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RESUMO 
 

O tema inovação, no setor de Transporte Rodoviário de cargas, tornou-se uma 

pauta cada vez mais relevante dentro das organizações, impulsionado pela 

transformação tecnológica das últimas décadas. O alto nível de burocratização do 

setor, evidenciado pelo número de documentos e licenças necessários para a 

execução da atividade, são exemplos de que o setor precisa de mudanças para 

continuar competitivo frente aos outros modais. A digitalização desses documentos e 

outros processos são pontos abordados neste projeto aplicativo. A utilização da 

tecnologia para criação de diferencial competitivo é fundamental em um setor no qual 

as margens não possibilitam perdas de recursos durante a execução dos processos. 

Para o desenvolvimento deste projeto, empresas do setor do transporte rodoviário de 

cargas foram analisadas. Por meio da prática de benchmarking, para o estudo, foi 

utilizado o método qualitativo, que tomou como base a coleta de dados de empresas 

do setor de vários tamanhos e com estilos hierárquicos diversos. Para a realização da 

pesquisa documental foram utilizadas fontes em livros e sites relacionados ao setor 

priorizando sempre fontes com fim científico. Para a realização das entrevistas com 

os gestores foi utilizado um roteiro semiestruturado e foi enviado para as organizações 

um formulário para realizar o diagnóstico do grau de comprometimento, 

desenvolvimento e engajamento das organizações com o tema. Por meio dos 

resultados da pesquisa foi possível ampliar o entendimento sobre o setor quanto à 

digitalização dos processos, destacando problemas como a falta de investimentos e 

até mesmo o entendimento dos benefícios da transformação digital para o setor. 

Palavras-chave: Inovação. Digitalização. Desburocratização. Transporte de 

Cargas. Burocratização.  
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ABSTRACT 
 

The theme of innovation in the Road Freight Transport sector has become an 

increasingly relevant issue within organizations, driven by the technological 

transformation of the last decades. The high level of bureaucratization in the sector, 

evidenced by the number of documents and licenses required to carry out the activity, 

are examples of the fact that the sector needs changes to remain competitive in relation 

to other modes. The digitization of these documents and other processes are points 

addressed in this application project. The use of technology to create a competitive 

advantage is essential in an industry where margins do not allow for loss of resources 

during the execution of processes. For the development of this project, companies in 

the road freight transport sector were analyzed, through the practice of benchmarking, 

for the study we used the qualitative method that was based on the data collection with 

companies of the sector of various sizes and with different hierarchical styles, for the 

accomplishment of the documentary research, sources in books and websites related 

to the sector were always used, giving priority to sources for scientific purposes. For 

conducting the interviews with the managers, a semi-structured script was used and a 

form was sent to the organizations to diagnose the degree of commitment, 

development and engagement of the organizations with the theme. Through the results 

of the research it was possible to broaden the understanding about the sector 

regarding the digitization of processes, highlighting problems such as the lack of 

investments and even the understanding of the benefits of digital transformation for the 

sector. 

Keywords: Debureaucratization. Transport. Competitiveness. 
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1 RESUMO EXECUTIVO 
 

Em um cenário cada vez mais competitivo e dinâmico, as organizações de 

todos os setores precisam estar atentas às transformações do mercado. No setor de 

Transporte Rodoviário de Cargas (TRC), vários são os desafios enfrentados para 

manter-se competitivo. Para Tigre (2006), a inovação tecnológica constitui uma 

ferramenta essencial para aumentar a produtividade e competitividade das 

organizações, assim como para impulsionar o desenvolvimento econômico de regiões 

e países. 

No entanto as organizações enfrentam problemas diversos para planejar e 

executar planos para a transformação digital, sejam eles por problemas de margem, 

tarifas desleais em um mercado mal regulado. Algumas ações, para regular esse 

mercado, foram tomadas nos últimos anos, como tentativas de ajustar os preços dos 

fretes, a fim de tornar a concorrência mais justa.  

De acordo com Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT): 

A Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas 
(PNPM-TRC) foi criada pelo Governo Federal em resposta à manifestação 
dos caminhoneiros, ocorrida em maio de 2018. Foi instituída, inicialmente, 
com a publicação da Medida Provisória nº 832, de 27 de maio de 2018, 
objetivando “promover condições razoáveis à realização de fretes no território 
nacional, de forma a proporcionar a adequada retribuição ao serviço 
prestado”. A Lei nº 13.703/2018 atribuiu à Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) a função de regular o assunto, determinando a publicação 
de norma estabelecendo os pisos mínimos referentes ao quilômetro rodado 
na realização de fretes, por eixo carregado, consideradas as distâncias e as 
especificidades das cargas definidas no art. 3º da Lei. (AGÊNCIA NACIONAL 
DE TRANSPORTES TERRESTRES, 2018). 

Mesmo com a evolução da política de preços, outros aspectos do setor ainda 

afastam ou limitam as empresas de investirem e planejarem melhor suas ferramentas 

de inovação e digitalização dos seus processos. No entanto, a evolução tecnológica 

está se tornando uma diferenciação necessária, dado seu potencial de redução de 

custos e aumento das margens, isso se deve a vários aspectos como a 

desburocratização e maior velocidade na comunicação. Neste projeto serão 

apresentados pontos importantes sobre a mentalidade das organizações e seus 

gestores, bem como casos de sucesso e quais caminhos o setor deve seguir. 

 

1.1. Problema de Pesquisa  
 

Para Pianegonda (2019), as empresas do setor de transportes precisam iniciar 

e avançar no processo de transformação digital, no entanto elas precisam ter em 
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mente que esse processo não passa apenas por inserir tecnologia nas organizações, 

mas sim por transformações muito maiores que envolvem desde a mudança da 

mentalidade de seus líderes, ter ciência de que vários dos paradigmas atuais deverão 

ser quebrados e que necessariamente pontos da cultura organizacional deverão ser 

revistos. 

A tecnologia deve ser vista sempre como algo que transcende, não apenas o 

ato de automatizar os processos, mas como algo com um objetivo maior, que 

possibilite à organização reduzir custos e principalmente tomar decisões cada vez 

mais assertivas. Com o advento de ferramentas como Inteligência Artificial, as 

empresas têm cada vez mais velocidade na ação, de acordo com a Confederação 

Nacional do Transporte (CNT) de Notícias, 2018: 

Além de definir processos para reduzir as possibilidades de erro, é desafio 
das empresas utilizar a inteligência artificial a fim de obter informações que 
balizem as decisões. “O uso da inteligência artificial para a tomada de 
decisões é útil ao passo que as mudanças avançam mais rapidamente e que 
se requer decisões cada vez mais complexas”. (Confederação Nacional do 
Transporte, 2018). 

É muito comum organizações iniciarem o processo de transformação digital, no 

entanto acabam desistindo devido a inúmeros obstáculos enfrentados durante o 

processo de planejamento e implantação, sejam eles custos ou falta de retorno 

imediato sobre o investimento.  De acordo com Pianegonda apud Rene de Paula 

(2019): 

“A questão é como aterrissar, no negócio, as ideias que pairam no mundo 
ideal, como compatibilizar a expectativa de todo mundo com o que 
efetivamente temos em recursos humanos, líderes, potencial da empresa e 
caixa. No mapa, é bonito. Enfrentar a estrada esburacada, é outra coisa”, 
falou, reforçando que, no Brasil, o setor transportador enfrenta o desafio 
adicional das deficiências na infraestrutura. (PIANEGONDA apud RENE DE 
PAULA, 2019). 

Frente a esses desafios, este projeto visa responder a seguinte questão: como 

promover a excelência do negócio por meio da transformação digital? 

 

1.2. Justificativa 

 
O tema inovação nunca foi tão pertinente, em tempos em que a otimização dos 

recursos é fundamental, o setor do TRC passa por transformações importantes. Não 

se trata apenas de transportar cargas pelas rodovias do país, mas sim transportar no 

tempo, custo, preço e segurança adequados.  O setor do TRC, quando comparado 

aos demais modais, é o que recebe a maior parcela dos investimentos por parte da 
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união no setor de transportes. Dados acumulados até dezembro de 2019 mostram 

que foram investidos 6,61 bilhões de reais, isso representa 69,9% dos investimentos 

realizados em transporte no país para o período analisado. (Boletim Estatístico da 

Confederação Nacional do Transporte (CNT) – Janeiro 2020). 

Quando se olha para o modal do TRC, tem-se várias transformações 

acontecendo simultaneamente e isso demanda das empresas do setor além de 

adaptabilidade, capacidade de investimento. Exemplos dessas transformações são os 

veículos autônomos. Conforme reportagem, caminhões autônomos começam a ser 

utilizados em mineradora, na Noruega - disponível em Confederação Nacional do 

Transporte (CNT), a tecnologia faz com que caminhões realizem trajetos de 5 km sem 

a necessidade de motoristas.  

Mas ao mesmo tempo que o futuro indica inovações desse porte, são 

identificados temas representativos, como a elevada burocratização e a falta de 

investimentos em digitalização e eliminação de documentos, tornando a atividade de 

Transporte Rodoviário de Cargas mais dinâmica, gerando ganhos e reduzindo custos.  

Atualmente são necessários no mínimo 7 (sete) documentos para que o veículo 

realize uma viagem, são eles: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e); Documento Auxiliar de 

Nota Fiscal Eletrônica (DANFE); Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e); 

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE); Manifesto 

Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e); Documento Auxiliar do Manifesto 

Eletrônico de Documentos Fiscais (DAMDFE); Responsabilidade Civil do 

Transportador Rodoviário de Cargas (RCTR-C) (FREE CTE, 2019). No entanto, esses 

documentos podem chegar a 20, ANTT (2019). 

No entanto, o setor de TRC ainda possui carências, que estão associadas à 

transformação digital que o mundo vive. Em razão dos vários problemas enfrentados 

pela categoria, as empresas limitaram seus investimentos em desenvolvimento. Ao 

analisar a plataforma do Instituto de Transporte e Logística (ITL) de projetos, identifica-

se projetos associados que abordam esse tema como um problema para o modal.  O 

trabalho desenvolvido em 2019 com o título, Logística e Inovação como Estratégias 

para Sustentabilidade e Reposicionamento Competitivo: O Caso Coopercarga, aborda 

os problemas e dificuldades enfrentados pelo setor para manter-se competitivo. 

Relacionado aos maiores desafios para o negócio, ficou evidenciado pela 
frequência de respostas, a preocupação com redução de custos, aumento de 
produtividade, mudança da cultura na empresa e capacitação dos gestores, 
outros itens mencionados fazem conexão com necessidade de 
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reposicionamento, investimento em tecnologia, infraestrutura e segurança e 
combate a concorrência predatória. (LOGÍSTICA E INOVAÇÃO COMO 
ESTRATÉGIAS PARA SUSTENTABILIDADE E REPOSICIONAMENTO 
COMPETITIVO: O CASO COOPERCARGA, 2019, p. 46). 

 O Projeto Aplicativo se justifica por abordar um tema relevante no segmento 

do transporte de cargas: a burocracia exagerada e os documentos necessários para 

a realização do transporte. A proposta tem relevância, pois gera o desenvolvimento 

do setor de transporte e resultado para as empresas associadas ao ITL. 

 
1.3.1    Objetivo geral  
 

Identificar um modelo de inovação que promova a eficiência do processo de 

gestão do negócio do setor de Transporte Rodoviário de Cargas. 

 
1.3.2    Objetivos específicos 
 

1) Analisar os documentos existentes, necessários para a realização do 

transporte rodoviário de cargas; 

2) Analisar a regulamentação brasileira em relação aos processos de 

fiscalização; 

3) Analisar práticas envolvendo a transformação digital no setor do transporte 

rodoviário de cargas; 

4) Propor um modelo de transformação digital que promova a eficiência digital; 

5) Avaliar a viabilidade do modelo proposto. 

 

 
No primeiro capítulo é realizada a apresentação do setor, trazendo a inovação 

como parte fundamental para competitividade e sobrevivência das empresas, 

abordando as dificuldades encontradas pelas empresas do setor de TRC para inovar, 

exemplificando como o setor regulado por custos, com margem estreitas, carece de 

recursos para investimentos. A abordagem busca o entendimento e contextualização 

do porquê é difícil inovar, adequando as inovações à realidade da empresa em um 

setor tão burocratizado e com elevadas carências de investimentos. 

No capítulo seguinte é apresentada a base teórica com os conceitos de 

inovação, trazendo para o leitor conteúdos para o embasamento de temas importantes 

sobre como o processo de inovação foi ganhando intensidade ao longo dos anos e 

chegando à realidade atual. É importante citar como a internet contribui para o 
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processo. Também são descritos os conceitos de que a inovação não está restrita 

apenas à tecnologia, sendo possível inovar em processos, produtos (atividades), 

marketing e quebra de paradigmas. A inovação é apresentada de forma cooperativa, 

dado que ao destinar recursos para inovar, isso gera uma série de impactos no setor 

de atuação. São apresentados os cinco domínios para a inovação e a maneira como 

as empresas entendem o processo de transformação digital como algo irreversível e 

que gera profundas alterações, contribuindo na desburocratização do setor. São 

citados também exemplos da quantidade de documentos necessária para a 

movimentação de uma carga. 

Após é apresentada a metodologia utilizada para o desenvolvimento do projeto, 

com ênfase em pesquisa quantitativa, bibliográfica, documental e estudo de campo. 

O levantamento de dados foi realizado por meio de documentos, bibliografia e 

questionário aplicado a empresas do setor do transporte rodoviário e outros modais. 

No capítulo seguinte são apresentados dados sobre o setor enfatizando a 

relevância do TRC dentro da economia e o perfil dos profissionais que atuam no setor. 

Também são relacionados dados relevantes sobre a frota e carências do setor. Por 

exemplo, a falta de segurança e elevado número de acidentes, o que resulta em um 

alto número de mortos e gastos, atingindo 10 bilhões de reais em gastos com 

acidentes. Outro dado de forte relevância é o impacto do setor na emissão de Dióxido 

de Carbono (CO²) no Brasil, isso relacionado à idade elevada da frota e fatores legais 

permissivos.  

Para o melhor entendimento de empresas do setor foram realizados dois 

benchmarkings, nas empresas Cargon e TECON, analisando os processos de 

inovação na área e a quebra de paradigmas com os modelos que pautaram o setor 

até então. A seguir são apresentados os resultados da pesquisa de análise de 

maturidade digital do segmento, enfatizando a baixa maturidade ligada ao ponto de 

cultura e pessoas e as atividades derivadas dos objetivos. 

Para a proposta de solução foram abordados pontos sobre como utilizar 

melhorias que estão em andamento como o Código Identificador da Operação de 

Transporte (CIOT) e Documento Eletrônico de Transporte (DTe), para integrar a 

tecnologia de Optical Character Recognition 

(OCR), TAG, e diminuir a necessidade de paradas, gerando ganhos de 

produtividade, viabilizando assim uma proposta de melhoria. Destacando que as 

melhorias deverão acontecer no médio e longo prazo, em razão da necessidade de 
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investimentos e melhorias na infraestrutura do setor, e por se tratar de um projeto que 

envolve vários estados da união. 

Finalizando o projeto, serão abordadas as considerações finais sobre a 

proposta do projeto e temas que possam surgir, como a necessidade de revisão da 

legislação do setor, investimentos em renovação de frota e condições das vias para 

aumento da segurança. 
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2 BASES CONCEITUAIS 
 
2.1. Conceito de Inovação 
  

Para Schumpeter (1985) a definição mais simples que se pode encontrar sobre 

inovação é introduzir novidade em algo de forma a fazê-lo diferente do que era feito. 

E isso tem aplicação em todas as áreas da sociedade e não seria diferente no mundo 

dos negócios. A necessidade de inovação nas organizações é uma demanda 

constante da sociedade, algo natural e impossível de ser parado. Mesmo que algumas 

organizações se questionem sobre a possibilidade de parar de inovar ou mesmo, o 

fato de entender que inovação não é uma necessidade ou obrigação, fatalmente torna 

sua existência uma incerteza. Inovação não pode ser pensada como um status quo 

atual, ela faz parte de um processo evolutivo perene e engloba diversos aspectos, 

inclusive o empresarial/econômico. 

Nas palavras de Schumpeter (1985, p. 110) esse "processo de mutação 

industrial que revoluciona incessantemente a estrutura econômica a partir de dentro, 

destruindo incessantemente o antigo e criando elementos novos" é chamado de 

destruição criadora. Essa destruição criadora é executada, compreendida nesta teoria 

como "aquele que realiza novas combinações dos meios produtivos, capazes de 

propiciar desenvolvimento econômico". Schumpeter (1985) descreve o processo no 

qual as inovações mais recentes substituem as inovações mais antigas como 

“destruição criativa”. Pela ótica de Schumpeter (1985), a destruição criativa está na 

essência da dinâmica do Capitalismo, essas novas tecnologias surgem como ondas, 

aleatórias e geralmente vêm acompanhadas do aumento da produtividade do capital 

e do trabalho, no quais empresários inovadores conseguem alocar produtos com 

vantagens competitivas ou de forma diferenciada em relação às suas concorrentes 

tecnologicamente desfasadas. 

Os exemplos de inovações de sucesso são inúmeros. Vive-se um momento da 

história, em que nunca se inovou tanto e que a tecnologia nunca esteve tão presente 

nas nossas vidas e empresas, como se fosse uma necessidade existencial, mudando 

empresas, pessoas e formas de agir individual e coletivamente. Entre as inovações 

que mudaram o mundo e a maneira como as pessoas interagem, pode-se citar o 

aplicativo de mensagens Whatsapp, o repositório de vídeos YouTube, a rede social 

Facebook, o buscador da Google, o aplicativo de transporte Uber, o sistema de 

streaming Netflix, os serviços de armazenamento na nuvem Dropbox e o SpaceX do 
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Elon Musk. Todas essas empresas têm pelo menos, uma coisa em comum: todos os 

idealizadores tomaram o risco de empreender por meio da inovação, criaram serviços 

ou produtos novos e “inventaram” ou transformaram a demanda da sociedade criando 

nichos de negócios.  

Um dos conceitos centrais na abordagem neo-schumpeteriana é o de inovação 

tecnológica. Baseado na trilogia "invenção-inovação-difusão" a que se referia 

Schumpeter (1985), a inovação tecnológica exerce um efeito maior do que as demais 

sobre o processo de desenvolvimento econômico. Isso porque ela desencadeia 

intrinsecamente toda uma série de transformações, que ultrapassam os limites 

tecnológicos, criando processos e produtos, afetando os hábitos e os costumes 

sociais. O que significa dizer que, mesmo tendo-se presente que a inovação 

tecnológica é uma etapa ou um processo intermediário entre a invenção e a difusão, 

ela por si só é transformadora. 

Vários autores, entre os quais pode-se citar Schumpeter (2017), descrevem 

inovação como algo novo que vai efetivamente mudar o mercado, e para isso 

destacam a diferença entre inovação e invenção.  Para Schumpeter (2017) a invenção 

é uma nova ideia criada e que possui potencial para exploração comercial, enquanto 

inovação trata-se da mesma ideia quando explorada comercialmente de qualquer 

forma. Segundo o autor inovações radicais provocam grandes mudanças no mundo, 

enquanto inovações incrementais preenchem continuamente o processo de mudança. 

O que é reafirmado pelo Manual de Oslo, quando ressalta que a inovação está no 

centro da mudança econômica, pois é um processo contínuo no qual as empresas 

realizam constantemente mudanças em produtos e processos buscando novos 

conhecimentos, seja em tempo de prosperidade econômica e financeira ou mesmo, 

nos momentos de recessão, como citou Schumpeter (2017):  

A descoberta decisiva, que resolveu a nossa questão e ao mesmo tempo pôs 
o nosso problema em bases um tanto diferentes consistiu em estabelecer o 
fato de que há, de qualquer modo, alguns tipos de crises, que são elementos 
ou, pelo menos, componentes regulares, se não necessários, de um 
movimento em forma de onda que alterna períodos de prosperidade e 
depressão, que têm permeado a vida econômica desde o início da era 
capitalista. (SCHUMPETER, 2017, p. 30). 

O que fica evidente e que na visão do autor nada mais é do que dizer, que os 

momentos econômicos tanto de maior prosperidade, com potencial elevado de 

investimento, bem como os de recessão são combustíveis igualmente importantes na 

geração de inovação. 
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Outros pensadores abordam inovação como a forma de encontrar respostas 

diferentes em questões gerenciais. Conforme Bessant e Tidd (2008), a teoria sobre o 

processo de inovação foi construída essencialmente com base em inovações de 

cunho tecnológico, particularmente relacionadas ao setor industrial. Clark e 

Wheelwright (1992) e Cooper (1993) entendem o desenvolvimento de inovações como 

uma sequência de decisões e opções. Deve-se então frisar que a inovação é resultado 

de um processo de múltiplas fases por meio do qual as organizações transformam 

ideias em bens, serviços ou processos novos ou significativamente melhorados com 

o objetivo de progredir, competir ou diferenciarem-se com sucesso no mercado. 

É importante destacar que autores reconhecem diferenças relevantes sobre 

conceitos de inovação e invenção, e basicamente distinguem-nas pelo fato de terem 

ou não apelo comercial. Como para Tigre, a invenção se refere à criação de um 

processo, técnica ou produto inédito, sem necessariamente ter aplicação comercial. 

Já a inovação é a efetivação de uma invenção utilizada comercialmente. Segundo 

Simantob e Lippi (2003), a inovação é uma iniciativa, modesta ou revolucionária, que 

surge como uma novidade para a organização e para o mercado e que, aplicada na 

prática, traz resultados econômicos para a empresa, sejam eles ligadas à tecnologia, 

gestão, processos ou qualquer outro modelo de negócio.  

Uma referência importante que não poderia deixar de ser citada é o Manual de 

Oslo, que tipifica a inovação da seguinte forma: inovações tecnológicas em produtos 

e processos. O  Manual  de  Oslo expande  o  conceito  de  inovação  para  além  da  

inovação tecnológica,  incluindo  a  inovação  organizacional  e  a  de  marketing,  

definindo  inovação organizacional como:  “a implementação de um novo método 

organizacional nas práticas de negócio, na organização do espaço de trabalho ou nas 

relações externas” (OCDE, 2005, p. 51) e a de marketing como: “uma  implementação  

de  um  novo  método  de  marketing  com mudanças significativas na concepção do 

produto ou em sua embalagem, no posicionamento do produto, em sua promoção ou 

na fixação de preços”. Então de forma concisa tem-se os seguintes conceitos: 

1) Inovação tecnológica – definida pela introdução no mercado de um produto 

(bem ou serviço) novo ou substancialmente aprimorado ou pela introdução na 

empresa de um processo novo ou substancialmente aprimorado;  

2) Atividades inovativas – referem-se aos esforços empreendidos pela empresa 

no desenvolvimento e implementação de produtos (bens ou serviços) e processos 

novos ou aperfeiçoados;  
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3) Inovação organizacional – compreende a implementação de novas técnicas 

de gestão ou de significativas mudanças na organização do trabalho e nas relações 

externas da empresa;  

4) Inovação de marketing – consiste na implementação de novas estratégias 

ou conceitos de marketing ou de mudanças significativas na estética, desenho ou 

embalagem dos produtos, sem modificar suas características funcionais e de uso;  

5) Inovação de processo - mudanças nas formas em que as coisas são criadas 

e ofertadas ou apresentadas ao consumidor;  

6) Inovação de posição - mudanças no contexto em que produtos/serviços são 

introduzidos;  

7) Inovação de paradigma - mudanças nos modelos mentais básicos que 

norteiam o que a empresa faz. 

Analisando todos os pontos abordados conceitualmente, pode-se afirmar que 

inovação, não é possibilidade, escolha ou muito menos artigo de luxo, inovação é a 

base para prosperidade e sobrevivência de qualquer organização ou sociedade cível 

organizada e deve ocorrer desde o processo interno mais simples ao serviço ou 

produto oferecido ao cliente. 

 

2.2. Transformação Digital 
 

Embora seja um termo comum na área de tecnologia da informação, transformação digital já 

faz parte das conversas há algumas décadas.  

Para a Hewlett-Packard Enterprise (HPE-2019), a definição mais correta é:  

A transformação digital é o processo de integrar tecnologia digital a todos os 
aspectos da empresa, o que exige mudanças fundamentais de tecnologia, 
cultura, operações e entrega de valor. Para aproveitar melhor as tecnologias 
emergentes e sua rápida expansão nas atividades humanas, uma empresa 
precisa se reinventar, transformando radicalmente todos os seus processos 
e modelos. A transformação digital requer uma mudança de foco para a borda 
da empresa e data centers mais ágeis, para suportar essa borda. Isso 
também significa se livrar da tecnologia legada, que pode custar caro para a 
empresa manter, além de alterar a cultura da companhia para apoiar a 
aceleração que vem com a transformação digital. (HPE, 2019). 

A transformação digital surge então como algo novo a ser estudado, impondo 

novos desafios para as organizações, e sua complexidade e a variedade de 

perspectivas acabam tornando esse trabalho árduo, desafiador e apaixonante. 

(TADEU; DUARTE; TAURION, 2018). 

As regras dos negócios mudaram, em todos os setores com as novas 

tecnologias, as organizações estão correndo para se atualizar em relação a isso. 
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Empresas constituídas antes do surgimento da internet estão enfrentando o desafio 

de que muitas das regras e pressupostos que orientavam suas atuações antes da era 

pré-digital não se aplicam mais e estão transformando os modelos e processos de 

negócios. (ROGERS, 2017). As empresas adotaram novas abordagens e emergiram 

novas evidências empíricas relacionadas aos impactos disruptivos causados pelas 

tecnologias emergentes, surgindo assim, novos modelos de negócios ao mercado de 

trabalho, às relações sociais e aos sistemas políticos. (SCHWAB, 2018). 

Empresas tradicionais que tinham o domínio do mercado, e até muitas delas 

que possuíam pioneirismo de determinados segmentos, foram obrigadas a mudar 

suas estratégias de negócios e se adaptar ao mundo digital. A enciclopédia Britannica, 

por exemplo, experimentou vários outros meios de entrega tendo que se adaptar às 

mudanças tecnológicas sem perder o seu foco principal de qualidade editorial e 

serviço educacional e digitalizou o seu produto mantendo-se lucrativa. (ROGERS, 

2017). 

 

2.2.1   Necessidade de mutação na era digital 
 

Se a eletrificação foi transformadora por ter alterado as restrições fundamentais na 

manufatura, o impacto na era digital é ainda maior, porque altera as restrições sobre as quais 

operam praticamente todos os componentes da estratégia de negócios. As tecnologias digitais 

alteram a maneira como as pessoas se comunicam e se conectam aos seus clientes e lhes 

oferecem valor, com uma relação muito mais interativa e de mão dupla. (ROGERS, 2017). 

As empresas estão trocando suas interações tradicionais por experiências digitais 

nutridas pelos avanços da tecnologia. O mercado começou a esperar por experiências digitais 

eficientes, criadas pelas empresas, que caso não se adaptem a esse novo modelo, serão 

abandonadas. Por outro lado, quem aceitar essas mudanças e se adaptar a um modelo ágil, 

terá potencial para mais sucesso do que nunca. (HPE, 2019). 

Não é fácil definir uma correta relação entre tecnologias e valores, pois os valores são 

abstratos e intangíveis, diferindo entre indivíduos e sociedade. Por outro lado, as tecnologias 

são amplamente similares em seu escopo, abrangendo desde linguagens até foguetes que 

podem levar pessoas ao espaço. (SCHWAB, 2018). 

As tecnologias digitais transformam a maneira como as empresas encaram a 

competição, pois se compete não só com empresas rivais de mesmos setores de atividade, 
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mas também com negócios de outros setores, que acabam roubando clientes com ofertas 

digitais. 

Por outro lado, é provável que um adversário da mesma área de negócio em que se 

esteja explorando suas capacidades, poderá estar ao mesmo tempo cooperando com ele em 

outra área, pois cada vez mais os recursos competitivos não se situam numa só organização, 

e sim numa rede de parceiros, reunidas em relações de negócios mais difusas. (ROGERS, 

2017). 

Sendo assim, a necessidade da mudança pode ser resumida em três principais 

melhorias (HPE, 2019): 

1) Melhoria dos processos, pois as novas tecnologias permitem que as 

empresas automatizem os processos mais simples e eliminem os intermediários dos 

processos mais complexos, tornando-se mais ágeis e permitindo o uso do capital 

humano de forma mais eficiente; 

2) Descobrir novos fluxos de receitas, pois caminhos lucrativos que poderiam 

não estar abertos para as empresas em sua fundação, agora podem estar abertos por 

meio das tecnologias emergentes; 

3) Criar experiências personalizadas e envolventes para os clientes, já que 

esses esperam ser ouvidos pelas empresas e que suas necessidades específicas 

sejam atendidas, já que a tecnologia evolui exatamente para atender esse propósito. 

 

2.2.2    As principais etapas da transformação digital 
 

As tecnologias digitais mudaram o mundo pela maneira como se passou a 

considerar os dados. Nos tradicionais meios de negócios, os dados eram caros de se 

obter, difíceis de armazenar e com uma eficiência limitada, exigindo sistemas de 

Tecnologia da Informação (TI), e muitas vezes era usado apenas para rastrear o 

caminho do estoque até uma loja ou um shopping. Hoje os dados são armazenados 

em quantidades sem precedentes, de formais diversas, não só por organizações, mas 

por pessoas comuns a toda hora e em qualquer lugar. Além disso, a inovação das 

empresas dependia de palpites dos seus gerentes quanto às características dos 

produtos a serem lançados, sendo dispendiosas, arriscadas e insulares e hoje as 

tecnologias digitais possibilitam a verificação e a experimentação contínua, algo 

inconcebível no passado. (ROGERS, 2017). 



 

27 

Ao começar um processo de inovação, a empresa precisa saber, tanto como 

ela quer evoluir, quanto que novas tecnologias ela usará para chegar lá. Elas precisam 

pensar nos recursos que têm à sua disposição e quais serão dedicados à 

modernização, podendo, inclusive, levar a mudanças nas prioridades dos projetos e 

ideias dentro da organização. Além disso, é preciso fazer com que os funcionários 

usem e dominem as tecnologias emergentes, mas esse processo pode ser 

complicado, pois modelos tradicionais de negócios exigiam o aprendizado de 

determinados sistemas e sua continuação por anos a fio. Com a transformação digital 

os funcionários devem estar abertos a mudanças nos processos utilizados, se isso for 

deixar o trabalho mais eficiente, e devem pensar criativamente sobre o potencial das 

novas tecnologias. 

Outro ponto importante para as empresas é deixar de investir em tecnologias 

antigas, muitas vezes caras, apenas para manter em funcionamento o que outrora foi 

eficiente. Elas precisam investir em tecnologias mais fáceis de usar, que oferecem 

uma melhor experiência ao cliente e conduzem a uma análise de dados mais eficiente. 

(HPE, 2019). 

Para Rogers (2017), existem cinco domínios que descrevem o panorama para 

a transformação digital, redefinindo muitos dos princípios básicos da estratégia e 

mudando as regras de operação dessas empresas no mercado para serem bem-

sucedidas. Os domínios podem ser representados na figura abaixo: 

Figura 1- Cinco domínios da transformação digital 

 
Fonte:  Transformação digital, repensando o seu negócio para a era digital. (ROGERS, 2017). 
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Com a intenção de aprofundar mais em como as tecnologias digitais estão 

desafiando os pressupostos estratégicos em cada um desses domínios, cabe detalhar 

cada um deles: 

Clientes: Na teoria convencional, os clientes eram considerados agregados de 

atores, ao qual se dirigiam o marketing e a propaganda com um modelo predominante 

do mercado de massa focado em conquistar economias de escala, por meio da 

produção em massa que pudesse atender o maior número possível de clientes, e da 

comunicação em massa que pudesse ter também a mesma abrangência. 

Na era digital essa realidade mudou do mercado em massa para as redes de 

clientes, na qual eles se conectam e interagem dinamicamente por meios e modos 

que estão alterando suas relações entre si e com as empresas. Atualmente, os 

clientes estão influenciando-se reciprocamente e construindo a reputação das 

empresas e marcas, mudando a maneira como descobrem, avaliam, compram e usam 

os produtos, e como compartilham, interagem e mantem-se conectados com as 

marcas. Isso está forçando as empresas a repensarem seus funis de marketing 

tradicionais e a reexaminarem os caminhos dos clientes para as compras, que pode 

ser do uso de redes sociais, mecanismos de busca, laptops e telas de dispositivos 

móveis e até mesmo lojas físicas ou em um chat on-line. 

Competição: Tradicionalmente vistas como opostos binários, a competição e a 

cooperação, segue-se um caminho para um mundo de fronteiras setoriais fluidas, em 

que os maiores desafios podem ser os concorrentes assimétricos, empresas 

estranhas ao setor, nada parecidas, mas que oferecem valores concorrentes. Os 

parceiros de negócios de longa data podem se tornar concorrentes, se começarem a 

servir aos mesmos clientes. Ao mesmo tempo, talvez se precise cooperar com o rival 

direto, devido a modelos de negócios interdependentes ou a desafios externos 

mútuos, originados por outros setores, e como resultado ter-se-á um deslocamento 

no lócus da competição, que em invés de uma batalha soma zero, essa disputa é cada 

vez mais por influência entre empresas.  

Dados: Esse domínio tem relação em como as empresas produzem, gerenciam 

e usam a informação. Em vez de usar os dados da maneira tradicional, como parte 

dos processos, como fabricação, operações, vendas e marketing, que serviam para 

previsões, avaliações e tomada de decisões, hoje se depara com um dilúvio de dados, 

oriundos de conversas, interações ou processos, dentro e fora das empresas. Com as 

mídias sociais, os dispositivos móveis e os sensores nos objetos da cadeia de 
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fornecimento de uma empresa, se passou a ter acesso a uma enxurrada de dados 

não estruturados, gerados sem planejamento e que podem ser usados para alimentar 

novas ferramentas analíticas. 

Inovação: É o processo pelo qual novas ideias são desenvolvidas, testadas e 

lançadas no mercado. Na forma tradicional, a inovação era gerenciada com foco 

exclusivo no produto acabado e o custo do fracasso era alto, o que levava a empresa 

a evita-la ao máximo. As startups de hoje demonstram que as tecnologias digitais 

possibilitam a inovação de maneira muito diferente, com base no aprendizado 

contínuo, por experimentação rápida. Essa nova abordagem se concentra em 

experimentos cuidadosos, testados sucessivas vezes, e em protótipos de viabilidade 

mínima, maximizando o aprendizado e minimizando os custos, assim, as decisões 

sobre o projeto são tomadas com base em validação pelos clientes reais. 

Valor: Trata-se do valor que o negócio entrega ao cliente. Tradicionalmente a 

proposta de valor da empresa era considerada duradoura ou quase constante e os 

produtos podiam ser atualizados, as campanhas de marketing revigoradas e as 

operações melhoradas, mas supunha-se que o valor básico oferecido pelo negócio 

era constante. 

Na era digital, essa ideia de valor imutável é semear desafios e colher rupturas 

infligidas pelos novos concorrentes com propostas de valor mais atraentes. A 

prevenção segura em um contexto de negócios em mutação é escolher o caminho da 

evolução constante, considerando todas as tecnologias como maneira de estender e 

melhorar a proposta de valor aos clientes. 

Com esse assédio pela transformação em cada um desses domínios, as 

empresas precisam de novos referenciais para formular suas estratégias, a fim de 

adaptar-se e crescer na era digital. 

 

2.2.3   As dificuldades de mudança para a transformação digital 
 

Segundo Tadeu; Duarte; Taurion (2018), uma pesquisa foi realizada pelo 

Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da Fundação Dom Cabral em parceria com 

uma empresa alemã, que avaliou o estágio da transformação digital nas empresas 

brasileiras. O estudo aponta que 67% dos entrevistados informaram que as suas 

empresas não possuem uma estratégia digital, e que geralmente a áreas de TI e de 

produção é que lideram o processo de transformação digital.  
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A resistência surge, segundo Schwab (2018), quando os atributos das 

tecnologias passam a interferir nas prioridades sociais e os grupos pressionam pelo 

recuo. Se a tecnologia acaba recebendo muita resistência do público ou das partes 

interessadas específicas, será necessário um exame dessas áreas de oposição para 

nos mostrar os conflitos existentes entre os valores da sociedade e aqueles que se 

tornaram parte das tecnologias por meio de seu processo de desenvolvimento. 

Conforme Tadeu; Duarte; Taurion (2018), os gestores apontam sua busca pela 

eficiência operacional e a melhoria dos processos via automação e controle, mas ao 

mesmo tempo em que percebem os benefícios da transformação digital, eles 

destacam algumas barreiras do processo, como estrutura e cultura da empresa, como 

investimento nessa transformação e treinamento do pessoal. Como barreiras 

externas, destacam problemas relacionados à segurança dos dados, ausência de 

investimentos e regulamentação. 

Em suma, pode-se perceber, analisando os autores, que a transformação 

digital configura-se em um caminho sem volta, necessário e fundamental para a 

sobrevivência e crescimento das empresas, mas devido à sua velocidade e urgência, 

muitas empresas ainda não perceberam ou não sabem como se adaptar a essa 

realidade e acabam sucumbindo às necessidades dos seus clientes e à concorrência. 

 

2.3.  Digitalização e a Redução da Burocracia 
 

Uma das marcas do mundo contemporâneo é a crítica à burocracia. Não se 

pode negar que a estrutura burocrática é considerada um dos principais fatores que 

inibem o desenvolvimento das grandes organizações, tanto públicas como privadas. 

(ABRUCIO; PACHECO, 2010). Os motivos são inúmeros: o aumento da complexidade 

dos negócios, a hierarquia de autoridades, o formalismo e conservadorismo, a 

impessoalidade das relações de trabalho, o isolamento da alta administração, a falta 

de recursos, tanto financeiros quanto de pessoal, dentre tantos outros motivos. 

(ABRUCIO; PACHECO, 2010). 

Além disso, com o crescimento e com o passar dos anos, muitas organizações 

se tornam inflexíveis com relação aos seus processos formais fazendo com que os 

indivíduos percam o espírito inovador. Portanto, parece que um grande desafio para 

as grandes organizações consiste em manter e desenvolver o espírito de inovação e 

consequente redução da burocracia. A falta de envolvimento e comprometimento da 
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alta administração com essas iniciativas também constitui um grande obstáculo à 

inovação. (ABRUCIO; PACHECO, 2010). 

Em contraponto ao conservadorismo, nos procedimentos organizacionais, o 

perfil dos profissionais e das organizações vem mudando e como aliada desse 

processo, tem-se a tecnologia. Nos dias de hoje, não basta ter somente o 

conhecimento sobre os negócios, é preciso explorar as tecnologias e o que elas 

podem oferecer. (ABRUCIO; PACHECO, 2010). 

Com o intuito de fugir da burocracia, as organizações buscam de diferentes 

formas e níveis diversos a implementação de inovações tecnológicas, como uma 

saída para redução da burocracia e otimização dos processos e resultados. Desse 

modo, mudando a dinâmica dos processos e procedimentos, tanto quanto a 

velocidade de trabalho, busca-se soluções que efetivem e tragam valor às relações 

organizacionais. (ABRUCIO; PACHECO, 2010). 

A redução de questões burocráticas reflete na celeridade dos processos 

empresariais, garantindo melhorias nas atividades econômicas, como produto da 

expansão da competitividade, limitando custos e estimulando o trato comercial. Como 

é sabido, a concorrência é um dos principais incentivos à inovação no setor 

empresarial, quando há maior concorrência há o aprimoramento da atividade 

econômica, dos serviços, resultados e maior fomento ao investimento em inovação. 

(ABRUCIO; PACHECO, 2010). 

Neste viés, é importante destacar a necessidade de implementação de políticas 

de inovação no Brasil que permitam a criação de um ambiente de negócios efetivo e 

atrativo, por meio do desenvolvimento de mecanismos institucionais que possibilitem 

a criação de projetos que sejam capazes de solucionar problemas da sociedade 

brasileira, dentre eles a burocracia, que compromete o crescimento econômico e 

expande a informalidade, desestimulando a criação de novos investimentos, 

favorecendo meios de corrupção, oportunizando o precoce encerramento de 

atividades empresariais, tendo em vista a dificuldade do empreendedor em se manter 

como indivíduo competitivo no mercado. (ABRUCIO; PACHECO, 2010). 

A geração de incertezas, descrédito e falta de estímulo, oriundos da 

burocratização, é indiscutível e salienta a necessidade do Estado em atuar de forma 

efetiva na busca pela reestruturação dos dispositivos normativos a fim de gerar 

maiores incentivos e agilidade no mercado empresarial, de acordo com a necessidade 

de otimização dos processos. (ABRUCIO; PACHECO, 2010). 
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A digitalização e consequente unificação de processos não leva apenas à 

redução de papel e de etapas burocráticas, mas sim a meios de expansão das 

atividades econômicas. Nessa linha, destacam-se diversas ações tomadas pelas 

organizações, principalmente as públicas, para efetivar o combate à burocratização e 

promover a facilitação das relações em todas as esferas. (ABRUCIO; PACHECO, 

2010). 

Tem-se como exemplo o E-Social, que se trata da carteira de trabalho 

eletrônica, a qual todas as empresas tiveram que aderir até janeiro de 2019, 

compulsoriamente, inserindo os dados trabalhistas, de forma on-line, que passavam 

por incontáveis setores governamentais, hoje reunidos em uma única plataforma. 

(AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2019). 

Outro exemplo de digitalização e combate à burocracia nas atividades 

comerciais é a Declaração Única de Exportação (DU-E), usada no processo de envio 

de mercadorias para o exterior, a qual também se tornou obrigatória, otimizando os 

processos de comércio exterior, anteriormente requeridos por inúmeros formulários 

encaminhados a diferentes órgãos, que ocasionavam morosidade nos processos e 

relações comerciais. (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2019). 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), também aderiu à 

digitalização, para agilizar a importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária, e 

apostou na ferramenta de digitalização integrando as estratégias e ações 

governamentais pela promoção da facilitação do comércio.  (AGÊNCIA NACIONAL 

DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2019). 

Entre as ações adotadas pela Agência, destaca-se a gestão de risco, 

estabelecida pela Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) 228/2018, que determina 

tratamento diferenciado para as importações sob vigilância sanitária, com o objetivo 

de agilizar a liberação da entrada de produtos no Brasil. A desburocratização de 

documentos para as importações de produtos com a simplificação de processos é 

outra medida adotada pela Agência.  (Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2019). 

Um exemplo é a antecipação da análise da documentação para a concessão 

da licença de importação, que antes só era realizada depois que a carga chegava ao 

Brasil. Agora, essa ação pode ser iniciada antes do embarque do produto no local de 

origem, com redução de prazos e custos da carga, tendo impacto importante, por 

exemplo, para o setor marítimo. (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 

2019). 
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A ANTT e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), 

também estão embarcando na era da digitalização, na realização de um projeto-piloto 

do Documento Eletrônico de Transporte (DT-e) que pretende reduzir a burocracia no 

transporte de cargas. (MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, 2017). 

Nos locais onde a validação de dados é feita por meio de um chip acoplado ao 

veículo, todos os documentos são reunidos em um aplicativo, ocasionando a redução 

no tempo de parada em postos de fiscalização, decorrente de uma logística mais 

eficiente, reduzindo custos no transporte de cargas, em módulo multimodal, integrado 

com outros sistemas governamentais como o Portolog e o Porto sem Papel. 

(MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, 2017). 

A digitalização é porta de acesso para o crescimento no cenário mundial, 

podendo aumentar a competitividade no mercado de quem a aderir, especialmente 

em termos de produtividade industrial e gerenciamento de energia, pois ela capacita 

a utilização eficiente dos recursos, tomada de decisão e eficiência energética. A 

estratégia digital, a gestão de dados e o desenvolvimento de processos virtuais já 

estão moldando a agenda do setor mercantil. (MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, 

2017).  

No cenário do agenciamento marítimo não poderia ser diferente, a busca e a 

necessidade da desburocratização são cotidianas, devido à complexidade do setor de 

navegação. Nesse caminho o Governo Federal, seguindo recomendações da 

Organização Marítima Internacional (IMO) implementou em 2011 o Porto sem Papel, 

um sistema que atua como uma ferramenta de janela única portuária, sistema que 

recebe constantes atualizações objetivando sempre a desburocratização no setor. 

(MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, 2019). 

O responsável pela embarcação, o armador ou a agência de navegação 

disponibiliza nesse portal todas as informações obrigatórias e necessárias para a 

entrada ou liberação das mercadorias em uma única base de dados, unificando todas 

as informações operacionais e documentais do setor marítimo em uma plataforma. A 

partir dela é possível a análise dos dados por parte de todas as autoridades portuárias 

e órgãos de fiscalização obrigatória envolvidas nas operações de navegação e 

liberações de mercadorias transportadas. (MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, 

2019). 

Anteriormente ao sistema Porto sem Papel, a metodologia para solicitar as 

anuências de atracação, operação e desatracação era realizada de forma individual e 
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física. Os responsáveis legais pelas embarcações tinham que prestar informações 

obrigatórias e realizar requerimentos necessários a inúmeros órgãos governamentais 

anuentes, geralmente tendo que se deslocar para cada um desses órgãos. O que 

ocasionava processos que incluíam diversas informações e incontáveis formulários, 

requerimentos e documentações físicas, o que impedia a clareza e eficiência nas 

trocas de informações. A falta de dados confiáveis, tempestivos e disponíveis em 

tempo integral também não permitia efetividade na gestão e planejamento do setor. 

(MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, 2019). 

Além da relação entre o responsável legal das embarcações e os anuentes, por 

meio da prestação de informações, entrega de documentos e pagamento de taxas, há 

ainda a relação entre os anuentes, tendo em vista a necessidade de comunicação 

entre os diversos órgãos para trocas e validação de informações. Nesse sentido, a 

estrutura do setor portuário, anteriormente ao Porto sem Papel, não permitia que essa 

comunicação fosse feita de maneira padronizada, muito menos com o uso de uma 

ferramenta informatizada integrada, o que atualmente pode ser feito tranquilamente 

pelo Porto sem Papel, no qual todos os órgãos anuentes têm acesso às demais 

informações. (MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, 2019). 

A gestão pública, por tradição, tende a internalizar seus processos de forma 

isolada, sem uma análise conjunta com os demais órgãos. Obviamente que tal 

situação se repetia no setor portuário, onde as autoridades desenvolviam seus 

próprios métodos, sistemas e procedimentos. Em contraponto, o Porto sem Papel 

inova neste sentido, pois por meio da digitalização dos processos, unifica e 

desburocratiza o tão complexo setor portuário, aprimorando os processos defasados 

que por décadas representaram gargalos e custos adicionais aos usuários dos 

serviços portuários. (MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, 2019). 

O sistema Porto sem Papel é gerenciado pelo Governo Federal e desde sua 

implementação em 2011 recebe constantes atualizações visando cada vez mais à 

desburocratização, sendo que os fluxos de informações e documentos, que antes 

eram realizados em papel, passaram a ser realizados digitalmente, dando agilidade e 

transparência aos processos. (MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, 2019). 

Nessa linha, o Tesouro Nacional está lançando em 2019 o PagTesouro, 

plataforma digital que vai substituir, gradativamente, o boleto de Guia de Recolhimento 

da União (GRU). A nova plataforma irá permitir que pessoas físicas e jurídicas 

paguem, por meio de carteira digital, os serviços públicos que hoje em dia necessitam 
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de impressão de GRU, otimizando demasiadamente tais processos. (TESOURO 

NACIONAL, 2019). 

Conforme discutido, é nítida a importância em aliar a tecnologia e digitalização 

à desburocratização dos processos nas organizações, em todas as esferas, não só 

com o intuito de reduzir custos desnecessários, aperfeiçoar o tempo de trabalho e 

gerar resultados positivos, mas também com a intenção de tornar os processos mais 

ágeis, transparentes e confiáveis para todas as partes envolvidas. (CASTRO, 2011). 

Tais questões devem ser debatidas e aprimoradas para que as organizações 

públicas e privadas, de modo geral, sigam a linha das tendências tecnológicas e de 

mercado, segurança e eficiência para o cidadão e para as empresas, fomentando o 

crescimento econômico apoiado na tecnologia e na transformação digital. (JULIANO, 

2018). 

2.4.   Digitalização no setor de Transportes 
 

2.4.1 Iniciativas no Brasil 
 

Tem-se várias iniciativas de digitalização de documentos no Brasil e esse é um 

tema cada vez mais frequente. Passando por todas as estruturas que compõem uma 

organização, pode-se citar exemplos de digitalização de documentos e a forma com 

que as empresas passaram a tratar seus arquivos. Os investimentos em digitalização 

vêm crescendo anualmente, como exemplo dessas organizações temos a empresa 

NextDoc que atende a digitalização e facilitação do acesso a documentos. 

Outro processo do transporte rodoviário de cargas que passa por uma profunda 

transformação digital, é a forma de contratação de transportadores autônomos. A 

empresa TORA investiu R$ 25 milhões: “A operação com terceiros da TORA, que 

contrata cerca de 2,5 mil carreteiros (transportadores autônomos de cargas) por mês, 

passará a ser realizada por um sistema digital criado pela equipe do TruckPad, o maior 

aplicativo para caminhoneiros do Brasil.”  (TORA TRANSPORTES, 2019). Um ponto 

muito importante abordado pela TORA no processo de digitalização, está associado 

à maior segurança jurídica nas contratações/subcontratações do TRC, dado que todo 

processo estará padronizado reduzindo a interferência humana. 

Atualmente, já existem no Brasil iniciativas para a unificação dos documentos 

de transporte de cargas, visando a redução da perda de tempo em paradas para a 

realização de viagens. “Em média, um motorista fica 6 horas parado por viagem em 

função de operações de fiscalização.” (DTE - DOCUMENTO ELETRÔNICO DE 
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FRETE, 2019). Uma das propostas desse projeto é reduzir esse tempo, tornando a 

logística do nosso país mais eficiente. Em maio de 2019 foi apresentada pela ANTT, 

o DTe. Entre suas premissas, ele foi desenvolvido para utilizar os parâmetros já 

existentes nos sistemas das empresas para a emissão dos documentos fiscais, dessa 

forma, ele passará a agir como um centralizador dos documentos fiscais de frete.  

Entre os principais benefícios apresentados pelo DTe pode-se listar (ANTT, 

2019): 

1) Verificação da situação do veículo por meio da sua identificação 

automática; 

2) A identificação é feita por meio de leitura de placas e de dispositivos de 

rádio-frequência (TAGs); 

3) Isso permite o cruzamento instantâneo de informações de diversos bancos 

de dados. 

No entanto, mesmo facilitando a fiscalização dos documentos, o processo de 

emissão não é abrangente e alguns agentes do setor não são abrangidos, entre outras 

limitações existentes no processo:   

Não abarca todas as operações de transporte. A instituição da 
obrigatoriedade de emissão de MDF-e nas operações intermunicipais 
depende da legislação de cada Estado. Existem muitas exceções que 
inviabilizam sua obrigatoriedade em todas as operações de transporte (ex.: 
em regra, o Microempreendedor Individual – MEI não emite). Documento sob 
gestão das autoridades tributárias (demanda unanimidade entre os 27 Fiscos 
estaduais e RFB para aprovação no ENCAT) -> Dificuldade de alteração. 
Dificuldade de acesso ao MDF-e devido a sigilo fiscal, apesar de existir 
previsão no CTN. Baixa observância à obrigatoriedade de emissão do MDF-
e. (ANTT, 2019). 

A digitalização no setor de transportes eliminará problemas recorrentes nas 

empresas do segmento, bem como problemas com multas por extravios e problemas 

gerados pelo excesso de documentos físicos. De acordo com ANTT (2019), há a 

possibilidade de redução do valor da antecipação do frete, em virtude de uma maior 

garantia de recebimento e menor prazo entre a entrega e a efetivação do pagamento 

do transportador. Outro grande benefício a ser citado é a melhoria na comprovação 

da entrega de cargas, uma vez que se comprova eletronicamente, reduzindo o tempo 

do pagamento total do frete. Dessa forma, isso deverá gerar um impacto positivo no 

fluxo de caixa, com a redução do prazo médio de recebimento. 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 
 

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. Castro (2002) e Gil (1999) explicitam três tipos de 

pesquisas: 

 As Pesquisas Exploratórias que têm como finalidade principal desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais 

precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. Geralmente é realizada em área 

na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Dos tipos de pesquisa, é o que 

apresenta menor rigidez no planejamento, envolvendo geralmente levantamento 

bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso; 

 Nas 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.; 

 As Pesquisas Explicativas têm como preocupação fundamental identificar os fatores 

que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. É o tipo de pesquisa que 

mais aprofunda o conhecimento acerca da realidade, por explicar a razão das coisas. Por esse 

motivo, é também o mais complexo, já que é grande o risco de cometer erros. GIL (1999) 

afirma que o conhecimento científico está fundamentado nos resultados oferecidos pelos 

estudos explicativos, sem, contudo, desmerecer as pesquisas exploratórias e descritivas, que 

são normalmente etapa prévia indispensável à obtenção de explicações científicas.  

Para este trabalho foi utilizada a Pesquisa Quantitativa, que expressa uma forte 

preocupação com a mensuração e o estabelecimento de relações e determinações 

de alguns fatos ou fenômenos da realidade social.  

É relevante afirmar que a pesquisa pode ser, ao mesmo tempo, quantitativa e 

qualitativa (TRIVINOS, 1987). Na prática, o pesquisador que desenvolve uma 

investigação baseada em estatística pretende obter resultados objetivos, fixando o 
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resultado no dado estatístico. Contudo, essa informação poderia ser aproveitada para 

avançar numa interpretação mais ampla do resultado. 

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

(2002), via de regra, não é uma escolha aleatória, estando vinculada à natureza do 

problema sob investigação.  

A seguir são descritos os métodos de pesquisa, segundo o mesmo autor, 

ressaltando que não há como estabelecer uma classificação rígida, tendo em vista 

que algumas pesquisas não se enquadram facilmente em um dos modelos: 

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. 

Pesquisa documental – assemelha-se à pesquisa bibliográfica, diferenciando-

se apenas quanto à natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza 

fundamentalmente de contribuições de autores sobre determinado assunto, a 

pesquisa documental vale-se de materiais que ainda não receberam um tratamento 

analítico, como documentos oficiais, artigos de jornais, diários, contratos, gravações 

etc. 

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 o foco é um único grupo ou comunidade em 

termos de sua estrutura social, ou seja, ressaltando a interação de seus componentes. 

Nesse momento, são definidos os instrumentos de coleta de dados que serão 

utilizados. Castro (2002) considera as seguintes técnicas: 

Levantamento documental – observação indireta. A coleta de dados é feita em 

fontes documentais, tais como arquivos, registros estatísticos, jornais, revistas etc. 

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.  
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Questionário - observação indireta. Tem por objetivo obter conhecimento de 

opiniões, crenças, sentimentos, interesses e expectativas, por meio de questões 

apresentadas por escrito aos participantes. Pode ser fechado, semifechado e aberto 

e requer um teste para verificação da sua adequação à proposta do pesquisador. 
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4 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE INFORMAÇÃO 
 

4.1. Análise do Setor  
 

Embora com um enorme potencial multimodal, o Brasil é um país 

essencialmente terrestre e rodoviário, com 4,5% do Produto Interno Bruto (PIB) 

brasileiro correspondendo ao transporte rodoviário de cargas (R$ 1,693 trilhão), mais 

de 126 mil empresas de transporte rodoviário de cargas cadastradas na ANTT e 5,8 

milhões de empregos formais gerados pelo setor, conforme Relatório Anual de 

Atividades 2018 da ANTT.  

O perfil médio do caminhoneiro que transporta cargas por meio do modal 

rodoviário é: tem 44,8 anos de idade; renda líquida média mensal de R$ 4.609,35; 

apresenta 18,8 anos de profissão; percorre em média 8.561 Km por mês; trabalha 

11,5 horas por dia, 5 a 7 dias por semana. Dados levantados pela Pesquisa CNT, 

Perfil dos Caminhoneiros 2019, aplicada a 1.066 caminhoneiros (autônomos e 

empregados de frota). O baixo ganho, a baixa qualidade da infraestrutura e a ausência 

de qualificação profissional adequada foram elencadas como as principais ameaças 

ao futuro da profissão, de acordo com os respondentes. 

A malha brasileira possui 1.720.232 Km de extensão, entre Rodovias Federais 

(5% da malha), outras rodovias (Estaduais Transitórias, Estaduais e Municipais, com 

86% da malha), e Rede Planejada (9% da malha), conforme Boletim Estatístico de 

2018 da CNT. Entretanto, apesar da grande extensão da malha rodoviária, o Boletim 

Pesquisa CNT de Rodovias – 2019 aponta que apenas 41% das rodovias brasileiras 

estão em condições boas ou ótimas. De forma geral, 47,6% apresentam 

pavimentação em condições boas ou ótimas, 51,9% se encontram em condições boas 

ou ótimas de sinalização e por fim 23,7% possuem a geometria da via em condições 

boas ou ótimas, o que reforça a baixa qualidade da malha brasileira. Quando 

comparado a benchmarks como Canadá e México a densidade de transporte (Km 

/1000 Km²) fica bem abaixo com 17,3 para o Brasil, 39,6 e 45,3 para Canadá e México 

respectivamente, de acordo com estudo Transportes de Cargas no Brasil – Ameaças 

e Oportunidades para o Desenvolvimento do País da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) em parceria com CNT. Dessa forma, a malha rodoviária constitui um 

dos principais problemas do transporte de cargas rodoviário em termos de extensão 

e qualidade. 
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A evolução de investimento em infraestrutura de transporte no Brasil (inclui 

investimentos diretos da união e de estatais), de acordo com o Boletim Econômico de 

Setembro de 2019 da CNT, mostra que os recursos disponíveis apresentaram queda 

de 17% de 2017 para 2018, com cerca de 11 bilhões de reais disponíveis e 

autorizados em 2018. Do total de recursos disponíveis em 2018, 100% foi utilizado, 

sendo que 67% foi destinado exclusivamente para o modal rodoviário. Em 2019, cerca 

de 73,9% dos investimentos acumulados até setembro de 2019 em transporte pela 

União foram destinados para o modal rodoviário (4,78 bilhões de reais).  

A frota brasileira é formada por 2.805.729 caminhões, 681.650 cavalos 

mecânicos, 1.682.824 reboques e 997.437 semirreboques, de acordo com o Boletim 

Estatístico de Setembro de 2019 da CNT. Outro estudo, Boletim de Veículos e 

Implementos de Outubro de 2019 da CNT, destaca que a produção brasileira de 

caminhões em 2018 foi de 105.534, um crescimento de 42% desde 2015, o que 

representou cerca de 3,6% da frota de veículos do Brasil no ano. Entretanto, somente 

72% desses caminhões foram emplacados para uso no mercado interno, isto é, não 

foram exportados. Em adição pode-se destacar que a idade média da frota é de 15,2 

anos de acordo com a Pesquisa CNT Perfil dos Caminhoneiros 2019. 

De acordo com estudo de Transportes de Cargas no Brasil – Ameaças e 

Oportunidades para o Desenvolvimento do País da UFRJ em parceria com a CNT, 

uma das mais importantes dimensões a serem analisadas no transporte de cargas 

brasileiro é a econômica, sendo a produtividade do setor um dos principais indicadores 

para avaliação. Com relação a essa medida, sua análise se dá por meio do quanto 

cada trabalhador dos diversos subsetores do transporte de cargas produz anualmente 

em termos de milhões de toneladas quilômetro útil (10^6 TKU /empregado) (tonelada 

quilômetro útil). Em específico, para o transporte de cargas rodoviário, este número é 

de 0,6 para o Brasil, número que chega a ser 3 vezes menor do que benchmarks como 

dos Estados Unidos (1,8). Adicionalmente, quando comparado com a setores da 

economia brasileira, o transporte de cargas apresenta produtividade bem abaixo da 

mediana nacional, ficando à frente de apenas dois setores: varejo de alimentos e 

processamento de alimentos, dados retirados do mesmo estudo. 

Outros dois aspectos negativos do setor de transporte de cargas rodoviárias 

são a falta de segurança e índice de acidentes. A pesquisa CNT, Perfil dos 

Caminhoneiros 2019, aponta que cerca de 13% dos caminhoneiros se envolveram em 

pelo menos um acidente nos últimos 2 anos. Em reforço à pesquisa, o Boletim de 
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Acidentes em Rodovias Federais 2018 da CNT destaca que em 2018 ocorreram cerca 

de 69.206 acidentes (queda de 22,58% com relação a 2017), com o número de mortos 

chegando a 5.269 e o custo total dos acidentes atingindo a marca de 9,42 bilhões de 

reais. Quando comparado ao G7, o Brasil apresenta um Índice de Mortes nas Estradas 

cerca de 20 vezes maior que a média do G7, 213 por 1000 quilômetros de rodovia 

para o Brasil e 11 a média do G7, conforme apresenta o estudo Transportes de Cargas 

no Brasil – Ameaças e Oportunidades para o Desenvolvimento do País da UFRJ em 

parceria com o CNT. Esses mesmos estudos apontam que assaltos e roubos é o 

principal entrave para cerca de 64,4% dos motoristas de caminhões brasileiros. 

O setor de transporte representa cerca de 22,8% das emissões de Dióxido de 

Carbono (CO²) no Brasil, perdendo somente para Uso da Terra, Mudança do Uso da 

Terra e Florestas, o total de emissões de CO² no Brasil chega a 739.671 Gigagramas. 

O setor de transportes rodoviário chega a representar 20,5% das emissões nacionais. 

Em contrapartida ao alto volume de emissões, o Brasil apresenta índices de teor de 

enxofre no diesel (parte por milhão ou ppm) que rivalizam benchmarks como União 

Europeia, Japão e Austrália de 10 ppm, além de ter aumentado os percentuais de teor 

mínimo de biodiesel adicionado ao diesel fóssil desde 2014, de 7% para 11% (2019), 

de acordo com o Boletim Ambiental de Outubro de 2019 da ANTT. 

 
4.2. Benchmarking Realizado / Realidades Organizacionais 

 
4.2.1 Benchmarking Empresa Cargon 

 
A empresa analisada para obtenção de benchmarking foi a Cargon. Fundada 

para aproximar o cliente (tomador) dos transportadores, com o propósito de logística, 

tecnologia e pessoas, sintetizado na frase: “Facilitar logística para as pessoas”. Foi 

realizada uma pesquisa documental por meio de dados disponibilizados pela 

organização.  

A Cargon surgiu pela mentalidade dos seus idealizadores e é descrita pelas 

palavras de seu CEO, Denny Mews: “O conhecimento técnico em TI deve sempre ser 

potencializado identificando onde é possível desenvolver melhorias na rotina das 

organizações, o resultado destas melhorias quase sempre é a inovação”. A ideia da 

Cargon surgiu muito antes do app. Ela surgiu por meio de uma necessidade 

identificada pelo CEO na empresa Coopercarga. Era necessário padronizar a 

informação e utiliza-la como diferencial na tomada da decisão, assim todo o banco de 
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dados do sistema foi desenvolvido para padronizar e gerar informações que gerem o 

diferencial competitivo e análises técnicas. 

Para quebrar possíveis paradigmas com novas tecnologias, o CEO Denny 

Mews iniciou com benchmarkings realizados em Florianópolis e Curitiba, entendendo 

como a inovação em empresas como a NSCTV e Intelbras podem ser adequadas à 

realidade de empresas do setor de Transportes, envolvendo sempre seus apoiadores 

no projeto. Nesse caso, a Diretoria da Coopercarga sempre esteve envolvida 

entendendo a importância da inovação. O CEO também atribui ao evento Startup 

Weekend uma parcela importante do seu entendimento de que os conceitos de uma 

startup poderiam ser aplicados e extremamente funcionais no setor do Transporte 

Rodoviário de Cargas. Por meio dos tours tecnológicos realizados, a diretoria da 

Coopercarga foi para Miami – EUA a convite da Microsoft para participar de um fórum 

de inovação.  

Após entender a transformação digital e ter a empresa Coopercarga como 

principal apoiadora, o CEO da Cargon e a Diretoria da Coopercarga definiram que o 

projeto Cargon deveria ser algo novo e independente da estrutura da empresa 

Coopercarga, podendo dessa forma, atender de maneira ampla o segmento, não 

ficando limitado a uma empresa. Assim, a Cargon está localizada no Tecnoparque da 

PUC-PR, cidade de Curitiba, espaço dedicado ao desenvolvimento de novas 

tecnologias, com o objetivo de redução de custos e compartilhamento de práticas com 

a universidade. O Tecnoparque apresenta-se como um gerador de oportunidades. 

O Tecnoparque PUC-PR é um espaço dedicado a transferência e ao 
desenvolvimento de novas tecnologias. Permite a instalação no campus da 
PUC-PR de empresas de base tecnológica, em particular das suas estruturas 
de P&D. Tem sua sede junto ao Campus Curitiba da PUC-PR e conta com 
moderna infraestrutura de aproximadamente 10000m2, podendo ser 
considerado um dos mais importantes “hubs tecnológicos” do Paraná e do 
Brasil. Foi concebido para empresas cujo diferencial competitivo está calcado 
no desenvolvimento contínuo de tecnologias, fazendo com que estas estejam 
imbricadas em um contexto de produção de conhecimento, pela interação 
privilegiada com os centros e grupos de pesquisa da Universidade. 
(disponível em https://www.pucpr.br/empresa/agencia-puc/tecnologias-
disponiveis/). 
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Figura 2 - Empresas Tecnoparque 

 
Fonte: https://www.pucpr.br/empresa/agencia-puc/tecnologias-disponiveis/ 

 
Quanto aos pontos a serem utilizados serão analisados: a tecnologia utilizada 

e quais pontos de inovação são abordados pela empresa. Ela é uma startup que se 

diferencia dos demais operadores logísticos, pois utiliza uma plataforma 100% digital, 

ligando motoristas a tomadores de frete, sendo que a própria plataforma Cargon faz o 

direcionamento das cargas. Possui como CEO Denny Mews e foi fundada com o 

propósito de reduzir a papelada e gerar ganho de tempo e recursos. 

Pontos importantes estão associados à comunicação do motorista e do cliente 

em 100% do tempo. Toda a documentação é enviada ao motorista pela plataforma 

Cargon, sejam eles documentos fiscais ou financeiros. Todos os lançamentos dos 

dados da viagem são informados na plataforma pelo transportador, em seguida são 

disponibilizados ao motorista.  

Pensando nisso, a CargOn incluiu no app o Paperless, que organiza toda a 
documentação do transporte (CTe, MDFe, NFe) em um espaço digital. Além 
disso, a funcionalidade elimina a entrega do canhoto físico, com a 
digitalização do documento pela câmera do celular, agilizando o faturamento, 
que pode ser feito no ato da entrega. (disponível em 
https://blog.cargon.com.br/saiba-incluir-solucoes-simples-na-gestao-do-
transporte-de-cargas/) 
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Com um elevado senso de inovação, a empresa possui uma estrutura flexível, 

menos verticalizada que a maioria das empresas, o que lhe permite a tomada de 

decisão rápida. Como exemplo pode-se citar o site caminhoneiroheroi.com.br. Essa 

página foi desenvolvida durante a pandemia do COVID-19, com o objetivo de orientar 

os motoristas do Brasil, sobre postos para pernoite, refeições e outros serviços de 

apoio. Em uma empresa tradicional a tomada de decisão demoraria alguns dias para 

a aprovação da página, já em uma empresa com esse propósito a página estava on 

line em algumas horas. 

A empresa Cargon está construindo uma rede de parcerias sempre com foco 

em inovação. Exemplo disso foi o convite para o webinar do CUBO ITAÚ, iniciativa 

dedicada a unir empreendedores e incentivar o desenvolvimento de startups, sendo 

uma universidade para a discussão da inovação, tecnologias e novos modelos de 

negócio, aproximando-os de investidores. Atualmente, a empresa possui 17 

colaboradores e os próximos passos da Cargon será estabelecer a empresa como um 

facilitador logístico, auxiliando as empresas na gestão do transporte, englobando a 

distribuição, armazenagem, monitoramento da frota, todas as fases do ciclo logístico.  

Figura 3 - Imagem interna empresa Cargon 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 4 - Entrevista com CEO Denny Mews, empresa Cargon 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 
Em razão da Pandemia do COVID-19, o benchmarking foi realizado por 

vídeoconferência. 

 
4.2.2 Benchmarking Empresa Tecon 

 
A empresa analisada foi a Tecon Rio Grande, localizada na cidade do Rio 

Grande, no estado do Rio Grande do Sul (RS), o primeiro terminal de contêineres 

privatizado do Brasil, com foco total no atendimento aos principais armadores 

(transportador de carga via marítimo), com a capacidade de movimentar na 

importação, exportação e na cabotagem de cargas cerca de 1,4 milhão de TEU ao 

ano. 

Um dos pontos analisados é o grande investimento na modernização e 

implementação de sistemas para buscar a excelência na movimentação de cargas no 

porto do Rio Grande. Sendo que, para otimizar a operação do terminal foi implantado 

o sistema operacional Navis N4, líder mundial para operação dos terminais portuários. 

Para isso foi montada uma força tarefa de 10 pessoas no Rio Grande e mais 10 no 

terminal de containers, Tecon, em Salvador, para analisar todos os processos, desde 

a compra até a implantação do novo sistema operacional. Os processos foram 

analisados por quase 12 meses. 

O processo de integração entre os sistemas para reduzir o tempo de operação 

das embarcações foi mais complexo e demorado, já que grande parte dos sistemas 
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operacionais seriam interligados. Após a implantação do sistema Navis N4, o Tecon, 

terminal de contêineres, teve um aumento em sua produtividade de 36,68%, tendo 

uma média com 72,52 movimentos por hora (MPH) e 24,17 MPH por equipamento. O 

N4 é um software de gestão utilizado pelos maiores operadores portuários das 

Américas, Ásia e Europa. No período de 1 ano, após a implantação do novo sistema, 

o terminal operou com 773 navios, atendeu 326.960 caminhões e movimentou 

405.071 contêineres. Assim, alcançou a incrível marca na movimentação de 

containers no qual foram realizados 158,52 movimentos por hora, na operação do 

navio MV Monte Rosa, da linha da Costa Leste dos Estados Unidos. “O Navis N4 

preparou o terminal para novas automações em diferentes áreas, como as operações 

de cais, em linha com o que está sendo feito no mercado mundial", explica Giovanni 

Ross Phonlor, gerente de Sistemas do Tecon Rio Grande. 

 
Figura 5 - Terminal Tecon Rio Grande/ RS 

 
 

Fonte: Tecon. https://www.wilsonsons.com.br/pt/teconriogrande/galeria-imagem/tecon-rio-grande-2 

 
4.3.  Índice César de Transformação Digital: Pesquisa com empresas do setor 

de transportes   
 
4.3.1 Pesquisa ICTd  
 

Com objetivo de entender se as empresas do setor de transporte rodoviário de 

cargas estão preparadas para iniciativas de melhoria que envolvam transformações 

digitais, foi aplicada a pesquisa Índice César de Transformação Digital (ICTd), 

formulada pelo Instituto César de Inovação, um centro privado de inovação com 

premiações como: prêmio FINEP de Mais Inovadora Instituição de Pesquisa do Brasil 

(2004 e 2010). A pesquisa foi aplicada em 30 empresas do setor, com diferentes 

tamanhos de negócios e trouxe o nível de maturidade digital do setor. 
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O ICTd avalia os respondentes a partir de oito eixos: Cultura & Pessoas; 

Consumidores; Concorrentes; Inovação; Processos; Modelo de Negócios; Dados & 

Ambiente Regulatório; e Tecnologias Habilitadoras.  A pesquisa possui 29 questões 

afirmativas de múltipla escolha, nas quais as opções de resposta são: “discordo 

totalmente”; “discordo”; “discordo parcialmente”; “Não sei/Não se aplica”; “concordo 

parcialmente”; “concordo”; “concordo totalmente”. 

O setor de transporte de cargas rodoviário apresentou um grau de maturidade 

para transformação digital de 62% (de 100%), de acordo com o Gráfico 1, sendo a 

Cultura e Pessoas a menor área de análise, com 54%. Dessa forma, pode-se inferir 

que o segmento, pelo ponto de vista das empresas inseridas nele, está preparado 

para soluções que envolvam tecnologias associadas à transformação digital, como 

Big Data, IoT, Robotica, Cybersegurança, entre outros. 

Em comparação com outros setores de transporte de cargas, o setor aéreo 

apresentou o maior grau de digitalização com 80%, seguido do rodoviário com 62% e 

do ferroviário com 61%. Os setores rodoviário e ferroviário apresentaram graus de 

digitalização muito semelhantes, na maioria das categorias analisadas. Sendo o 

rodoviário superior nos eixos Concorrentes, Inovação e Dados e Ambientes 

Regulatórios; inferior nos eixos Processo, Modelo de Negócios e Tecnologia; e 

semelhante nos eixos Cultura e Pessoas e Consumidores. 

Em contrapartida, o setor aéreo apresentou um grau de digitalização superior 

em todos os eixos de análise, com exceção do eixo Inovação no qual o setor rodoviário 

se mostrou mis maduro. Análise conforme Gráfico 1, abaixo: 

 
Gráfico 1 - Análise da Maturidade Digital do segmento de transporte rodoviário de cargas 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 1 - Maturidade digital dos setores de transporte de carga rodoviário, ferroviário e aéreo em 
relação aos 8 eixos de análise do ICTd 

 Rodoviário Aéreo Ferroviário 

Cultura e Pessoas 54% 81% 54% 

Consumidores 66% 89% 66% 

Concorrentes 61% 89% 54% 

Inovação 62% 61% 54% 

Processos 66% 74% 69% 

Modelo de Negócios 64% 84% 66% 

Dados e Ambientes Regulatórios 63% 73% 57% 

Tecnologia 58% 85% 67% 

Fonte: Elaboração própria. 
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5 DESENVOLVIMENTO 
 
5.1. Atividade 1 – Fiscalização e Iniciativas de Redução da Burocracia  
 

A análise, com foco nas iniciativas para regulamentação e fiscalização do setor, 

apresenta dados entre o cenário descrito em legislação e a realidade do setor.  O 

órgão responsável pela administração federal é a ANTT, uma entidade integrante da 

Administração Federal indireta, submetida ao Ministério dos Transportes, Portos e 

Aviação Civil. (ANTT, 2019). 

Ao se analisar a regulamentação brasileira em relação aos processos de 

fiscalização do setor de transporte de cargas tem-se várias iniciativas nos últimos 

anos, várias motivadas pela crise do setor em maio de 2018, além do citado 

anteriormente, DT-e em maio de 2019. Em 17 de dezembro de 2019 surgiu a 

resolução Nº 5.862, instituindo que o pagamento dos serviços seja realizado por meio 

de crédito em conta-depósito mantida por instituição bancária ou por outro meio de 

pagamento regulado pela ANTT, vedando assim o uso da Carta-Frete. Assim foi 

instituído o CIOT e Pagamento Eletrônico de Frete (PFF), (ANEXO A – Legislação 

CIOT). Outra iniciativa derivada da crise de 2018, foi a resolução ANTT nº 5.820/2018, 

que trata da regulação da política nacional de pisos mínimos do transporte rodoviário 

de cargas, que continua em debate e enfrenta dificuldades de implantação e 

fiscalização.  

Essas iniciativas surgem para regular o setor, no entanto, se deparam com um 

grande problema, a falta de capacidade de investimento dos transportadores para 

adequação e a informalidade no setor.  O setor enfrenta um cenário de defasagem 

tecnológica e necessidade de investimentos, no entanto o que se percebe no cenário 

é um movimento oposto quando se fala em investimentos no setor. 

Em 2019, o investimento em infraestrutura de transporte promovido pelo 
governo federal, incluindo os aportes diretos da União e o realizado pelas 
empresas estatais, correspondeu a apenas 0,14% do PIB do país. Esse é o 
menor percentual registrado, considerando os últimos 12 anos. Com o 
resultado, o indicador se mantém em uma trajetória de queda praticamente 
contínua desde 2011, após registrar um pico, de 0,40%, em 2010. 
(BOLETIM_ECONÔMICO_Investimento como proporção do PIB, 2019). 

Mesmo com esse retrocesso nos investimentos, atualmente já existem 

iniciativas para facilitar a fiscalização e obtenção de dados dos veículos, uma delas é 

o Canal Verde que pode ser definida por: 

Rede nacional inteligente de percepção, acompanhamento e mapeamento de fluxos 
de transporte nos corredores logísticos para a produção de dados, 
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informações e conhecimentos para aplicação na regulação de mercados, 
para o planejamento logístico nacional, para alimentação de indicadores 
econômicos e financeiros e para a integração com as bases de dados de 
agências de governo e de estado. (CANAL VERDE, 2020). 

Por meio da utilização de balanças de pesagem em movimento e em alta 

velocidade, o projeto Canal Verde visa a reduzir o tempo de parada dos veículos e 

aumentar o nível de informação do governo sobre o setor. 

Os fluxos de transporte são percebidos por meio de leituras de passagem de 
veículos baseadas em pontos eletrônicos equipados com sistemas de 
reconhecimento ótico de caracteres da placa de veículo – Optical Character 
Recognition (OCR), combinado com formas de identificação de veículo 
redundantes, em especial da leitura por meio de rádio frequência de chip 
acoplado ao veículo. A leitura de passagem composta dos dados relativos a 
identificação do veículo, a temporalidade da passagem e a localização 
georreferenciada do ponto eletrônico de leitura são comparadas com bases 
de dados sob domínio das agências de governo e de estado para a produção 
de informações e de conhecimentos necessários às aplicações do Canal 
Verde Brasil. (CANAL VERDE, 2020). 

Atualmente, o Canal Verde possui 55 postos de funcionamento no Brasil e faz 

parte do Projeto 3i – Rede Brasil Inteligente. 

 
Figura 6 - Mapa do Brasil 

 
Fonte: Mapa do Brasil. Rede Brasil Inteligente. http://www.antt.gov.br/canalverdebrasil/ 
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5.2. Proposta de Solução 
 

Tendo em vista a burocracia existente nos processos fiscais no Brasil, no que 

diz respeito ao trânsito de documentos em meio físico para acobertar operações de 

transporte, nossa proposta de solução visa a digitalizar esse processo para torna-lo 

livre de burocracias e entraves que geram perda de tempo, atividades eminentemente 

manuais e muitas vezes favorecem processos irregulares e ilicitudes. 

Procurou-se demonstrar a utilização de um processo mais seguro, 

transparente, eficiente e tecnológico, que contribui com a qualificação do formato de 

fiscalização nos postos de fronteira dos estados, antecipando detecção de possíveis 

fraudes ao fisco e agilizando o processo aos transportadores, uma vez que esse gera 

gargalos nesses postos, que podem chegar a até 3 horas de parada para que um 

veículo seja liberado. 

Esta proposta está alicerçada em um processo que já vem sendo debatido nos 

órgãos governamentais competentes, que tem como base para o novo processo 

sugerido a utilização de um documento que já tem legislação publicada em câmaras 

temáticas, que é o Documento Eletrônico de Transporte (DT-e). Esse documento 

reúne todas as informações da carga e veículos envolvidos na operação de transporte.  

Fazendo a utilização deste documento enviar-se-á todos os dados das cargas 

e veículos que passarão em todos os postos fiscais do país. Com base nesses dados 

os sistemas integrados de trânsito já existentes e os postos farão o controle para 

validar se as mercadorias e veículos estão transitando pelos locais indicados nos 

documentos fiscais. 

Serão aliados nessa evolução, por exemplo, as praças de pedágios, tendo em 

vista que elas já utilizam sistema de leitura por Optical Character Recognition (OCR - 

Reconhecimento Óptico de Caracteres), que lê as placas dos veículos. Dessa forma, 

mesmo sem passar pelos postos fiscais, os veículos poderão ser monitorados, desde 

a passagem na primeira praça de pedágio. O projeto também prevê a colocação de 

pontos de pesagem de veículos nessas praças de pedágios para que com base nas 

informações fiscais do peso da carga possa ser feita uma checagem para validar se o 

peso da carga corresponde ao que consta nos documentos fiscais, podendo ser este 

um indicativo de fraude. 

 Nos postos fiscais, o objetivo será direcionar apenas os veículos que tiverem 

indícios ou confirmação de irregularidades. Para isso, serão instalados portais com 
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OCR e balanças de pesagem próximos a postos fiscais. Esses farão o cruzamento 

dos dados fiscais com os dados de localização e peso dos veículos e somente em 

caso de indícios de irregularidades serão direcionados para os postos fiscais para 

inspeção detalhada. 

O processo de validação nos portais ocorrerá da seguinte forma: 

Determinado veículo apresenta uma divergência, que seja indicativo de 

problema fiscal, no momento da passagem no portal com leitor de OCR, sendo assim 

os seguintes avisos serão enviados: 

 Registro no DT-e em questão, deverá ser direcionado para o posto fiscal 

subsequente; 

 Esse registro ficará disponível em tempo real ao emissor do DT-e; 

 O motorista receberá em alerta sonoro e painel visual a informação que deverá 

parar no posto fiscal (Imagem 1); 

 O posto fiscal receberá um protocolo de averiguação; 

 Esse protocolo deverá ser encerrado pelo posto fiscal, sob pena de gerar ao emissor 

do DT-e uma pendência fiscal; 

 Todo histórico ficará disponível ao emissor do DT-e. 

 
Dessa forma, tanto o emissor do DT-e quanto demais documentos fiscais com 

os órgãos fiscalizadores terão acesso, em tempo real, à localização do veículo e 

consequentemente da carga a cada passagem em um dos portais de OCR. Cada 

documento fiscal guardará digitalmente o histórico do caminho feito da emissão do 

CT-e até a chegada no destino da carga. 

Figura 7 

 
 

Fonte: Elaboração própria 
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Fluxo do processo 

 
Figura 8 - Fluxo de fiscalização 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Fluxo 5W2h 
 

Tabela 2 – Plano de Ação 

O QUE PORQUE COMO QUEM ONDE QUANTO QUANDO 
Início Término 

Tornar digital o 
processo de 
fiscalização em 
rodovias 

Modernizar, qualificar e 
agilizar os processos 
que envolvem os postos 
fiscais interestaduais. 

Mudar o conceito de fiscalização 
física para digital; criar o DT-e 

para consolidar as informações 
de transporte. 

Secretário da 
fazenda e equipe 

técnica 

Conselho 
Nacional de 

Política 
Fazendária 
(CONFAZ) 

R$ 0,00 2019 2022 

Criar sistemas e estruturas para 
transmissão de dados entre 

empresas e Sefaz/postos fiscais. 
SEFAZ de cada UF Postos fiscais de 

fronteira R$ 0,00 2022 2023 

Criar projeto-piloto envolvendo 
empresas dispostas a testar e 
melhorar a ferramenta para 

implantação em nível nacional. 

Equipe técnica e 
empresas 

Escritório de 
projeto R$ 0,00 2022 2027 

Fonte: Elaboração própria 

 

5.3. Análise de Viabilidade 
 

5.3.1 Viabilidade técnica  
 

Após a análise dos processos envolvidos e com a aplicação do projeto para 

desburocratizar os procedimentos com a digitalização e fiscalização da documentação 

pertinentes ao transporte de cargas, justifica-se sua viabilidade técnica por utilizar um 

documento de integração dos dados da carga em um único documento possibilitando 

a leitura e fiscalização rápida. Assim pode-se evitar o longo período que o caminhão 

fica parado em cada posto de fiscalização para análise da documentação necessária 

para liberação da carga/caminhão. Já está em implantação pelo governo federal o 

DTe, no qual todos os processos de liberação serão interligados entre todos os setores 
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com as liberações necessárias de acordo com um aplicativo que também será 

interligado com os sistemas já existentes como Porto Log e Porto sem Papel, tornando 

toda a logística mais eficiente e segura durante a viagem. São estimadas 6 horas de 

parada por viagem para a liberação em postos fiscais. Para reduzir esse tempo é 

necessária a potencialização do uso dos portais OCR existentes em praças de 

pedágio e instalação de mais portais e balanças de pesagem em movimento para 

leitura das placas e pesagem do veículo. 

 
5.3.2 Viabilidade operacional  
 

Sob a ótica da viabilidade operacional, o projeto enfrenta grandes desafios. Ele 

exige uma readequação da estrutura de fiscalização atual, começando pela 

legislação, que depende da aprovação de alguns projetos em tramitação e até de 

novas propostas de alteração e unificação de interesses dos Estados em relação ao 

ICMS. O projeto também exige uma estruturação dos postos de fiscalização e da 

tecnologia empregada, sendo capaz de receber e enviar as informações 

disponibilizadas pelo transportador e de fiscalizar de forma eficiente, rápida e 

confiável, desburocratizando o processo e o tempo de espera. 

Além dessa estruturação do órgão fiscalizador, seriam necessários 

investimentos das empresas transportadoras, adequando o veículo transportador com 

os equipamentos para leitura do código de acesso aos documentos unificados e 

treinamento das pessoas envolvidas no processo em ambas as pontas, permitindo 

que o processo não falhe no seu propósito. 

Em relação à estrutura de dados, seriam necessários investimentos de 

infraestrutura de dados, como internet ou demais tecnologias similares, em muitos 

pontos em que a tecnologia ainda não abrange de forma eficiente, como por exemplo 

as regiões mais remotas do País. 

 
5.3.3 Viabilidade estratégica  

 
O projeto apresenta-se estrategicamente viável, pois reduz o tempo 

improdutivo da frota, utilizando a infraestrutura atual de praças de pedágio e postos 

fiscais, minimizando o investimento dos transportadores em tecnologias embarcadas, 

dado que utilizará a placa como validador. No item de burocracia e redução dos 

documentos existentes, a proposta utiliza: projetos de agências governamentais 
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existentes; o escopo atual do canal verde potencializando com ações de evasão de 

postos; tecnologias de leitura de placa, sendo possível aumentar a produtividade da 

frota brasileira. 

 

5.3.4 Viabilidade financeira  
 

A viabilidade financeira do projeto deve ser analisada de acordo com duas 

perspectivas diferentes: a perspectiva governamental, agente responsável pelo 

desenvolvimento e implementação dos processos e tecnologia; e perspectiva 

empresarial (setor de transporte rodoviário de cargas), agente que sente as principais 

dores da falta de digitalização e fiscalização automática dos documentos necessários 

para o transporte de cargas rodoviário. 

Com relação à perspectiva pública (governamental), as principais linhas de 

investimento do projeto são: Infraestrutura de TI (sistema e hardwares necessários), 

infraestrutura de adaptação (portais OCR para leitura de placas), treinamento e 

desenvolvimento dos agentes de fiscalização e adaptação dos processos atuais. As 

principais linhas de impacto em termos de custos e despesas seriam a redução da 

mão de obra improdutiva (retrabalho e processos inerentes a burocracia 

desnecessária) e redução dos custos e despesas relacionados ao alto volume de 

papéis (armazenamento, descarte, digitalização manual, entre outros).  

Pode-se estimar o retorno da iniciativa com base nos resultados aproximados 

de redução de custos e despesas do governo com digitalização de serviços e 

processos em 2019. Conforme o Secretário de Governo Digital do Ministério da 

Economia, Luis Felipe Monteiro, em 2019 foram quase 500 serviços digitalizados com 

redução estimada de R$ 345,42 milhões aos cofres públicos, principalmente pela 

redução do quadro de funcionários e papéis. Os serviços digitalizados pelo governo 

têm em média avaliação de qualidade de 4,29 em 5, serviços exclusivos do transporte 

de carga tem 4,88 em 5 em avaliação de qualidade por parte dos usuários, mostrando 

que o governo vem desenvolvendo conhecimento técnico para esse tipo de 

investimento. 

Com relação à perspectiva empresarial, empresas do setor de transporte de 

cargas rodoviário, as principais linhas de investimento seriam com treinamento, 

desenvolvimento da sua mão de obra e adaptação de processos atuais (sistemas 

integrados e mudança de processos). A maior parte do investimento está concentrada 
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no governo e não nos usuários do serviço. Da mesma forma que para a perspectiva 

pública, as principais linhas de impacto em termos de custos e despesas seriam a 

redução de mão de obra improdutiva (retrabalho e processos inerentes a burocracia 

desnecessária) e redução dos custos e despesas relacionados ao alto volume de 

papéis (armazenamento, descarte, transporte de documentos, digitalização manual, 

entre outros). 

 
5.4. Cronograma de Implementação 
 

  

CALENDARIZAÇÃO DAS ETAPAS 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Análise inicial de aderência

Levantamento das mudanças de Lei

Análise das câmaras temáticas

Ajustes de legistação

Publicação da legislação

Testes

Criação do grupo para projeto piloto

Definição dos processos de testes

Análise dos resultados dos testes e sugestões de melhorias

Análise das câmaras temáticas

Ajustes de legistação

Publicação da legislação

Estrutura para implantação

Definição de estrutura e cronograma de implantação

Elaboração do processo licitatório

Tomada de preços

Implantação de tecnologias e infraestruturas
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

O setor de Transporte Rodoviário de Cargas passou a ser regulamentado de 

forma estruturada, a partir de 2001, a partir do surgimento da ANTT. No entanto, o 

Brasil ainda carece de mudanças para adequação e regulação do setor. Além de 

sofrer com a falta de estrutura, com rodovias em mau estado que contribuem para os 

índices de acidentes, tem-se uma frota envelhecida, com elevados índices de emissão 

de poluentes. O setor sofre com a informalidade, que impacta na concorrência e 

fiscalização, além de gerar impactos em discussões de fretes mínimos e outras 

pautas, dada a disparidade dos players desse segmento. 

Ainda se trata de um setor pouco estruturado em processos, isto pela 

percepção das próprias lideranças do setor. E quando a pauta é tecnologia, é de longe 

o setor com menor percepção de melhorias e investimentos no tema. Por trabalhar 

com margens achatadas e com o preço regulado, costumeiramente os investimentos 

em tecnologias são retidos em prol de outras áreas, como renovação da frota e 

melhorias de estrutura física. Esta é uma das principais limitações do setor, a falta de 

priorização de investimentos em tecnologia.  

No processo de análise de benchmarking pôde-se perceber como a empresa 

Coopercarga utilizou do conceito de startup para redução de custos, 

compartilhamento de conhecimento e gerou por meio da empresa Cargon a sinergia 

com seus processos para melhorar sua captação de fretes e gestão da frota. Foi 

sinalizado o que pode ser o futuro para o setor, o compartilhamento de conhecimento 

para redução de custos, mas para isso deve tornar-se viável e necessária a mudança 

de cultura do setor para uma cultura mais cooperativa entre as empresas. 

O desenvolvimento deste projeto mostrou que há uma série de iniciativas dos 

órgãos governamentais em andamento, que tem objetivos similares à proposta deste 

projeto, no entanto acabam limitados aos baixos investimentos no setor, que estão 

caindo drasticamente ao longo dos anos. Mesmo assim, instituições como a ANTT, 

CNT e Instituto de Transporte e Logística (ITL) continuam com projetos que visam a 

melhorar o setor do Transporte Rodoviário de Cargas. Ao traçar linhas do tempo entre 

o lançamento de projetos como o CTe, DTe, NFSe e a aderência de 100% das 

empresas, percebe-se uma lacuna, que contribui para que outros processos de 

automação permaneçam congelados. 
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Durante o desenvolvimento deste trabalho optou-se por olhar para os 

documentos fiscais, esses que são o motivo da perda de em média 6h por viagem, 

em paradas para fiscalização. No entanto, o projeto pode ser expandido para 

digitalização dos processos internos das empresas do setor de transporte rodoviário 

de cargas, para melhorar a integração fiscal de entrada, a interface com fornecedores 

por meio de web services, processos de RH, entre outros processos internos. 

O futuro pode conduzir as empresas à integração cada vez maior de seus 

sistemas com os órgãos governamentais, reduzindo seu custo fixo com pessoas e até 

mesmo tecnologias. Mas para que isso aconteça é de suma importância a 

padronização das tecnologias. Quando se olha para os resultados da pesquisa de 

grau de maturidade, pode-se concluir que tem-se dificuldades para gerar dados 

confiáveis, e que quando gerados as empresas do setor muitas vezes não os utilizam 

para a tomada de decisão, pois não são capazes de estrutura-los e transformá-los em 

informações gerenciais. Com a implantação deste projeto ter-se-ia mais uma fonte de 

informação para tomada de decisão e base de cálculo para tabelas de 

frete/precificação, dado que ter-se-ia o tempo de parada, informações de liberação em 

cada posto fiscal, o que daria base para a roteirização mais eficiente, 

dimensionamento de consumo de insumos, geração de horas-extras, tempo de 

espera, dentre outros custos.  

Por fim, conclui-se que este projeto pode atuar de forma complementar aos 

projetos elaborados pelos órgãos governamentais, conseguindo agregar valor aos 

processos das organizações, tanto na conversão de tempo em produtividade e no 

dado gerencial como aliado na tomada de decisão. 
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APÊNDICES 
 
ANÁLISE DE PERCEPÇÃO E PESQUISA QUANTITATIVA 
 

A avaliação do grau de preparação para uma transformação digital ou 

maturidade digital se dará por meio de uma pesquisa quantitativa com 35 afirmações, 

sendo que o respondente tem a opção de escolher entre 6 respostas: discordo 

totalmente; discordo; discordo em parte; não sei/não se aplica; concordo em parte; 

concordo; e concordo totalmente. A pesquisa é dividida em 8 eixos, sendo eles: 

Tecnologias; Dados e Ambientes Regulatórios; Modelo de Negócios; Processos; 

Inovação; Competidores; Clientes; e Pessoas e Equipe 

Abaixo as afirmações que serão usadas na pesquisa: 

Eixo de Tecnologias: 

1) Em nossa organização, líderes e colaboradores entendem que as 

tecnologias digitais são importantes para o curto, médio e longo prazo. 

2) Antes de adotarmos uma nova tecnologia, analisamos se ela tem potencial 

para gerar novos valores para os nossos clientes, sejam eles internos ou externos. 

3) Entendemos os investimentos em TI como estratégicos. Já utilizamos 

tecnologias como Big Data e Inteligência Artificial para impulsionar e transformar 

ativos em capital. 

4) Todos os nossos principais serviços que poderiam estar na Cloud já estão. 

5) Praticamente todos os nossos ativos físicos e instalações estão 

virtualizados ou com grandes intervenções digitais. Já conseguimos gerir esses ativos 

físicos de forma digital e extraímos deles informações relevantes para a tomada de 

decisão 

6) A gestão de TI da nossa organização nos estimula a aproveitar qualquer 

oportunidade de alugar ou pagar pelo uso de equipamentos, licenças e produtos. 

Eixo Dados e Ambientes Regulatórios: 

1) Temos uma estratégia clara e difundida internamente para o uso e 

tratamento dos dados a que temos acesso dos nossos clientes internos e externos. 

2) Nossa estratégia de uso e tratamento de dados tem o objetivo de gerar 

novos valores para a organização e identificar novas oportunidades de negócios. 

3) Entendemos que dados são bens estratégicos da nossa organização, e a 

criação de valor a partir deles é algo que temos construído ao longo do tempo. 
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4) Nosso gerenciamento de dados é focado na disponibilidade de acesso por 

toda a organização. 

5) Privacidade e Proteção de Dados ainda são desafios que temos na nossa 

organização. Temos dúvidas se nossa forma de gerenciar e armazenar dados é 

condizente com as leis de proteção de dados. 

6) Estamos conscientes e preparados para os principais desafios que os 

ambientes regulatórios nacional e internacional apresentam para o uso e tratamento 

de dados no setor e mercado em que atuamos. 

Eixo Modelo de Negócios: 

1) Somos uma organização ainda sem estratégia digital definida. Temos 

alguns canais digitais, como website e alguns perfis em redes sociais, mas ainda não 

temos uma proposta ou objetivo claro para eles. 

2) Não estamos limitados ao nosso modelo de negócio atual. Nosso foco 

organizacional está em se adaptar cedo, para ficar à frente da curva de mudança do 

nosso setor/mercado. 

3) Não estamos limitados ao nosso portfólio de produtos e serviços. Estamos 

sempre atentos às necessidades dos nossos clientes e adaptando nossa proposta de 

valor para estar à frente de possíveis mudanças. 

4) Nossos esforços para criar vantagens competitivas concentram-se em 

desenvolver novas estratégias e liderar o mercado. 

5) Nossa prioridade máxima é gerar valor para os nossos clientes, mesmo que 

isso reduza temporariamente o retorno financeiro. 

Eixo de Processos: 

1) Nossa organização é habilidosa em compartilhar boas práticas. Somos 

ágeis em capturar novas ideias bem-sucedidas e integrá-las à nossa operação. 

2) Todos os nossos principais processos internos já estão digitalizados. 

3) As ações e estratégias a respeito de nossas Tecnologias Digitais são 

criadas mediante necessidades claras (atuais ou futuras) da própria organização ou 

dos nossos clientes. Sempre envolvemos mais de uma área/setor na definição e 

priorização dessas estratégias. 

4) Possuímos um número enxuto de sistemas internos e ferramentas, e os 

principais já estão integrados, são de fácil acesso e, de modo geral, têm uma interface 

comum e intuitiva. 
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5) Ao automatizar processos, nossa prioridade é gerar mais autonomia e 

melhorar a experiência das pessoas, reduzindo o atrito e o esforço das atividades 

repetitivas e repensando a importância de cada fase. 

Eixo de Inovação: 

1) Novas iniciativas de inovação e Transformação Digital são facilmente 

aprovadas, desde que sejam aderentes ao propósito estratégico da organização e que 

tenham um plano de médio prazo com quick wins claros para atingir os resultados 

esperados. 

2) Nossos investimentos em iniciativas de Transformação Digital são 

decididos por um board multidisciplinar, formado por pessoas de dentro (e quando 

possível também de fora) da organização, que, sobre diversos aspectos, faz 

perguntas desafiadoras a fim de identificar rapidamente oportunidades e ameaças. 

3) Temos um portfólio enxuto de iniciativas de inovação. Os recursos para 

essas iniciativas são distribuídos a partir de um processo claro de mapeamento, 

priorização e aderência ao nosso propósito estratégico. 

4) A organização investe na realização de experimentos para tomar decisões 

mais acertadas sobre quais iniciativas levar adiante. 

5) Ao gerenciar recursos internamente, nós temos espaço para investir em 

novas ofertas ou iniciativas, mesmo que elas concorram com o nosso negócio atual. 

Eixo Competidores: 

1) Nossa agenda de Transformação Digital foi definida principalmente pelo 

nosso próprio direcionamento estratégico e nossa visão de longo prazo. 

2) Nossa organização tem uma visão clara do futuro que, muitas vezes, é 

usada como referência para os outros players do mercado. 

3) Nossa organização possui uma visão diferente em relação à concorrência. 

Estamos abertos a cooperar com os concorrentes, trabalhando em rede para criar 

mais valor para os nossos clientes. 

4) Em comparação aos nossos concorrentes, estamos mais preparados para 

responder de forma rápida oportunidades e ameaças do mercado. 

5) Entendemos que a nossa concorrência não se restringe ao mercado atual. 

Estamos alertas às novas empresas ou startups que estão chegando com novos 

modelos de negócio que não estejam diretamente ligados ao nosso setor, mas que 

podem impactar fortemente o nosso negócio. 
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Eixo de Clientes: 

1) Encorajamos nossos clientes a adotar canais digitais para entrar em 

contato conosco durante todas as fases da venda (pré-venda, pós-venda, SAC etc.). 

2) Nossos canais digitais têm métricas bem definidas e conseguimos medir 

e acompanhar o desempenho de cada um deles. 

3) A organização usa diferentes estratégias em seus vários canais digitais 

para aumentar o engajamento do consumidor. 

4) Nós entendemos a jornada do nosso cliente, estamos focados em mapear 

seus hábitos de consumo on-line e potencializar novas vendas no âmbito digital. 

5) O fortalecimento e influência da nossa marca são fruto das referências 

positivas de nossos clientes, que atuam como advogados dos nossos produtos e 

serviços. 

Eixo de Pessoas e Equipe: 

1) Nossas iniciativas de Inovação e Transformação Digital são tocadas por 

times multidisciplinares de diferentes setores da organização. 

2) Nossa liderança tem um claro entendimento de como as tendências 

digitais e tecnologias emergentes têm mudado o cenário de atuação da organização. 

3) Não existe um estímulo organizacional para que as pessoas tenham 

espaço para dar sua opinião ou sugerir novas ideias. É esperado que esse papel seja 

desempenhado exclusivamente pela alta gerência. 

4) Nós estamos cientes dos novos perfis profissionais de que nossa 

organização precisará no futuro e já estamos empenhados hoje para captar e formar 

esses perfis. 

5) Ao mesmo tempo em que espera que apresentemos estratégias 

inovadoras de transformação, nossa organização cobra e recompensa apenas 

resultados de curto prazo, o que não permite um equilíbrio entre metas de curto, médio 

e longo prazo. 

A pontuação ou nível de preparação para transformação digital é de 0 a 100, 

sendo 100 muito preparada e 0 sem preparação. Dessa forma, para calcular a 

pontuação deve-se somar as pontuações individuais de cada pergunta. A resposta 

concordo totalmente vale 2,85, a resposta concordo 2,375, a resposta concordo em 

parte vale 1,9, a não sei/não aplica vale 1,425, a resposta discordo em parte vale 0,95, 

a resposta discordo vale 0,475 e a resposta discordo totalmente vale 0 pontos. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A – LEGISLAÇÃO CIOT 
 
Legislação - CIOT/PEF 
  
 
Lei nº 11.442, de 05 de janeiro de 2007 
 
Dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante 
remuneração e revoga a Lei no 6.813, de 10 de julho de 1980. 
 
Resolução ANTT nº 5.862, 17 de dezembro de 2019 (vigente a partir do dia 16/01/2020*) 
 
Regulamenta o cadastro da Operação de Transporte necessário para a geração do Código 
Identificador da Operação de Transporte - CIOT e os meios de pagamentos do valor do frete 
referentes à prestação de serviços de transporte rodoviário remunerado de cargas. 
 
Alterada pela Resolução ANTT nº 5.869, de 31 de janeiro de 2020 e pela Resolução ANTT nº 
5.873, de 10 de março de 2020. 
 
Portaria nº 19, de 20 de janeiro de 2020 (vigente a partir do dia 16/03/2020) 
 
Define os procedimentos para cadastramento da Operação de Transporte e correspondente 
geração do Código Identificador da Operação de Transporte (CIOT), quando realizados por 
meio das Instituições de Pagamento Eletrônico de Frete (IPEFs). 
 
  
 
* Prazos: 
 
- A obrigatoriedade de cadastrar a Operação de Transporte e da correspondente geração do 
CIOT será aplicável somente para os casos de contratação ou subcontratação de TAC e TAC-
equiparado, até 90 dias após a data de entrada em vigor da Resolução ANTT nº 5.862/2019. 
Após esse prazo, ou seja, a partir do dia 15/04/2020, será obrigatório para a contratação de 
qualquer transportador. A Resolução ANTT nº 5.862/2019 entrou em vigor no dia 16/01/2020. 
 
- O inciso II do art. 5° da Resolução ANTT nº 5.862/2019 entrará em vigor em até 240 (duzentos 
e quarenta) dias, a contar da vigência da citada Resolução.  
 
  
 
  
 
Resolução ANTT nº 3.658/2011 (revogada a partir do dia 16/01/2020*) 
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Regulamenta o art. 5º-A da Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007, que “dispõe sobre o 
transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros mediante remuneração e revoga a Lei 
nº 6.813, de 10 de julho de 1980”. 
 
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA 
 
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 
 
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIO E MULTIMODAL DE 
CARGAS 
 
PORTARIA Nº 19, DE 20 DE JANEIRO DE 2020 
 
 
Nota: Vigência suspensa pela Portaria 102/2020/SUROC/ANTT/MI 
  
 
A Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário e Multimodal de Cargas da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso das atribuições, com respaldo no § 1º, do 
art. 6º c/c o art. 24, ambos da Resolução ANTT nº 5.862, de 17 de dezembro de 2019, 
Considerando a necessidade de definir e disponibilizar o detalhamento dos procedimentos 
para cadastramento da Operação de Transporte e correspondente geração do Código 
Identificador da Operação de Transporte (CIOT); e 
 
Considerando a necessidade de aperfeiçoamento do CIOT para fins de fiscalização da Política 
Nacional de Pisos Mínimos de Frete, resolve: 
 
Art. 1º Definir os procedimentos para cadastramento da Operação de Transporte e 
correspondente geração do Código Identificador da Operação de Transporte (CIOT), quando 
realizados por meio das Instituições de Pagamento Eletrônico de Frete (IPEFs). 
 
Art. 2º O contratante ou, quando houver, o subcontratante do transporte, deverá cadastrar a 
Operação de Transporte junto à ANTT por meio de IPEF habilitada, com subsequente geração 
e recebimento do Código Identificador da Operação de Transporte (CIOT). 
 
§1º O CIOT é gerado no ato do cadastramento da Operação de Transporte. 
 
§2º O CIOT deverá ser gerado conforme o tipo da operação envolvida na prestação do serviço 
de transporte rodoviário remunerado de cargas, podendo ser operação realizada por meio de 
uma viagem do tipo padrão ou do tipo TAC-agregado. 
 
§3º As operações de transporte do tipo viagem padrão são caracterizadas por envolverem 
contratações eventuais, sem caráter de exclusividade, sendo o frete ajustado a cada viagem. 
 
§4º As operações de transporte do tipo viagem TAC-agregado são caracterizadas por 
contratações em que o Transportador Autônomo de Cargas (TAC) coloca veículo de sua 
propriedade ou de sua posse, devidamente cadastrado em sua respectiva frota no Registro 
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Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, a serviço de Empresa de Transporte 
Rodoviário de Cargas (ETC) ou Cooperativa de Transporte Rodoviário de Cargas (CTC), com 
exclusividade, mediante remuneração certa. 
 
§5º O contratante poderá delegar a obrigatoriedade operacional de cadastramento da 
Operação de Transporte e correspondente geração do CIOT à Empresa de Transporte 
Rodoviário de Cargas (ETC) ou à Cooperativa de Transporte Rodoviário de Cargas (CTC) 
contratada, fato que não o eximirá de suas obrigações e das penalidades previstas na 
Resolução ANTT nº 5.862, de 2019. 
 
Art. 3º A comunicação para fins de geração do CIOT entre as IPEFs habilitadas e a ANTT se dará 
por meio de Web Services (WS). 
 
§1º O acesso ao WS da ANTT será concedido somente através de certificado digital. 
 
§2º É de responsabilidade da IPEF o controle da validade de seu respectivo certificado digital. 
 
§3º Será disponibilizado às IPEFs habilitadas o Documento de Contrato de Serviço (DCS) a fim 
de orientar as especificações técnicas dos serviços. 
 
DA GERAÇÃO DO CIOT 
 
Art. 4º A geração do CIOT deverá ocorrer antes do início da Operação de Transporte. 
 
Art. 5º Para o cadastramento da Operação de Transporte e a geração do CIOT, será necessário 
informar: 
 
I - o RNTRC, e o CPF ou CNPJ do transportador contratado ou subcontratado que efetivamente 
realizar a Operação de Transporte; 
 
II - o CPF ou CNPJ, do contratante ou, quando houver, do subcontratante, e do destinatário da 
carga; 
 
III - o CEP de origem e CEP de destino da carga, e a distância percorrida, em quilômetros, entre 
esses dois pontos; 
 
IV - o tipo da carga previsto na Resolução ANTT que regulamenta a Lei 13.703, de 8 de agosto 
de 2018; 
 
V - o Código de Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) da carga; 
 
VI - o peso da carga em quilogramas; 
 
VII - o valor do frete pago ao contratado ou, se existir, ao subcontratado, com a indicação da 
forma de pagamento e do responsável pela sua liquidação; 
 
VIII - o valor do Vale-Pedágio obrigatório, desde a origem até o destino, se aplicável; 
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IX - as placas dos veículos que serão utilizados na Operação de Transporte (combinação de 
veículos de carga); 
 
X - a data de início e data prevista para o término da Operação de Transporte; e 
 
XI - dados da Instituição, número da agência e da conta onde foi ou será creditado o 
pagamento do frete. 
 
§1º No caso em que a Operação de Transporte tenha mais de um ponto de descarga, deve-se 
considerar o CEP de destino do último descarregamento realizado. 
 
§2º Se a carga for classificada em um único grupo do Sistema Harmonizado de Designação e 
de Codificação de Mercadorias deve-se aplicar o código que a descreve, ou que se aproxima 
mais da sua descrição; 
 
§3º Se houver mais de um código NCM de carga para a mesma viagem deve-se optar pelo que 
tem maior valor comercial, indicado no documento fiscal da carga; 
 
§4º Nos casos previstos em resolução em que é obrigatório o pagamento do retorno vazio, 
deve-se declarar o valor do frete de retorno, o CEP do local de retorno e a distância a ser 
percorrida entre o CEP de destino da carga e o CEP de retorno. 
 
§5º Nos casos de Operação de Transporte de Alto Desempenho deve-se informar que se trata 
desse tipo de operação e declarar como viagem do tipo padrão. 
 
§6º O valor do piso mínimo de frete aplicável à Operação de Transporte será calculado de 
forma assíncrona pela ANTT com base nos parâmetros enviados, e nos coeficientes vigentes, 
dispensado o envio de tal informação no momento da geração do CIOT. 
 
§7º Nos casos em que houver subcontratação, o CIOT será gerado somente para o par 
subcontratante/contratado da operação em que efetivamente ocorrer o transporte 
rodoviário remunerado de cargas. 
 
§8º No caso de crédito em conta bancária, conta de pagamento ou utilização dos serviços de 
IPEF que não seja Fornecedora do Vale-Pedágio obrigatório, é necessário observar a Resolução 
ANTT nº 2885, de 9 de setembro de 2008. 
 
§9º Dispensa-se o envio da informação do tipo da carga, valor do frete, distância percorrida e 
forma de pagamento para viagem do tipo TAC-agregado. 
 
§10 Posterga-se o envio das seguintes informações: 
 
a) nome, razão ou denominação social, e endereço do contratante, do subcontratante, e do 
destinatário da carga, bem como de todas as informações do consignatário da carga; e 
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b) aquelas necessárias ao cadastramento da Operação de Transporte e, consequentemente, 
a geração do CIOT, nas operações que não se encaixam no conceito de transporte rodoviário 
de carga lotação, previsto na Resolução que regulamenta a Política Nacional de Pisos Mínimos 
do Transporte Rodoviário de Cargas. 
 
§11 Fica dispensado o cadastramento de Operação de Transporte e correspondente geração 
do CIOT quando da prestação de serviço de transporte rodoviário internacional de cargas, nos 
termos da Resolução ANTT nº. 5840, de 22 de janeiro de 2019. 
 
§11-A Posterga-se o envio de informações necessárias ao cadastramento da Operação de 
Transporte e, consequentemente, a geração do CIOT, nas operações de coleta em que o órgão 
fazendário competente dispensa a emissão de documento fiscal.  (Acrescentado pela Portaria 
39/2020/SUROC/ANTT/MI) 
 
§12 Quando se tratar da contratação prevista no art. 8º da Resolução ANTT nº.5.862, de 17 
de dezembro de 2019, fica dispensado o cadastramento da Operação de Transporte e 
correspondente geração do CIOT. 
 
DA EMISSÃO DO CIOT NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DO TIPO VIAGEM PADRÃO 
 
Art. 6º As Operações de Transporte do tipo viagem padrão poderão ser declaradas com até 
trinta dias de antecedência da data de início da viagem e não poderão ter duração maior que 
noventa dias. 
 
§1º A Operação de Transporte somente poderá ser cancelada em até vinte e quatro horas da 
data de sua declaração. 
 
§2º É vedada a retificação de Operação de Transporte do tipo viagem padrão. 
 
§3º Se no decorrer do transporte houver a necessidade de alteração de informação do CIOT, 
este deverá ser encerrado e emitido um novo CIOT com as informações retificadas ou 
atualizadas. 
 
§4º O contratante deverá encerrar o CIOT em até 5 dias da data prevista para o término final 
da viagem, sendo encerrado automaticamente, caso esta ação não ocorra no prazo 
estabelecido. 
 
DA EMISSÃO DO CIOT NAS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DO TIPO VIAGEM TAC-
AGREGADO 
 
Art. 7º As Operações de Transporte do tipo viagem TAC-agregado deverão ser declaradas na 
data de início da operação e não poderão ter duração maior que trinta dias. 
 
§1º Findo o prazo de trinta dias, se não houver um segundo cadastro de Operação de 
Transporte emitida pela ETC ou CTC para o TAC, o veículo deste último estará 
automaticamente desvinculado, podendo ser contratado por outro. 
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§2º Será permitida a existência de dois cadastros de Operações de Transporte abertas 
simultaneamente por uma ETC/CTC para um mesmo TAC. 
 
§3º Finda a vigência do cadastro da Operação de Transporte, o contratante terá 30 dias para 
completar as informações e, obrigatoriamente, encerrar o cadastro da Operação de 
Transporte. 
 
§4º Se um cadastro de Operação de Transporte ficar aberto por mais de trinta dias, esta ficará 
pendente e impedirá que o contratante cadastre nova Operação de Transporte do tipo TAC-
agregado para esse mesmo TAC. 
 
§5º Caso a Operação de Transporte fique pendente por sessenta dias ou mais, o contratante 
ficará impedido de cadastrar novas operações de transporte do tipo TACagregado para 
qualquer transportador autônomo. 
 
§6º Serão equiparados ao TAC-agregado todos os TAC's e as ETC's com até três veículos 
automotores de carga, sendo vedada a utilização deste tipo de viagem para ETC's com mais 
de três veículos automotores de carga e para as CTC's na qualidade de contratado. 
 
§7º Poderão ser contratantes neste modelo de viagem as CTC's e as ETC's de qualquer porte, 
desde que ativas no RNTRC; 
 
§8º Será permitido o cancelamento do cadastro da Operação de Transporte do tipo viagem 
TAC-agregado, desde que ele não tenha sido consultado pela fiscalização da ANTT, em até 5 
dias da abertura; 
 
§9º Na Operação de Transporte do tipo viagem TAC-agregado será permitido retificar as 
placas dos veículos, desde que pertencentes ao mesmo transportador; 
 
§10 O prazo limite para retificação dos dados é de no máximo 72 horas após o fim da viagem. 
Após este prazo, ainda é possível retificar os dados do cadastro da Operação de Transporte, 
porém apenas quando do encerramento do cadastro da Operação de Transporte; 
 
§11 O Embarcador que contratar uma ETC, ou CTC, que opera com TAC-agregado poderá 
informar veículos agregados junto com veículos próprios da ETC, ou CTC, no momento do 
cadastramento da Operação de Transporte. 
 
DA EMISSÃO DO CIOT EM CONTINGÊNCIA 
 
Art. 8º Será admitida a geração do CIOT em contingência apenas nas situações em que 
ocorram problemas técnicos de comunicação ou processamento de informações que 
impeçam a autorização do CIOT em tempo real. 
 
§1º Ocorrida uma das situações descritas no caput, a decisão pela entrada em contingência é 
exclusiva da IPEF, devendo comunicar à ANTT que irá iniciar o processo de geração do CIOT 
em contingência por meio do e-mail pef@antt.gov.br. 
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§2º A geração do CIOT em contingência deve ser tratada como exceção. 
 
§3º Os CIOTs gerados em contingência deverão ser encaminhados para a ANTT em até cento 
e sessenta e oito horas, contados da sua geração, podendo ser rejeitados, gerando possíveis 
retrabalhos, problemas operacionais, uma vez que a Operação de Transporte já esteja 
ocorrendo ou tenha ocorrido. 
 
§4º A geração do CIOT em contingência não exime as partes do contrato de transporte de 
eventual fiscalização; 
 
§5º Caso seja identificado que a IPEF utiliza de forma recorrente a contingência sem 
justificativa aceitável, estará sujeita às medidas administrativas e penalidades. 
 
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor em 16 de março de 2020. (Redação dada pela Portaria 
39/2020/SUROC/ANTT/MI) 
 
 Redações Anteriores 
 
ROSIMEIRE LIMA DE FREITAS 
 
D.O.U., 23/01/2020 - Seção 1 
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