compete à União: 
[...] 
XX - Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, 
inclusive habitação, saneamento básico e transportes 
urbanos; 
[...] 
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
[...] 
IX - Diretrizes da política nacional de transportes; 
[...] 
XI - Trânsito e transporte; 
[...]  
Art. 30. Compete aos Municípios: 
[...] 
V - Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse 
local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter 
essencial; 
[...] 
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, 
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
sempre através de licitação, a prestação de serviços 
públicos. 
Parágrafo único. A lei disporá sobre: 
I - O regime das empresas concessionárias e 
permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de 
seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições 
de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou 
permissão; 
II - Os direitos dos usuários; 
III - Política tarifária; 
IV - A obrigação de manter serviço adequado.  

 

Como visto, no Brasil, o sistema de transporte coletivo de passageiros, tido pela 

Constituição Federal como serviço essencial, é regulado e de competência do Estado, que por 

sua vez concede ou permite a iniciativa privada a prestação deste serviço público.  
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Outro ponto a se destacar é que cabe também ao Estado, a garantia dos direitos dos 

usuários, a política tarifária, a obrigação de manter o serviço adequado e o regime das 

empresas concessionárias e permissionárias. 

Sem aprofundar nas questões legais e contratuais, principalmente as de competência 

do Direito Administrativo, destaca-se a política tarifária, onde o poder público que define as 

tarifas cobradas dos usuários, muitas vezes penalizando os concessionários, haja vista 

desconhecimento de boa parte dos custos associados à atividade e o nível de insatisfação 

popular caso se praticassem tarifas que contemplassem a absorção de todos os custos mais 

margem positiva. Esses fatores influenciam diretamente a oportunidade de sobrevivência das 

empresas de transporte público coletivo, uma vez que a pratica de tarifas abaixo dos custos 

por passageiro transportado, afeta diretamente o equilíbrio econômico-financeiro da 

prestação do serviço. 

Diante disso, pode-se afirmar que a eficiência econômico-financeira no serviço de 

transporte público está diretamente relacionada ao número de viagens oferecidas aos 

usuários, número de passageiros transportados, tempo de percurso, intervalo entre viagens e 

outros fatores que envolvem diretamente a prestação de serviço, como mão de obra, peças, 

frota, combustível, pneus etc. 

O Transporte coletivo de passageiro, assim como os demais setores de transporte, 

sofre alterações consideráveis de estrutura, processos, demanda e é claro procura, quando 

comparamos os grandes centros dos estados, com o interior de cada estado, essa diferença 

se torna gritante quando, falamos em faturamento, (uma vez que esse está atrelado a 

números de habitantes), custo de combustível, custo de insumos e até mão de obra 

especializada. 

Ao trazermos nosso objetivo a essa esfera, se faz mais que necessário que 

consideremos que as divergências entre grandes centros e interiores são gritantes.  

A sobrevivência das empresas que operam o transporte público, sem sombra de 

dúvidas, está diretamente ligada ao uso racional dos recursos disponíveis, oferecendo um 

serviço de qualidade e baixo custo de operação. 
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Atualmente, nas cidades do Brasil de até 100.000 habitantes, que operam o serviço de 

transporte público de passageiros por ônibus sob o regime de concessão, tem-se observado 

uma idade média de frota alta, pois muitas vezes na medida que operam sem margem de 

lucro torna-se inviável a renovação da frota conforme já exposto acima. 

Assim, para o presente trabalho, pretende-se restringir a abordagem a uma das 

possibilidades de redução e controle dos custos operacionais, já que certamente os custos de 

manutenção corretiva destas empresas, em função principalmente da elevada quilometragem 

e idade da frota, se tornam elevados. Desta forma, entende-se que uma boa gestão de 

estoques de peças de reposição, se torna uma estratégia relevante. 

 

2.2 GERENCIAMENTO DE CUSTOS E MANUTENÇÃO 

2.2.1 Breve comentários sobre classificação dos Custos 

Custo é definido como o valor monetário de bens e serviços gastos para se obter 

benefícios reais ou futuros. São sempre associados à prestação de serviços, aquisição de 

mercadorias para revenda ou fabricação de produtos. 

As despesas por sua vez se referem aos custos expirados e subtraídos das receitas, 

num enfoque mais direto são os gastos administrativos, comerciais, financeiros, e tributos de 

forma ampla. 

Também existem perdas, que se referem a bens ou serviços mal utilizados, seja de 

forma voluntária ou involuntária, e que não serão passíveis de nenhuma compensação. 

Os desperdícios são gastos que podem ser eliminados sem que acarrete redução da 

qualidade dos produtos vendidos ou serviços prestados. 

Do ponto de vista contábil os custos se dividem em primários (diretos) ou secundários 

(indiretos). Os diretos são assim classificados por serem diretamente ligados aos 

departamentos/serviços sem necessidade de rateio, exemplo: mão de obra (salário de um 

motorista de transporte). 
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Os indiretos por sua vez são alocados a diferentes departamentos e precisam de um 

critério de rateio ou divisão para dar resposta à quantidade utilizada na prestação do serviço, 

por exemplo energia elétrica, água, esgoto. 

Os gestores para ter um enfoque gerencial os distinguem em função de seus 

desempenhos diante do volume da atividade e os classificam em custos fixos (CF) e custos 

variáveis (CV).  

Os CF, são diretamente ligados à estrutura de geração de serviços, e independente do 

volume de serviço prestado como aluguel, veículos/depreciação. 

Os CV conforme o nome indica, varia em função do volume de serviços, prestados por 

assim dizer, como exemplo combustíveis e lubrificantes. 

Este agrupamento é de suma importância na tomada de decisões e para criação de 

estratégias com foco na otimização de estruturas operacionais e principalmente para atingir 

resultados operacionais e financeiros na prestação de serviços. 

Na atividade de transporte de passageiros, a principal dificuldade é o alto custo dos 

ativos, que compõem o CF. Estes ativos, neste estudo os ônibus coletivos urbanos, também 

são de pouca durabilidade e tempo de uso se comprado por exemplo às aeronaves, navios e 

locomotivas, que praticamente não possuem tempo máximo de uso previsto em legislação. 

Temos cidades que aceitam a utilização somente até 08 anos e outras com até 15 anos. Outro 

entrave é que são tratados como veículos de passeio pelas indústrias que os produzem, estas 

praticamente todos os anos lançam um novo modelo e a cada ano, tiram de linha outros 

tantos modelos. Esta prática tem relação direta com o aumento de custos por vários aspectos, 

sendo mais relevante que os custos de peças de reposição dos novos modelos são mais 

onerosos e outro é a dificuldade de padronização de frota que tem consequências diretas com 

o almoxarifado de peças das empresas transportadoras de passageiros, que sempre precisará 

de mais itens em estoque. 

O gerenciamento de custos é de suma importância para maximização dos resultados, 

se faz necessário conhecer e saber dentro de sua classificação, quais são passáveis de redução 

e por qual metodologia. Em transporte de passageiros é imprescindível a existência dos ativos 
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(ônibus), sem os quais não é possível a prestação de serviço algum. Neste contexto faz-se 

necessário cuidar para que cada veículo tenha uma performance que agregue resultado 

financeiro na operação do negócio. Então o cuidado chave é a manutenção destes veículos, 

que será visto adiante demonstrará como deverá ser feita em sua maioria de forma preventiva 

e eventualmente de forma corretiva, quando a situação assim o requeira. 

Os custos aqui serão tratados de forma conjunta, embora seja CF ou CV, porque o 

objeto deste estudo é a redução de ambos. 

Será necessário criar ferramentas que permitam evidenciar e conhecer quais são estes 

custos, e quais são mais relevantes, quer pela quantidade de vezes que se repete ou por seu 

montante em valor. 

Dentre os custos, existem os custos que são previsíveis, pois sabe-se que ocorrerão nas 

datas de aplicação das peças e insumos de cada revisão preventiva. Esta previsibilidade 

permite ao departamento de compras, fazer o processo de cotação, buscando a melhor 

qualidade pelo melhor preço e maior prazo para pagamento, este último de vital importância 

na gestão de recursos e para o fluxo de caixa. 

Há também custos que são imprevisíveis, pois resultam de um evento não 

programado, como uma quebra precoce de algum componente, acidentes de trânsito, falha 

humana dentre os mais importantes. 

Estes eventos afetam diretamente o financeiro da empresa por gerar um gasto não 

programado. Normalmente nestes casos é necessário fazer compra emergencial de algum 

componente, pois é muito dispendioso manter estoque de todos os componentes de um 

ônibus. Outro agravante neste caso é o custo do veículo parado, que afeta diretamente a 

operação por requerer a substituição por outro veículo. O custo de frota reserva também é 

outro pesado ônus para o transportador. 

Há também a dificuldade de não possuir no estado de Mato Groso dos Sul fábricas de 

autopeças e outros componentes.  Todos os insumos são oriundos de outros estados da 

Federação. 
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Nesse sentido se agrega ao preço dos insumos o ICMS, tem-se a sensação de que ao 

comprar no mercado de fornecedores de dentro não se paga o diferencial de alíquota do 

ICMS, mas de todas as formas paga-se, a diferença é que já estará agregado ao 

produto/insumo. 

A maior diferença talvez seja no frete por ser mais caro para pequenos volumes. Uma 

grande distribuidora de autopeças compra direto da indústria, e efetivamente um grande 

volume, o que consequentemente faz pagar um frete menor. 

A decisão de compras é extremamente difícil dentre deste contexto, onde se tem que 

comparar: mercado interno (local), outros estados, tempo de entrega, valor de frete e 

principalmente perdas por manter veículo parado. 

 

2.2.2 Gestão da Manutenção 

Segundo Fernandes (2010), a função manutenção existe para que não haja 

manutenção (neste caso, trata-se da manutenção corretiva não planejada). Isto parece 

paradoxal à primeira vista, mas, numa visão mais aprofundada, vê-se que o trabalho da 

manutenção está sendo enobrecido onde, cada vez mais, o pessoal da área precisa estar 

qualificado e equipado para evitar falhas e não para corrigi-las. 

Pode-se dizer então que a gestão da manutenção é um processo de melhoria contínua 

que supervisiona e controla o funcionamento adequado das máquinas e equipamentos 

envolvidos na produção de um determinado produto/serviço. Ela serve para evitar possíveis 

quebras e paralização da produção, além de evitar desperdícios em processos de manutenção 

ineficientes. 

No setor de transporte, a gestão da manutenção tem um papel importante, pois o 

principal ativo imobilizado destas empresas, ou seja, os veículos, possui um alto valor 

agregado, e, portanto, aproveitar o máximo da sua operação pelo maior tempo possível, com 

certeza é um diferencial para aquelas que querem ser líderes no segmento. 
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Esses argumentos reforçam o entendimento de Fernandes (2010) que aponta que a 

função manutenção no ramo de transporte realmente tem peso significativo para o sucesso 

do negócio, e tudo aquilo que está relacionado a ela, como a gestão do estoque de peças de 

reposição (tão vital para o melhor resultado nos níveis de serviço demandados na operação 

da empresa), também tem acentuada relevância para a companhia. 

Mais especificamente no transporte coletivo urbano por ônibus, o custo de 

manutenção dos veículos afeta diretamente a rentabilidade da empresa, pois os valores das 

tarifas são fixos, cabendo a gestão da empresa gerir de melhor forma esses custos. 

Cabe aqui, resumidamente apontar os principais tipos de manutenção e como são 

realizados: 

 Manutenção Corretiva: é a mais conhecida, que ocorre devido uma falha apontada 

no equipamento, e, portanto, a manutenção deve ocorrer para que o 

equipamento volte a funcionar normalmente;  

 Manutenção Preventiva: é aquela que ocorre em períodos pré-determinados 

(tempo de uso, quilometragem) com o objetivo de evitar falhas e quebras futuras 

inesperadas, com o intuito de evitar as manutenções corretivas. Geralmente é 

feita de acordo com os dados fornecidos pelo fabricante do equipamento; e 

  Manutenção Preditiva: mais conhecida como manutenção sob condição ou 

manutenção com base no estado do equipamento e tem a finalidade de detectar 

problemas futuros por meio de equipamentos que fazem medições como 

temperatura, vibração, pressão etc. 

 

No caso das empresas de transporte coletivo urbano, principalmente as de menor 

porte, a manutenção corretiva é a que prevalece, muitas vezes pelas condições adversas a que 

são impostas a frota, como altas temperaturas, condições das vias, comportamento do 

motorista, entre outros. 

Algumas condições são de grande relevância no processo de manutenção de uma frota 

de ônibus, como tipo de terreno que o mesmo executa suas atividades, modelo de 
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equipamento para o serviço contratado, qualificação da mão de obra; esses fatores são 

relevantes na hora de somar os resultados com as manutenções da frota, ter uma boa gestão 

do processo de manutenção permite uma boa previsão dos itens que vão ser usados durante 

os ciclos de manutenção dos equipamentos. 

Garcia Junior (1991) apud Fernandes (2010) traz à tona a manutenção de operação, 

que consiste na perfeita utilização do ônibus por seu motorista, observando o comportamento 

dos instrumentos e indicadores do veículo de forma sistemática, bem como inspecionando-o 

e executando serviços simples de calibragem dos pneus, troca de fusíveis, verificação dos 

níveis de fluidos etc.  

Nesse sentido, hoje é muito utilizado o sistema de telemetria, que traz ao gestor 

relatórios da forma de condução do motorista, a fim de orientá-los para se ter uma melhor 

direção defensiva e obter um melhor rendimento do equipamento. Atualmente, infelizmente 

estes equipamentos estão disponíveis em empresas de maiores frotas e com maiores receitas, 

devido ao custo de sua implementação. 

Face ao exposto, o presente estudo propõe o foco na análise do estoque de peças de 

reposição utilizadas nas manutenções corretivas dos ônibus, uma vez que as manutenções 

preventivas já possuem tempo definidos e, portanto, é de fácil previsibilidade a necessidade 

de disposição das peças para este tipo manutenção. 

 

2.3 GESTÃO DE ESTOQUES 

A gestão de estoques assume papel importantíssimo no processo produtivo e na 

gestão das empresas. Exerce um papel gerencial de forma a planejar, organizar e controlar os 

estoques de uma empresa de maneira satisfatória.  

O gerenciamento adequado dos estoques em uma organização traz benefícios de 

grande impacto nos custos gerais da empresa, uma gestão que visa atender a demanda de 

forma a não gerar custos com estoques imobilizados e ter agilidade e dinamismo no processo 

de atender as demandas existentes gera valor ao negócio. 
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Segundo Tubino (2008) apud Borges et al (2010), as empresas trabalham com estoques 

de diferentes tipos que necessitam ser administrados. Contudo, a gestão de estoques é uma 

das atividades mais importantes da manufatura. 

Para não ter seu dinheiro empregado em custos com estoques altos parados na 

prateleira as empresas devem ter boa visualização das suas necessidades e criar mecanismos 

que atendem suas programações, de forma qualitativa sem onerar seu processo de compra e 

formação de estoques. 

Um dos principais motivos para se ter um bom planejamento e controle de estoques é 

o grande impacto financeiro que é possível alcançar através do aumento da eficácia e 

eficiência das operações da Organização (BORGES et al, 2010) 

No sistema logístico de transporte coletivo de passageiros, muitas empresas têm 

dificuldades no gerenciamento do seu processo de manutenção por não trabalharem com a 

gestão adequada do seu processo de compra e distribuição de estoques, como o mercado está 

cada vez mais competitivo analisar as possibilidades de reduções internas podem trazer 

benefícios ao negócio aumentando o resultado liquido final, se tornando uma ótima 

alternativa para melhorar os resultados. 

Algumas condições são de grande relevância no processo de manutenção de uma frota 

de ônibus, como tipo de terreno que o mesmo executa suas atividades, modelo de 

equipamento para o serviço contratado, qualificação da mão de obra; esses fatores são 

relevantes na hora de somar os resultados com as manutenções da frota, ter uma boa gestão 

do processo de manutenção permite uma boa previsão dos itens que vão se usados durante 

os ciclos de manutenção dos equipamentos. 

Com a estratégia de manutenção definida cabe a gestão do negócio entender como 

será o desenvolvimento dos processos de compra, e formação de seu estoque, em muitos 

casos temos pouca atenção dada a esse importante elo da cadeia de suprimentos, e não dar 

a devida atenção a esse processo traz impactos financeiros ao negócio. 
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Para Borges et al (2010), um bom gerenciamento de estoques ajuda na redução dos 

valores monetários envolvidos, de forma a mantê-los os mais baixos possíveis, mas dentro dos 

níveis de segurança e dos volumes para o atendimento da demanda. 

Técnicas de gestão possibilitam manter uma qualidade satisfatória ao processo e gerar 

eficiência e qualidade através da gestão por ferramentas e indicadores, abaixo algumas 

metodologias que possibilitam ao gestor tomada de decisão mais eficientes na relação 

estoques x custo financeiro: 

 Atendimento contínuo de demandas - Alinhar uma boa estratégia de demanda 

com as necessidades do negócio considerando as possibilidades de diferentes 

tipos de necessidades de peças que vão ocorrer ao longo do ano e principalmente 

pelas características que diferenciam o processo de manutenção de acordo com a 

quilometragem e ano do veículo. 

 Organização e limpeza - Ter um ambiente com qualidade, segurança e com uma 

boa gestão visual ajuda na diminuição dos custos com falta de organização e 

clareza em saber o que se tem no estoque, como muitas empresas de ônibus não 

possuem sistemas de contabilização de estoques o modo visual é uma boa 

ferramenta na hora de avaliar seu estoque e entender suas necessidades. 

 Tecnologia - Como citado acima organizar bem o ambiente em algumas empresas 

é um fator de controle ao negócio, mas conciliar essa boa organização com o uso 

de ferramentas sistematizadas permitem uma gestão assertiva com indicadores, 

possibilitando analises mais precisas nos momentos de tomadas de decisão, os 

principais benefícios da gestão sistematizada de estoques são: emissão de 

relatórios analíticos, geração de inventario preciso e condizente com a realidade 

real, geração de ferramentas de analises como curva ABC. 

Para Ayres et al. (2008), uma característica essencial da atividade do gestor de 

estoques é o pragmatismo. Gerir estoques é uma atividade que exige resultados efetivos, 

passíveis de mensuração e informe periódicos, aliando teoria à prática.  
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A tecnologia no mercado atual é uma aliada imprescindível aos gestores modernos, 

buscar boas práticas de mercado e aplicar com o uso de sistemas de gestão economizam 

tempo e dinheiro as organizações. 

Nas empresas de transporte coletivo de passageiros, o estoque resume-se nas peças 

de reposição dos ônibus da frota, que são itens de valor relevante para o negócio e, portanto, 

precisam ser muito bem monitorados. Muitas vezes o estoque de peças de reposição de uma 

empresa de transporte coletivo é superior à de uma revenda de peças que possui um estoque 

para venda. 

Wanke (2008) apud Fernandes (2010) afirma que a missão da gestão de estoques de 

peças de reposição é semelhante à gestão de matérias-primas e produtos acabados, ou seja, 

reduzir os níveis de estoque sem comprometer a sua disponibilidade. Traz ainda os principais 

dilemas na gestão de peças de reposição: 

 Excesso de estoques, como resultado de uma política de antecipação ao uso 

futuro, implicando elevados custos de oportunidade de manter estoques e custos 

de obsolescência. 

 Falta de estoques, como consequência de uma política conservadora em relação 

à taxa real de utilização de estoques, implicando na deterioração de seus níveis de 

disponibilidade. 

Sendo assim, mostra-se a importância fundamental de uma boa gestão de estoques de 

peças de reposição nas empresas de transporte coletivos de passageiros, uma vez que peças 

paradas no estoque desnecessariamente elevam os custos de manutenção de estoques, e por 

outro lado, a falta de peças pode ocasionar a paralização dos ônibus, na manutenção da 

empresa, à espera de peças, ocasionando também prejuízos. 

Portanto através de uma gestão eficiente, com a aplicação das técnicas de gestão e das 

ferramentas de gestão corretas, teremos condições de tornar nossas empresas mais eficientes 

e competitivas. Uma gestão de compras bem-feitas, delimitadas por uma gestão de estoque 

mínimo, que será balizada por uma operação justa e controlada, serão fatores determinantes 

para conseguirmos, transformar um cenário que hoje é preocupante e desafiador em uma 
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situação organizada, controlada e principalmente eficiente, tornando nossos processos de 

compras e de estoque mais assertivos e de certa forma eficaz. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

Neste capítulo apresentamos a metodologia da pesquisa utilizada neste trabalho, a fim 

de chegar aos resultados e objetivos esperados. 

A metodologia da pesquisa, segundo Castro (2002), é o espaço no qual se devem traçar 

os meios necessários à observação da realidade de modo sistemático e disciplinado, no 

sentido de observar os fatos, analisar as relações entre eles e, finalmente, responder ao 

problema da pesquisa que representa, para o pesquisador, uma lacuna no conhecimento.  

Em relação aos objetivos, esse trabalho tem caráter descritivo, que segundo Castro 

(2002) e Gil (1999) as Pesquisas Descritivas, o objeto de investigação é parcialmente 

conhecido. As pesquisas desse tipo têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinado grupo ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis. Envolve planejamento mais rigoroso e técnicas padronizadas de coleta de dados. As 

pesquisas descritivas são as mais solicitadas por organizações como instituições educacionais, 

empresas comerciais, partidos políticos etc. 

Neste trabalho a parte exploratória foi realizada através de levantamento bibliográfico 

em artigos científicos, livros, dissertações, teses, revistas e outras fontes com o intuito de dar 

fundamentação ao tema. 

 Já em relação à estratégia da pesquisa, o método de abordagem se caracteriza por ser 

uma abordagem qualitativa, cuja preocupação é focada para apreender os fatos e fenômenos, 

e não meramente registrá-los ou descrevê-los, é voltada para a percepção da realidade. 

 A segunda etapa é a definição do método de pesquisa que, segundo Castro (2002), 

normalmente, não é uma escolha aleatória, estando vinculada à natureza do problema sob 

investigação.  

Sendo assim, este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica e estudo 

de campo, visto que, com os dados levantados, de acontecimentos contemporâneos de 

empresas de transporte coletivos de passageiros do interior de Mato Grosso do Sul, aplicamos 

em uma empresa fictícia criada para o estudo do problema em questão.  
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A seguir, segundo Castro (2002) descreve os dois métodos de pesquisa: 

 Pesquisa bibliográfica – é desenvolvida a partir de material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora presente em 

quase todos os tipos de Projeto, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a 

partir de fontes bibliográficas. Tem como principal vantagem permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama mais ampla de fenômenos do que aquela 

que poderia pesquisar diretamente. 

 Estudo de campo – esse tipo de investigação tem muitas semelhanças com o 

levantamento, distinguindo-se principalmente em dois aspectos. Primeiro, o 

estudo de campo procura muito mais o aprofundamento das questões propostas 

do que a distribuição das características da população segundo determinadas 

variáveis. A outra distinção é de que no estudo de campo estuda-se um único 

grupo ou comunidade em termos de sua estrutura social, ou seja, ressaltando a 

interação de seus componentes. 

 Destarte, pode-se classificar este estudo como uma pesquisa qualitativa descritiva, 

utilizando-se do método de pesquisa bibliográfica e estudo de campo. 

  

3.1 COLETA DE DADOS 

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados da presente pesquisa foram o 

levantamento bibliográfico, questionários e entrevistas.  

Castro (2002) define tais técnicas listadas abaixo: 

 Levantamento bibliográfico – observação indireta. É requerido em qualquer tipo 

de pesquisa. Entretanto, algumas pesquisas baseiam-se exclusivamente em fontes 

bibliográficas, principalmente livros e artigos científicos.  

 

 Questionário: observação indireta. Tem por objetivo obter conhecimento de 

opiniões, crenças, sentimentos, interesses e expectativas, por meio de questões 
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apresentadas por escrito aos participantes. Pode ser fechado, semifechado e 

aberto e requer um teste para verificação da sua adequação à proposta do 

pesquisador. 

 Entrevista: observação indireta. É uma das técnicas mais utilizadas em pesquisa 

social. Consiste em interação com o participante, formulando lhe perguntas, com 

o objeto de obtenção de dados para a investigação. 

Sendo assim, a coleta de dados baseou-se em levantamento bibliográfico sobre o tema 

proposto, questionários e entrevistas em 4 empresas de transporte coletivos de passageiros 

situadas, e que atuam, no interior de Mato Grosso do Sul. A identificação das empresas é 

tratada de forma confidencial, pois não foi autorizado por estas a divulgação das informações. 

As informações levantadas foram no intuito de confirmar a problematização do tema 

proposto no presente trabalho.  
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4. LEVANTAMENTO E ANÁLISE DA INFORMAÇÃO 

4.1 ANÁLISE DO SETOR 

O Transporte Coletivo de Passageiros na modalidade urbana sob o regime de 

concessão pública vem passando por sérios problemas atualmente no Brasil. Nos últimos 

anos, o debate sobre a mobilidade urbana no Brasil vem se acirrando cada vez mais, haja vista 

que a maior parte das grandes cidades do país vem encontrando dificuldades em desenvolver 

meios para diminuir a quantidade de congestionamentos ao longo do dia e o excesso de 

pedestres em áreas centrais dos espaços urbanos. 

Trata-se, também, de uma questão ambiental, pois o excesso de veículos nas ruas gera 

mais poluição, interferindo em problemas naturais e climáticos em larga escala e também nas 

próprias cidades, a exemplo do aumento do problema das ilhas de calor. 

A principal causa dos problemas de mobilidade urbana no Brasil relaciona-se ao 

aumento do uso de transportes individuais em detrimento da utilização de transportes 

coletivos, embora esses últimos também encontrem dificuldades com a superlotação. 

Várias cidades amargam nos últimos anos quedas acentuadas no número de 

passageiros, aumento da idade da população e consequentemente no número de 

gratuidades, fatores como esses, vem fazendo com que a receita destas empresas caia 

drasticamente. 

Um dos efeitos desses problemas, é que várias cidades brasileiras, nos últimos três 

anos tiveram que licitar os sistemas de transportes coletivos, simplesmente não encontraram 

interessados para operar, pois os resultados financeiros neste setor, não são nem um pouco 

atrativos e exigem altos investimentos, além de custos fixos mensais. 

A queda de passageiros e o momento atual destas empresas, são consequências 

também da força de atratividade que o transporte clandestino e os preços “camaradas” dos 

aplicativos de transporte, estão cada vez influenciando os usuários do transporte público e 

com isso ganhando maiores espaços nas cidades brasileiras. 
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Uma vez que estes transportes alternativos não possuem as mesmas obrigações que o 

transporte legalizado, se torna mais fácil trabalhar com menores custos, oferecendo serviços 

com preços muitas vezes impossíveis de se concorrer. As empresas de transporte público, 

além de altos impostos, funcionários em regime de CLT, vistorias do Detran e imposição de 

gratuidades, dentre muitas outras, não possuem nenhuma isenção, possuem ainda custos 

extras em algumas cidades, como taxas de Ocupação de solo,  Cronotacógrafo, etc. Tudo isso, 

resulta num transporte oneroso e com dificuldades de concorrer ou mesmo investir em 

melhorias. 

Segundos os indicadores apresentados no Anuário 2018/2019 da NTU (NTU, 2019), 

entre os anos de 2013 e 2019 houve uma queda de 26,29% no número de passageiros 

equivalentes transportados no Brasil.  

 

4.2 – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO MATO GROSSO DO SUL 

 No presente estudo a abordagem ficará restrita ao Transporte de Passageiros no 

Estado de Mato Grosso do Sul, mais especificamente no seu interior. É importante frisar que 

a atividade é devidamente regulamentada, onde possui um órgão de controle chamado 

AGEPAN - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul, essa 

tem em suas atribuições regular e fiscalizar os serviços, das operadoras de transporte de 

passageiros (Regular e Fretamento), bem como das transportadoras turísticas, vans 

autorizadas que operam transportando passageiros dentro do Estado. 

Como foco de trabalho será dissertado sobre o Transporte de Passageiros mais comum 

praticados no Estado de Mato Grosso do Sul. Em função da geografia favorável em nossa 

região temos em nosso estado, praticamente todos os tipos de transporte de pessoas 

existente, ou seja, o Transporte Rodoviário. 
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4.2.1 O Transporte Rodoviário  

Esse transporte é o mais usado no estado do Mato Grosso do Sul, favorecido pelo 

sistema viário na região, que inclusive podemos considerar como uma malha desenvolvida 

para os padrões do país, conforme pode ser visto na figura abaixo: 

  

Figura 1 – Mapa Rodoviário de Mato Grosso do Sul 
Fonte: Infoescola (2019) 

 

O estado de Mato grosso do Sul tem 02 (dois) eixos principais, um de norte a sul 

correspondente à BR 163, em cujas margens estão muitas cidades do estado, esse eixo serve 

como agente de ligação entre as Regiões Norte e Sul do pais, é um importante eixo no 

Transporte Rodoviário, sendo principal veia de escoamento de produção e também de 

deslocamento através do Transporte de Passageiros, e outra no sentido leste oeste, 
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Figura 2 - Dados IBGE referente Frota de Ônibus no Mato Grosso do Sul 
Fonte: IBGE (2019) 

correspondente à BR 262 que é uma rodovia que liga a fronteira do Brasil com a Bolívia, esse 

eixo tem relevante importância no Transporte Rodoviário, sendo sua a principal rota turística 

no estado do Mato Grosso do Sul, está localizada em paralelo com os trilhos da Ferrovia Novo 

oeste, essa rodovia foi de fundamental para o surgimento de importantes cidades do estado. 

Temos ainda no estado à planície pantaneira, está pouco habitada e do lado centro leste 

temos uma região que apesar de pouco habitada, tem se desenvolvido rapidamente em 

função de instalações de fabricas de papel/celulose e o plantio de grandes áreas de 

Madeira/reflorestamento. 

 Conforme dados histórico do IBGE o estado de Mato Grosso do Sul vem numa 

crescente em todos os sentidos, hoje tem uma população estimada de 2.778.986 pessoas, 

distribuídas numa área territorial de 357.145,535 Km², sua malha rodoviária tem a extensão 

de aproximadamente 20.000 quilômetros sendo distribuído em 15.068,20 km de rodovias 

estaduais e 4.916,20 Km de rodovias federais, nos gráficos abaixo percebe-se através das 

informações do IBGE que o número de veículos, ônibus e micro-ônibus cresceu mais de 2 vezes 

e meia, contudo percebe-se também que o número de veículos de transporte de passageiros 

(Ônibus e Micro-ônibus) teve uma leve redução, se comparados os anos de 2006 e 2018. 
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Figura 3 - Dados IBGE referente Frota de Micro-Ônibus no Mato Grosso do Sul 
Fonte: IBGE (2019) 

 

 

Figura 4 - Dados IBGE referente Frota Total de Veículos no Mato Grosso do Sul. 
Fonte: IBGE (2019) 
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Apesar de não ser o objetivo principal do presente trabalho, será mostrado a seguir, o 

cenário de transporte dos modais de transportes de passageiros no Estado de Mato Grosso 

do Sul, qual seja: Aéreo, Ferroviário e Fluvial. 

 

4.2.2 O Transporte Aéreo 

O Transporte Aéreo no Mato Grosso do Sul, tem se mostrado ao longo dos anos como 

uma opção importante para o desenvolvimento econômico do estado. Historicamente o 

Transporte Aéreo no Mato Grosso do Sul, não se apresentava como uma opção viável para a 

população, contava-se apenas com o aeroporto de Campo Grande, com uma estrutura 

mínima, apesar de operar um voo internacional, ligando o estado à Bolívia. Já os outros 

4(quatros) aeroportos, localizados nas cidades de Bonito, Corumbá, Dourados e Três Lagoas, 

contavam com instalações acanhadas e sem qualquer perspectiva de melhora na parte de 

infraestrutura. 

Entretanto essa realidade foi alterada, sabe-se que ainda está longe do que entende-

se ser o bom, mas com certeza a realidade no estado é outra, os aeroportos hoje constam 

com melhores instalações, suas infraestruturas estão sendo adequadas a necessidade 

operacional e contam com voos diários para os grandes centros, operados pelas grandes 

companhias do setor no pais. 

É sabido que parte desse crescimento ocorreu em função de trabalhos que 

fomentaram o turismo regional, apresentando ao país as belezas naturais de Bonito e do 

Pantanal, mas não se pode deixar de mencionar que houve uma grande demanda de serviço 

tanto de transporte de passageiros como também de cargas para região em função das 

instalações de grandes indústrias na região, como, por exemplo: Fibria, Eldorado Celulose, 

Atvos Agroindustrial etc. 

O mapa a seguir permite visualizar o mapa com os principais aeroportos do Estado de 

Mato Grosso do Sul: 
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Figura 5 – Aeroportos Mato Grosso do Sul 
Fonte: Google (2019), adaptado pelos autores 

 

 Essa situação pode ficar ainda melhor caso seja implantado um programa estadual de 

incentivo à aviação regional, esse programa, que deverá ser denominado 'Voe MS', e tem 

como objetivo ser um instrumento de execução de política de desenvolvimento, além de 

democratizar o transporte aéreo de pessoas e de cargas em Mato Grosso do Sul e ampliar a 

malha aérea estadual. O projeto deverá ser gerenciado pela Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Econômico (SEMAGRO) e deverá beneficiar as empresas de 

transporte aéreo em operações com rotas de destino, origem ou conexão no Estado, com 

incentivos de redução entre 20% a 72% do valor da operação sobre a base de cálculo do 

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que incidem nas operações 

internas de aquisição de querosene de aviação. 
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4.2.3 O Transporte Ferroviário 

 O Transporte Ferroviário teve início no Mato Grosso do Sul em 16 de julho de 1905, 

com a implantação de uma ferrovia que partia de Bauru e atravessava todo o estado de São 

Paulo e o atual Estado de Mato Grosso do Sul, chegando, até Corumbá na fronteira com a 

Bolívia, com a construção da ponte ferroviária sobre o Rio Paraguai, em 1947, com uma 

distância total de 1.618 km entre Bauru e as fronteiras com Paraguai e Bolívia, esse trecho se 

chamava Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB) e pertencia a Rede Ferroviária 

Federal (RFFSA). 

 Infelizmente apesar de ter iniciado relativamente cedo o transporte rodoviário no 

Mato Grosso do Sul, esse sofreu graves problemas de gestão, vindo praticamente deixar de 

existir, ocasionando a falta de manutenção da ferrovia e prejudicado o transporte da produção 

agrícola de Mato Grosso do Sul, funcionando de forma precária e restringindo-se 

exclusivamente ao transporte de carga. Esse cenário passou a mudar a partir da aquisição feita 

pela á América Latina Logística, sua gestora atual. 

 A ferrovia iniciava em Bauru e percorria 840 km até Campo Grande, onde se divide em 

dois ramais: 

 Ramal Campo Grande - Paraguai: ramal de 410 km e bitola de 1,00 m que começa 

em Campo Grande e vai até Ponta Porã, fronteira com o Paraguai. Esse ramal é 

continuação do trecho Bauru-Campo Grande, que totalizando 1250 km. 

 Ramal Campo Grande - Bolívia: esse trecho havia sido construído há mais de meio 

século e percorria desde Bauru (São Paulo) até Corumbá, totalizando 1.299 km 

(sendo 459 km a partir de Campo Grande) e o seu eixo permitia o acesso à Bolívia, 

Peru e Chile.  

 Esse Segundo ramal Brasil-Bolívia, também conhecido como Trem do Pantanal, já 

funcionou conduzindo passageiros com a função de turismo ou de comércio de exportação, 

partindo de São Paulo a Bauru, de Bauru a Corumbá e de Corumbá à Bolívia, percorrendo 

1.618 km em território brasileiro. Contudo em função de problemas e má gestão ficou 

desativada por mais de 10 anos desativada, sendo reativada na modalidade de Transporte 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada_de_Ferro_Noroeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Ferrovi%C3%A1ria_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Ferrovi%C3%A1ria_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina_Log%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Km
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Grande_(Mato_Grosso_do_Sul)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponta_Por%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bauru
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Grande_(Mato_Grosso_do_Sul)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bauru
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corumb%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trem_do_Pantanal
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Passageiros em maio de 2009, pelo governo estadual e federal, mas apenas o trecho Campo 

Grande-Miranda. Faz parte das metas do governo estadual e federal reativar a linha para 

passageiros do trecho Miranda-Corumbá. 

 Abaixo, demonstra-se o Mapa Ferroviário do Estado de Mato Grosso do Sul. 

 

Figura 6 – Mapa Ferroviário de Mato Grosso do Sul 
Fonte: DNIT (2019), adaptado pelos autores 

 

4.2.4 O Transporte Fluvial 

Enfim, em se tratando do Transporte Fluvial, segundo o DNIT, a Hidrovia do Paraguai 

corta metade da América do Sul, desde Cáceres, em Mato Grosso, até Nova Palmira, no 

Uruguai. O trecho brasileiro vai até a confluência com o Rio Apa e tem 1.272 quilômetros de 

extensão, e é região de fronteira com a Bolívia por 58 quilômetros e com o Paraguai por 322 

quilômetros. 

 Os principais terminais portuários são: Cáceres I e II, Aguirre, Corumbá, Gravetal, 

Sobramil, Ladário, Gregório Curvo, Murtinho, e Porto Cimento Itaú Portland S/A. Ainda na área 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Grande_(Mato_Grosso_do_Sul)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Grande_(Mato_Grosso_do_Sul)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miranda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miranda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corumb%C3%A1
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de influência da hidrovia, podem ser citados os portos paraguaios de Asunción e Villeta e os 

argentinos de Formosa e Las Palmas. 

  As cidades mais importantes na área de influência da hidrovia são: Cuiabá, Cáceres e 

Poconé em Mato Grosso; Corumbá, Ladário, Miranda, Aquidauana e Porto Murtinho, em 

Mato Grosso do Sul. 

  A figura a seguir apresenta a visualização das hidrovias do Estado do Mato Grosso do 

Sul.  

 

Figura 7 – Hidrovias do Mato Grosso do Sul 
Fonte: DNIT (2019) 

  

As hidrovias são navegáveis no Tramo Norte, entre Cáceres e Corumbá, permitindo a 

operação de comboios de até 140 metros de comprimento e 24 metros de largura, com calado 

de 1,5 m, e capacidade para até 500 toneladas de carga. 
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 Já, a hidrovias do Tramo Sul, entre Corumbá e a fronteira com o Paraguai, permitem a 

navegação de comboios com 290 metros de comprimento, 48 metros de largura, calado de 

2,7 metros e capacidade para 24 mil toneladas. 

 São produtos típicos escoados pelas hidrovias do Estado, comodities como: soja, arroz, 

milho e madeira, além de cimento e derivados minérios de ferro e manganês. 

 Como parte de expansão e retomada de crescimento o governo do estado do Mato 

Grosso do Sul estrategicamente retomou o transporte fluvial com intuito de eliminar os 

gargalos em logística, criando em 2015 o Programa de Estímulo à Exportação ou Importação 

(PROEIP), programa que retirava obrigatoriedade da paridade de exportação para grãos, 

isentando-a, na prática, de tarifa. O incentivo fiscal turbinou o escoamento do grão pelo rio. 

 O programa foi bem-sucedido e tornou não somente nossos produtos competitivos, 

mas conseguiu mudar a realidade das cidades portuárias, atraindo investimentos e 

transformando em um grande polo de exportação, destaca-se aqui o Município de Porto 

Murtinho.  

 Essa realidade tem contribuído para uma mudança, pois historicamente o transporte 

fluvial era voltado para o transporte de minérios, via Corumbá e Ladário, essa nova rota fluvial 

se tornou vital para as tradings que originam grãos em polos de Mato Grosso do Sul. O 

incremento às exportações de commodities, com a chegada de novos empreendedores em 

Murtinho, projeta o dobro de cargas saindo pelo rio em 2020 – 1,5 milhão de toneladas -, com 

perspectivas de quadruplicar esse volume em três anos e importar insumos e combustíveis. 

 Um exemplo dessa transformação econômica foi o ano de 2018, a hidrovia escoou 10% 

(600 mil toneladas) da safra de soja do Estado. O operador do terminal de Porto Murtinho, o 

grupo argentino Vicentin, parceiro da Glencore no Paraguai e na Argentina, exportou 460 mil 

toneladas até o porto de Rosário (Argentina), onde tem uma fábrica de esmagamento de soja. 

Outras 150 mil toneladas foram escoadas pelo porto da Granel Química, em Ladário. Para 

2019, estão contratados mais de 1 milhão de toneladas. 

 As exportações de commodities pelo rio para o próximo ano terão um incremento 

expressivo com a entrada em operação, em fevereiro, do porto graneleiro do grupo FV 
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Cereais, com sede em Dourados. O grupo adquiriu uma área fora dos limites do dique de 

proteção contra enchentes, que circunda Murtinho, e já prepara o terreno para sua 

construção, com investimento inicial de R$ 50 milhões. O porto terá capacidade de estocagem 

de 30 mil toneladas. 

 

4.3 REALIDADES ORGANIZACIONAIS 

Foi realizado benchmarking, com uma empresa de transporte coletivo urbano por 

ônibus que atua em Mato Grosso do Sul, escolhida por sua eficiência operacional, sendo 

referência em nossa região, e que possui características importantes a serem consideradas no 

presente trabalho, pois possuem uma Central de Compras, como o próprio nome já diz, trata-

se de realizar as compras de insumos para as empresas de forma centralizada com todas as 

empresas do sistema, ou seja, com a peculiaridade de que seu processo de obtenção 

compartilhado entre quatro empresas do mesmo segmento. O objetivo é criar um elo entre 

diferentes empresas para que, juntas, possam adquirir quantidades determinadas de 

produtos a preços de grandes volumes. 

A identificação da empresa, por solicitação desta, é tratada de forma confidencial, mas 

os dados estão retratados de forma real e sem manipulação dos seus dados quantitativos. 

Caracteriza-se aqui a empresa através de algumas informações que podem ser listadas e 

apresenta-se a seguir os dados colhidos: 

A empresa tem como missão prestar serviço de qualidade no transporte de 

passageiros, atendendo com confiabilidade, através de investimentos em logística e 

atualização constante de suas tecnologias. 

A empresa existe há mais de 20 anos, atuando no transporte coletivo urbano de 

passageiros por ônibus. Algumas informações pertinentes sobre a empresa estão listadas a 

seguir, sendo que a maior parte delas foi fornecida por seu representante durante visita às 

instalações. 

 Frota total: 128 ônibus, sendo 111 da frota efetiva e 17 da frota reserva. 
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 Número de linhas atendidas: 48 linhas; 

 Número de viagens mensais: 31.355 viagens; 

 Quilometragem mensal: 643.840 km aproximadamente; em média tem-se 23.469 

km percorridos por dia útil, 16.229 km aos sábados e 13.052 km aos domingos e 

feriados. 

 Consumo de combustível (diesel): 204.602 litros por mês. 

 Idade média da frota: 6,55 anos. 

 PMM (percurso médio mensal): 5.030. 

 Valor do estoque de peças no almoxarifado: R$843,75 por carro. 

 Custo de manutenção (só com peças):  por Km, R$ 0,21 e por veículo, R$ 1.250,00. 

 Manutenção corretiva é realizada diariamente nos veículos que apresentarem 

problema, sendo que em agosto de 2019 foram realizadas 1206 corretivas. 

 Manutenção preventiva é realizada a cada 8.000km. 

 Para cuidar da manutenção da frota, a empresa possui os setores de mecânica, 

pintura e funilaria, elétrica, borracharia, capotaria e ferramentaria;  

 Nenhum serviço realizado é terceirizado. 

Segundo a visão do entrevistado o nível de serviço ideal é não parar por reposição de 

peças.  

Em relação às aquisições emergenciais, observou-se que a participação destas é de 

cerca de 10% em relação ao nível atual da empresa. Segundo o entrevistado, as compras 

emergenciais sempre existirão, pois não há como a organização manter estoque dos 

requisitantes, sendo necessário um planejamento estratégico e racional. 

A frota é composta por modelos: 

 MBB LO 915/916- MBB OF 1418 – MBB OF 1418 EXECUTIVO - OF 1722 ALONGADO 

– OF 1722 RODOVIARIO – VOLVO B12M ARTICULADO – OF 519 OF1721 – AR 

CONDICIONADO CLIMATIZADO. 
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As empresas mantem uma Central de Compras, onde são realizadas as solicitações, de 

mais três organizações do mesmo grupo, com isso ganham em poder de barganha, e 

principalmente para reduzir os custos com peças e serviços. 

A empresa pesquisada possui uma sistemática para aquisição de peças e serviços, com 

critérios pré-definidos de avaliação e reavaliação de fornecedores. Realiza a aquisição pela 

central de compras instituída, mas podendo ou não realizar também compras diretas 

emergenciais.  

 São considerados pontos críticos para o sistema de gestão da empresa: 

Os relacionados aos produtos: componentes (câmbio, freio, sistema elétrico), 

combustíveis, óleo diesel e lubrificantes, e rodagem (pneus e recapagem). 

Relacionados aos serviços: manutenção veicular/retífica de motores e bomba injetora, 

serviços de saúde e segurança e os ambientais. 

Para fornecedores críticos de produtos e serviços, existe um método específico de 

seleção e avaliação e reavaliação. 

Critérios de seleção: para a seleção de fornecedores, primeiramente eles são 

separados e relacionados por produção e qualidade do serviço. Dentre os fornecedores 

relacionados ao produto, os críticos são:  

o Componentes: são selecionados no mercado, e para ser fornecedor é 

necessário que a empresa atenda uma série de requisitos legais, com 

documentações específicas e após aprovação, passa a participar das cotações 

mensais, sendo acompanhado o seu desempenho mensalmente. 

o Combustível e rodagem – esse item é selecionado e aprovado diretamente pela 

Gerência. 

o Serviços de manutenção veicular: são selecionados no mercado e para 

participar é solicitado a documentação e após aprovação é liberado para 

prestar serviço. Sempre é acompanhado o desempenho do veículo quanto à 

qualidade do serviço oferecido. 
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o Serviços ambientais e de segurança: segue os mesmos critérios do item 

anterior.  

Exemplos de itens solicitados quanto à Documentação: CNPJ, Alvarás, Licença 

Ambiental e de Operação, registro no Ibama, autorização ANP, Certificados de registros: CRM, 

CRQ, ANVISA, Vig. Sanitária, INMETRO etc. 

São feitos controle de documentação e sua validade há cada 6 meses ou sempre que 

se fizer necessário. 

Avaliação de fornecedores: 

Para avaliação de fornecedores, segue a mesma estrutura anterior, sendo: 

Componentes, combustível e rodagem – o fornecedor é avaliado quanto ao total de 

itens atendidos em comparação a quantidade de itens solicitados, prazo de entrega. O 

percentual médio de itens solicitados/atendidos e prazo de entrega tem que ser acima de 

98%. Foi criada uma planilha de controle, quando o desempenho do fornecedor for abaixo do 

esperado por 2 meses consecutivos, ele é suspenso e não participara das cotações por no 

mínimo 2 meses. 

Serviços de manutenção veicular: o fornecedor é avaliado pelo retorno do serviço ou 

uso de garantia. Quando o mesmo serviço retornar ao fornecedor mais de uma vez, dentro do 

prazo de garantia ele será advertido. Caso continue apresentando retornos ele será 

substituído. 

Os fornecedores que atendem à Central de Compras, são avaliados também pela 

Direção.  

Estão incluídos neste grupo os fornecedores de software, bilhetagem, comunicação, 

telefonia e tecnologia. 

Reavaliação de fornecedores: Segue a mesma estrutura de grupos definidos na 

Seleção. Os critérios para reavaliação são: 
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Quando os fornecedores de componentes forem suspensos eles serão reavaliados na 

primeira compra após o período de suspensão, devendo atingir o desempenho esperado. 

Caso volte a ficar abaixo do índice ele será excluído do cadastro de fornecedor 

definitivamente. 

Fornecedores de combustíveis, pneus e recapagem, quando necessários são 

reavaliados pela gerência. 

Fornecedores de serviços de manutenção veicular são reavaliados a cada serviço 

executado. 

Fornecedores de serviço ambiental ou de saúde e segurança são reavaliados 

anualmente. 

Software para gestão de fornecedores. 

As empresas utilizam dois softwares para gestão de seus provedores externos: 

Comprador e LEGNET/GFOR. O primeiro é específico para aquisições de peças e componentes 

para os veículos e é a ferramenta utilizada pela central de compras para cotação na internet, 

enquanto o segundo é usado para gestão das documentações dos provedores externos 

críticos do Sistema de Gestão da empresa. 

Todos os registros da área de compras, almoxarifado e contabilidade são armazenados 

no software LEGNET/GFOR. 

Em um mercado tão competitivo, a necessidade de conquistar a preferência do 

consumidor é cada vez maior e, por isso, estratégias como essas desempenham um 

importante papel. 

Em resumo, a empresa possui uma rede interligada, que engloba todas as áreas, todos 

os processos são atendidos, desde a compra, armazenamento, transporte. Daí a importância 

dos softwares para controle. O Gerenciamento da cadeia de suprimentos é uma das grandes 

responsabilidades de qualquer empreendedor, pois ela vai planejar de maneira estratégica os 

processos. 
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É a gestão correta da cadeia que vai definir o crescimento empresarial. 

Pode-se dizer que nos procedimentos anteriores só se levava em conta o preço dos 

produtos e serviços, porém hoje a organização procura selecionar melhor e ser mais crítica na 

hora da decisão, está aperfeiçoando seus métodos, buscando trabalhar com processos mais 

eficientes e produtivos, aumentando com isso os resultados. 

No almoxarifado visitado pode-se observar, como o acompanhamento em tempo real 

dos pedidos até a efetiva entrega é importante, pois os carros têm que sair conforme escala 

e a manutenção tem que realizar os ajustes, não deixando que a relação de credibilidade e 

confiança do cliente seja abalada. 

Pode-se dizer que manter a cadeia de suprimentos organizada, é o que vai manter a 

otimização do negócio. O gestor tem controle e acesso a todos os processos, sejam internos 

ou externos, sempre atento aos prazos. 

A Redução de custos, hoje é a maior preocupação do empreendedor, e é também o 

maior desafio do mundo moderno e globalizado. Pois não se pode esquecer, que se tem que 

fazer mais com menos, sempre. Mas não deixando que isso afete a qualidade e a 

produtividade da organização. 

Pode-se observar também que o gestor hoje está dando maior relevância ao 

conhecimento de todas as fases do processo, para poder vislumbrar qualquer desperdício, 

qualquer falha que possa acontecer. 

Outro fator importante é o prazo, todos os processos possuem tempo para entrega, o 

consumidor quer o serviço com rapidez e qualidade. O ônibus tem que ser corrigido 

rapidamente para poder atender no horário estipulado. A manutenção tem que liberar o carro 

eficiente e seguro. Pois caso não consiga, o cliente vai perceber a falha e a organização pode 

ficar com a sua reputação abalada pela insatisfação. 

Com um ideal gerenciamento da cadeia de suprimentos, o gestor pode reduzir a 

complexidade do negócio e aumentar a velocidade no seu processo. 
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Observa-se que é usado pelo gestor do almoxarifado, diretamente com o setor de 

compras uma ferramenta muito utilizada, que é a Curva ABC, definindo dessa forma o melhor 

gerenciamento do estoque. 

A interação entre os departamentos também tem grande importância, pois a 

comunicação tem que estar alinhada.  Ela é fundamental no negócio. 

Portanto, as novas tecnologias estão auxiliando as empresas a serem mais eficazes. As 

ferramentas são utilizadas para agregar valor. 

Sendo assim, analisando as realidades organizacionais de empresas nos grandes 

centros do Estado de Mato Grosso do Sul, partimos para a realidade atual das empresas objeto 

deste estudo, qual seja, as de pequeno porte localizadas no interior do Estado de Mato Grosso 

do Sul. 

 

4.4 A REALIDADE ATUAL DA EMPRESA 

Como panorama geral, todas as empresas de transporte enfrentam os mesmos 

problemas, porém, as pequenas empresas, que tem como característica serem empresas de 

cidades de interior são mais castigadas em seus resultados. 

 O fato da empresa em estudo, ser de pequeno porte, trás consigo uma série de fatores 

que tornam inviável o crescimento da mesma. A cidade de atuação é de fronteira, e possui um 

alto número de idosos, além disso, uma lei municipal diminuiu a idade de gratuidade para 60 

anos. O número de estudantes, também é alto, e carrega consigo um desconto de 50% no 

valor da passagem. Sem contar ainda, em alguns tipos de deficiências que dão o direito a 

gratuidade.  

 O problema em questão, não são as gratuidades, mas sim a falta de subsídios para as 

mesmas, inclusive, porque a lei do idoso, por exemplo, é muito antiga, de uma realidade 

extremamente diferente da vivida hoje. Uma vez que antigamente a expectativa de vida era 

baixíssima, hoje, mesmo aposentados, idosos ainda são ativos, muitos trabalhando e tendo 
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uma vida bem ativa, ou seja, essas gratuidades deveriam ser revistas, e subsidiadas, ou pelo 

Município ou pelo Estado. 

 Outro grande problema enfrentado, é conseguir o reajuste da passagem, que por 

questões geralmente políticas, acaba não sendo autorizados pelo poder público. As empresas 

até entendem que se torna uma despesa onerosa ao usuário pagante do transporte urbano, 

pois as gratuidades são inclusas no cálculo desse custo, tornando o transporte coletivo, que é  

uma necessidade básica, um custo significativo para as famílias, fazendo com que as mesmas 

busquem outras alternativas de transporte mais adequadas a sua realidade financeira.  

Se for analisar, os últimos 10 anos, a empresa em estudo teve concedidos 4 aumentos 

de passagem, todos abaixo do valor de referência da planilha tarifária utilizada no Brasil, 

estando hoje, com uma diferença de R$0,70 abaixo do valor real do custo da passagem. Já se 

for analisar os custos, sabe-se que os salários são reajustados anualmente, bem como os 

insumos necessários para manutenção de frota ou mesmo para realizar as atividades 

diariamente, estes sofrem aumentos mensais e em alguns casos, praticamente diários. Um 

exemplo de instabilidade, foram as alterações nos valores do diesel, que estava muito instável 

e se trata de um dos custos mais significativos para o transporte. 

Se analisar somente a freqüência do aumento de tarifa x aumento de insumos, é 

possivel observar com clareza os motivos da defasagem no transporte, ou seja, é uma questão 

preocupante e que merece muito a atenção, pois o transporte urbano é um serviço público 

essencial, mas extremamente castigado. 

 A junção das situações que impactam o transporte, tornam-se extremamente onerosas 

para as empresas, que tem que reduzir ao máximo pessoal, custos, enfim, trabalhar no seu 

limite, ou mesmo no vermelho, jogando pra frente os problemas e acumulando contas e 

prejuízos. Acontece que, ao reduzir horários, pessoal, quilometragem, a empresas tem menos 

oferta de horários, o que é outro motivo pelo qual as pessoas deixam de usar o transporte 

coletivo. 

 Em vista disso, tem-se trabalhado em custos de manutenção e não operação, que já 

trabalha no limite. O foco é redução de custos com compras e, geralmente, nenhum 
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investimento, pois um ônibus mais novo, tem um custo inviável para empresas que já 

trabalham no seu limite e não tem perspectiva no aumento de passageiros. 

 Nesse caso, entram novas situações que também Impactam e muito no transporte de 

cidades pequenas, sendo esse um dos pontos de estudo e realização deste trabalho. 

 As pequenas empresas devido as situações já citadas, dentre outras, acaba como já 

falado não tendo condições de investir em frota, onde se dá início a novos desafios para a área 

de compras. Além disso, geralmente possui na frota ônibus de marcas e modelos diferentes, 

o que geraria um estoque de peças múltiplas, devido as diferenças de um ônibus para outro. 

 Com uma frota mais antiga, a manutenção é mais frequente, pois um ônibus mais 

“velho”, acaba gastando mais por ter menos tecnologias e peças mais antigas. Além disso, o 

fato de ser empresa de cidade de interior, o acesso as peças também é mais difícil, sendo que 

geralmente as peças ofertadas na cidade são mais caras. Sabe-se também que estoque é 

custo, pois peça parada não gera receita, além de exigir um investimento, que nem sempre 

será utilizado. 

 Neste ponto é que inicia o problema escolhido como objeto de estudo deste trabalho, 

pois é no planejamento de compras que esperamos encontrar alternativas para melhoria dos 

resultados financeiros da empresa. Conhecer a empresa, seus custos, quanto custa a peça em 

estoque ou mesmo o custo do ônibus parado por linha, os fornecedores, prazo de entrega, 

qualidade das peças, bem como fatores determinantes pré estabelecidos para decisão de 

compras, isso é que ajudará a reduzir custos e gerar diferença no resultado financeiro. 

 

4.5 GERENCIAMENTO DE CUSTOS – TRANSPORTE COLETIVOS DE PASSAGEIROS 

4.5.1 Principais custos 

De acordo com IBRACON – Instituto dos auditores independentes do Brasil, os custos 

referem-se aos gastos realizados na produção de bens e serviços. Para Figueiredo e Caggiano 

(2004), os custos são essencialmente medidas monetárias dos sacrifícios com que a 

organização tem que arcar para alcançar seus objetivos.  
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 Segundo D’Agosto (1999), apud Macedo (2007, p.20), por transporte entende-se o 

deslocamento de pessoas e/ou cargas, de um lugar para o outro do espaço, ao longo de um 

percurso, durante certo período consumindo certa quantidade de recursos. 

 Os principais custos em uma empresa de transporte coletivo de passageiros estão 

relacionados a manutenção, mão de obra, diesel, pneu dentre outros que compõem uma teia 

de custos que se inter-relacionam e formam a estrutura de trabalho da empresa para atender 

ao cliente e usuários, entender a formação desses custos dentro da organização é papel vital 

ao gestor para garantir a rentabilidade no processo de atendimento ao cliente. 

 De acordo com Valente (2008), a Gestão de Frota, representa a atividade de reger, 

administrar ou gerenciar um conjunto de veículos pertencentes a uma mesma empresa. 

 Em um mercado cada vez mais competitivo estudar as possibilidades de economia 

dentro dos custos operacionais e de manutenção, gera vantagens competitivas as empresas, 

a busca constante por métodos e processos mais enxutos é uma grande tendência do negócio 

de transporte coletivo. 

 A formação dos custos dentro da organização precisa ser entendido e calculado, para 

que a visibilidade na gestão através de indicadores traga os números necessários para tomada 

de decisão de forma assertiva, é possível notar no mercado atual muita inobservância aos 

controles operacionais que levam grandes empresas do mercado a passarem por dificuldades 

por não saber controlar seus custos internos, entender os principais custos e seus impactos 

nas finanças internas é uma ferramenta imprescindível para maximização dos resultados e até 

mesmo percepção de gargalos internos motivados por gastos em excesso ou desnecessários. 

 Para entendimento vamos ilustrar os principais custos e seus impactos na cadeia de 

atendimento ao cliente, a formação de preços em um atendimento pode sofrer reflexos se os 

cálculos com os custos internos estiverem mal distribuídos, ou calculados de forma imprecisa, 

levando a possibilidade de perca de rentabilidade nos contratos e até mesmo inviabilidade na 

continuidade do atendimento. 

 Custo com manutenção: esse item reflete muito na formação dos preços de 

atendimento de uma empresa de transporte, e é fator relevante nas condições de segurança 
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da frota e usuários se for mal planejado, nessa formação de custo entra as peças aplicadas aos 

ônibus, as melhores soluções de mercado para manter uma condição qualitativa no custo de 

manutenção são: 

 Bom planejamento das compras 

 Ter um plano de manutenção sistêmico da frota 

 Time de manutenção qualificado 

 Essas medidas trazem maior segurança ao processo, e gera qualidade aos 

equipamentos que vão refletir em melhores condições de atendimento ao cliente, garantindo 

uma boa disponibilidade de frota com segurança na rodagem. 

 Custo com mão de obra: esse item traz um dos custos mais expressivos do cálculo de 

formação de preços, com os encargos atuais sobre a folha de pagamento o empresário tem 

que ter muita qualidade na gestão desse indicador para não ser surpreendido nos 

fechamentos de resultados, alguns métodos são eficazes nos controles variáveis do custo com 

mão de obra como: 

 Controle de custos variáveis “horas extras” 

 Analisar os modelos de escala de trabalho para verificar possibilidades de escalas 

mais adequadas a prestação de serviço 

 Como é um custo que oscila ao longo do ano, reflexo de data base para aumento de 

salários, horas extras, férias e 13º o orçamento com a despesa mão de obra, deve ser calculado 

de forma precisa, dessa forma a visualização dos cenários e os aprovisionamentos necessários 

a serem realizados ao longo dos períodos se torna uma ferramenta importante na mensuração 

dos resultados. 

Custo com diesel: um indicador variável que gera um enorme prejuízo de forma rápida 

ao longo de um período se for mal administrado, devido sua variação que em muitos casos 

está restrita a manutenção do carro e dirigibilidade do motorista, trabalhar esses dois fatores 

é sinônimo de garantia de bons resultados, Os parâmetros de controle das empresas de 

transportes de passageiros, normalmente, apontam que o maior custo na organização no 

setor de compras, vem a ser o combustível, algo em torno de 30% do custo com Veículos e 
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Equipamentos, imprescindível para o atendimento aos clientes e fundamental para o 

funcionamento da organização algumas medidas para gerar resultados nesse indicador são: 

 Capacitação e treinamento do quadro de motorista em direção econômica 

 Manutenção adequada da frota 

Medidas que se seguidas com exatidão e monitoradas por planejamento de análise de 

resultados, para verificação se as metas de consumo estão sendo obtidas, geram uma 

estabilidade do indicador e menos consumo assim trazendo economia a empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Dados DRE – Empresa Prestadora de Serviço de Transporte de Passageiros, 
no interior do Mato Grosso do Sul 

 Custo com pneu; esse item relacionado a rodagem da frota é constantemente 

esquecido ou deixado de lado nas empresas, porém sua gestão de forma eficaz traz grandes 

reduções ao custo por km rodado, algumas medidas são vitais para a gestão de forma 

qualitativa desse indicador: 

 Planejamento de inspeção e calibragem da frota 

 Realização de recapagens 
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 Análise de mercado do modelo de pneu que melhor atenda às necessidades da 

empresa 

 Utilizando essas ferramentas de gestão a empresa terá maior índice de rodagem e 

aproveitamento dos pneus em sua frota, e economia aos seus orçamentos com esse indicador. 

Custo Almoxarifado: sabe-se que um almoxarifado com prateleiras cheias de peças 

reservas, não significa nada mais do que dinheiro parado, ou seja, um custo alto e 

desnecessário. Para que isso não ocorra, a empresa tem que ter conhecimento do que 

realmente vale a pena ter disponível, e que realmente se utilize, e do que é necessário 

eventualmente, tem custo significativo e não pode virar um custo parado para uma possível 

necessidade, utilizar os métodos a seguir trazem benefícios a organização do processo: 

 Controle de entrada e saídas de peças sistematizados 

 Realização de inventários e auditorias 

 Emissão de os e aplicação na frota correta da peça de saída 

De forma geral aborda-se os principais custos que geram grandes impactos em uma 

empresa de transporte com o uso de equipamentos ônibus, mediante ao modelo de 

atendimento que a empresa realiza pode aparecer outros custos, como aluguéis de estrutura, 

alugueis de equipamentos, financiamentos dentre outros. 

 Para garantia do controle que é um dos métodos de gestão mais eficazes na 

mensuração e planejamentos desses custos em uma cadeia de atendimento, o uso de 

orçamento se torna uma necessidade as empresas de porte pequeno, médio ou grande, 

estabelecer as metas de custos e as formas de gestão desses custos ao longo do período é 

vital para que os indicadores finais sejam positivos. 

 De acordo com Lunkes (2003, p. 35), a necessidade de orçar é tão antiga quanto à 

humanidade. Os homens das cavernas precisavam prever a necessidade de comida para os 

longos invernos; com isto desenvolveram práticas antigas de orçamento. O autor ressalta que 

a origem da palavra orçamento deve-se aos antigos romanos, que usavam uma bolsa de tecido 

chamada de fiscus para coletar os impostos. Já na França, o termo era conhecido como bouge 
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ou bougette, e vem do latim bulga. Salienta que entre os anos de 1400 e 1450 o termo bougett 

tornou-se parte do vocabulário inglês. 

 Em se tratando de empresa de transporte coletivo urbano, a gestão de custos é de 

extrema importância, pois a precificação do serviço vem de decretos do poder concedente 

decretando a tarifa cobrada do usuário. 

   

4.5.2 O Planejamento de rotas de veículos como apoio a redução de custos 

Atualmente, com a busca incessante pela melhoria do desempenho operacional, a 

roteirizarão surgiu como uma ferramenta efetiva para a otimização do planejamento de 

roteiros.  

É nesta etapa que são determinados os pontos de atendimento e definidos os roteiros 

a serem seguidos por cada veículo; determinando, assim, a necessidade total de veículos e 

motoristas, as distâncias a serem percorridas e o tempo total das entregas. 

A redução de km é um ponto importante no transporte, mas que deve ser feito com 

muita cautela, pois realizado de forma incorreta, resulta em queda de passageiros, 

insatisfação e reclamações. 

Um estudo específico por linha, de acordo com o número de passageiros e 

acompanhamento da fiscalização pode reduzir algumas ruas ou até mesmo não entrar em 

determinados bairros em certos horários onde não existem passageiros, ganhando tempo 

naquela volta, agilidade no atendimento e redução de Km, consequentemente de gasto de 

diesel. Esses fatores são muito característicos de cada bairro, pois cada um tem suas 

particularidades como escolas, empresas, etc 

Outro estudo importante por parte da fiscalização nas linhas atendidas pela empresa, 

é que conhecendo o bairro, podem evitar ruas de chão ou em más condições, que aumentam 

o desgaste do ônibus, molas, pneus e tirá-los também de ruas com muito movimento ou 

quebra-molas, responsáveis por muitos incidentes com passageiros,. 
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Todos esses fatores somados trazem consigo uma redução de custos que as vezes não 

é percebida, pois não é analisado com mais atenção, mas ao reorganizar as linhas e rotas se 

consegue reduzir km, diesel, desgaste e muitas vezes necessidade de pessoal. 

Para Takano e Tedesco (2008) apud SILVA et al. (2011), a roteirização pode ser 

entendida como uma programação operacional de um ou mais veículos, definindo, de 

maneira otimizada, os pontos que devem ser atendidos por uma rota.  

De acordo com Pimenta (2001), em associação à necessidade por parte das 

organizações de reduzir seus custos nos transportes, tem sido despertado o interesse de 

vários estudiosos dessa área, na busca de melhores opções para os problemas de roteirizarão 

de veículos. 

 Para Wu (2007), a roteirizarão fundamenta-se em determinar um conjunto de rotas 

de menor custo que atenda às necessidades dos nós (que podem ser considerados pontos de 

ônibus, depósitos etc.).  

Segundo Laporte et al. (2002), o problema de roteirizarão de veículos consiste em 

definir roteiros de veículos que minimizem o custo total de atendimento, cada um dos quais 

iniciando e terminando no depósito ou base dos veículos, assegurando que cada ponto seja 

visitado exatamente uma vez e a demanda em qualquer rota não exceda a capacidade do 

veículo que a atende. 
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Figura 8 - Ilustração de rotograma para captação de usuários de linhas de ônibus 
com pontos pré-estabelecidos ao longo do percurso 

Fonte: Google (2019), adaptada pelos autores 
 

Dessa forma, observou-se que é na roteirizarão onde são definidas as estratégias para 

execução das rotas e identificadas antecipadamente às restrições, para que o planejamento 

seja feito de forma preventiva, já considerando todas as variáveis, evitando, assim, 

ocorrências indesejáveis, que impossibilitem as tomadas de ações. 

 

4.5.3 Identificação dos custos mais significativos  

Sabe-se que um almoxarifado com prateleiras cheias de peças reservas, não significa 

nada mais do que dinheiro parado, ou seja, um custo alto e desnecessário. Para que isso não 

ocorra, a empresa tem que ter conhecimento do que realmente vale a pena ter disponível, e 

que realmente se utilize, e do que é necessário eventualmente, tem custo significativo e não 

pode virar um custo parado para uma possível necessidade.  

Os parâmetros de controle das empresas de transportes de passageiros, normalmente, 

apontam que o maior custo na organização no setor de compras, vem a ser o combustível, 

algo em torno de 30% do custo com Veículos e Equipamentos, imprescindível para o 

atendimento aos clientes e fundamental para o funcionamento da organização.  

Porém, apesar do custo elevado e de ser indispensável, é uma necessidade básica e 

que se sabe quanto e quando vai se precisar, podendo planejar a compra com mais facilidade, 

barganhar com diversos fornecedores e junto ao financeiro já se planejar para o pagamento. 

O problema maior e que acaba sendo a dúvida de comprar e estocar ou não, comprar 

do fornecedor local pagando mais caro ou deixar o ônibus parado até chegar uma peça de 

outra cidade/estado, são peças de motor, câmbio, freio, direção, mola, para-brisas, dentre 

outras, que são fundamentais, porém que não tem como prever quando serão necessárias. É 

aqui que podemos detectar um possível problema e encontrar uma solução, para tornar a 

decisão de compra mais fácil e menos custosa para a empresa. 
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Como já citado, o fato de ter marcas e modelos diferentes, é um obstáculo significativo 

a se resolver. Para empresas assim, o estoque não é só oneroso, mas totalmente inviável. 

Alguns desses insumos citados possuem ainda o problema de frete, pois o para-brisa 

por exemplo, poucas empresas transportam. Além disso, tem-se que levar em conta alíquotas 

de um estado para outro, ou seja, a análise para determinar a compra tem que ser minuciosa 

e com conhecimento abrangente da empresa, integrando compras, operacional e financeiro. 

Este sofre alterações frequentes e exige um controle de média. Mas, por ser um 

suprimento fundamental, possibilita a programação da compra, o que gera uma facilidade na 

hora de fazer orçamentos e efetivar o negócio. 

 

Gráfico 2 – Dados referente Variação do Valor do Diesel no Mato Grosso do Sul 
Fonte: ANP (2019), adaptado pelos autores 

 

Depois disso, aparecem as peças de reposição, relacionadas aos sistemas vitais dos 

veículos, tais como: Do freio, do motor, da direção, peças que são decisivas no bom 
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funcionamento do ônibus, porém, com alto custo de aquisição. São peças usadas 

eventualmente, mas, quando necessárias, fazem a diferença na decisão da compra. 

Sendo assim, foram elencados alguns itens a serem estudados, e que devem ser 

analisados individualmente, para que o setor de compras se torne estratégico e funcional, são 

eles: 1 – Barra de Direção; 2 - Rolamento do Cardã; 3 – Bomba D’Agua; 4 – Catraca de Freio; 5 

– Cruzeta; 6 – Para-brisa; 7 – Grampo de Mola Traseiro; 8 – Pino de Centro; 9 – Junta do Cubo 

Dianteiro. 

 

 

Gráfico 3 – Dados Sistema de Gestão de Frota – Empresa Prestadora de Serviço de 
Transporte de Passageiros, no interior do Mato Grosso do Sul – maior consumo 
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4.5.4 O impacto dos custos por indisponibilidade 

Analisando as necessidades das empresas de prestação de serviços no ramo de 

transporte coletivo de passageiros, observa-se que a cadeia de atendimento, gira através do 

emprego de recursos por parte da empresa, em infraestrutura operacional e administrativa, 

e pelo cliente através da disponibilização de uma fatia de sua cadeia do transporte, para que 

haja a relação de atendimento a sua necessidade e prestação de serviço pelo fornecedor. 

As empresas que prestam serviço otimizam ao máximo seus processos para que 

possam girar seus ativos e garantirem o atendimento as necessidades do cliente e suas metas 

internas orçadas, porém a falta de planejamento técnico voltados a gestão dos custos com os 

ativos parados, acarretam impacto significativo nesse ciclo de atendimento e acumulam 

custos a estrutura interna do prestador. 

Em algumas situações as empresas não trabalham com disponibilidade de frotas 

reservas no se processo de atendimento, assim trazendo a necessidade ainda maior de manter 

os veículos ativos em processo continuo de atendimento, parando para execução de serviços 

de forma planejada, porém mesmo com disponibilidades de frotas reservas o mal 

gerenciamento dos processos de manutenção podem acarretar problemas de disponibilidade, 

pela falta de planejamento no gerenciamento das ações de manutenção, chegando 

indisponibilizar tanto as frotas reservas como os carros operacionais. 

Analisando o cenário pontual, mas que afeta diversas empresas a nível nacional, 

destaca-se a importância da boa gestão de reposição de itens nos estoques, para evitar que 

prejuízos sejam acumulados fora das previsões de orçamento das empresas, abaixo alguns 

fatores que afetam a gestão dos suprimentos de reposição das empresas: 

 Logística do fornecedor para entrega do produto, em muitos casos o material vem 

de outras regiões do Brasil e acarreta reflexos no deslocamento como barreiras e 

fretes com alto custo ao cliente. 

 Falta de previsibilidade de demanda interna e ações de contingências. 

 Custo elevado para adquirir estoque com baixo grau de giro. 
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Todas as situações são desafios a serem superados pelos prestadores de serviços que 

dependem do giro de seus ativos para geração de receita dento de sua estrutura de 

atendimento, dessa forma o uso de ferramentas de gestão que visam gerar visualização de 

cenários a médio e longo prazo e proporem medidas de planejamento para que não sejam 

impactados de forma negativa seu atendimento, trazem ótimos resultados ao processo, 

podemos considerar o método abaixo como uma estratégia de competividade e geração de 

valor, reduzindo custos com equipamentos indisponíveis. 

 

4.6 GESTÃO DE ESTOQUES DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 

COLETIVOS DE PASSAGEIROS 

 

4.6.1 Processo de Compra de Materiais 

Ter uma demanda na manutenção de um ônibus e não dispor de peças para execução 

é um grande problema ao empresário, que em muitos casos tem que realizar compras mais 

caras, chamadas compras emergenciais para atender suas necessidades. 

 Ainda há que se considerar nesse cenário a possibilidade remota de uma exposição 

desnecessária de risco a segurança dos passageiros se, pela indisponibilidade da peça de 

reposição, a empresa seja compulsada a colocar o carro em operação, s peças de reposição, 

rodando sem que a manutenção necessária tenha sido consumada. 

 Porém, equilibrar essa condição de demanda de manutenção x disponibilidade de 

peças é um grande desafio aos gestores, esse equilíbrio pode resultar em economia e agilidade 

aos processos da empresa ou acarretar prejuízos e demora no atendimento de seus clientes. 

 Em uma empresa de transporte coletivo como em muitas outras, o setor de compras 

é fundamental para que sejam adquiridos os itens necessários para realização das 

manutenções nos veículos, com as melhores condições de valor e qualidade. 
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 Nesse cenário o comprador desempenha um importante papel nas tomadas de decisão 

em realizar as compras para o estoque da empresa, esse estoque não deve ser inflado de 

peças que não se utilizam, mas deve ter os materiais necessários para atender as demandas 

existentes, equilibrar essa balança não é um papel fácil, mas existem maneiras de gerir o 

processo para garantia da sustentabilidade continua dos processos de manutenção e compras 

de forma assertiva. 

 Alguns compradores preferem trabalhar apenas com estoques dos fornecedores, mas 

é muito arriscado, temos que considerar que pode haver indisponibilidade do item quando 

solicitado, e existe processos internos como o de manutenção preventiva que necessitam de 

peças em estoque para realização dos procedimentos.  

 O comprador deve ter uma sinergia constante com o setor de manutenção e 

almoxarifado, identificando e analisando as solicitações realizadas, e buscando no mercado as 

melhores alternativas para as suas necessidades, essa sinergia possibilita que a empresa 

ganhe em agilidade nos seus processos e diminua os seus custos, as compras planejadas são 

as mais econômicas pois permitem que os itens sejam disponibilizados nas necessidades 

corretas, as compras planejadas podem ser dividas em pedidos semanais, quinzenais e 

mensais de peças. 

 O aparato tecnológico é fundamental para a gestão, usufruir de um sistema que 

possibilite tomada de decisão com dados analíticos, é uma ferramenta que traz segurança 

para a tomada de decisão das melhores opções de compras das peças com as melhores 

condições ao negócio. 

 As peças são itens vitais para os processos de manutenção de uma frota de ônibus, 

algumas empresas sofrem com estoques parados que geram a perca de grandes valores com 

itens obsoletos e sem giro, assim literalmente mantendo o dinheiro da empresa que poderia 

ser aplicado em outras necessidades paradas. 
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4.6.2 Previsibilidade De Demanda Futura 

Visando ajudar os compradores na execução das tarefas, apresenta-se uma ferramenta 

que agrega resultados positivos na gestão de compras de uma organização.  

A ferramenta tem a função de gerir os principais componentes de um ativo que são de 

alto valor agregado, que pelo custo elevado e baixo nível de utilização geram valor no estoque 

ocioso muito alto aos cofres da empresa, não compensando mantê-los em estoque. 

Após o mapeamento desses itens, são verificados em fornecedores a nível nacional 

que fornecem os mesmos, e cotados os valores considerando tempo de entrega, valor do 

item, qualidade da marca. 

Esses dados nutrem um banco de dados que é atualizado de acordo com a 

periodicidade determinada pela gestão da empresa, e ficam em stand by para serem 

acionados no momento da identificação da necessidade, assim os caminhos e estratégias já 

estão claros para tomada de decisão, e minimizam o tempo de ciclo de busca pelo item no 

mercado e trazem mais qualidade na compra, o banco de dados traz os preços que estão 

ocorrendo no mercado e os pontos positivos dos fornecedores dentro de um portfólio de 

canal de atendimento. 

O tempo que se perde a partir do momento da identificação da necessidade, da 

tomada de decisão em buscar fornecedores no mercado, avaliar preços e logística de entrega, 

trazem custos por indisponibilidade que somados ao custo do item, podem até ser maior, 

como no exemplo apresentado, o custo chegou a ser equiparado. 

Gerir a prestação de serviço no ramo de logística é ter uma visão macro dos processos 

que integram essa cadeia, e que se mal administrados impactam na qualidade e eficiência da 

prestação ao cliente, e geram despesas fora do planejamento financeiro do negócio. 

Hoje em dia existem diversas ferramentas que podem ser utilizadas para gerenciar os 

custos operacionais de nossas empresas. 

 Independentemente de onde estiver prestando o serviço, se faz, necessária a utilização 

de alguma ferramenta que ajudará a reduzir as perdas operacionais, essa gestão poderá ser 
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realizada através de softwares com diversas informações gerenciais ou um simples 

planejamento de rotas que com certeza trará uma melhor produtividade na execução do 

serviço. 

 

4.6.3 Planejamento da manutenção da frota como medida de controle dos estoques 

Uma frota de ônibus que tenha uma metodologia de gestão das manutenções com 

eficiência e trabalhe com ela sistematizada, gera dados e indicadores de performance com 

precisão e ajuda o gestor na tomada de decisão. 

 Não dispor de um planejamento sistêmico das manutenções reflete nos processos de 

almoxarifado e compras, que ficam sobrecarregados com demandas emergenciais em muitos 

casos relacionadas a manutenções corretivas, algumas das situações de almoxarifados com 

muitos itens em estoque nesse seguimento de transporte coletivo estão relacionados ao mal 

planejamento da manutenção. 

 Os principais processos de manutenção em uma empresa estão contidos em 

preventivos e corretivos, a primeira opção sem dúvidas é a que acarretará a empresa as 

melhores formas de gerir seus ativos com os menores custos ao negócio, o excesso de 

manutenções corretivas pode acender um alerta vermelho na empresa, os principais fatores 

que contribuem para o excesso de manutenção corretiva são: 

 Falta de planejamento de manutenção 

 Indisponibilidade de peças para execução das manutenções 

 Mão de obra desqualificada 

Visando trazer qualidade a manutenção, uma das alternativas, que as empresas já se 

utilizam, é a revisão preventiva, pois através dela, podemos constatar possíveis problemas 

com antecedência, necessidade real de troca de peças, desgaste, ou seja, tem-se uma ideia 

real do estado do ônibus no geral, podendo se utilizar disto para programação de troca de 

peças, assim permitindo ao comprador uma gestão de planejamento mais adequada e precisa 

sobre as necessidades existentes. 
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Há ainda, opções de softwares embarcados modernos e inteligentes, que corrigem 

e/ou coíbem o motorista de errar, possibilitando acompanhamento individual dos 

mesmosdeles, emitindo alertas e relatórios para gerenciamento da manutenção da frota, 

consumo de combustível e com informações inclusive de desgaste de peças em tempo real. O 

custo do software também é um novo investimento, mas que traz resultados importantes. 

Mas, no caso de uma peça dessas quebrar, seja por mau uso, ou até mesmo por um 

acidente no percurso, qual seria a melhor estratégia? 

Para isso, a sugestão, é que se tenha conhecimento do custo diário do ônibus parado, 

em relação a diferença de valor da peça disponível no seu fornecedor mais próximo e do 

fornecedor mais distante, com preço competitivo e atrativo. Diante desse fato, nossos 

questionamentos são: 

 Vale a pena esperar o fornecedor mais distante? 

 Valeria a pena ter essa peça em estoque? 

 Quanto custa esse ônibus parado até que chegue esta peça? 

 Quantos dias leva para chegar? 

Ainda neste questionamento, ressaltamos que a empresa deverá se organizar, sendo 

ela pequena ou grande, para que tenha um ônibus fixo por linha, para que estas decisões 

sejam realmente estratégicas e não um ¨tiro pela culatra¨. 

Cada linha tem seu número IPK, sendo de uma diferença muito grande em algumas 

linhas, o que afetará mais ainda os resultados, dependendo do tempo parado do veículo. 

Assim como uma peça significa um custo elevado, um ônibus reserva, não deixa de ser 

dinheiro parado, e com custo mais elevado ainda, pois é um bem, que está sendo depreciado 

e não está sendo utilizado, sendo assim, a análise da necessidade ou disponibilidade de um 

número X de ônibus parados, deve ser bem estudado. 
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Tabela 1 – Exemplo de Custo Fixo de um Modelo de Ônibus Parado – Empresa Prestadora 
de Serviço de Transporte de Passageiros, no Mato Grosso do Sul 

 

4.6.4 Controle do almoxarifado como medida de equilíbrio dos custos 

 Ao citar o processo de compras e de manutenção como processos que geram 

resultados positivos ou negativos, é fundamental inserir em um processo de sinergia o setor 

de almoxarifado, onde são concentrados os itens de necessidade da manutenção, adquiridos 

pelo departamento de compras. 

 A origem das solicitações são repassadas ao departamento de compras, e em sua 

maioria vem do almoxarifado, como um relatório de faltas, a partir de rotinas de inspeção de 

suas prateleiras e acompanhar, via sistema, as saídas dos itens do seu estoque, e, se for o 

caso, pedir as reposições para as demandas existentes. 

 Para que a qualidade nesse setor seja atingida é importante ressaltar alguns pontos 

necessários para que a gestão do almoxarifado seja satisfatória: 

 Equipe capacitada para gestão de peças e conhecimento nos sistemas de controle 

 Ter um sistema de gestão que permita o controle das saídas e entradas das peças 

 Emitir as ordens de serviço para baixa dos itens no almoxarifado 

 Manter organizado e limpo o ambiente permitindo facilmente localização e 

movimentação no ambiente 

CUSTOS FIXOS ( R$/MÊS) valores de referência valor diário valor mensal

VEÍCULOS

Valor do ônibus novo marcopolo Ideali MB  1721 R$ 565.000,00 R$ 313,89 R$ 9.416,67

Depreciação R$ 565.000,00 R$ 313,89 R$ 9.416,67

Seguro DPVAT R$ 38,00 R$ 0,11 R$ 3,17

Licenciamento anual R$ 152,38 R$ 0,42 R$ 12,70

Vistoria de licenciamento anual R$ 142,95 R$ 0,40 R$ 11,91

IPVA 3,50% R$ 54,93 R$ 1.647,92

Aferição tacógrafos a cada 24 meses, R$117,25 de

aferição + R$83,49 de selagem + 90,00 INMETRO
R$ 290,74 R$ 0,81 R$ 24,23

Taxa mensal fretamento contínuo( 6 -UFRMS) R$ 28,59 R$ 0,08 R$ 2,38

Vistoria semestral agepan semestral 5 uferms R$ 285,90 R$ 0,79 R$ 23,83

mensalidade rastreamento R$ 198,00 R$ 0,55 R$ 16,50

CUSTO TOTAL DE 01 DIA MARCOPOLO IDEALI R$ 685,87

CUSTO MENSAL DO MARCOPOLO IDEALI R$ 20.575,96
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 Todas as ações sendo desenvolvidas em sinergia entre os setores principalmente 

dando ênfase ao planejamento e controle, sem dúvidas que trazem resultados ao negócio, 

agilidade em seus processos, vantagens competitivas a empresa e economia aos fluxos 

financeiros. 
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5. DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DE SOLUÇÃO  

A partir do levantamento dos dados e das práticas estudadas em empresas referencial 

de mercado, sugere-se uma proposta de solução que objetive remeter a organização à 

melhora contínua para uma eficaz gestão do estoque de peças de reposição, reduzindo seus 

custos e aumentando sua competitividade. 

Tais práticas serão elencadas abaixo tomando-se como base a percepção dos 

resultados obtidos na análise, para que tenham valor agregado para a organização. 

 

5.1 PROPOSTA DE SOLUÇÃO  

Adiante, apresentamos uma tabela com o resumo das principais ações da proposta de 

solução: 

PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

ITENS RESUMO DAS AÇÕES 

Determinar Estoque 
Mínimo 

Conhecer o tempo de reposição das peças com a finalidade de 
se manter abastecido ao longo do mês e consequentemente 
determinar um estoque mínimo. 

Processo Padronizado 
de Compras 

Realizar compras de peças de reposição uma vez por mês, de 
forma padronizada, com cotações em fornecedores locais e 
externos, peças originais ou paralelas, etc. 

Integração entre 
Setores 

Integração principalmente ente os setores de operação, 
manutenção e compras, afim de trocarem informações 
relevantes referente a manutenção da frota. 

Treinamento de Pessoal 
Realizar o treinamento dos envolvidos para que tenha processos 
padronizados e contínuos. 

Padronização de Frotas 
Padronizar a frota com a finalidade de manter algumas peças de 
reposição no estoque comum para todos os veículos e então 
diminuir a diversidade de itens. 

Investimento 
Tecnologia Embarcada 

Propor o investimento de tecnologia embarcada nos veículos, 
para um melhor controle do uso do equipamento e para prever 
manutenções futuras. 

Controle de Histórico 
de Consumo 

Possuir softwares com os dados de consumo da frota para um 
melhor controle dos gastos e como parâmetros para eventos 
futuros. 

Tabela 2 – Resumo da Proposta de Solução 
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Ao departamento de compras caberá fazer gestão do estoque e mantê-lo alinhado à 

operação da empresa. É preciso estar atendo para não comprar maior quantidade que irá 

consumir dentro do mês. Neste caso determina-se um estoque mínimo, e conhecendo o 

tempo de reposição, se mantem abastecido ao longo do mês.  Esta simples medida ajuda a 

manter o fluxo de caixa equilibrado. 

Estudar o estoque, verificando o que esta parado, o que é útil e reorganizar o setor, 

inclusive descartando o que for desnecessário. Depois disso, buscar no sistema de 

manutenção as informações de freqüência de troca de peças, de modo geral, para se ter uma 

idéia da troca de peças dentro da realidade da frota da empresa. 

Na manutenção deverá ser observado o desperdício zero de combustível, com 

eliminação de vazamentos de ar, e consumo elevado por falta de parametrização adequada 

do sistema de injeção de combustível de cada veículo. 

Na operação deve-se propor um treinamento com todos os motoristas, para ajustar a 

necessidade de operar a rotação dentro da faixa ideal de consumo. 

Este treinamento deve ser continuado possibilitando aos que ingressam na empresa 

trabalhar dentro do padrão de rotação de motores que traz melhor resultado à empresa. As 

reciclagens devem ocorrer periodicamente, e sempre comparar as médias de consumo/litro 

de cada veículo mensalmente. 

Sendo este o maior consumo, maior despesa, pode se instalar equipamento que auxilie 

esta operação.  Preferencialmente equipamentos com tecnologia embarcada que, permitam 

o registro diário da operação, armazenagem dos dados de forma a possibilitar ao controle 

examinar os dados e após análise, fazer o estudo das variáveis fora do padrão ideal de 

operação. Em seguida a gestão de custos poderá fazer inserções e correções pontuais, 

eliminando/corrigindo as distorções. 

Definir ítens mínimos que são necessários, compro exemplo uma lâmpada, que exige 

troca de uma hora pra outra e que, se não trocada, resulta em multa e transtornos altos, pelo 

seu baixo custo. Destaca-se aqui a necessidade de gestão nas compras de peças de reposição. 
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Determinar os detalhes para definição da compra, como por exemplo, peças 

fundamentais para o funcionamento do ônibus serem originais e peças acessórias podendo 

ser paralelas (ex: chave de seta), desde que sua durabilidade compense a diferença de preço.  

Ter as informações de linha por linha atendida pela empresa e saber em cada uma 

quanto representa em valores o ônibus parado. A previsibilidade da operação é estritamente 

importante para que alinhada à manutenção permita a compra para o momento certo da 

utilização. A operação conhece e tem as distancias diárias percorridas por cada veículo e desta 

forma é possível prever o momento em que o veículo atingirá a km para uma revisão 

preventiva. Importante manter os veículos sempre nas mesmas rotas de forma a não 

antecipar esta quilometragem prevista para revisão. 

Tabela de revisão preventiva, com análise de ítens com maior desgaste. Se identificado 

pelo mecânico e necessário for, remarcar uma nova revisão para este veículo num prazo 

menor que o já determinado para nova análise da peça em que foi detectado o desgaste e já 

verificar a necessidade de programar a compra da mesma. 

Conhecer os fornecedores e estabelecer parcerias com os mesmos, buscando preço e 

prazo. Conhecer a qualidade dos produtos e durabilidade dos mesmos, fazendo um 

comparativo para que não acabe no “barato que sai caro”. 

Conhecer as modalidades de frete disponíveis para a cidade, bem como os custos das 

mesmas. 

Estabelecer parcerias com empresas de transporte rodoviário, criando parcerias para 

o transporte dessas peças, reduzindo o custo para a empresa e incrementando a receita da 

empresa parceira, gerando resultados positivos pra ambas. 

O estudo dos consumos anteriores é imprescindível na gestão e previsão dos consumos 

futuros. Através desta leitura pode-se corrigir e ajustar o que foi consumido fora do padrão e 

provisionar as compras para não faltar peças de reposição para as revisões preventivas 

futuras. O estoque/compras já conhece quais são suas necessidades qualitativas, a gestão 

supervisiona e ajusta o quantitativo de forma a não desequilibrar o fluxo de caixa e manter 

rentabilidade. 
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Outro fator é eliminar os desperdícios, por menores que sejam. Isto pode ocorrer em 

todas as fases da operação, desde a entrega até a aplicação do insumo no veículo. O 

desperdício aqui não se resume a peças, mas ao Diesel por exemplo em casos de veículos 

funcionando parados sem necessidade.  

Ainda, recomenda-se a padronização da frota, diante da necessidade de manter 

algumas peças de reposição no estoque. Com a simples medida da padronização, sabe-se 

permitida pelo poder concedente possibilita diminuir a possibilidade de diversificação de itens 

de peças de reposição. 

Outra possibilidade, dentro do processo de padronização de frota proposto é a 

utilização da frota com validade vencida, considerando que a cidade possibilita a utilização de 

frota com até 10 anos de uso. Não se sugere a utilização em operação, mas sim o desmanche 

e recuperação das peças e conjuntos vitais, para serem revisados e reutilizados como peças 

de reposição à frota operante. 

Dentro deste contexto grande percentual das peças pode ser reutilizado e de forma 

significativa reforçar o almoxarifado de peças de reposição. Outra grande vantagem desta 

prática é ter tudo já dentro da empresa, de forma a não depender de fornecedor. 

Partes como motor, caixa de câmbio, Diferencial e caixa de direção, recomenda-se 

retirada e revisão prévia, para que esteja pronto no momento de demanda para encurtar 

tempo de parada de frota operante. 

Adiante, apresentamos uma tabela com o resumo das principais ações da proposta de 

solução: 

 

5.2 ANÁLISE DE VIABILIDADE   

Incialmente, a integração dos setores de compras, manutencao e operação é 

fundamental para o sucesso do projeto. Deve-se pensar a empresa como um maquinário de 

relógio, feito de várias engrenages, onde cada engrenagem é um setor da empresa. Se uma 

estraga e não funciona corretamente, todas as demais tem suas funções comprometidas. 
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Tal entendimento deve ser difundido entre todos os envolvidos nestes setores, 

sabendo-se que não é possível seguir adiante sem que todos estejam funcionando 

corretamente. Nesse processo de integração, o gestor da empresa tem papel fundamental e 

deve proporcionar aos envolvidos um alinhamento dos objetivos com o intuito de fortalecer 

o comprometimento. 

Sem saber exatamente o que a empresa pretende, cada setor atua de forma autônoma 

quanto a gastos, contratações, demissões, processos, etc., ou seja, ninguém está preocupado 

em ajudar a empresa a chegar onde ela almeja. 

Uma eficaz integração entre os setores, os envolvidos passam a ter maior 

responsabilidade com as metas e objetivos na medida em que todos são cobrados igualmente 

pelos resultados, cada um recebendo seus próprios objetivos e metas. Cada setor deverá 

saber do compromisso do outro, de certa forma fiscaliza e cobra, o que aumenta o nível de 

comprometimento de todos para com os resultados organizacionais. 

Sendo assim, apesar da grande dificuldade da interação entre estes setores em uma 

empresa de Transporte Coletivo, sabemos que essa interação otimiza processos, fazendo com 

que aumente a produtividade, facilita a comunicação e estimula a colaboração. 

Essa integração é um desafio a ser superado pela empresa, entendendo e 

disseminando entre os envolvidos, que sua organização é feita por pessoas e para pessoas, ou 

seja, um conjunto de esforços individuais em busca de um objetivo comum. Tudo o que a 

empresa precisa é reunir esforços, e o melhor que cada gestor ou líder organizacional tem a 

fazer para concretizar esse objetivo é conhecer a empresa, compreender a equipe e usar esse 

conhecimento para gerar relações positivas, que agreguem valor ao trabalho de cada um. Se 

todos estiverem alinhados e motivados, os resultados virão logo. 

Sendo assim, com os setores de manutenção, operação e compras integrados e em 

busca de objetivos comuns, ou seja, melhorar o resultado da empresa, será necessário um 

estudo em conjunto, onde deverão analisar a quantia de modelos diferentes de ônibus e 

chegar ao custo do ônibus parado bem como chegar a algumas definições estratégicas, 

utilizando dados como Km percorrida pelo ônibus, IPK por linha, dentre outros. 
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 Ainda em conjunto, esses setores deverão estipular os passos da Manutenção 

Preventiva, com uma ficha de ítens mínimos a serem analisados e o passo a passo para cada 

situação. Como dito, identificado um desgaste, como seria informado ao operacional para 

programar o retorno antes do tempo e a oficina de saber em que ítem deverão dar atenção 

especial nesta revisão extra. 

 Ja, especificamente no setor de compras, será necessário um estudo minucioso e 

detalhado das peças mais utilizadas, peças que ficam paradas muito tempo no estoque, custos 

dessas peças e identificação dos fornecedores e viabilidade de compra. De preferência, 

buscando dados dos últimos 3 anos, inclusive por período do ano, pois em alguns meses mais 

frios, a incidência de quebrar molas é mais frequente que em dias de calor, por exemplo. 

A definição de onde comprar as peças de reposição emergenciais, acaba por ser uma 

decisão estratégica, onde vários fatores deverão ser observados: 

 Preço da peça no mercado local; 

 Preço da peça no mercado externo (outros estados), observar o preço de frete e 

custos de diferença de ICMS, para se ter uma comparação real. 

 Tempo de entrega da peça, este é muito importante para ser comparado ao 

prejuízo decorrente da falta de receita decorrente do ativo (CF) estar fora da 

operação. Não se trata de prejuízo por não possuir frota reserva, mas a frota da 

empresa objeto desta análise é de 25 veículos, e sabe-se que é inviável 

financeiramente manter frota reserva maior que 10% da frota total. 

Para implementar o estudo em questão não será necessário um investimento 

financeiro significativo, desde que a empresa já possua um sistema com informações relativas 

a compras e estoque.  

 Se já possuir, será necessário tempo do responsável pelo setor para fazer a análise 

necessária, estipulando os requisitos de compra de cada item, bem como um plano de 

manutenção preventiva funcional, com uma ficha de ítens mínimos a serem analisados e 

planejamento para o retorno do ônibus antes do prazo, se for o caso, ou seja, financeiramente 

não será onerosa a implementação do projeto. 
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5.3 BENEFÍCIOS ESPERADOS   

Com a implantação da solução proposta, pretende-se melhorar de forma geral o 

desempenho organizacional a partir de: 

 Melhorar o Fluxo de Caixa da empresa; 

 Melhorar o direcionamento de recursos financeiros para investimentos e 

capacitação da equipe; 

 Padronizar e melhorar a gestão de compras da empresa; 

 Reduzir a quantidade de itens estocados no almoxarifado; 

 Melhorar o nível de serviço da manutenção dos veículos da empresa; 

 Aumento da produtividade da Organização. 

Estes benefícios poderão ser mensurados em termos de resultados para a empresa a 

partir da melhora financeira/econômica e operacional da empresa. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Neste capítulo são apresentadas as considerações finais referentes ao trabalho, considerando 

o atingimento dos objetivos propostos bem como as melhorias identificadas ao longo dele. A seguir 

serão apresentadas as limitações encontradas na pesquisa, e as sugestões para futuros trabalhos. 

 

6.1 CONCLUSÕES   

O presente estudo visou analisar o gerenciamento de compras e estoques em uma 

empresa de transporte coletivos de passageiros no interior de Mato Grosso do Sul, 

considerando as práticas utilizadas por esta. 

A caracterização da empresa serviu para conhecer melhor sua organização, 

funcionamento, estrutura, porte, e as suas principais dificuldades encontradas no que se 

refere a gestão de estoque de peças de reposição. 

Através das análises feitas, observou-se que ao decorrer dos últimos anos o segmento 

vem sofrendo com uma queda constante de passageiros, consequentemente fazendo com 

que a lucratividade destas empresas caia consideravelmente. 

Observou-se que a medida necessária para se manter a competitividade destas 

empresas, é obter um controle eficaz dos custos oriundos da sua operação, uma vez que 

pouco conseguem trabalhar o aumento da demanda de passageiros. 

Sendo assim, controlar minuciosamente seus gastos é fundamental para encontrar 

possíveis gargalhos que a entidade possui para que haja uma redução dos custos e, portanto, 

mantenham-se saudáveis econômica e financeiramente. 

De acordo com o referencial teórico e através dos dados levantados, foi possível 

identificar que devem ser melhorados a padronização de procedimentos nos setores de 

compras, recebimento e armazenagem de peças de reposição da empresa. 
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Diante disto, torna-se necessário a criação de processos padronizados de compras, um 

estudo detalhado da necessidade de peças de reposição, qualidade dos itens comprados, e 

seleção de fornecedores, tudo para estabelecer melhorias relacionadas à gestão de estoques. 

Ainda, mister ressaltar, a necessidade de integração dos setores de compras, 

almoxarifado e manutenção da empresa. Estes setores devem estar totalmente alinhados 

para uma gestão eficaz.  

Finalmente, conclui-se que o objetivo proposto no presente trabalho foi alcançado, 

uma vez que se ofereceu ferramentas e informações para a empresa gerir melhor seu estoque 

de peças de reposição, fazendo com que reduza seus custos operacionais, eleve seus níveis de 

serviços e consequentemente melhore seus resultados. Tais resultados são imprescindíveis 

para a sustentabilidade da empresa e fundamental para o seu futuro. 

 

6.2 RECOMENDAÇÕES E LIMITAÇÕES 

 Como recomendações futuras, sugere-se a ampliação do assunto estudado, indicando 

ferramentas estatísticas para quantificar a necessidade das peças de reposição, diante do 

histórico de consumo da empresa. 

Como limitações, podemos evidenciar as ferramentas de dados utilizadas, pois a 

empresa não possui um departamento de gestão responsável por controlar e mapear os 

processos organizacionais. Não se objete um histórico do consumo de peças e mais 

informações relevantes para quantificar a necessidade dos itens de reposição em um lapso 

temporal. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Questionário 

 

EMPRESA: 

1) Qual a Frota total da empresa? Sendo a frota operacional e reserva. 

2) Qual modelo e marca dos Ônibus? 

3) Qual o número de linhas atendidas? 

4) Qual o número de viagens mensais? 

5) Qual a quilometragem mensal? Média diária em dia útil, sábados e 

domingos/feriados? 

6) Qual o consumo de óleo diesel? 

7) Qual a idade média da Frota? 

8) Qual o percurso médio mensal por veículo PMM? 

9) Qual o valor de estoque de peças no almoxarifado? 

10) Qual regime tributário da empresa? (Lucro Real/Lucro Presumido/Simples Nacional) 

11) Qual o custo de manutenção (só com peças)? Por KM e por veículo? 

12) Há manutenção preventiva? Qual a frequência e qual a média de cada veículo? 

13) Qual a frequência de manutenção corretiva? 

14) Quais setores de manutenção a empresa possui e quais são terceirizados? 

(Mecânica/Funilaria e Pintura/Elétrica/Borracharia/Capotaria/Ferramentaria). 

15) Qual o nível de serviço ideal e atual da empresa? (Probabilidade de não haver falta de 

peça em estoque em %).  
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