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RESUMO 

 
Como um setor altamente competitivo, a redução da sinistralidade (perdas) é hoje um 
dos maiores desafios para as empresas especializadas em transporte rodoviário de 
carga. Em razão da crise que o país vem enfrentado nos últimos anos, as empresas 
precisam urgentemente diminuir os índices de sinistralidade, os quais trazem um 
expressivo prejuízo para as empresas transportadoras e uma grande insatisfação nos 
seus clientes. Em visitas de benchmarking em organizações consideradas referência 
e na aplicação de questionários em aproximadamente 30 empresas de pequeno, 
médio e grande porte, deparamo-nos com a necessidade de as empresas realizarem 
ações de redução de sinistralidade por meio de uma mudança de comportamento das 
pessoas; este seria obtido por um envolvimento maior da alta administração e por 
meio de um alinhamento estratégico deste tema nas organizações. O presente 
trabalho tem como objetivo ofertar ao mercado um modelo conceitual de redução da 
sinistralidade, um que seja factível de ser implementado por empresas de pequeno, 
médio e grande porte do setor de transporte rodoviário de cargas, tornando o negócio 
destas empresas mais sustentável e viável. O modelo conceitual propõe que as 
empresas elaborem suas políticas e seus planos, incluindo os objetivos a serem 
alcançados e o desenho dos processos, focalizando na redução da sinistralidade e 
colocando em prática o planejado, executando processos e desenvolvendo suas 
atividades de comunicação, treinamento e sensibilização. Com base nas visitas de 
benchmarking e nos questionários, concluiu-se que o tema da sinistralidade nas 
empresas do setor de transporte rodoviário ainda não possui o envolvimento 
necessário da alta administração, assim como não apresenta iniciativas de maior 
alcance na comunicação e no treinamento junto a seus funcionários. Para solucionar 
essa lacuna, propõe-se um modelo conceitual que seja de fácil compreensão pelas 
pessoas e, ao mesmo tempo, que abranja a ideia de como as ações devem ser 
estruturadas. Vale ressaltar a necessidade de o modelo refletir a cultura da empresa 
e não, simplesmente, ser uma cópia de exemplos existentes. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Logística; Perdas; Prevenção às Perdas; Redução de Perdas; 

Sinistralidade; Transportes; Transporte Rodoviário de Cargas. 
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1 INTRODUÇÃO 

A redução sinistralidade (perdas) do transporte rodoviário de cargas é um 

importante fator estratégico na busca do desenvolvimento logístico e econômico para 

o país. A busca da redução das perdas visa, principalmente, à satisfação do cliente, 

peça fundamental do processo. O objetivo de toda e qualquer empresa é satisfazer às 

necessidades do cliente, em uma situação em que ele seja atendido no mais curto 

prazo, da melhor maneira e ao menor custo possível. 

Sendo essa máxima a essência do transporte, é neste ponto que se destaca a 

necessidade de aprimoramento na redução das perdas no transporte rodoviário de 

cargas – seja na busca de uma melhor qualificação dos trabalhadores do setor, na 

melhoria da qualidade dos veículos, no aumento da segurança pública, seja no 

respeito à legislação pertinente a este tipo de modal. 

Para tanto, faz-se necessário contemplar os principais fatores e tipos de 

perdas, conhecendo seus impactos e estabelecendo estratégias para se obter um 

modelo confiável que venha a auxiliar na redução destas perdas, possibilitando, 

assim, a agregação de valor junto ao cliente, pela redução do custo operacional da 

empresa, otimização da frota e melhor gestão de resultados. 

O presente estudo tem como objetivo buscar um modelo conceitual de redução 

da sinistralidade no transporte rodoviário de cargas, por meio de alinhamento de 

processos, comunicação, treinamentos e adequação da proposta junto ao 

planejamento estratégico das organizações, com a utilização dos recursos já 

contemplados na gestão dos negócios das empresas de transporte rodoviário de 

cargas. 

  

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Como reduzir a sinistralidade (perdas) no transporte rodoviário de carga? 

 

1.2 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO PROBLEMA A SER TRABALHADO 

• Alto índice de sinistralidade no transporte rodoviário de carga. 

• Viabilização de resultados operacionais das empresas do transporte rodoviário 

de carga. 

• Preservação da vida humana no contexto do transporte rodoviário de carga. 
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• Preservação da melhoria da relação comercial das empresas do transporte de 

carga. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo geral  

Construir um modelo de negócios que promova a redução da sinistralidade 

(perdas) no transporte rodoviário de carga, de forma promover a sustentabilidade do 

negócio. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Descrever o setor de transporte rodoviário de carga. 

• Analisar os principais fatores e tipos de sinistralidade (perdas) no transporte 

rodoviário de carga. 

• Identificar os tipos de sinistralidade (perdas) mais frequentes no transporte 

rodoviário de carga. 

• Levantar e analisar as práticas de referência para redução e mitigação de 

sinistralidade (perdas) no transporte rodoviário. 

• Elaborar um plano de ação para mitigar a sinistralidade (perdas) no transporte 

rodoviário. 

 

1.4 RELEVÂNCIA DO PROJETO 

As empresas de transporte rodoviário de cargas, bem como outras 

organizações, necessitam compreender como ocorrem os processos internos, no 

sentindo de buscar otimizar, aprimorar e incorporar junto às estratégias das 

organizações. Este alinhamento estratégico dever vir desde a alta administração até 

o chão de fábrica; todos os colaboradores precisam entender qual é a contribuição 

que cada um deles precisa dar à organização.  

O projeto tem sua relevância, porque pretende diagnosticar o que tem sido feito 

para a redução da sinistralidade (perdas) no transporte rodoviário de cargas, por meio 

da seleção das melhores referências no mercado (benchmarking) e, também, do 

mapeamento de como empresas de diferentes portes estão lidando com este tema 

por meio da aplicação de uma pesquisa de mercado. 
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Este projeto analisa quais são os principais fatores e tipos de sinistralidade 

(perdas) em empresas do setor de transporte rodoviário de cargas, quais ações estas 

empresas estão executando para reduzir tais perdas, qual o alinhamento estratégico 

e com que eficácia estas iniciativas estão alcançando o comprometimento de todos 

para implementar as estratégias de redução das perdas e atingir-se os resultados 

esperados. 

O presente trabalho está estruturando em seis etapas para organizar o 

desenvolvimento em torno do tema. No capítulo 1, são apresentados o problema de 

pesquisa, a justificativa para a abordagem e os objetivos pretendidos com o projeto.  

Para dar suporte conceitual ao estudo, o capítulo 2 apresenta a evolução do 

setor de transporte rodoviário de cargas e sua importância no setor econômico do 

país; passa também pelos principais fatores e tipos de sinistralidade (perdas), 

entrelaçando os conceitos para estudar a importância da redução das perdas para a 

sustentabilidade dos negócios do setor. 

O capítulo 3 contém a descrição do processo metodológico que suporta a 

aplicação e análise do diagnóstico da redução da sinistralidade (perdas) no transporte 

rodoviário de cargas.  

O capítulo 4 traz o resultado de um mapeamento sobre a redução da 

sinistralidade (perdas) no setor de transporte rodoviário de cargas. Para tal, foram 

realizadas quatro visitas de benchmarking e o desenvolvimento de um formulário para 

enquete com 24 questões que tendem a abordar, resumidamente, o cenário da 

empresa, a realidade organizacional, quanto ao assunto da redução de perdas e as 

iniciativas desenvolvidas. Foram obtidas 27 respostas que, tabuladas e analisadas, 

permitem um diagnóstico do tema e uma reflexão sobre as condições encontradas. 

Em resposta ao problema de pesquisa e à realidade analisada por meio do 

mapeamento, o capítulo 5 descreve um modelo conceitual para redução da 

sinistralidade (perdas) no transporte rodoviário de cargas, assim como sua análise de 

viabilidade financeira, estratégica, técnica e operacional para implementação do 

modelo para empresas de diferentes portes. 

Por fim, no capítulo 6 traz a conclusão da análise dos tópicos levantados 

durante o desenvolvimento desse projeto que visa fornecer ao mercado brasileiro de 

transporte de cargas melhores práticas para a redução da sinistralidade (perdas) e 

para a sustentabilidade do negócio. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O capítulo a seguir descreve aspectos teóricos que são relevantes para o 

desenvolvimento desse projeto, discorrendo a respeito da origem e evolução do 

transporte rodoviário de cargas e seu desenvolvimento no cenário brasileiro e das 

principais perdas e tratativas que as empresas estão realizando para reduzir os 

impactos da sinistralidade no negócio. 

 

2.1 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS 

2.1.1 O que é o transporte rodoviário? 

O transporte rodoviário é o tipo de transporte feito sobre rodas que ocorre nas 

estradas, sejam elas pavimentadas ou não. Carros, ônibus, caminhões e motocicletas 

– todos eles têm o objetivo de fazer o transporte de cargas, pessoas ou animais de 

um determinado local para outro. 

A história do transporte rodoviário remete à história da humanidade; vem 

atrelada ao crescimento econômico do Império Romano, passando pelo povoamento 

dos continentes, pelas conquistas territoriais e pelo intercâmbio cultural. A partir do 

século V a.C., foi criada uma lei que regulamentava a criação das estradas. No livro 

Caminhos e estradas na geografia dos transportes de Bittencourt (1958), existem 

registros de diversas referências históricas de estradas construídas na antiguidade, 

como os velhos caminhos da Índia e da China e, um dos mais importantes na história, 

a Rota da Seda.  

Ao final do século XVII, houve uma grande evolução nas técnicas para 

construção das estradas; os sistemas construtivos para compactação e pavimentação 

começavam a aparecer ainda no século XVIII, houve avanços até o século XIX, porém, 

com o surgimento e a expansão de ferrovias nesse período, a expansão dos sistemas 

de construção de estradas retrocedeu. O século XX marca o surgimento de rodovias 

modernas, o qual foi impulsionado pela utilização do automóvel; sua produção em 

escala teve início em 1902, na Alemanha e, no ano seguinte, nos Estados Unidos. 

 

2.1.2 Transporte rodoviário de cargas 

O modal rodoviário se destaca por ser autossuficiente, ou seja, por ser o único 

modal que pode concluir uma operação de transporte desde seu início, sem prévia 
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utilização de qualquer outro modal como complemento, visto que pode alcançar 

qualquer área do território nacional. Além disso, possui características específicas. 

Antes mesmo dos primeiros caminhões começarem a circular, o transporte de 

cargas já existia: era feito por meio de tração animal; após anos de avanços e com a 

Revolução Industrial (1760 a 1840), o desenvolvimento de máquinas a vapor 

possibilitou a criação dos primeiros veículos que não precisavam da força do homem 

ou de cavalos para se mover. Em 1895, o alemão Karl Benz desenhou e construiu o 

primeiro conceito de caminhão da história; somente no ano seguinte, o primeiro 

caminhão do mundo, o Daimler-Motoren-Gesellschaft, começou a rodar pelas ruas de 

Cannstatt, na Alemanha. O caminhão era simples, não possuía cabina, como as 

modernas cabinas atuais, dispunha apenas de um lugar para o motorista e tinha 

finalidade exclusiva de carregar mercadorias sendo que sua capacidade de carga era 

de 1,5 toneladas. Depois do primeiro caminhão, a evolução desse tipo de veículo foi 

rápida; em poucos anos, a potência mais que dobrou (Bittencourt, 1958). 

 

Figura 1 – Primeiro caminhão do mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mercedes-Benz do Brasil. 

 

O primeiro implemento acoplado a uma unidade tratora foi registrado nos 

Estados Unidos. De acordo com a bibliografia do escocês Alexander Winton (1860-

1932), ele enfrentava sérias dificuldades logísticas, enquanto sua produção de carros 

crescia rapidamente nos EUA e não tinha como entregar as unidades em localidades 

distantes.  
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Sua necessidade o fez criar o que podemos chamar de primeiro caminhão 

cegonha do mundo (1896). Uma espécie de carroça/plataforma que, ao invés de ser 

acoplada em um cavalo, era acoplada em um veículo motorizado. Em menos de um 

ano, além do uso próprio, Alexander já vendia seu “implemento” para outras 

empresas. Com o início da Primeira Guerra Mundial (1914), houve um aumento da 

produção dos veículos, e novas variações começaram a surgir, tais como tratores e 

caminhões (NORWILL VELOSO, 2019). 

Inicialmente, o transporte rodoviário serviu para complementar o transporte 

ferroviário, mas, com o passar do tempo, houve uma adaptação da sociedade para 

uma adesão cada vez maior ao transporte rodoviário (BITTENCOURT, 1958). 

Ao longo dos anos, com as revoluções industriais e os avanços tecnológicos, 

temos cada vez mais presentes veículos que conseguem transportar cargas de forma 

mais otimizada; a evolução e a necessidade de carregar um maior volume de cargas 

fizeram com que chegássemos ao que temos atualmente: o uso da tecnologia 

empregada nos veículos que realizam os mais diversos tipos de controle: desde os 

índices de emissão de poluentes até os sistemas de frenagem independente (CNT, 

2019). 

Esta é uma indústria que segue em pleno vigor, a qual está entrando em uma 

nova era: a era dos motores elétricos, os quais usam energia limpa (CNT, 2019).  

 

2.1.3 Caracterização do setor logístico e o transporte rodoviário de cargas no Brasil 

O setor de logística nacional tem um papel fundamental na cadeia produtiva, 

uma vez que o Brasil precisa armazenar e transportar tudo o que produz. O Transporte 

Rodoviário de Cargas é o principal agente da economia do país. 

O mercado movimentou cerca de R$ 260 bilhões de reais no Brasil em 2018 

segundo o Boletim Economia em Foco da Confederação Nacional do Transporte, 

divulgado em março de 2019, e representa 62,8% do escoamento da produção 

nacional, conforme matriz de transporte elaborada pelo ILOS – Especialistas em 

Logística e Supply Chain, em 2016. 

Seu desempenho tem forte influência no PIB, mas, apesar do impacto 

significativo no cenário econômico, os investimentos necessários no setor são 

insuficientes para aumentar a produtividade nacional, e a expectativa de crescimento 
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é gradual para os próximos anos, tendo em vista a retração que o mercado teve nos 

últimos cinco. 

A Confederação Nacional de Transporte (CNT), em julho de 2019 apontou o 

contexto econômico atual do setor logístico no país: 

O atual contexto da economia brasileira é de crescimento, porém as 
taxas não foram suficientes para recuperar as perdas acumuladas no 
período prolongado de recessão e devolver o nível de atividade ao 
patamar anterior ao ciclo de retração econômica. (CNT, 2019, p. 1). 

 

Segundo pesquisa da CNT, o Produto Interno Bruto (PIB) do transporte 

encerrou 2018 com aumento de 2,2%, incluindo armazenagem e correios; porém, no 

período de 2015 a 2018, registra-se uma queda de 9,7%, ou seja, ainda é necessário 

crescer 7% para atingir os níveis de pré-crise iniciados em 2014 (CNT, 2019).  

Diversos fatores são importantes para a avaliação da recuperação do setor de 

Transporte Rodoviário de Cargas como: aumento na compra de insumos (autopeças, 

pneus, combustíveis), financiamento em compra de veículos, aumento da circulação 

de mercadorias e geração de empregos. 

Ainda de acordo com a Confederação Nacional do Transporte, com a queda da 

demanda pelos serviços, houve uma menor necessidade de aquisição de insumos. 

Consequentemente, os mercados de autopeças, combustíveis e de pneus foram 

impactados negativamente com diminuição na produção durante o período de 

retração econômica (CNT, 2019). 

No primeiro semestre de 2019, já foi possível perceber resultados melhores em 

relação à aquisição de insumos. O faturamento líquido nominal informado pelo 

Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores 

(Sindipeças) e pela Associação Brasileira da Indústria de Autopeças (Abipeças) foi 

10,4% superior ao registrado em igual período de 2018, sendo que o acumulado dos 

últimos 12 meses apresenta resultado de 12,72%. O levantamento foi feito com mais 

de sessenta empresas associadas, as quais representam 36,2% das vendas totais do 

setor no Brasil e aponta ainda um aumento nas vendas para montadoras (12,8%), 

intrassetoriais (31,7%) e mercado de reposição (7%). 

A variação negativa apresentada em 2016 com 8,6% de retração na produção 

industrial de autopeças demonstra que houve um avanço no setor comparando os 

resultados atuais, porém falta muito para considerarmos completa recuperação da 

crise. 
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Em relação aos investimentos em aquisição de veículos, o mercado interno 

apresentou bons resultados comparando o primeiro bimestre 2019 em relação a um 

igual período de 2018, com aumentos de 13,5% na produção de caminhões e de 

44,3% em licenciamento de veículos dessa categoria (CARTA DA ANFAVEA, 2019). 

Outro ponto relevante é a geração de empregos formais no setor de transporte. 

Segundo a Confederação Nacional do Transporte, são quase 200 mil empresas no 

país, com cerca de 2 milhões e meio de empregos com carteira assinada. Somente o 

Transporte Rodoviário responde por 81,3% das empresas e 68,2% do pessoal 

ocupado; durante a crise, o impacto no fechamento de postos de trabalho foi 

significativo: cerca de 210 mil postos formais no período de 2015 a 2017 foram 

cortados. Somente em 2018 houve sinais de melhoria com a criação de 29,4 mil vagas 

e 16 mil vagas no primeiro trimestre de 2019 (CNT, 2019). 

Com tantas oscilações no cenário econômico e com a baixa produtividade 

durante cinco anos, pode-se compreender por que há diminuição dos investimentos 

por parte das empresas e por que a recuperação do setor na economia requer 

estratégias de investimentos por parte do Governo. 

Outros fatores, como aumento no custo do combustível e pedágios, estão 

ligados diretamente aos custos do Transporte e requerem total atenção dos 

envolvidos, pois qualquer intervenção política e econômica afeta os preços para os 

clientes. Há impactos ainda nas atividades auxiliares ao transporte rodoviário de 

cargas relacionadas ao armazenamento, à carga e descarga, às atividades de 

terminais rodoviários e ferroviários e concessionárias de rodovias. 

 

2.2 SINISTRALIDADE NO TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS 

2.2.1 O que é sinistralidade no transporte rodoviário de cargas? 

O Brasil é um país de dimensões continentais onde o transporte rodoviário 

responde por cerca de 61% da movimentação de carga. Tal utilização se dá 

principalmente pela insuficiência dos outros modais que, quando escolhidos, 

necessitam do transporte rodoviário como complemente em algum momento.  

Os desafios do setor exigem a criação de ferramentas para mitigar problemas 

e reduzir o impacto nos custos. Dessa forma, a aplicação de uma gestão de riscos 

adequada para redução da sinistralidade no transporte de cargas é estratégica para a 

sobrevivência das empresas que atuam nesse setor. A elevação da sinistralidade 
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pressiona os demonstrativos de resultados das transportadoras, em paralelo, os 

aumentos nos preços dos combustíveis e os altos custos com manutenção forçam 

ainda mais a busca incansável por melhores práticas e resultados positivos a partir da 

avaliação e mitigação dos riscos, uma vez que toda e qualquer alteração de processo 

que reduz índices de roubos, perdas, avarias e acidentes impacta diretamente no 

aumento ou na redução do prêmio dos seguros, consequentemente reduzindo o custo 

operacional (CNT, 2019).  

O termo sinistralidade vem de sinistros. Basicamente, esse termo indica uma 

relação entre quanto foi pago de seguro em uma apólice e o quanto a seguradora 

pagou de indenizações nessa mesma apólice. Em síntese, no transporte rodoviário, 

todo e qualquer tipo de perda decorrente de carga impacta diretamente no índice de 

sinistralidade; as perdas geram ocorrências de sinistros e, por consequência, geram 

o pagamento de indenizações (SUSEP, 2019). 

Isto posto, as expressões “redução de sinistralidade” e “redução de perdas” 

possuirá o mesmo significado na decorrência desse conteúdo, podendo os fatos 

serem explanados de uma forma ou de outra.  

A ocorrência de um sinistro impacta diretamente no resultado de uma apólice 

durante o ano, ou seja, se houver desequilíbrio entre o valor que foi pago e o valor 

indenizado, o custo para a renovação tende a ficar mais alto. Daí a importância de se 

realizar um plano de redução de sinistralidade no setor de transporte rodoviário de 

cargas. 

O volume de riscos que uma transportadora está sujeita é extremamente 

variado, passando por muitíssimas questões: existem empresas que não possuem 

soluções em inteligência logística para rastrear carga, nesse caso, as possibilidades 

de interceptação do veículo sem posterior localização são muito maiores. Os 

frequentes roubos de carga podem levar a empresa ao colapso financeiro, 

especialmente pela perda na credibilidade diante do mercado. Avarias e extravios de 

carga também podem prejudicar a imagem das empresas transportadoras de forma 

irreparável. O não conhecimento da legislação do setor pode resultar em multas e 

apreensões das mercadorias ou do próprio caminhão. 

Trabalhar todas essas variáveis para reduzir as possibilidades de ocorrências 

impactam nos resultados financeiros e pode ser a diferença entre sucesso e 

estagnação no setor. Vale destacar que, além do transporte pleno, os riscos dessa 
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operação podem estar presentes nos mais diversos cenários; vejamos os mais 

comuns: riscos financeiros, de conformidade/legal, operacionais, de mercado, 

tecnológicos e estratégicos. 

Este trabalho, porém, procura (i) dar enfoque aos riscos pertinentes ao 

transporte rodoviário de cargas, (ii) delimitar os locais em que o veículo é contratado 

para um carregamento (levará a carga de um ponto A até um ponto B) e (iii) definir 

que o risco no transporte rodoviário de cargas se enquadra nos riscos operacionais. 

 

2.2.2 Principais tipos de perdas 

A partir deste ponto, serão destacados os principais tipos de perdas existentes 

que impactam no índice de sinistralidade do transporte rodoviário de cargas (CNT, 

2019). 

 

Roubo de cargas 

O roubo de carga tem colocado em risco a vida dos profissionais e causado 

prejuízos bilionários aos diversos setores produtivos brasileiros. Apesar de avanços 

tecnológicos de rastreamento, do eventual reforço do policiamento e do cuidado 

redobrado dos profissionais, infelizmente, a prática não diminui. 

Um dado da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp, 2018) 

revela que 36% das empresas desistiram dos negócios devido aos assaltos no setor 

do transporte. Pesquisas da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 

(Firjan) demonstram que este tipo de crime cresce cada vez mais no Brasil e está se 

tornando um pesadelo não só para o setor de transporte rodoviário de cargas, mas 

também para toda a sociedade brasileira.  

Os dados mostram que a situação é preocupante. Seguem abaixo os números 

dos últimos anos e os prejuízos que o roubo de carga representou para o setor. 
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Tabela 1 – Ocorrência de roubos de cargas registradas no Brasil 

 

 
Fonte: Elaboração Sistema Firjan, com base em dados das Secretarias Estaduais de Segurança 
Pública e/ou Defesa Social, Federações de Empresas Transportadoras de Cargas, Sindicatos de 

empresas Transportadoras de cargas; Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2017). 
 

(-) Informação não disponível. 

 

O índice de roubo de cargas no Brasil aumenta ao longo dos anos. De acordo 

com a Firjan, em 2011, esse índice chegava a 12.124, algo extremamente distante 

dos 22.547, em 2016. 

Os crescimentos mais acentuados foram constatados na região Sudeste, a qual 

domina o ranking dos estados que sofrem mais com esse tipo de crime no país. Como 

podemos observar, a relação de crimes indiciados é extremamente alta nos estados 

de São Paulo e Rio de Janeiro. Somente nesses dois locais estão 84% dos roubos de 

carga no Brasil.  

Apesar de grande parte dos roubos ocorrerem em apenas dois estados, o 

aumento dessa infração em outras localidades é preocupante. Como efeito de 

comparação, uma pesquisa com 57 países colocou o Brasil como o oitavo país mais 

perigoso para o transporte de cargas no mundo. 

Os dados mais recentes sobre o roubo de cargas no Brasil são de maio de 

2018, em um estudo realizado pela Associação Nacional de Transporte Rodoviário de 
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Cargas e Logística, referente a todo ano de 2017. Naquele ano, foram registrados 

pouco menos de 26 mil roubos de cargas no Brasil. A proporção se manteve, pois 

quatro em cada cinco ocorrências foram cometidas nos estados de São Paulo e Rio 

de Janeiro. 

Entre os anos de 2011 e 2016, foram registrados 97.768 casos de roubos. Tal 

número revela, segundo a Firjan, um prejuízo astronômico para as transportadoras, 

algo aproximadamente a R$ 6,1 bilhões. Em 2017, o prejuízo está estimado em R$ 

1,5 bilhão. Somados, são cerca de 7,6 bilhões de reais em apenas sete anos. 

Vale ressaltar que os roubos de cargas nas estradas e rodovias do país 

diminuíram 14,45% em 2018, como aponta relatório produzido pela Associação 

Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística). Nele, é possível 

verificar que, em 2018, foram realizados 22,2 mil roubos de carga em território 

nacional. O alto número, no entanto, é menor que o do ano anterior, no qual foram 

realizados 25,9 mil. 

 

Gráfico 1 – Roubo de Cargas (Brasil) – Evolução anual: ocorrências 

 

Fonte: Assessoria de Segurança / NTC&Logistica (2019). 

 

Segundo a entidade, o roubo de cargas é um dos principais problemas 

enfrentados hoje pelo transporte rodoviário. Por isso, o levantamento é realizado 

desde 1998, considerando-se fontes formais e informais que atuam no setor. 

O relatório aponta também um crescente na quantidade de roubos de 2013 até 

2017, sendo em 2018 a primeira queda. Consequentemente à diminuição de 

ocorrências, o valor roubado avaliado pelas cargas também diminuiu de 2017 para 
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2018: foram roubados R$ 1,47 bilhão, em comparação aos R$ 1,57 bilhão registrados 

no ano anterior. 

 

Gráfico 2 – Roubo de Cargas (Brasil) –  
Evolução anual: valores subtraídos (em milhões) 

 

Fonte: Assessoria de Segurança / NTC&Logistica (2019). 

 

Ainda de acordo com o relatório produzido pela Associação Nacional do 

Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística), a região Sudeste é onde acontece 

a maior parte dos roubos (84,79%), sendo Rio de Janeiro (41,39%) e São Paulo 

(39,39%) os dois estados mais afetados. 

 

Gráfico 3 – Roubo de Cargas (Brasil) – % das ocorrências 

 

Fonte: Assessoria de Segurança / NTC&Logistica (2019). 
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A região Sudeste também registra o maior valor roubado em cargas. Em 2018, 

o prejuízo foi de R$ 937, 7 milhões, ou seja, 63,66% do total registrado no país. 

A região menos afetada é a Norte (0,75%), mas, paralelamente, é a única em 

que cresceu o número de ocorrências: de 154 em 2017 para 165 em 2018. O prejuízo 

corresponde a R$ 36,2 mi. 

Um levantamento importante realizado pela pesquisa indica também quais 

foram os produtos mais roubados durante o último ano:  

• Produtos Alimentícios. 

• Cigarros. 

• Eletrodomésticos. 

• Combustíveis. 

• Produtos Farmacêuticos. 

• Bebidas. 

• Autopeça. 

• Têxteis e Confecções. 

• Produtos Químicos. 

 

Avarias, Extravios e Molhaduras 

Casos de indenizações altíssimas fixadas em juízo às transportadoras que 

entregam as mercadorias com avarias (ou deixam de efetuar a entrega integral por 

causa de extravios) são constantes (SUSEP, 2019). 

Uma avaria consiste em um amassado, um arranhão, uma quebra, uma 

molhadura, entre outros que são causados na carga em algum momento. O extravio 

é quando a carga “desaparece” antes que chegue a seu destino. Esses problemas 

podem ocorrer tanto dentro das empresas durante o manuseio quanto no transporte. 

Quando algumas dessas situações ocorre nos processos de transporte, 

geralmente apenas será detectada no momento da entrega; dessa forma, o dispêndio 

é ainda maior, pois gera um custo de devolução, tratamento de um novo pedido e de 

mais uma entrega (quando necessário). Sem contar ainda com a insatisfação do 

cliente com a demora para receber o produto. 

Molhaduras nas cargas devido à falta de inspeção de veículos antes do 

carregamento e às más condições de acondicionamento também impactam no 

transporte. Temos de tomar um certo cuidado, pois, conforme citado, algumas 
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situações de avarias, extravios e molhaduras são inerentes a processos anteriores 

e/ou posteriores ao processo de transporte de cargas. 

Existem situações nas quais os produtos são acondicionados de forma 

indevida, ou não recebem a inspeção apropriada antes de serem carregados e/ou 

descarregados. Dessa forma, caso as inspeções prévias não sejam realizadas com 

seu devido critério, as responsabilidades dessas perdas recaem sobre o 

transportador. 

 

Queda de mercadoria 

O transporte de qualquer carga representa riscos, por ser uma atividade 

perigosa, na qual o próprio perigo é o do transporte de cargas. O risco decorrente 

dessa atividade, de modo geral, pode ser representado pela queda da própria carga, 

ou do veículo transportador, o qual pode atingir a carga, outros veículos ou pessoas e 

seu patrimônio enfim, causando uma série de transtornos, como a interdição de pistas 

pelo tombamento de veículos ou o deslocamento de passarelas sobre rodovias, em 

função do excesso de altura da carga. A movimentação de cargas também é 

diversificada, podendo ser manual, por meio de equipamentos ou sistemas, como 

esteiras, ou formas distintas. 

Há uma probabilidade de os riscos aumentarem em função das dimensões e 

geometrias das cargas, dos pesos e dos equipamentos envolvidos, do trajeto da 

movimentação e da quantidade de pessoas envolvidas. Trata-se de uma equação na 

qual a quantidade de incógnitas quase sempre é grande. 

O transporte de uma carga deve ser executado em equipamentos com 

capacidade de suporte. Cargas especiais normalmente requerem veículos especiais, 

seja quanto à largura, comprimento ou quantidade de pneus para melhor distribuição 

do peso sobre o solo, entre outros aspectos. 

Algumas das principais causas para a utilização de veículos especiais são: 

• Capacidade de carga do veículo e peso das cargas a ser movimentada. 

• Características de operação dos veículos e do local onde a carga e o veículo 

poderão se movimentar. 

• Limitações impostas aos veículos em função das dimensões da carga e das 

características do local. 

• Características físicas dos veículos. 
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• Necessidade de utilização de veículos adicionais para a movimentação das 

cargas. 

 

É mais fácil a carga ser adaptada ao veículo transportador do que o contrário. 

Determinadas cargas, pelo peso ou pelas dimensões podem ser fracionadas, ou 

modularizadas. Na área offshore, as plataformas têm módulos que são 

interconectados quando posicionados. O tamanho dos módulos está relacionado ao 

seu peso. Esse, por sua vez, está associado à disponibilidade de veículos 

transportadores. Nesses casos, passa-se a ter excessos laterais. Pode-se ter também 

excesso de altura da carga, o que termina por desequilibrar o veículo. Qualquer que 

seja a razão, a capacidade de carga do veículo deve ser superior à da carga (ANTT, 

2019). 

Nota-se que, em muitas empresas, existe fragilidade dos processos de 

planejamento das atividades e da antecipação dos riscos, com vistas a mitigá-los ou 

preveni-los. 

 

Figura 2 – Carga com excesso lateral e desequilíbrio do veículo transportador 

 

Fonte: Navarro (2019). 
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Nesses casos, o peso da carga é distribuído por dezenas de pneus e a 

velocidade máxima não excede a 20km/h, evitando, assim, as quedas no transporte. 

 

Figura 3 – Carga com excesso lateral, com elevado risco de acidente 

 

Fonte: Navarro (2019). 

 

Figura 4 – Acidente devido ao tamanho da carga e às características do veículo 

 

Fonte: Navarro (2019). 
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Acidentes e Colisões 

Pode-se definir colisão como sendo um acidente em que um veículo em 

movimento sofre o impacto de outro veículo, também em movimento ou estacionado. 

A CNT expõe, por meio de seu estudo “Acidentes Rodoviários e a 

Infraestrutura”, publicado em 2018, que, embora os acidentes com vítimas ocorram 

com maior frequência em trechos com condições viárias positivas de Estado Geral 

(Ótimo ou Bom), sua gravidade e, consequentemente, seu custo em termos de perda 

de vidas, cargas e danos aos veículos são maiores naqueles com avaliação negativa 

(Regular, Ruim ou Péssimo).  

O assunto é de extrema importância, e os dados são alarmantes em todo o 

mundo. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 2019), cerca de 

1,35 milhão de pessoas morre a cada ano em decorrência de acidentes de trânsito; e 

um número alarmante de mais de 20 milhões de pessoas sofrem com lesões não 

fatais. 

Ao considerarmos o cenário que apresenta ocorrência de acidentes com feridos 

leves, as principais causas são: Falta de Atenção do Condutor (38%), Desobediência 

às Normas de Trânsito pelo Condutor (12%), Velocidade Incompatível (9%) e Ingestão 

de Álcool (8%). Entre feridos graves, as principais causas são: Falta de Atenção do 

Condutor (36%), Desobediência às Normas de Trânsito pelo Condutor (16%), 

Velocidade Incompatível (9%) e Ingestão de Álcool (8%).  

Entre as ocorrências relacionadas à ingestão de álcool pelo condutor, é 

importante ressaltar que o risco à vida, que é um bem maior, requer atualmente a 

aplicação de uma legislação mais dura, com punição efetiva sobre o condutor que 

ingere álcool e, portanto, assume o risco sob a direção de seu veículo. Para esses 

casos, foi aprovada em 19 de dezembro de 2017 a Lei nº 13.546 que altera 

disposições no código de Trânsito Brasileiro. A nova legislação prevê reclusão de 

cinco a oito anos para motoristas envolvidos em acidentes que terminem em morte ou 

lesão corporal grave.  

A Polícia Rodoviária Federal registrou (PRF, 2019) em 1º de semestre de 2019 

um total de 32.068 ocorrências de acidentes envolvendo 77.293 pessoas, nas quais 

ocorreram 2.520 vítimas fatais, 28.970 feridos leves e 8.771 feridos graves. Das 

fatalidades registradas, a colisão frontal representa 29% como o principal tipo de 

acidente, seguida pelo atropelamento de pedestres, com 19%. As principais causas 
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de acidentes levantadas nesse cenário com fatalidades são: Falta de Atenção do 

Condutor (24%), Desobediência às Normas de Trânsito pelo Condutor (16%), Falta 

de Atenção do Pedestre (12%), Velocidade Incompatível (12%), Ultrapassagem 

Indevida (6%), Condutor Dormindo (6%) e Ingestão de Álcool (6%). 

 

Tombamento 

Riscos devido ao tombamento do veículo transportador podem ocorrer por 

inúmeras causas. O tombamento de caminhão normalmente acontece pelo 

deslocamento da força G, ou seja, a força que desloca o veículo do centro de 

gravidade, desencadeando o desequilíbrio do conjunto veículo vs. carga.  

Quase sempre o desequilíbrio se dá quando a carga tem dimensões maiores 

do que o veículo e/ou possui um centro de gravidade elevado. Neste caso, o centro 

de gravidade pode gerar um efeito “momento”, produzindo o tombamento, 

principalmente quando o veículo circula em pavimentos desnivelados que podem 

causar uma inclinação perigosa. Pode acontecer tombamento de caminhão em locais 

mais favoráveis a esse tipo de acidente, como curvas fechadas, rotatórias, alças de 

acessos e viadutos. Tecnicamente, basta que a aceleração lateral seja capaz de 

levantar o pneu na curva para o tombamento ser inevitável. 

Quando se menciona o tombamento do veículo, pode se tratar de um navio, 

uma empilhadeira, um carrinho de mão, um elevador, um caminhão grua, ou outro 

meio de transporte. Neste trabalho, trataremos de acidentes envolvendo caminhões.  

As principais causas de tombamento e caminhões são: 

• Excesso de velocidade. 

• Inexperiência do motorista. 

• Falhas mecânicas. 

• Existência de obstáculos, desníveis ou obstruções nas vias. 

• Obstruções na passagem dos veículos como viadutos ou passarelas mais 

baixas. 

• Capacidade de “suportação” do piso. 

• Inadequação do piso ao tipo de transporte. 

• Má distribuição do peso e/ou excesso de carga. 

• Rompimento de sapatas de distribuição da carga no veículo. 
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Uma dessas causas, entretanto, é de difícil avaliação, pois trata da capacidade 

de “suportação” do piso. Apesar de existirem normas específicas aplicadas, sabe-se 

que muitas rodovias não são construídas como deveriam. Assim, os acidentes podem 

ser esperados. Sempre que há fortes chuvas e não se projetam escoamentos para 

essa água, é comum observar pedaços das pistas sendo carregados pelas 

enxurradas. 

 

2.2.3 Principais fatores para as perdas no transporte rodoviário de cargas 

Os sinistros nem sempre acontecem por acaso. Há fatores que contribuem para 

que ele ocorra. Em geral, o sinistro ou uma perda não dependem somente de um fator, 

mas de uma combinação deles. Segundo uma pesquisa de novembro 2016, realizada 

pela seguradora Porto Seguro, em 62% dos sinistros ocorridos, o fator principal de 

sua ocorrência está na “Falha Humana”, juntamente atrelada à algum outro fator, os 

quais serão listados e explicados a seguir. 

 

Falha humana 

A falha humana está associada ao comportamento dos indivíduos, seja ele 

quando operador, motorista ou transeunte. Podemos destacar como fatores 

associados à falha humana: falta de atenção ao dirigir, o uso de telefone celular, 

consumo de bebida alcoólica e desrespeito às normas de trânsito.  

Os fatores relacionados à falha humana podem ser (i) diretos ou intencionais, 

conforme citado acima, (ii) indiretos, como nos casos de imperícia e inexperiência, ou 

podem ocorrer em (iii) situações de risco, como condições físicas e psicológicas 

adversas, sonolência, cansaço, desatenção, entre outros. 

 

Falta de manutenção dos veículos 

Em algumas empresas, a falta de manutenção correta dos veículos é um 

grande fator causador de perdas. Por vezes, leva a acidentes no trânsito. Itens simples 

como o desalinhamento das rodas do caminhão aumentam o consumo dos pneus e 

do combustível. Se o filtro do óleo dos caminhões não for trocado no tempo correto, 

partículas de sujeira podem entrar no motor estragando cilindros, pistões, anéis e 

válvulas. Há a possibilidade, inclusive, de o motor fundir completamente em função 

dessa negligência. A quebra gera atrasos e, consequentemente, perda.  
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Segundo a pesquisa CNT 2017 sobre Acidentes Rodoviários, em geral, os 

sinistros no quais esse item é um fator gerador, o problema geralmente está 

relacionado a um mal estado de conservação de pneus, problemas de freio e faróis 

desregulados; porém, essa é uma avaliação muito difícil de ser apurada, pois, muitas 

vezes, após a ocorrência de acidentes, os danos causados nos veículos acidentados 

impedem que certos sistemas não possam ser avaliados. 

 

Problemas de segurança pública 

Em um país em crise política, ética e econômica como o Brasil, o crime vem 

crescendo anualmente. No Brasil, onde o transporte de mercadorias é 

majoritariamente feito por estradas, o crime de roubo de cargas assusta empresários, 

transportadores, motoristas de caminhões e a própria sociedade. 

O Brasil, infelizmente, é o oitavo país mais perigoso para transporte de cargas. 

Transportar carga no Brasil é tão perigoso quanto no Iraque ou na Somália, países 

em que há conflitos armados que se arrastam há anos. Essa é a avaliação de um 

comitê do setor de cargas no Reino Unido, que listou os 57 países em que é mais 

arriscado transportar mercadorias. Os dados foram divulgados pela Federação das 

Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) para alertar sobre o impacto desse tipo 

de crime na economia, conforme vimos anteriormente. 

Enquanto as autoridades públicas possuem dificuldades em realizar as 

medidas práticas necessárias para controlar a escalada desse tipo de crime, cabe às 

empresas, principais prejudicadas, realizarem as medidas possíveis para se 

prevenirem dos roubos e consequentes prejuízos, bem como agir no sentido de 

colaborar com as autoridades com todas as informações sobre os eventuais sinistros 

sofridos ou as possíveis vítimas. 

 

Falta de aderência à legislação do transporte de cargas 

A legislação brasileira é extensa quanto à regulamentação do transporte de 

carga. Isso quer dizer que as possibilidades de multas são grandes quando não há 

nenhum conhecedor do tema na empresa prestadora. A simples ausência dos 

documentos obrigatórios na movimentação de carga, por exemplo o CIOT (Código 

Identificador da Operação de Transportes), gera multa de R$ 550. 
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Cabe às empresas de prestação manterem em seu plano de riscos ferramentas 

que impeçam o embarque e início de operações sem as devidas documentações e 

licenças. Mercadorias podem ser retidas em certas situações, o que causa grandes 

transtornos, atrasos e perdas significativas. 

Ter conhecimento sobre a legislação de transporte e logística é fundamental 

para evitar multas e apreensões de carga.  

 

Problemas de infraestrutura e conservação de vias 

O modal rodoviário, além de ser o mais utilizado, é também considerado o mais 

apropriado para produtos de maior valor agregado ou perecíveis, e é possível utilizar 

cargas fracionadas para atender às demandas variáveis de entregas aos clientes. No 

entanto, os dados são alarmantes nas questões de infraestrutura, cuja extensão de 

rodovias apresenta índice de 61,83% considerado em estado regular a péssimo, 

segundo a Confederação Nacional de Transporte (CNT, 2019). 

A condição ineficiente das estradas representa altos custos operacionais para 

as empresas e os trabalhadores autônomos, pois gera manutenções em intervalos 

mais curtos, além de prejuízos com quebras e trocas de peças dos veículos em 

circulação. Os riscos de acidentes nessas condições também são maiores, vias sem 

sinalização, buracos e degraus na pista são os exemplos mais comuns, além de 

longos trechos sem asfalto.  

A CNT (2019) aponta, em Relatório sobre o desempenho do setor de transporte 

e infraestrutura, as condições e inadequações da malha rodoviária e sua relação direta 

com o custo e as possibilidades de acidentes. 

As inadequações no Pavimento, na Sinalização e na Geometria da 
Via, além de aumentarem o custo operacional do transporte rodoviário, 
reduzem a segurança dos usuários potencializando a ocorrência de 
acidentes. (CNT, 2019, p. 27). 

 

A Polícia Rodoviária Federal disponibiliza diversos dados sobre os acidentes 

em rodovias espalhadas pelo país. Os dados são importantes para criar uma gestão 

de riscos mais eficientes pelas empresas e pela própria polícia, na orientação e no 

monitoramento das estradas. 

O bom desempenho do motorista na condução segura de um veículo depende 

das condições e das características viárias, associadas ao pavimento, à sinalização 

(horizontal e vertical) e às condições gerais da via. Essas características, somadas 
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aos fatores comportamentais dos motoristas e às condições climáticas, influenciam 

diretamente o grau de conforto e segurança de um sistema rodoviário e, 

consequentemente, a propensão à ocorrência de acidentes. 

 

Adversidade climática 

Ainda que não haja falha humana, condições adversas de clima são fatores que 

podem gerar acidentes e, consequentemente, sinistros nas rodovias. Situações como 

visibilidade reduzida em casos de chuvas fortes, associado a problemas de 

conservação das vias podem potencializar a ocorrência de acidentes. 

Situações em que o condutor é exposto a adversidade solar também elevam o 

potencial de acidentes. Ao se deparar com essas situações, a rodovia deve permitir 

que o motorista se recupere o mais prontamente possível e prossiga de forma segura 

na tentativa de evitar ou reduzir a severidade de um eventual acidente. 

 

2.3 A IMPORTÂNCIA DA REDUÇÃO DAS PERDAS NO TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO DE CARGAS 

A gestão de transportes é responsável pela movimentação física de uma carga 

desde a retirada no cliente até a entrega para o consumidor final. Atrelada a uma 

tecnologia eficaz, gera economia em inúmeros quesitos, pois controla todos os gastos 

que envolvem tanto o veículo e o transporte que é realizado por ele quanto a redução 

das perdas (CNT, 2019). 

Evitar as perdas de carga são hoje um dos maiores desafios para as empresas 

especializadas em transporte rodoviário de carga. Tais perdas, além de gerar um 

expressivo prejuízo para as empresas transportadoras, geram também uma grande 

insatisfação nos clientes, sejam eles embarcador e/ou o consumidor final, podendo 

afetar a reputação para o transportador e acarretar um aumento no custo do frete. 

Segundo a Susep (2019), não há indicadores consolidados atualizados quanto 

ao volume total de prejuízo gerado por estas perdas, devido, principalmente, à 

complexidade de identificar dados confiáveis a este respeito. Alguns dados, mesmo 

que isolados, já demonstram a magnitude da importância que a perda de cargas traz 

não só para o setor de transporte rodoviário de cargas, mas também para a economia 

do país como um todo. 
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Segundo dados de 2016 da Firjan, em 22 estados do Brasil, foram registradas 

22.550 ocorrências de roubos de carga. Este número é 86% superior às ocorrências 

realizadas em 2011 e, deste total, 84% foram registradas no Rio de Janeiro e em são 

Paulo. A Firjan ainda afirma em sua pesquisa que, no Brasil, um caminhão é roubado 

a cada 23 minutos. 

Outro levantamento, feito pela Associação Nacional do Transporte de Cargas 

e Logística (NTC&Logística, 2019), aponta que o prejuízo para o setor produtivo com 

a perda de cargas e veículos chegou a cerca de R$ 2 bilhões em 2018. 

Mais um fator relevante para perdas de cargas no setor de transporte 

rodoviário, além de roubos, são os acidentes. Segundo as estatísticas do Atlas da 

Acidentalidade do Transporte (2019), somente em 2018, houve 24.547 acidentes de 

caminhão no Brasil – o que equivale a 27,45% das ocorrências do ano, totalizando 

2.707 mortes. 

Além das perdas de cargas por conta de roubos e acidentes, o transporte 

também sofre perda de cargas por problemas de armazenagem ou de disponibilidade 

da frota.  

Um estudo realizado por um grupo de pesquisadores do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia de Sistemas Logísticos da Escola Politécnica (Poli) da 

Universidade de São Paulo (USP, 2019) identificou que perdas de cargas no 

transporte rodoviário de grãos, como milho e soja, atingiram, em 2018, patamares na 

ordem de 2.381 milhões de toneladas em 2015 (1,303% da produção), trazendo um 

déficit econômico em torno de R$ 2,04 bilhões, decorrente de custos de oportunidades 

com vendas perdidas e gastos desnecessários. 

Como trazido inicialmente, não existem, infelizmente, indicadores consolidados 

do tamanho do prejuízo trazido pelas perdas de cargas para o transporte rodoviário, 

mas mesmo com dados isolados já é possível identificar que seu impacto para o setor 

é significativo e que, sem dúvida, extrapola os limites do setor, afetando a economia 

do país como um todo.  

Portanto o combate a esta perda deve ser prioridade não só para as 

organizações que fazem parte do setor de transporte rodoviário de cargas, mas 

também as dos mais diversos setores econômicos que dependem deste transporte 

para realizarem seus negócios. 
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3 METODOLOGIA 

Nesse projeto foram realizadas, uma análise setorial por meio de entrevistas 

com empresas consideradas benchmarking na redução da sinistralidades, bem como 

uma pesquisa de campo por meio da aplicação de um questionário com profissionais 

que atuam em empresas de transporte rodoviário de cargas, visando buscar as 

melhores práticas e como o mercado enxerga a importância desse tema para o 

negócio. 

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Segundo Gressler (2004), pesquisa e método científico, apesar de possuírem 

significados distintos, são utilizados em conjunto. A pesquisa tem por objetivo 

solucionar um problema, o método científico, por sua vez, é entendido como os passos 

a serem seguidos, buscando precisão e dados sólidos ao resultado da pesquisa. 

Pradanov e Freitas (2013) definem método científico como um conjunto de 

processos que devem ser utilizados em uma investigação, é uma linha de raciocínio 

utilizada na elaboração de uma pesquisa. 

 

3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Inicialmente, deve-se conceituar o objeto do presente trabalho: a pesquisa. Gil 

(1991, p. 19) considera a pesquisa como um “[...] procedimento racional e sistemático 

que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos.” 

Comungam também dessa ideia Lakatos e Marconi (2001) e Cervo e Bervian (1996) 

que a definem como uma atividade voltada à busca de respostas e à solução de 

problemas para questões propostas, por meio da utilização de métodos científicos. 

Este trabalho possui caráter descritivo quanto aos fins de investigação, com a 

pesquisa documental e bibliográfica utilizada como meio de investigação. 

A investigação científica pode ser dividida em dois critérios, sendo eles: quanto 

aos fins e quanto aos meios de investigação. Os fins são referentes à essência do 

trabalho; os meios referem-se à qualidade formal e aos passos realizados na 

construção do trabalho (PINHEIRO, 2010). 

Utilizamos a pesquisa descritiva, a qual, segundo Gressler (2004), descreve 

sistematicamente fatos e características presentes em uma determinada população 

ou área de interesse. 
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3.3 PLANO DE COLETA DE DADOS 

A pesquisa bibliográfica é adequada ao presente estudo, pois se obtém a 

história descrita da evolução do transporte no Brasil, em livros, artigos científicos, 

periódicos e redes eletrônicas.  

A técnica utilizada para a coleta de dados será a bibliográfica, pois, de acordo 

com Pinheiro (2010), é aquela elaborada a partir de material já publicado em livros, 

periódicos e material da internet, o que permite demonstrar diferentes pontos de vista 

e até contrariedade de conclusões de diversos autores.  

Gil (1991) nos traz uma importante contribuição com relação às vantagens e 

limitações da pesquisa bibliográfica. Segundo o autor, a principal vantagem deste tipo 

de pesquisa reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de 

fenômenos muito mais ampla, caso se fizesse uma pesquisa direta.  

A principal desvantagem refere-se à utilização de fontes secundárias, as quais 

podem comprometer a qualidade da pesquisa, por apresentar dados coletados ou 

processados de forma equivocada. É preciso cuidado para não produzir ou mesmo 

ampliar esses erros. Para minimizar tal possibilidade, torna-se altamente 

recomendável assegurar-se das condições em que os dados foram obtidos, analisar 

em profundidade as informações, a fim de descobrir possíveis incoerências ou 

contradições, e utilizar fontes diversas, com bastante cuidado. 

 

3.4 ABORDAGEM QUALITATIVA OU QUANTITATIVA 

Sobre abordagem quantitativa ou qualitativa, Pradanov e Freitas (2013,  

p. 71-72) comentam que: 

É comum autores não diferenciarem abordagem quantitativa da 
qualitativa, pois consideram que a pesquisa quantitativa é também 
qualitativa. Entendemos, então, que a maneira pela qual pretendemos 
analisar o problema ou fenômeno e o enfoque adotado é o que 
determina uma metodologia quantitativa ou qualitativa. Assim, o tipo 
de abordagem utilizada na pesquisa dependerá dos interesses do 
autor (pesquisador) e do tipo de estudo que ele desenvolverá. É 
importante acrescentar que essas duas abordagens estão interligadas 
e complementam-se. 

 

A seguir, temos uma tabela comparativa entre pesquisa qualitativa e 

quantitativa para ilustrar o que Pradanov e Freitas (2013) afirmam. 
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Tabela 2 – Comparação entre pesquisa qualitativa vs. quantitativa 

 

Fonte: Pradanov; Freitas (2013). 

 

Neste trabalho, utilizamos a abordagem qualitativa com mais destaque, 

conforme Pradanov e Freitas (2013, p. 70): 

Na abordagem qualitativa, a pesquisa tem o ambiente como fonte 
direta dos dados. O pesquisador mantém contato direto com o 
ambiente e o objeto de estudo em questão, necessitando de um 
trabalho mais intensivo de campo. Nesse caso, as questões são 
estudadas no ambiente em que elas se apresentam sem qualquer 
manipulação intencional do pesquisador. A utilização desse tipo de 
abordagem difere da abordagem quantitativa pelo fato de não utilizar 
dados estatísticos como o centro do processo de análise de um 
problema, não tendo, portanto, a prioridade de numerar ou medir 
unidades. Os dados coletados nessas pesquisas são descritivos, 
retratando o maior número possível de elementos existentes na 
realidade estudada. Preocupa-se muito mais com o processo do que 
com o produto. Na análise dos dados coletados, não há preocupação 
em comprovar hipóteses previamente estabelecidas, porém estas não 
eliminam a existência de um quadro teórico que direcione a coleta, a 
análise e a interpretação dos dados. 
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4 BENCHMARKING E PESQUISA DE MERCADO 

4.1 BENCHMARKING REALIZADO 

O processo de benchmarking é o exercício de comparação de produtos, 

serviços e práticas empresarias. É um importante instrumento de gestão para as 

empresas. O benchmarking é realizado por meio de pesquisas para comparar as 

ações de cada empresa. Com a utilização do método, a empresa se vale dos 

benefícios que essas pesquisas trazem, melhorando seus produtos e serviços, 

aperfeiçoando seus processos, reduzindo seus custos e prazos e, com isso, torna 

possível nivelar a empresa a padrões modernos e globalizados. 

É uma abordagem de gestão organizacional que conduz a tão 
desejada excelência, utilizando-se de procedimentos de investigação 
que pretendem reunir e adaptar as respostas encontradas por outras 
organizações. Longe de se igualar à mera cópia, revela alternativas 
valiosas de incrementos dos níveis de eficácia e eficiência. (ARAÚJO, 
2006, p. 235). 

 

Para o Benchmarking da gestão de redução de sinistralidade (perdas) em 

empresas de transporte rodoviário no Brasil, foram verificados os planos de redução 

de perdas já implantados em quatro empresas de referência no mercado de transporte 

brasileiro, que estão figurando entre as melhores do país. 

Conforme o anuário da revista Maiores & Melhores do Transporte, pode-se 

notar a tabela abaixo com as TOP 10 empresas do mercado brasileiro do transporte 

rodoviário de cargas. 

 

Tabela 3 – TOP 10 Empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Maiores & Melhores do Transporte (OTM Editora, ano 31, nov. 2018, p. 20). 
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Com base nas informações do anuário, realizaram-se entrevistas com as 

principais empresas do mercado e, abaixo, está retratado um cenário das melhores 

práticas realizadas por essas instituições. 

  

4.1.1 Sobre a Coopercarga Logística 

Regida pelo lema “Unidos pelo cooperativismo!”, a Coopercarga iniciou suas 

atividades em Concórdia, SC em 9 de fevereiro de 1990, local que, até hoje, abriga 

sua sede. Possui um regime jurídico de Cooperativa e origem nacional e internacional. 

Atualmente, são mais de 900 colaboradores distribuídos nas 60 unidades (entre filiais 

e pontos de apoio), no Brasil e em outros países do Mercosul. A empresa encontra-

se hoje entre as 10 maiores do Brasil no transporte e logística, sendo que o 

faturamento de 2018 esteve acima de 786 milhões. 

 

4.1.1.1 Benchmarking Coopercarga 

A abordagem realizada na Coopercarga com o atual supervisor da área de 

seguros, posição que ocupa nos últimos 11 anos, foram apresentadas toda estrutura 

e práticas realizadas pela empresa em busca da redução de perdas. 

Objetivando reduzir as perdas e diante de um alto índice de sinistros ocorridos 

principalmente nos anos de 2014 e 2015 o que resultou em diversas ações de 

regresso contra a cooperativa, as drásticas situações motivaram a criação de um 

projeto que atuasse na prevenção dos riscos de perdas financeiras e físicas, iniciou-

se assim um forte programa denominado “Loss Prevention”. 

O programa “Loss Prevention” é um conjunto de ações e práticas realizadas 

para preservar vidas, meio ambiente e recursos financeiros. Dentro da Coopercarga, 

adaptamos o core dessas ações focando na prevenção por meio da educação, da 

informação, da conscientização e da qualificação de seus funcionários, contribuindo 

para a eficácia de todo o processo de transporte. Um dos motivadores para a criação 

do programa é que, mesmo preservando o financeiro, a empresa estaria exposta a 

“gaps” de tempo, retrabalho, depreciação da marca e, seu principal objetivo: vidas. 

A aplicação do conceito teve início em agosto de 2015 com um mapeamento 

das perdas e dos motivos que levavam à perda; a partir desse ponto, criou-se um 

plano de ação com prazos de implantação e metas de atendimento, no decorrer de 16 

meses.  
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Após a conclusão da primeira fase e com os excelentes resultados que o projeto 

trouxe, ele acabou se tornando um programa dentro da cooperativa, com revisões 

periódicas e planos de ação rodando de forma perene. 

Após o projeto se tornar um programa, foi notável a melhora de performance 

na redução de acidentes e roubos, o que acabou gerando uma diminuição significativa 

do risco humano. 

 

Gráfico 4 – Sinistralidade Ramos RCF-DC e RCTR-C 

 

Fonte: Coopercarga. 

 

Houve redução no número geral de sinistros, porém, para Coopercarga, o 

resultado foi insatisfatório, uma vez que o ideal é “Zero Acidentes”, número que vai ao 

encontro de um dos treinamentos criado dentro do programa, o curso PAZ (Plano de 

Acidente Zero). 
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Gráfico 5 – Quantidade de Sinistros 

 

Fonte: Coopercarga. 

 

Para a Coopercarga, o efeito mais positivo da implantação do programa de 

redução de perdas pode ser percebido no aspecto financeiro. As perdas estão 

diretamente ligadas ao percentual sobre a receita bruta do período, esta, relacionada 

à diminuição de sinistros ocorridos; diante do cenário de roubo de cargas nacional e 

aumento do faturamento, houve diminuição nos números de eventos. 

 

Gráfico 6 – Comparativo Receita vs. Perdas 

 

Fonte: Coopercarga. 
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Para atingir os resultados esperados pela Coopercarga, houve uma longa 

trajetória de treinamento, diálogos e disseminação das informações, com quase 1.000 

colaboradores. Um dos grandes desafios encontrados pela organização foi fazer com 

que as informações chegassem de forma clara a todos os níveis da cooperativa; além 

disso, gostaria de reforçar o comprometimento dos motoristas quanto a suas 

responsabilidades nas estradas, assim como suas obrigações e a manutenção da 

constância de evolução do projeto. 

Atualmente as práticas do programa “Loss Prevention” da Coopercarga 

possuem ramificações sólidas em toda a estrutura da companhia. Na matriz 

estratégica, existe direcionamento de perdas ZERO e admite-se como tolerável a 

perda de, no máximo, 0,12% da receita bruta, ou seja, a redução de perdas é tida 

como assunto de gestão diária e ação constante no meio operacional e administrativo, 

gerando constante atualização nos planos de ações. 

A participação de todos na implantação do programa e a forma de abordagem 

dos colaboradores para cada vez mais aderir às práticas faz com que a Coopercarga 

consiga obter melhores resultados. Alguns fatores de sucesso do programa são os 

planos de ações em conjunto e o forte apoio da equipe diretiva nas ações propostas. 

Por fim, o uso de tecnologia embarcada nos veículos e nas operações também 

deve ser destacada. Ela tem um papel fundamental na manutenção dos planos de 

treinamento, principalmente na qualificação dos profissionais envolvidos na cadeia, 

com foco voltado a quem, de fato, executa o serviço de transporte (motorista), e conta 

com um suporte administrativo na gestão de qualquer perda, tratando-as assim que 

identificadas, com objetivo de que não voltem a acontecer. Estas ações devem ser o 

futuro para as iniciativas de redução de perdas no setor de transporte rodoviário de 

cargas dentro da Coopercarga. 

 

4.1.2 Sobre a Sequoia Transportes 

A Sequoia iniciou seus trabalhos em junho de 2010, quando os sócios 

fundadores Armando Marchesan (atual presidente da Sequoia) e Décio Alves, 

formalizaram a fundação da empresa com o objetivo de se tornar uma das maiores 

organizações no mercado brasileiro de logística e transportes. Ela possui regime 

jurídico de Sociedade Anônima de Capital Fechado. Sua primeira sede, localizada na 
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cidade de Cajamar, conta com uma operação voltada para os segmentos de logística 

e e-commerce, além de entregas leves e pesadas para o B2C.  

 

Figura 5 – Linha do Tempo – Sequoia 

 

Fonte: Sequoia. 

 

Após um extenso trabalho de adequação aos padrões e requisitos legais, em 

2018, a Sequoia foi aprovada no processo de certificação para as Normas ISO 

9001:2015 – Qualidade e 14.001:2015 – Meio Ambiente. Esta conquista reflete a 

seriedade, o compromisso e a credibilidade da empresa em relação à qualidade de 

seus serviços e à postura empresarial de respeito ao Meio Ambiente. 

A Sequoia é um 3PL – Third-party logística, especializada em Logística e 

Distribuição que preza pela excelência de ponta a ponta de seus serviços por meio do 

contínuo aprimoramento e da aplicação de inovações e soluções tecnológicas 

customizadas, completas e integradas para marcas de destaque em todos os 

segmentos. 

Atualmente com sede em Embu das Artes, a companhia fornece serviços de 

logística integrada com armazenagem e transporte para empresas (B2B) e para 

consumidores (B2C) nos setores de varejo, financeiro, cosmético, educação, e-

commerce, telecomunicações e meios de pagamentos. 

 

4.1.2.1 Benchmarking Sequoia 

Vinculada à diretoria financeira, a área de Gestão de Risco, responsável pela 

redução das perdas no transporte rodoviário de cargas da Sequoia, tem como 
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principais motivadores para essa implementação a redução dos prejuízos financeiros 

gerados pelos sinistros, furtos e danos das mercadorias transportadas, um melhor 

serviço aos clientes e consumidores finais. 

O projeto de redução de perdas começou em 2017, quando iniciaram algumas 

operações de last mile para o setor de cosméticos e bens de consumo e, 

posteriormente, a entrada de entregas do e-commerce. O treinamento e a capacitação 

dos motoristas e colaboradores deram início ao processo, isto foi seguido por estudo 

de melhoria do perfil de contratação dos motoristas, utilização da consulta/pesquisa 

para todos os motoristas, ajudantes e funções que orbitam pelas operações de 

transportes e logística, utilização de equipamentos de imobilizadores em todos os 

veículos e substituição da tecnologia do sistema de iscas eletrônicas móveis. 

Com esse projeto ainda nos primeiros meses após a implantação, notou-se 

uma redução de 30% na taxa de sinistralidade com relação ao ano de 2017. 

 

Gráfico 7 – Evolução das Perdas – Sequoia 

 

 

Fonte: Sequoia. 
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Gráfico 8 – Sinistralidade – Sequoia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sequoia. 

 

A maior redução ocorreu no transporte lotação, com ênfase em treinamento, 

melhora no perfil da contratação de motorista/veículo, substituição de isca de carga. 

Internamente, algumas áreas já estão inseridas no contexto de que é necessário haver 

a mudança no perfil do prestador de serviço de transporte, saindo do formato 

agregado (motorista PF) para o formato empresa (motoristas vinculados a PJ). Essa 

mudança acarretou a melhora dos indicadores de resultados. 

A redução de perdas até pouco tempo atrás era um tema parcamente inserido 

no planejamento estratégico da empresa; atualmente, esse assunto é de suma 

importância e vem sendo inserido não somente pela diretoria financeira como também 

por todos os diretores. Além disso, esse indicador, a partir de 2020, passa ser um dos 

tópicos nas metas na participação de lucros. 

Outro obstáculo para o sucesso das iniciativas de redução de perdas na 

Sequoia está na cultura de não priorizar os processos, nas resistências de alguns 

gestores ligados diretamente na operação e na aprovação de investimentos não 

orçados para aquisição de equipamentos e/ou serviços. 

 

4.1.3 Sobre a Braspress Transportes Urgentes Ltda 

Criada em 1977 pelo empreendedor Urubatan Helou e pelo sócio e amigo 

Milton Petri, a Braspress se destaca por atualmente ser a única do setor que atende 

todo o território nacional com uma frota própria de dois mil caminhões e 800 veículos 



45 
 

agregados. São mais de seis mil colaboradores, entre diretos e terceiros, distribuídos 

em 96 filiais próprias pelo país. Ela possui um regime jurídico de Sociedade Anônima. 

A empresa figura hoje entre as 10 maiores do Brasil no transporte e na logística; o 

faturamento de 2018 da Braspress foi acima de R$ 1,3 bilhões. 

 

4.1.3.1 Benchmarking Braspress 

A Braspress reconhece sua importância no cenário brasileiro do transporte 

rodoviário de cargas e sabe da necessidade de estar sempre integrada às melhores 

práticas existentes no mercado; para isso, ela investe pesado em sistemas de 

tecnologia de informação. Conforme abordagem realizada pelo Gerente Nacional de 

Riscos da Braspress, o qual atua há sete anos na área, os principais motivadores que 

levam a companhia a realizar os investimentos para implementação de iniciativas de 

redução de perdas são:  

• Redução da Sinistralidade. 

• Elevar a qualidade nos serviços prestados. 

• Redução do percentual securitário. 

• Preservação do bem e da vida. 

 

O conceito de gestão de riscos iniciou-se em 2014 com o desenvolvimento de 

um plano que visava à prevenção do roubo de carga, focada na identificação 

antecipada dos riscos envolvendo o trajeto a ser realizado. Além disso, foi 

implementado um constante treinamento aos envolvidos na operação, de forma a 

adotarem uma metodologia de prevenção e adotaram também um ciclo de atualização 

e desenvolvimento de novas ferramentas tecnológicas. A implantação de 

procedimentos que antecedem o início da operação, podendo ser antes do 

carregamento ou da coleta da mercadoria diretamente no cliente foi outra medida 

posta em prática.  

Desde o início da implantação do programa foi acordado que a gestão de riscos 

deveria estar atrelada a todos na empresa em todos os níveis de colaboração, desde 

operadores do CD até os diretores, passando especialmente pelos colabores 

essenciais para prestação do serviço – os motoristas. A Braspress com a junção dos 

procedimentos e treinamentos oferecidos, teve uma redução de 40% nas perdas, 
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onde eventuais riscos constatados antecipadamente puderam ser analisados e 

executados de forma a minimizar os riscos existentes. 

Após a implantação do programa, a Braspress apontou que as maiores 

reduções ocorreram no percurso denominado last mile, trata-se da parte final da 

entrega do produto; essa etapa ocorre quando a encomenda sai do centro de 

distribuição com destino ao endereço final: o cliente. Foram adotados o processo de 

análise de rotas e percursos a serem enfrentados, criando-se, assim, ferramentas e 

medidas para que estes obstáculos fossem minimizados o mais cedo possível. 

Muitos obstáculos foram encontrados durante todo o processo de implantação 

das políticas de gestão de risco na Braspress, mas os pontos de maior relevância são: 

• Alto custo na implantação de ferramentas tecnológicas (rastreadores, 

localizadores e equipamentos móveis). 

• Relação de receita vs. custo nas operações last mile, dificultando a implantação 

de ferramentas de prevenção (acompanhamento de escolta e uso de veículos 

dedicados). 

• Dificuldade de obter informações antecipadas da cadeia logística. 

 

Atualmente, o plano de riscos da Braspress é disseminado no início de cada 

operação; além disso, os treinamentos são realizados na contratação do colaborador, 

sendo apresentado o plano de risco da empresa e as medidas que devem ser 

seguidas para que eles sejam minimizados. Existem treinamentos periódicos e, nas 

mudanças de rotinas, são repassados os principais itens de segurança e prevenção. 

Todo custo envolvendo a perda é mensurado na avaliação de desempenho dos 

departamentos, e estes índices são posteriormente utilizados como indicadores para 

novos processos e melhorias já existentes. 

Para a equipe diretiva da Braspress muitos pontos de sucesso foram atingidos 

no decorrer desses anos com a implantação; destacamos os pontos abaixo: 

• Redução de custos provenientes de perdas operacionais e sinistros. 

• Preservação da qualidade dos serviços prestados e constante satisfação dos 

clientes. 

• Reversão dos valores retidos provenientes de sinistro em implantações 

tecnológicas que visam à prevenção. 
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A experiência na Braspress demonstrou que a conscientização e aceitação 

mútua de um plano de risco na empresa, envolvendo todos departamentos, de forma 

a enxergar os benefícios que se pode obter por meio do mapeamento de processos 

logísticos vs. riscos e do compartilhamento de informações operacionais com os 

setores responsáveis, foram os pontos fundamentais para manutenção futura das 

iniciativas do plano de perdas.  

Na visão da Braspress, com toda a cadeia montada e alinhada, haverá margem 

de redução de investimentos de riscos, sendo possível a análise prévia da operação 

e utilização de melhores práticas. 

 

4.1.4 Sobre a Tora Transportes Industriais Ltda 

Fundada em 1972, a Tora é um dos maiores operadores logísticos do país. 

Cadastrada como empresa Ltda. de origem nacional, possui atualmente mais de 1.000 

colaboradores espalhados entre as 61 filiais nacionais, e outras quatro filiais no 

exterior (Mercosul). Assim como outras empresas citadas, a Tora foi posicionada entre 

as TOP 10 do mercado. 

 

4.1.4.1 Benchmarking Tora 

Em abordagem de benchmarking com a Tora foram apresentadas as melhores 

práticas adotadas na gestão de seguros e em seus resultados pelo esforço conjunto 

das áreas de Seguros e Operações de Transporte. 

A iniciativa para implementar ações de redução de perdas deve-se à análise e 

ao acompanhamento constante das informações financeiras geradas pela área de 

seguros da empresa a qual apurara o alto custo para contratação de apólices e em 

alguns casos, a negativa de algumas seguradoras na aceitação do risco. 

Vale ressaltar que as negociações com as seguradoras consideram o histórico 

da empresa para gerar as propostas adequadas ao seu perfil comercial. 

As principais ações criadas pela Tora para a redução de perdas foram 

implementadas em 2017 e expuseram a atuação em parceria com uma Seguradora, 

tendo como principais atividades: 

• Manutenção de uma central de rastreamento de veículos própria, certificada 

pela seguradora de cargas conforme determinação da apólice de seguros. 
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• Implantação de checklist de todos os itens constantes no PGR (plano de 

gerenciamento de riscos) antes da emissão de documentos fiscais (CT-e e 

MDF-e), evitando que veículos executassem o transporte em não conformidade 

com as regras impostas pela seguradora. 

 

A gestão de todo projeto foi de responsabilidade da Controladoria 

Administrativa que, atualmente, é responsável por fazer o checklist das atividades do 

departamento de Operações, visando à imparcialidade na análise do processo. 

Segundo a empresa, o planejamento é conjunto entre as áreas administrativa e 

operacional. 

A meta estipulada pela Tora é atribuir checklist documentado de gerenciamento 

de riscos em 100% dos carregamentos; eles monitoram esse processo por meio dos 

indicadores nomeados de “Índice de Sinistralidade” e “Índice de Negativas da 

Seguradora”, os quais são mensurados mensalmente. 

Neste contexto, os resultados apresentados foram considerados extremamente 

satisfatórios pela Tora que obteve uma redução de 20% nos custos com pagamentos 

de prêmio às seguradoras. Outro ponto de grande relevância é o resultado operacional 

com transporte mais seguro nas rodovias nacionais e internacionais e na entrega ao 

cliente sem ocorrências. 

Os maiores êxitos nas operações de transporte foram observados em grandes 

clientes, tais como: ArcelorMittal, Companhia Siderúrgica Nacional e Usiminas, pois a 

Tora conseguiu envolver a participação dos clientes no plano de gerenciamento de 

riscos proposto pela Seguradora, criando, assim, uma relação de mútuo interesse. 

Por outro lado, os resultados que ficaram abaixo do esperado concentraram-se 

em operações de mineração, devido ao baixo comprometimento dos transportadores 

autônomos de cargas atuantes nesse negócio. Nestes casos, a Tora montou um plano 

de ação a fim de reduzir as perdas: os transportadores estão sendo substituídos por 

veículos próprios (frota própria) para manter o equilíbrio e retorno financeiro desejado. 

Tendo em vista a relevância da Gestão de Seguros eficiente na empresa tanto 

pelos impactos operacionais quanto os econômico-financeiros, a Alta Administração 

da Tora tem como base a discussão do tema em reuniões de planejamento estratégico 

e alinhamento de metas de redução dos índices de acidentes nas operações de 

transporte e terminais logísticos. 
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O desdobramento das estratégias definidas pela equipe diretiva leva em 

consideração a importância de uma comunicação transparente com os colaboradores 

por meio de e-mails, murais e treinamentos periódicos diretamente nas áreas onde 

ocorrem as operações. O compromisso de reduzir as perdas é sempre ressaltado pela 

Tora em suas atividades e está presente no desempenho diário dos motoristas, com 

impacto positivo em sua remuneração variável. 

A empresa acompanha seus resultados efetivos e destaca como principais 

motivos para o alcance do sucesso em suas ações o comprometimento de todos os 

gestores, a eficácia dos treinamentos realizados e a comunicação constante sobre os 

cuidados na execução das atividades junto aos colaboradores do “chão de fábrica”, 

ou seja, os profissionais diretamente ligados à operação de transporte. 

Os maiores obstáculos citados pela Tora para redução de perdas são a 

conscientização dos colaboradores do “chão de fábrica” para uma cultura de 

prevenção diária, sistematização dos processos de checklist, emissão prévia de 

documentos fiscais e o processo de certificação da central de monitoramento de 

veículos junto à seguradora.  

Em relação aos resultados de longo prazo esperados pela Tora para tornar a 

Gestão de Seguros mais eficiente, será primordial a atuação junto aos parceiros e 

clientes que contratam diretamente as seguradoras e fornecem a carta Dispensa do 

Direito de Regresso (DDR); nesses casos, o objetivo principal é certificar a central de 

monitoramento de veículos junto à seguradora. 

 

4.2 REALIDADES ORGANIZACIONAIS 

Houve uma grande oportunidade de avaliar o cenário atual de quatro grandes 

empresas do segmento do transporte rodoviário de cargas. Diante do exposto, notou-

se a relevância da questão de sinistralidade no transporte. Esse fator pode ser 

determinante para que empresas possam ser mais competitivas e apresentarem 

melhores resultados. 

Foi possível verificar que, nas quatro companhias, qualquer investimento 

realizado na área de gestão de riscos traz resultados positivos, sejam esses diretos e 

econômicos, sejam eles indiretos, como a redução de acidentes e a preservação de 

vidas. Um cenário comum encontrado em todas empresas foi a dificuldade de adesão 
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e o empenho no treinamento das pessoas, sendo que o fator humano é o mais 

relevante em todos, seja no controle, na execução, seja no impedimento de ações. 

Nota-se também um maior envolvimento de todos os departamentos, não 

ficando restrito apenas a uma área específica de riscos; afinal, os resultados 

conquistados durante o processo de gestão de perdas e redução da sinistralidade 

impactam diretamente em resultados de participação de lucros, novos investimentos, 

e criação de parcerias.  

Podemos destacar, sobretudo, que para obtermos resultados satisfatórios e 

para a manutenção de redução dos índices de perdas, o tema de sinistralidade deve 

estar diretamente alinhado com o planejamento estratégico das empresas. Planos 

claros e de grande abrangência tornam-se mais eficazes no processo de redução dos 

índices, bem como a valorização e o envolvimento das pessoas – em especial as que 

estão ligadas diretamente com as necessidades e a entrega dos serviços. Destaca-se 

o foco nos treinamentos de motoristas em todas as companhias, afinal esses são um 

dos principais instrumentos para reduzir as perdas e realizar a manutenção das 

melhores práticas. 

 

Tabela 4 – Comparação de empresas 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Em resumo, podemos destacar que as empresas que possuem um maior 

período de políticas implementadas apresentaram melhores resultados, todas as 

empresas sabem e trabalham constantemente para melhorar as práticas de 

treinamento e redução das falhas humanas nos processos, para isso investem pesado 

em tecnologia, seja para substituir, melhorar ou eliminar processos em que a falha 

humana possa elevar os índices de sinistralidade. 
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4.3 PERCEPÇÃO DE EMPRESAS DO SETOR SOBRE A REDUÇÃO DA 

SINISTRALIDADE 

Foi aplicada uma pesquisa a 60 empresas de transporte rodoviário de cargas 

no Brasil, com o objetivo de investigar a importância do tema redução da sinistralidade 

(perdas) no transporte rodoviário de cargas e sua relevância para estas empresas. O 

instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário, apresentado no 

Apêndice 1, por meio do qual foi possível identificar o perfil das empresas 

pesquisadas, bem como o nível hierárquico do profissional entrevistado e o 

reconhecimento e a importância deste processo para as organizações. 

A pesquisa foi disponibilizada às empresas por meio da ferramenta de pesquisa 

on-line gratuita, o Google Formulários; todas as perguntas foram elaboradas pelos 

autores deste estudo. Optou-se por 24 perguntas claras e objetivas, para não 

influenciar na compreensão e interpretação das questões pelos entrevistados, já que 

a utilização da ferramenta é on-line. O link foi disponibilizado às diversas empresas 

de transportes espalhadas pelo Brasil, sem que fosse obrigatória a identificação da 

empresa. Das 60 empresas consultadas, 27 submeteram respostas. 

 

4.3.1 Resultado da pesquisa 

As empresas participantes da pesquisa são predominantemente de transporte 

rodoviário de cargas, sendo 50% lotação, 35,7% fracionado e lotação, 14,3% somente 

fracionado. O perfil do entrevistado nessa pesquisa, em sua maioria, foi representado 

por Diretor/Superintendente (37%), Presidente/CEO (22%), Coordenador/Supervisor 

(18,5%) e os demais cargos como Gerentes, Analistas e Executivo de Operações 

completam 22,5% do total dos pesquisados. 

Entre as empresas participantes, 88,9% delas atuam predominantemente na 

região Sudeste. Levantou-se que o faturamento médio anual em 48,1% está acima de 

R$ 100 milhões e 22,2% fatura atualmente entre R$ 1 e 15 milhões. Além disso, 40,7% 

possui frota acima de 91 caminhões e outras 25,9% tem frota limitada a dez veículos. 

Nota-se que, em 100% das empresas, são utilizados recursos de veículos 

subcontratados além de frota própria. 

A pesquisa fornece dados para a validação de um cenário no qual nota-se que 

63% dos produtos transportados são de produtos alimentícios e bebidas, as empresas 
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apresentaram que, em 85,2% dessas, houve perdas em até 10% em relação ao valor 

de carga transportado em 2018. 

 

Gráfico 9 – Incidência de perda ocorrida no transporte rodoviário de cargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Como observa-se acima, cerca de 48,1% das perdas no transporte rodoviário 

de cargas das empresas estão relacionadas ao Roubo ou Furto, porém, para 22,2% 

dos entrevistados, a incidência das perdas está relacionada a ocorrências diversas, 

demonstrando que as perdas podem ser oriundas de várias causas e que há 

necessidade de um conjunto de ações organizadas em um plano de gerenciamento 

de riscos para coibir tais perdas. 
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Gráfico 10 – Importância da redução de perdas  
no transporte rodoviário de cargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Os dados acima demonstram que 74,1% das empresas entrevistadas afirmam 

que a redução das perdas no transporte rodoviário de cargas é importante (muito 

importante e relevante) para suas organizações, enquanto 14,8% afirmam que este 

assunto não é importante (pouco importante ou irrelevante). Mais de 10% dos que 

responderam (11,1%) não conseguiram opinar a respeito. O que demonstra que cerca 

de 25% das empresas entrevistadas não consideram este assunto relevante ou 

mesmo têm alguma opinião sobre sua importância ou não para seus negócios. 
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Gráfico 11 – Empresas que adotam algum tipo de Gerenciamento de Riscos 
para o transporte rodoviário de cargas 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O resultado demonstra que todas as empresas pesquisadas adotam algum tipo 

de gerenciamento de riscos em suas operações, independentemente do tipo de carga 

transportada e região. Fazendo um paralelo aos dados trazidos no Gráfico 9, apesar 

de cerca de 25,9% das empresas não considerarem o tema de redução de perda no 

transporte rodoviário de cargas relevante para seus negócios, todas possuem alguma 

iniciativa de gerenciamento de riscos. 
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Gráfico 12 – Procedimentos de gestão de riscos existentes  
nas organizações pesquisadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Considerando que o resultado do Gráfico 10 apontou que todas as empresas 

pesquisadas realizam algum tipo de gerenciamento de risco, este gráfico demonstra 

que diversas ações são adotadas por estas empresas para a redução das perdas no 

transporte rodoviário de cargas, sendo que 29,6% adotam praticamente todas as 

ações relacionadas na pesquisa (que vão desde o treinamento, o monitoramento, o 

cuidado com a manutenção dos veículos até a escolta), porém cabe ressaltar que o 

treinamento aos envolvidos se destaca como item de grande relevância presente em 

85,2% das respostas. Observa-se também que 7,4% das empresas se limitam a 

cumprir com o gerenciamento de risco exigido pelas companhias seguradoras. 
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Gráfico 13 – Autores da execução do plano para redução das perdas nas 
organizações pesquisadas 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Conforme gráfico acima, para 40,7% das empresas pesquisadas, o plano para 

redução das perdas é executado pela área operacional e, para 40,7%, são 

desempenhados, controlados e monitorados pela área de gestão de riscos, o que 

demonstra não haver um consenso em relação aos responsáveis pela sua execução. 

Isso não significa que os resultados esperados não são alcançados, porém, para 

14,8% das empresas, esta responsabilidade está a cargo da área de controles 

internos que faz com que o plano seja cumprido em conformidade com as regras 

estabelecidas, a fim de que se evidencie a redução esperada das perdas. 
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Gráfico 14 – Tempo que o plano de redução de perdas está estabelecido nas 
organizações pesquisadas 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Conforme o gráfico acima, o plano de redução de perdas estabelecido há mais 

de cinco anos já uma realidade para a maioria das empresas pesquisadas, 

correspondendo a cerca de 51,9%, o que reforça a tendência de expansão e 

maturação, seguido por 33,3% das empresas que alegam possuir o plano 

estabelecido há um a três anos. 
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Gráfico 15 – Nível de conhecimento da liderança das empresas pesquisadas 
quanto aos riscos de perda no transporte rodoviário de cargas 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Os resultados acima demonstram que 77,8% das empresas entrevistas 

afirmam que suas lideranças estão cientes dos riscos, enquanto 18,5% afirmam que 

a maior parte está ciente e 3,7% não possuem praticamente nenhum conhecimento. 

Este resultado analisado em conjunto com as ações relacionadas no Gráfico 12, 

demonstra a necessidade da organização para que o plano de redução de perdas 

estabelecido seja replicado a todos os níveis. 
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Gráfico 16 – Índice de empresas que adotam indicadores de monitoramento? 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Com base no resultado acima, 66,7% das empresas alegam possuir 

indicadores de monitoramento das ações implementadas para redução de perdas no 

transporte rodoviário de cargas; porém, quando este percentual é analisado em 

conjunto com o Gráfico 11, observamos que, apesar de todos as empresas 

responderem que possuem algum tipo de gerenciamento de riscos para a redução 

das perdas, pelo menos 33,3% não monitoram estes programas com indicadores. 
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Gráfico 17 – Nível de reporte sobre o acompanhamento dos resultados e 
impactos do plano de redução de perdas do transporte rodoviário de cargas 

nas empresas pesquisadas 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Os resultados apresentados acima demonstram que, para 66,6% das 

empresas, os resultados e impactos do plano implementado para redução de perdas 

no transporte rodoviário de cargas são reportados à Presidência e à Diretoria, o que 

reforça que, 25% das empresas, Gráfico 10, não consideram o assunto relevante ou 

mesmo tem alguma opinião sobre sua importância ou não para os negócios. 

Ainda avaliando as informações obtidas que geraram o Gráfico 10 e o Gráfico 

17, identificou-se que 26% das pessoas responderam que a importância da redução 

de perdas no transporte rodoviário de cargas de suas empresas é pouco importante, 

irrelevante ou não sabem avaliar foram respostas da Diretoria e Presidência. 
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Gráfico 18 – Frequência que o plano e/ou iniciativas para a redução de perdas 
no transporte rodoviário de cargas está presente no Planejamento Estratégico 

das empresas pesquisadas 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O gráfico acima demonstra que as ações estabelecidas para as reduções de 

perdas para 48,1% em “todas” e para 29,6% na “maioria” das empresas influenciam 

nas decisões estratégicas destas; principalmente quando se observa, no Gráfico 15, 

que cerca de 96,3% das lideranças das empresas estão cientes quanto aos riscos de 

perda no transporte rodoviário de cargas. 
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Gráfico 19 – Nível do entendimento dos colaboradores do plano e/ou 
iniciativas de redução de perdas no transporte rodoviário de cargas nas 

empresas pesquisadas 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Os resultados acima demonstram que, para 85,2% das empresas 

entrevistadas, seus colaboradores possuem excelente ou bom entendimento do plano 

e/ou inciativas para redução de perdas, porém, para 14,8% das empresas, os 

colaboradores possuem pouco conhecimento, apesar de possuírem algum 

gerenciamento de risco implementado, Gráfico 11, reforçando a necessidade de que 

o plano e as inciativas sejam disseminadas para toda a organização. 
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Gráfico 20 – Existência de plano estruturado de comunicação e treinamento 
sobre as iniciativas de redução de perdas no transporte rodoviário de cargas 

nas empresas pesquisadas 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Apesar do nível de conhecimento das lideranças de 96,3% (Quadro 7), da 

influência deste tema para a tomada das decisões estratégicas 77,7% (Gráfico 18), 

este gráfico demonstra que, para 14,8% das empresas, há a necessidade de revisão 

de seus processos de comunicação internos e estabelecimento de programas de 

treinamento para que o conhecimento do plano e das inciativas para a redução das 

perdas cheguem a todos os colaboradores e não fiquem concentrados apenas com 

as lideranças. 
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Gráfico 21 – Nível de satisfação quanto aos resultados alcançados pelo plano 
de redução de perdas no transporte rodoviário nas empresas pesquisadas 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Apesar dos elevados níveis de satisfação, 77,7% das empresas consideram 

como “muito satisfatório” e “satisfatório” os resultados alcançados com o plano de 

redução de perdas no transporte rodoviário, há ainda 22,2% que consideram os 

resultados como insatisfatórios, ou não possuem avaliação concreta dos resultados, 

até em função do que se observa no Gráfico 11, no qual, para 14,8% das empresas, 

os colaboradores possuem pouco conhecimento do plano e das iniciativas 

implementadas. 
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5 PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

5.1 DETALHAMENTO  

Com base no referencial teórico e nas condições levantadas pela pesquisa de 

campo e de benchmarking, a figura abaixo representa um modelo que sintetiza as 

principais informações obtidas nas etapas dos processos, visando à eficácia da 

redução da sinistralidade (perdas) em empresas de transporte rodoviário de cargas. 

 

Figura 6 – Proposta do Ciclo das Perspectivas Estratégicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Por meio da aplicação dos questionários, identificamos que todas as 

organizações adotam algum tipo de Gerenciamento de Riscos para o transporte 

rodoviário de cargas, mas, em várias, não há um reporte dos resultados deste 

processo para a alta liderança (presidência e diretoria), o que reforça que as iniciativas 

de redução da sinistralidade (perdas) para estas organizações não são tratadas de 

forma estratégica. Isto é evidenciado pelo fato de que várias empresas que 

participaram da pesquisa não têm o tema presente de forma constante no 

Planejamento Estratégico, não contam com Indicadores de Monitoramento e com 

Plano de Comunicação e Treinamento de forma simultânea com o objetivo para a 

redução de perdas nas suas empresas.  

Percebe-se que essa falta de participação da alta liderança nas iniciativas de 

redução da sinistralidade (perdas) pode ser a explicação, uma vez analisada a 

pesquisa, para que, na maioria das empresas entrevistadas, seu nível de satisfação 

quanto aos resultados alcançados foi considerado apenas satisfatório, sendo que o 

ideal deveria ser muito satisfatório. Por grande parte delas, este tema foi considerado 

muito importante para seus negócios. 

Tendo isso em vista, a sugestão de nosso modelo conceitual baseia-se em 10 

passos, os quais buscam garantir a participação da alta liderança, a gestão de riscos 

apropriada e os processos de redução da sinistralidade (perdas). 

É importante ressaltar que estes 10 passos, considerados como fundamentais 

para a consolidação do modelo conceitual voltado para a redução da sinistralidade, 

podem ser implementados em empresas de qualquer porte (pequena, média ou 

grande). Ao mesmo tempo, existem várias maneiras e formas de introduzir estes 

tópicos dentro de uma empresa e, assim, depende de cada uma escolher a forma para 

sua implantação. 

Essencialmente, para se ter este modelo de plano de redução da sinistralidade 

(perdas), o primeiro passo é se assegurar de que a alta liderança está ciente dos 

potenciais riscos e das áreas vulneráveis e aplicar esse conhecimento, incorporando 

esses elementos como estratégicos, criando práticas e processos com esse objetivo, 

comunicando e treinando todos os colaboradores. 

Após a elaboração do modelo conceitual e levando-se em conta as respostas 

dos questionários avaliados, listamos dez perspectivas estratégicas como base do 
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plano de ação das organizações para reduzir a sinistralidade (perdas) dentro das 

empresas de transporte rodoviário de cargas. 

 

1. Diagnóstico do Processo e Ciclo Logístico 

Na fase de diagnóstico do ciclo logístico, a empresa deve levantar os dados 

compatíveis com seu modelo de negócio, usar dados históricos de cargas 

transportadas, verificar quais foram as perdas históricas ocorridas nessas operações, 

não se esquecendo da visão futura da empresa, pois os dados de aumento de 

transporte nos modelos atuais e os projetos de futuro são dados importantes na 

elaboração desse processo de diagnóstico. 

 

2. Participação da Alta Administração 

A participação da Alta Administração se faz necessária para implantação do 

modelo de loss prevention, ou modelo de redução de sinistralidade, pois processos 

deverão ser alterados e investimentos em áreas chaves da empresa; apesar de não 

serem altos, deverão fazer parte do processo de mudança do ciclo logístico com foco 

em redução de perdas. 

 

3. Levantamento e Identificação de Riscos e Oportunidades 

Deverão ser definidas as características da operação, o que e como são feitas 

as operações e, a partir desse levantamento realizado, elaboraremos um mapa de 

identificação de onde os riscos são apontados, bem como identificaremos as 

oportunidades que podem ser utilizadas como melhoria dos processos. 

 

4. Elaboração de Políticas de Redução de Perdas 

A elaboração de políticas claras e concisas é fundamental para que possam 

ser compartilhadas e aprendidas por todos os empregados; dessa forma, deve-se 

conseguir compartilhar as ideias e os conceitos de forma prática. Deve ser uma fase 

alimentada de forma contínua, com a realização de medição e controle de 

desempenho, bem como a adequação de erros. 
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5. Criação de Indicadores Estratégicos 

Os indicadores estratégicos deverão ser representados de forma quantitativa e 

utilizados para acompanhar e melhorar os resultados da organização. Eles deverão 

mostra a eficiência dos processos, verificar o atendimento das metas estabelecidas 

pela administração e auxiliar os processos de tomada de decisão. 

 

6. Elaboração de Plano de Comunicação 

A Comunicação é um processo de troca de informações entre os indivíduos, 

cujo objetivo é tornar comum uma determinada informação. Nas empresas, a 

comunicação é uma ferramenta estratégica para alcançar objetivos diversos; para 

isso, é necessário explorar ao máximo os canais disponíveis, seja por vídeos, mural, 

aplicativo interno, jornal interno e outros. A preferência é que seja um canal funcional 

e que todos os empregados da organização tenham acesso. 

 

7. Elaboração de Plano de Treinamento 

Com base nas novas políticas de redução de perdas, todo o time operacional e 

administrativo da empresa deverá passar por esse treinamento, assim como todos os 

níveis hierárquicos da companhia, a fim de garantir a implantação em 100% dos 

processos logísticos e administrativos da empresa. 

 

8. Implantação de Comitê de Gestão de Riscos 

O comitê de gestão deverá ser formado por um time multidisciplinar tendo, 

obrigatoriamente, como gestor um membro da alta administração. Esse comitê ficará 

a carga de acompanhar os indicadores, garantir que a política de redução de perdas 

seja aplicada, acertando a atuação de forma preventiva e corretiva em todas as 

situações de sinistro. 

 

9. Plano de Substituição de Equipamentos 

O Plano de Substituição de equipamentos é um conceito amplo que abrange 

desde a definição das políticas para manutenção, escolha de modelos e substituição 

dos existentes. Caminhões e equipamentos mais antigos podem ser substituídos por 

modelos novos que operam de maneira mais eficiente, com menor custo de 

manutenção, risco de quebra e perdas no trajeto. 
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10. Monitoramento de Resultados 

O Monitoramento de Resultados é a análise da implementação e o 

acompanhamento da eficácia na execução do plano e dos resultados evidenciados 

por meio dos indicadores estratégicos sobre a redução das perdas no transporte 

rodoviário de cargas. Esta etapa contribuiu para que os responsáveis verifiquem a 

necessidade de ajustes nas ações a fim de que os objetivos e as metas estabelecidos 

sejam alcançados. 
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Tabela 5 – Resumo da proposta de solução 

PERSPECTIVA 

ESTRATÉGICA 

FATOR CRÍTICO 

DE SUCESSO 
DESCRIÇÃO DAS INICIATIVAS 

1. Diagnóstico do 

Processo e Ciclo 

Logístico 

Mapeamento de 

processos 

Levantamento histórico de volume de transporte 

Levantamento histórico de volume de perdas 

Levantamento das perdas nas principais rotas 

Levantamento do perfil de mercadorias transportadas 

Levantamento do perfil dos transportadores 

Levantamento do ponto crítico nos processos de logística 

2. Participação  

da Alta 

Administração 

Participação  

da alta 

administração 

Envolver a alta administração no projeto 

Garantir recursos para implantação dos itens críticos 

Garantir que o projeto entre no plano de gestão e de qualidade da empresa 

3. Levantamento  

e Identificação  

de Riscos e 

Oportunidades 

Elaboração de 

Mapa de Riscos 
Avaliação da frequência das rotas, mix de cargas e pontos de maior probabilidade de perdas  

4. Elaboração de 

Políticas de Redução 

de Perdas 

Política concisa, 

fácil compreensão e 

abrangente 

Reunião com todos os níveis da organização de modo a entender os mecanismos e as 

dificuldades que envolvem toda operação para criação de processo único, além de ser uma 

fase alimentada de forma contínua com realização de medição e controle de desempenho, 

bem como, adequação de erros 

5. Criação de 

Indicadores 

Estratégicos 

Determinar dados 

relevantes 

Captar dados relevantes que possam ser analisados no dia a dia e promova uma otimização 

na redução das perdas e possa auxiliar no processo de tomada de decisão 

6. Elaboração de 

Plano de 

Comunicação 

Desenvolver Canal 

de comunicação via 

de mão dupla. 

Seja por reuniões, vídeos, mural, aplicativo interno, jornal interno e outros. A preferência é que 

seja um canal funcional e que todos os empregados da organização tenham fácil acesso 

7. Elaboração de 

Plano de 

Treinamento 

Matriz de 

treinamento 

Criar matriz de treinamento, com as principais abordagens: Os condutores têm 

responsabilidade pela carga durante o transporte, portanto é preciso contar com profissionais 

experientes e bem capacitados. Por outro lado, há sempre a oportunidade de aprimoramento 
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com os treinamentos voltados para tópicos como: direção defensiva; primeiros socorros; 

legislação de trânsito; prevenção de acidentes; transporte de cargas perigosas, entre outros. 

8. Implantação de 

Comitê de Gestão de 

Riscos 

Comitê de Riscos 

Compete ao Comitê de Riscos: o Garantir o pleno cumprimento das exigências dos órgãos 

reguladores e fiscalizadores; avaliar e mitigar riscos organizacionais, adotando políticas e 

estratégias e definindo regras a serem observadas. 

Basicamente ele tem função e responsabilidade pelas políticas de gerenciamento de risco das 

operações gerais da empresa e pela supervisão da gestão de riscos.   

É responsável por supervisionar toda a estrutura de gerenciamento de riscos para identificar e 

lidar com os riscos regulatórios, legais, financeiros, operacionais, ambientais, de reputação, de 

tecnologia, de segurança da informação, estratégicos, entre outros, enfrentados pela 

companhia. Também tem a função de rever a eficácia das ferramentas de controle e mitigação 

do risco 

9. Plano de 

Substituição de 

Equipamentos 

Elaborar Política 

para Substituição de 

equipamentos 

Análise do ciclo de vida dos ativos, otimização e substituição de equipamentos 

Estruturar um modelo de gerenciamento que utilize ferramentas tecnológicas que proporcione 

o gerenciamento dos principais processos de uso dos equipamentos 

Utilização de critérios técnicos que considerem a viabilidade econômica e a condição 

operacional que o veículo será submetido, levando em conta fatores para minimizar custos, 

alta disponibilidade, reduzir sinistros e avarias e aumento de eficiência e produtividade 

Acompanhar a evolução tecnológica 

Implementar sistemas de controle e aproveitamento dos equipamentos e uma taxa de 

ocupação adequada, evitando o desgaste destes e a substituição prematura 

Estabelecer os critérios para a escolha do modelo adequado, considerando as características 

de utilização de equipamentos e as demandas de clientes 

10. Monitoramento 

de Resultados 

Estabelecer modelo 

de 

acompanhamento e 

monitoramento de 

resultados das 

ações estratégicas 

Definir indicadores e métricas para desempenho visando a redução de sinistros e perdas no 

transporte rodoviário de cargas 

Avaliar desvios e impactos 

Confrontar ações planejadas vs. realizadas 

Definir de planos de ações para situações de riscos 

Realizar análise crítica e replanejar sempre que necessário para reavaliação das estratégias 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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O plano de criar um modelo conceitual voltado para a redução da sinistralidade 

(perdas) em uma empresa de transporte rodoviário necessita de pilares (perspectivas 

estratégicas) para definir a forma como a empresa deseja atuar. São linhas mestras 

simples, fortes e abrangentes, sem margem para dúvidas quanto à direção a ser 

seguida. Esses pilares são fundamentais para o sucesso desta iniciativa e necessitam 

da participação efetiva da alta liderança e sua consequente visão estratégica sob o 

tema da redução da sinistralidade (perdas). Independentemente do formato a ser 

assumido pela empresa, é importante ter os devidos cuidados em sua aplicação, 

desde sua concepção até as ações diárias mais comuns, a fim de, rapidamente, 

ganhar credibilidade entre os funcionários e colher frutos o mais breve possível. 

Também será conveniente que o plano seja de fácil entendimento e 

assimilação. Quanto mais simples for, mais adeptos terá em curto prazo. O modelo 

conceitual de redução da sinistralidade (perdas) deve ter o “DNA” da empresa. Seus 

funcionários precisam identificar-se com ele, senti-lo familiar e não imposto. 

Não se trata de uma concepção acadêmica ou uma fórmula pronta trazida por 

um consultor, apenas para vender a teoria e deixá-la como um problema para a 

empresa gerenciá-lo mais tarde. Na verdade, cumpre o plano ser percebido e 

internalizado pelos funcionários da organização, aceito como parte de seu conjunto 

de valores que o fundamenta e tornar-se o guia das ações da empresa e de seus 

funcionários. 

A alta liderança da organização (dono, CEO, presidente ou equivalente) precisa 

comunicar os pilares do plano, logo de início, para o primeiro escalão e, 

posteriormente, fomentar o fluxo de comunicação para os próximos níveis, sempre em 

um sentido “de cima para baixo”. 

Como o modelo conceitual precisa refletir a realidade de cada empresa, não foi 

o objetivo desta proposta de solução definir uma metodologia rigorosa, com processos 

pré-estabelecidos, mas sim permitir ao leitor compreender a estratégia e poder, em 

seguida, criá-la ou adaptá-la de acordo com a realidade de sua organização.  

 

5.2 VIABILIDADES 

Uma vez que a ideia tenha sido concebida, procura-se garantir que ela será 

factível por meio de uma revisão apoiada em diferentes óticas. Primeiro, análise de 

viabilidade financeira para avaliar a possibilidade de investimento e retorno econômico 
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da proposta. Na sequência, temos a análise de viabilidade técnica, operacional e 

estratégica, que também visam revisar os principais pilares que sustentam a proposta. 

Após todos os levantamentos detalhados, vemos que o modelo conceitual de redução 

da sinistralidade (perdas) é viável para todas as empresas, independentemente de 

seu porte (pequeno, médio ou grande). 

 

5.2.1 Viabilidade Financeira 

Ao apresentar uma proposta de Modelo Conceitual voltado para a Redução de 

Perdas, é obrigatório que a alta liderança das empresas queira saber o retorno sobre 

o investimento desta proposta. Além disso, uma abordagem rigorosa na definição de 

como calcular o impacto de um projeto pode ser útil para o processo de seleção de 

projetos, uma vez que a viabilidade financeira deve ser um critério-chave para 

selecionar e lançar um projeto em uma organização. 

O benefício para uma empresa do setor de transporte rodoviário de cargas que 

implante o Modelo Conceitual voltado para a Redução de Perdas não deve se limitar 

ao ganho financeiro imediato. De fato, a mudança cultural gerada por este modelo de 

solução será presenciada em curto, mas, sobretudo no médio e longo prazo nas 

organizações. 

Para calcular corretamente a viabilidade financeira desta proposta de solução, 

é importante ter diretrizes. Essas diretrizes devem ser acordadas pelo departamento 

financeiro. 

As regras técnicas sobre como calcular a viabilidade financeira de uma 

proposta de Modelo Conceitual voltado para a Redução de Perdas para empresas do 

setor de transporte rodoviário de cargas podem alternar de acordo com o porte e o 

perfil de gestão dos negócios de cada organização, mas algumas são mais 

comumente utilizadas. São elas: 

• Receitas 

• Custos 

• Risco 

• Satisfação do cliente 

• Investimentos 

 

Receitas e Custos 
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Em um ambiente de crescente competição, ampliaram as ações visando à 

redução de custos e perdas na busca de uma maior produtividade nas empresas, a 

qual sempre remete a melhores resultados com redução de custos. 

Diante disso, as ações apresentadas nesse modelo foram voltadas para 

redução de perdas no setor de transporte rodoviário de cargas, nos vieses de roubo 

de cargas, avarias, extravios, molhaduras, tombamento de mercadorias, acidentes e 

colisões. Destacamos como principais fatores: falha humana, falta de manutenção nos 

veículos, falta de aderência à legislação do transporte de cargas, problemas de 

infraestrutura, má conservação de vias e diversidade climática. Estes fatores são 

utilizados de forma a auferir a confiabilidade no mercado contratador de transportes 

rodoviários e, com isso, certamente incrementar as receitas com novos negócios e 

manutenção dos negócios atuais e, consequentemente, reduzindo custos 

operacionais. 

 

Risco 

Quando foram realizadas análises para a implantação do modelo conceitual de 

redução de perdas, foi possível identificar a mitigação de riscos de prejuízos 

financeiros para as empresas. 

As mudanças no comportamento da organização trarão uma redução de riscos, 

sejam financeiros, no que tange a receitas e custos, sejam na redução de perda do 

capital humano da organização, quando se trata de problemas de sinistros, falha 

humana etc. 

 

Satisfação do cliente 

Uma vez empregado, o novo modelo proposto às relações comerciais tende a 

obter ganhos. A manutenção no planejamento estratégico na organização envolve 

ações que garantam o cumprimento de tarefas que minimizem as perdas; isso será 

benéfica não somente para a organização, como principalmente para os clientes, os 

quais têm seus produtos transportados diariamente. Quanto menor o índice de 

sinistralidade (perdas), maior o índice de recebimento de mercadoria sem ocorrências 

nos clientes; consequentemente, há uma maior rentabilidade no negócio dos clientes 

e da organização. 
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Enfim, a implantação do modelo conceitual de redução de perdas propicia 

geração de valor em cadeia, primeiro internamente com as pessoas da organização, 

segundo para a própria organização e terceiro para os clientes, aumentando o seu 

nível de satisfação. 

 

Investimento  

Para calcular o investimento para a implantação de um projeto em uma 

empresa, devem ser considerados todos os bens, insumos e serviços utilizados na 

realização de suas atividades, tais como equipamentos, suprimentos, salários de 

equipe, benefícios trabalhistas dos funcionários, viagens, mobília, aluguel, 

treinamento, veículos, consultores externos.  

No caso da proposta de Modelo Conceitual voltado para a Redução de Perdas, 

com exceção do recurso consultores externos, os demais recursos são todos já 

contemplados na gestão dos negócios das empresas, ou seja, não serão necessários 

novos investimentos além daqueles já existentes nas organizações. Seguem abaixo 

alguns exemplos de recursos necessários para a implementação da proposta de 

solução: 

 

Recursos Humanos:  

• Funcionários que participarão com a execução do projeto até seu final, cabendo 

a cada organização analisar a necessidade de utilizar os funcionários atuais ou 

contratar novos para o projeto. 

• Horas de treinamento e capacitação de funcionários para a implantação do 

modelo proposto. 

• Participação ativa da alta administração para que seja empregada uma 

mudança de cultura. 

 

Bens e serviços: 

• Possível aquisição de bens permanentes para a realização da proposta de 

solução, como computadores, Datashow, mobiliário, reformas ou construções 

de novas instalações para treinamento, ou a contratação de consultores 

externos.  
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Despesas operacionais: 

• São gastos previsíveis e contínuos que precisam acontecer para que a 

proposta de solução funcione sem interrupções. Exemplos de despesas 

operacionais: passagens aéreas, hospedagem, combustíveis, manutenção de 

equipamentos e veículos, contas telefônicas, entre outros. 

 

5.2.2 Viabilidade Técnica e Operacional 

É fundamental realizar o estudo da viabilidade técnica e operacional, pois com 

eles se obtêm conhecimento sobre os aspectos principais que serão a base do Modelo 

Conceitual voltado para a Redução de Perdas no setor de transporte rodoviário de 

cargas, descartando possíveis restrições. 

Os aspectos necessários à avaliação da viabilidade técnica e operacional são: 

Diagnóstico do Processo e Ciclo Logístico; Participação da Alta Administração; 

Levantamento e Identificação de Riscos e Oportunidades; Elaboração de Políticas de 

Redução de Perdas; dentre outros, conforme ilustra a tabela abaixo: 
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Tabela 6 – Aspectos e fatores da viabilidade técnica e operacional 

PERSPECTIVAS ESTRATÉGIAS FATORES TÉCNICOS ANALISADOS FATORES OPERACIONAIS ANALISADOS 

1. Diagnóstico do Processo  

e Ciclo Logístico 

A empresa precisa ter um mapeamento de 

processos e ciclo logístico efetivo.  

Mão de obra capacitada, materiais, equipamentos e insumos 

para a realização do diagnóstico do processo e ciclo logístico 

adequado à realidade da sua empresa. 

2. Participação da Alta Administração 

A empresa precisa ter o engajamento e 

comprometimento genuíno da sua alta 

administração. 

Gerar e garantir a participação dos representantes da alta 

administração na condução do projeto.  

3. Levantamento e Identificação  

de Riscos e Oportunidades 

A empresa precisa realizar mapeamento de 

riscos de forma robusta e contínua. 

Mão de obra capacitada, materiais, equipamentos e insumos 

para a identificação de riscos e oportunidades. 

4. Elaboração de Políticas  

de Redução de Perdas 

A empresa precisa ter um processo de 

elaboração de normais, políticas e regras 

internas. 

Mão de obra capacitada, materiais, equipamentos e insumos 

para a elaboração de políticas de redução de perdas. 

5. Criação de Indicadores Estratégicos 
A empresa precisa ter um processo de 

elaboração e monitoramento de indicadores. 

Mão de obra capacitada, materiais, equipamentos e insumos 

para a elaboração e monitoramento de indicadores. 

6. Elaboração de Plano de Comunicação 

A empresa precisa um processo de 

comunicação com os seus empregados 

eficiente. 

Mão de obra capacitada, materiais, equipamentos e insumos 

para a elaboração do plano de comunicação. 

7. Elaboração de Plano de Treinamento 

A empresa precisa ter um planejamento sobre o 

conteúdo e formato de treinamento adequados 

para os seus funcionários. 

Mão de obra capacitada, materiais, equipamentos e insumos 

para a elaboração do plano de comunicação. 

8. Implantação de Comitê  

de Gestão de Riscos 

A empresa precisa ter um Comitê de Gestão de 

Riscos. 

Selecionar e capacitar os empregados que serão os 

membros do Comitê de Gestão de Riscos. 

9. Plano de Substituição de Equipamentos 

A empresa precisa ter processos de 

acompanhamento e monitoramento do uso dos 

seus equipamentos. 

Mão de obra capacitada, materiais, equipamentos e insumos 

para a elaboração do plano de substituição de equipamentos. 

10. Monitoramento de Resultados 

A empresa precisa ter processo de 

acompanhamento e monitoramento dos 

resultados das suas ações estratégicas. 

Mão de obra capacitada, materiais, equipamentos e insumos 

para o monitoramento dos resultados das suas ações 

estratégicas. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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O que pode garantir a viabilidade técnica e operacional do Modelo Conceitual 

voltado para a Redução de Perdas no setor de transporte rodoviário é a adoção da 

metodologia PDCA. 

 

Figura 7 – Ciclo PDCA 

 

 

Fonte: Miranda (s.d.). 

 

O Ciclo PDCA ou SDCA significa Plan, Do, Check, Action (Planejar, Fazer, 

Verificar e Agir). Esse método tem a função de garantir que a empresa organize seus 

processos, não importando sua natureza. 

Esse ciclo foi criado por Walter A. Shewart, na década de 1920, mas ele se 

tornou conhecido quando William Edward Deming, um dos gurus da gestão de 

qualidade, espalhou o conceito pelo mundo. Por esse motivo, o ciclo PDCA ficou 

conhecido, a partir da década de 1950, como ‘Ciclo Deming’. Com essa teoria, cada 

processo da empresa passa por quatro fases: 

 

Planejar (Plan) 

Nesta fase são definidos os objetivos de cada processo até chegar ao 

produto/serviço finais requeridos pelo cliente, levando em consideração a política da 

empresa. 

Baseado nesta política, o planejamento deve ser composto pelos seguintes 

passos: 

• Identificação do Problema 
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• Estabelecimento de Metas 

• Análise do Fenômeno 

• Análise do Processo 

• Plano de Ação 

 

Fazer (Do) 

Momento em que o plano será executado, assim os indivíduos que participarem 

da implantação do ciclo PDCA deverão realizar treinamentos de acordo com o 

método. Cada processo é realizado conforme aquilo que foi definido na primeira fase. 

Assim, são coletados dados para uma análise posterior. 

 

Checar (Check) 

Com a implantação, os processos são analisados por meio de ferramentas 

próprias, para verificar se cada processo cumpre aquilo que foi proposto no 

planejamento. É nessa fase que poderão ser encontrados erros ou falhas no processo. 

 

Agir (Action) 

De acordo com o resultado na etapa ‘checar’, serão observadas as falhas nos 

processos e verificaremos se os objetivos foram atingidos; caso contrário, estes 

devem ser melhorados e as etapas se reiniciam. 

Após os primeiros resultados, todo o processo deverá ser revisto, os sucessos 

e falhas devem ser analisados e, com o uso das ferramentas de qualidade, afinar os 

processos a fim de educar, treinar e executar novamente. 

As principais etapas para implantação do Modelo Conceitual de Redução de 

Perdas serão ilustradas no fluxo (Figura 8) a seguir: 
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Figura 8 – Fluxo das principais etapas de implantação do Modelo Conceitual de Redução de Perdas 

 

políticas e planos

 

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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5.2.3 Viabilidade Estratégica 

Na viabilidade estratégica, observa-se se que o projeto atende aos requisitos 

estratégicos, tais como: 

(1) adequação ou contribuição aos objetivos estratégicos traçados no 

planejamento estratégico da organização, se o projeto for corporativo; 

(2) adequação ou contribuição aos objetivos estratégicos da área ou unidade de 

negócio, se o projeto for tático ou operacional. 

 

O Modelo Conceitual de redução de perdas proposto neste trabalho pode ser 

um importante instrumento de gestão das empresas que queiram implantá-lo e, desta 

forma, influenciará todo desempenho organizacional como um todo. 

Neste sentido, o modelo proposto não se trata de um evento isolado, mas sim 

de um processo contínuo de adaptação e mudança, ou seja, um processo 

essencialmente dinâmico. Para que o projeto seja viável estrategicamente, ele precisa 

ocorrer de forma simultânea, a partir da visão e da estratégia da empresa para 

direcionar nesse sentido os esforços de todas as unidades de negócios, processos e 

pessoas, além de posicionar a empresa frente a clientes, acionistas, fornecedores e 

comunidade, estabelecendo a troca de informações entre todas essas partes a fim de 

buscar o resultado esperado pelo projeto de redução da sinistralidade (perdas). 

Por ser um processo complexo pelo seu dinamismo, ele pode ser prejudicado 

por problemas de comunicação e por perda de recursos ou de comprometimento.  

Por isso, sua viabilidade estratégica tem dois aspectos principais para sua 

execução. Os aspectos principais indicados são: repensar os processos de 

planejamento, transformando-os em um processo único, visando à redução da 

sinistralidade (perdas); e promovendo este alinhamento durante a implementação do 

Modelo Conceitual de maneira contínua e permanente. 
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6 CONCLUSÃO 

Considerando a relevância do segmento de transportes para a economia do 

país, que o modal rodoviário responde por cerca de 61% do total da movimentação 

de cargas em âmbito nacional e a concorrência existente no setor, a redução das 

perdas, roubos, avarias e acidentes tornou-se um importante desafio para a 

sobrevivência das empresas transportadoras em um mercado cada vez mais 

competitivo, exigente e de margens reduzidas. Por conta disto, o desenvolvimento 

deste projeto aplicativo possibilitou, após estudo, apresentar como resposta, um 

modelo de solução tecnicamente viável, de baixo custo de investimento, passível de 

ser implementado, no todo ou em partes de empresas transportadoras de cargas de 

todos os portes para a redução da sinistralidade (perdas) no transporte rodoviário de 

cargas. 

Para que pudéssemos atingir a compreensão dessa realidade e apresentar a 

solução adequada, descrevemos o setor de transporte rodoviário de cargas, 

verificamos os impactos das perdas nas apólices de seguros, no caixa das empresas, 

nas margens operacionais, no relacionamento com os clientes e na economia como 

um todo. Analisamos os principais fatores e tipos de sinistros mais frequentes, 

realizamos ainda pesquisas de mercado e benchmarking com propósito de identificar 

as melhores práticas utilizadas por empresas de referência as quais figuram entre as 

melhores do país, a fim de que o modelo conceitual fosse construído, aplicável, viável 

e sustentável ao longo do tempo a todas as empresas do setor. 

Contudo, apesar da evidente relevância deste tema para as empresas, 

verificamos que ainda existem muitas organizações que não tratam o tema 

“sinistralidade” de forma estratégica; apenas adotam algum tipo de gerenciamento de 

riscos de forma pontual para atender às exigências mínimas das companhias de 

seguro, pois ainda não se deram conta de sua importância no transporte rodoviário de 

cargas, para a redução das perdas no desenvolvimento de suas operações. 

Portanto, este estudo propõe que as empresas passem a incorporar o processo 

de redução da sinistralidade (perdas) no Plano Estratégico, que sejam estabelecidos 

de forma participativa, com objetivos e ações contínuas, bem como se avalie a 

implementação do plano de comunicação a todos os níveis, planejando-se o 

desenvolvimento do plano de treinamento e capacitação, uma vez que, dentre outros 

fatores, a “falha humana” é responsável por uma parcela significativa dos sinistros 
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ocorridos, passando pela definição e implantação de um plano de substituição e 

manutenção de equipamentos, o uso de novas tecnologias, adotando a metodologia 

P.D.C.A. para garantir a viabilidade técnica e operacional do modelo conceitual e 

monitoramento efetivo de resultados. O objetivo é assegurar o sucesso na redução da 

sinistralidade (perdas).  

Em suma, a proposta de solução apresentada neste projeto aplicativo 

contempla 10 passos para a redução de perdas no transporte rodoviário de cargas, 

traz consigo resultados positivos e sustentáveis sejam eles diretos e/ou indiretos, sem 

grandes impactos operacionais ou necessidade de altos investimentos. Essa proposta 

ainda colabora com a redução de acidentes e com a preservação de vidas e do meio 

ambiente. 

O estudo demonstra que os resultados indicam que a aplicação do modelo 

conceitual proposto para a redução de perdas é um processo gradual, contínuo e de 

média complexidade, o qual depende de forma crucial de um planejamento e do 

envolvimento das pessoas em todos os níveis da organização. Dessa maneira, a 

empresa deve criar um ambiente colaborativo, propício às mudanças e incentivá-las, 

no intuito de gerar maior comprometimento de todos. 

Não há limitação aparente no modelo proposto, porém há de se avaliar as 

particularidades de cada empresa. O modelo se limita a fornecer os passos a serem 

seguidos, ou seja, o estudo direcionou-se a indicar caminhos e práticas que poderão 

ser acatados ou não pelas empresas. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 – FORMULÁRIO PESQUISA DE MERCADO 

 

1. Qual o nome da Sua empresa (opcional). 

 

2. Qual o ramo de transportes da sua empresa? 

a) Transporte Rodoviário de Carga – lotação 

b) Transporte Rodoviário de Carga – fracionado 

c) Transporte Rodoviário de Carga - fracionado e lotação 

d) Transporte Rodoviário de Carga – Granel  

e) Outros 

 

3. Qual o cargo do respondente desta pesquisa? 

a) Presidente/CEO 

b) Diretor/Superintendente 

c) Gerente 

d) Coordenador/Supervisor 

e) Outros 

 

4. Qual região predominante do transporte rodoviário de cargas realizado pela sua 

empresa? 

a) Região norte 

b) Região nordeste 

c) Região centro oeste 

d) Região Sudeste 

e) Região Sul 
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5. Qual o tamanho da frota própria de sua empresa? 

a) Até 10 caminhões 

b) De 11 a 30 caminhões 

c) De 31 a 60 caminhões 

d) De 61 a 90 caminhões 

e) Acima de 91 caminhões 

 

6. Qual percentual de transportes da sua empresa é realizado por subcontratados? 

a) 0% 

b) De 1% a 10% 

c) De 11% a 30% 

d) De 31% a 50% 

e) De 51% a 70% 

f) De 70% a 99% 

g) 100% 

 

7. Qual o tipo de Produto transportados? 

a) Produtos Alimentícios e bebidas 

b) Eletroeletrônicos 

c) Combustíveis e/ou inflamáveis 

d) Produtos Farmacêuticos 

e) Peças e autopeças 

f) Têxteis e confecções 

g) Produtos Químicos 

h) Papel e celulose 

i) Outros 
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8. Qual o tipo de carga transportada? 

a) Carga geral 

b) Carga Frigorificada 

c) Carga a granel (líquido ou sólidos) 

d) Carga indivisível e de grande porte (Projeto) 

e) Carga conteinerizada 

f) Carga perigosa 

 

9. Qual o volume das perdas ocorridas no último ano em relação ao valor das cargas 

transportadas? 

a) Até 10% 

b) De 11% a 20% 

c) De 21% a 30% 

d) De 31% a 40% 

e) De 41% a 50% 

f) Acima de 50% 

 

10. Qual a distância média por viagem percorrida até o destino final das cargas 

transportadas? 

a) Até 500 Km 

b) De 500 a 1.000 Km 

c) De 1.001 a 1.500 Km 

d) De 1.501 a 2.000 Km 

e) De 2.000 a 3.000 Km 

f) Acima de 3.000 Km 

 

11. Qual o faturamento médio anual de sua empresa transportadora? 

a) Até R$ 1.000.000 

b) De R$ 1.000.001 a R$ 15.000.000 

c) De R$ 15.000.001 a R$ 50.000.000 

d) De R$ 50.000.001 a R$ 100.000.000 

e) Acima de R$ 100.000.000 
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12. Qual a maior incidência de perda ocorrida no transporte rodoviário de cargas em 

sua empresa? 

a) Roubo ou furto 

b) Tombamento e/ou queda 

c) Avaria 

d) Molhadura 

e) Acidente e/ou colisão 

f) Nenhum 

 

13. Qual a importância da redução de perdas no transporte rodoviário de cargas para 

a sua empresa? 

a) Relevante 

b) Irrelevante 

c) Muito importante 

d) Pouco importante 

e) Não soube avaliar 

 

14. Sua empresa adota algum tipo de Gerenciamento de Riscos para o transporte 

rodoviário de cargas? 

a) Sim 

b) Não  

 

15. Caso a resposta acima seja “sim” responder as questões abaixo referente ao 

gerenciamento de risco adotado.  

a) Treinamento 

b) Manutenção preventiva 

c) Seguradora 

d) Uso de Escolta  

e) Outros 
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16. A execução do plano para redução das perdas na sua empresa é desempenhada 

por qual área? 

a) Gestão de Riscos 

b) Operações 

c) Controles internos 

d) Financeiro 

e) RH 

f) Outros 

 

17. Qual o tempo em que o plano de redução de perdas está estabelecido na sua 

empresa? 

a) Há mais de 5 anos 

b) Entre 4 e 5 anos 

c) Entre 1 e 3 anos 

d) Há menos de 1 ano 

e) A empresa pretende estabelecer nos próximos anos 

f) A empresa não pretende estabelecer nos próximos anos 

 

18. Qual o nível de conhecimento da liderança (presidência, diretoria e gerência) da 

sua empresa quanto aos riscos de perda no transporte rodoviário de cargas? 

a) Todos estão cientes dos riscos 

b) A maior parte está ciente 

c) Possuem algo tipo de conhecimento 

d) Possuem um baixo nível de conhecimento 

e) Praticamente não possuem nenhum nível de conhecimento 

 

19. O plano de redução de perdas no transporte rodoviário de cargas da sua empresa 

possui indicadores de monitoramento? 

a) Sim 

b) Parcialmente 

c) Não 
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20. Qual é o nível de reporte sobre o acompanhamento dos resultados e impactos do 

plano de redução de perdas do transporte rodoviário de cargas da sua empresa? 

a) Presidência 

b) Diretoria  

c) Gerência 

d) Coordenação 

e) Operacional 

 

21. Com qual frequência o plano e/ou iniciativas para a redução de perdas no 

transporte rodoviário de cargas está presente no Planejamento Estratégico da sua 

empresa? 

a) Constantemente, em todas as decisões de planejamento estratégico 

b) Sim, na maioria das decisões de planejamento estratégico 

c) Ao menos anualmente, durante a elaboração/ revisão do planejamento 

estratégico 

d) Raramente, apenas nas principais decisões estratégicas de planejamento 

e) Não está presente durante as decisões de planejamento estratégico 

 

22. Qual é o nível do entendimento dos colaboradores do plano e/ou iniciativas de 

redução de perdas no transporte rodoviário de cargas na sua empresa? 

a) Possuem excelente entendimento  

b) Possuem bom entendimento  

c) Possuem pouco entendimento  

d) Não possuem entendimento  

 

23. Há um plano estruturado de comunicação e treinamento sobre as iniciativas de 

redução de perdas no transporte rodoviário de cargas na sua empresa? 

a) Sim, para todos os colaboradores 

b) Sim, mas apenas para liderança (presidência, diretoria e gerência) 

c) Sim, apenas para comunicação 

d) Sim, apenas para treinamento 

e) Não, existem iniciativas pontuais de comunicação e treinamento 

f) Não há iniciativas de comunicação e treinamento 
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24. Em sua opinião, qual é o nível de satisfação quanto aos resultados alcançados 

pelo plano de redução de perdas no transporte rodoviário da sua empresa? 

a) Muito satisfatório 

b) Satisfatório 

c) Nem satisfatório e nem insatisfatório 

d) Insatisfatório 

e) Muito insatisfatório  
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APÊNDICE 2 – FORMULÁRIO PESQUISA DE BECHMARKING 

 

1. Perfil do respondente: 

a. Nome do respondente (Opcional) 

b. Função 

c. Tempo de casa 

d. Nível hierárquico (presidência, diretoria, gerencial, coordenação) 

 

2. Perfil da empresa:  

a. Forma jurídica da empresa (S/A de Capital Fechado, LTDA, S/A de Capital Aberto). 

b. Origem (nacional ou estrangeira) 

c. Porte (grande, médio ou pequeno) 

c.  Número de colaboradores 

d. Faturamento do último ano 

 

3. Iniciativas para a redução de perdas no transporte rodoviário de cargas: 

a. Quais os principais motivadores para implementação de iniciativas de redução das 

perdas? 

b. Quais iniciativas foram desenvolvidas?  

c. Qual é o período de implementação destas iniciativas? 

d. Qual é o grau formalização destas iniciativas? (área ou profissional responsável, 

planejamento, metas, indicadores, monitoramento, nível de reporte, entre outros) 

e. Os resultados alcançados foram satisfatórios? Qual percentual de redução da perda 

de cargas no transporte rodoviário após a implementação das iniciativas? 

f. Onde houve as maiores reduções? Qual o principal motivo deste êxito? Onde ainda 

não surtiu o efeito desejado? Por quê? O que está sendo feito para alcançar melhores 

resultados? 
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4. Cultura da redução de perdas 

a. O tema redução de perdas é um tema presente no planejamento estratégico da 

empresa? De que forma? 

b. Existem iniciativas de comunicação e treinamento sobre a importância da redução 

de perdas entre os colaboradores? De que forma? 

c. O tema redução de perdas está presente na avaliação de desempenho ou 

participação de lucros dos executivos da empresa? 

 

5. Conclusão 

a. Destaque os 3 motivos principais para o sucesso das iniciativas de redução de 

perdas na empresa 

b. Destaque os 3 maiores obstáculos para redução de perdas na empresa 

c. Qual será o futuro para iniciativas de redução de perdas no setor de transporte 

rodoviário de cargas?  

 


