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RESUMO 

 

O aumento da competitividade e mudanças regulatórias no segmento de transporte 

de passageiros terrestre intermunicipal e interestadual mostram tendência de maior 

disputa pelo mercado com consequente queda de preços e melhor qualidade no 

transporte para o consumidor final. Neste cenário a importância da gestão efetiva dos 

principais custos do grupo JCA tornou-se um dos pilares de sustentação para 

sobrevivência do negócio. Elencando os principais custos envolvidos em uma 

operação de transporte, o custo com combustíveis se destaca como principal ou um 

dos principais custos a serem trabalhados. Este trabalho se propõe a estudar uma 

solução para melhoria do desempenho do consumo de combustíveis nas empresas 

de transporte do Grupo JCA.  

A solução proposta foi a utilização de um robusto sistema de telemetria que possibilite 

informações em tempo real e assertivas, associada a um programa de treinamento e 

processo e remuneração variável para condutores, que como foi percebido no estudo 

o estilo de condução é um dos principais influenciadores no consumo de combustível. 

A fim de comprovar o modelo de solução proposta foram mostrados dados de um 

piloto realizado em uma das empresas do grupo já com resultado efetivo de economia 

e mudança do modelo de condução. 

Além da solução apresentada, o sistema de telemetria abre horizonte para diversas 

melhorias de controles de processos e avaliação de novas tecnologias como 

combustíveis alternativos, que são oportunidades sugeridas como estudo de 

viabilidade e aplicação futura para melhoria de desempenho do consumo e custos 

com combustíveis.  

Por fim foi analisada a viabilidade dos projetos em diversos aspectos (financeiro, 

operacional, estratégico) e a conclusão, com essas análises e resultados do piloto 

realizado, foi a expansão da solução para todo grupo JCA, assim como expandindo a 

aplicação da telemetria para as outras oportunidades apresentadas como adição a 

proposta de solução.  
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ABSTRACT 

 

The increase in competition and regulatory changes in the intercity and interstate land 

passenger transport segment shows the trend of greater competition in the market with 

a consequent drop in prices and better quality of transport for the final consumer. In 

this scenario, the importance of effective management of the main costs of the JCA 

group has become one of the supporting pillars for the business. Eliminate the main 

costs involved in a transport operation or cost with weights, if included as the main or 

one of the main costs to be transported. This work proposes to study a solution to 

improve the performance of the consumption of goods in the transport companies in 

the JCA Group. 

A proposed solution was to use a robust telemetry system that allows real-time and 

assertive information, associated with a training and process program and variable 

variables for drivers, as was perceived in the study or in the driving style is one of main 

influencers without fuel consumption. To prove or the proposed solution model, the 

data of a pilot carried out in one of the companies of the group with effective savings 

and changes in the driving model were shown. 

Beyond the solution the telemetry service opens the horizon for several improvements 

in process controls and new technologies as alternative accessories, which are 

suggested as a feasibility study and future application to improve performance and 

consumption costs. 

Finally, the viability of projects was analyzed in several aspects (financial, operational, 

strategic) and the conclusion, with these analyzes and test results carried out, the 

solution was expanded to the entire JCA group, as well as the application expansion 

telemetry for other reduced opportunities as an addition to the proposed solution. 
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1. RESUMO EXECUTIVO 

 

O setor rodoviário é o modal de transporte pago com maior capilaridade e o melhor 

preço do Brasil. Por ano, 170 milhões de brasileiros embarcam em viagens rodoviárias em 

ônibus de mais de 190 empresas chegando a mais de 4.600 destinos. E aos poucos, o 

setor rodoviário migra cada vez mais para o online: mais empresas de ônibus lançam sites 

e aplicativos, mais agregadores de viagens vendem passagens de ônibus e mais 

brasileiros compram seus bilhetes pela internet. Em 2018, a participação do mercado online 

na venda de passagens de ônibus alcança 8%, um crescimento de 1 p.p. em relação à 

participação de 2017. O rodoviário ainda transporta 80% mais passageiros que o setor 

aéreo doméstico (ANTT e ANAC, 2018). 

 

Figura 1 - Principais eixos do transporte rodoviário de passageiros. 

 

Fonte: ANTT (2018). 
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Atualmente o setor vem passando por grande transformação com o aumento 

da capilaridade dos aeroportos e malha aeroviária de transporte de passageiro, 

aumento da quantidade de empresas dentro do mercado de transporte e as 

discussões sobre a novas regulamentações de mercado. Por este motivo as grandes 

empresas do setor, como o Grupo JCA vem investindo intensamente em busca de 

ganhos de eficiência para através deles, ter custos mais competitivos e com isso 

estarem preparadas para esse aumento significativo de concorrência sem que isso 

afete a sustentabilidade e perenidade de seus negócios. 

O custo com combustíveis nas empresas do segmento de transporte, pode 

chegar à até 40% dos custos variáveis de uma operação. O objetivo deste trabalho é 

reunir e demostrar com dados que a implantação de um modelo de gestão de 

combustível correto e envolvendo as pessoas pode gerar redução do consumo de 

combustível e insumos, além de possíveis grandes resultados econômicos. Além 

disso, a demonstração das práticas aplicadas no Grupo JCA, um dos maiores grupos 

de transporte de passageiros do Brasil.  

Com as práticas apresentadas neste trabalho, empresas que aplicarem essa 

habilidade, como também implementação desse tipo de programa obterão diretamente, e 

em curto prazo benefícios ambientais, sociais e econômicos. O escopo, portanto, é 

aprofundar uma proposta de soluções que promovam a melhoria do desempenho no 

consumo de combustíveis em empresas de transporte passageiros. A presente 

pesquisa tem por objetivo reunir, em um único documento, dados, orientações e 

informações úteis e de acesso, que possam dar suporte a empresas e empresários 

do setor de transportes rodoviário, gestores de frota e gerentes operacionais na sua 

tarefa de redução de custos em suas operações utilizando o grupo JCA como empresa 

modelo para estudo dessas frentes de atuação. Assim como propor para cada uma 

das frentes de atuação um modelo de gestão correspondente. 

Especificamente, para a melhoria de eficiência e gestão de combustíveis 

entende-se que existem alguns grandes blocos que devem ser estudados a fim de 

criar base de informações que permita propor essas soluções.  
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O custo de combustível está diretamente relacionado à três variáveis 

fundamentais: 

Figura 2 - Fatores relacionados a despesa com combustíveis 

 

Fonte: Os autores (2019) 

 

 

Com vistas a propor melhorias de eficiência, importante se faz pontuar 

possíveis frentes de estudo dentro de cada um dos fatores comentados, como, por 

exemplo: 

• Quilometragem rodada - gestão de malha e quilometragem ociosa;  

• Eficiência de consumo - condução econômica (medição, treinamento, 

modelo de remuneração etc.) e impacto dos veículos e tecnologias 

acessórias no consumo;  

• Preço - combustíveis alternativos frente ao diesel e análise da variação 

de preço e tendências. 

Para além dos temas delimitados, pretende-se aprofundar nos aspectos 

associados à elemetria - tecnologia embarcada nos veículos que permite a medição, 

controle e gestão de grande parte dos pontos delineados, podendo assim entender na 

cadeia completa do transporte o seu impacto no consumo como ilustra a figura abaixo: 

Quilometragem 
rodada, 

Média de 
consumo

Preço pago do 
combustível
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Figura 3 - Pontos de Atuação da Telemetria 

 

 

Fonte: JCA (2019), adaptado pelos autores 
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Como citado anteriormente, a intenção é realizar para cada uma das frentes as 

seguintes etapas: [1] analisar o impacto dos custos relacionados ao combustível no 

desempenho financeiro do Negócio JCA; [2] analisar práticas de sucesso na gestão de 

combustível; [3] analisar os principais gargalos no processo de negócios da JCA; [4] propor 

uma solução para melhoria de desempenho no consumo de combustíveis considerando 

essas análises. 

Pretende-se observar os custos reais de empresas, para montar sua matriz de 

custo, visando identificar o gasto total com a propriedade do veículo, visto que é o 

principal gerador de receita e custos para uma empresa de transporte de passageiros. 

Para a análise dos custos gerados por um recurso, existe uma metodologia comum 

no mercado conhecida como Total Cost of Ownership (Custo Total de Propriedade), 

ou TCO, que se traduz na metodologia de comparação de custos em longo prazo, 

opondo-se ao conceito de TCA (Custo Total de Aquisição), que tem foco na gestão de 

ativos onde a propriedade é de curto prazo. Tal técnica se tornou muito popular na 

área de TI no final dos anos 1990, quando Bill Kirwin, analista da Gartner Group, 

apresentou os seus conceitos ao mercado. 

Desta forma, analisando o TCO de veículos rodoviários de transporte de 

passageiros, temos como principais custos envolvidos o custo de aquisição, o custo 

de consumo de diesel, o custo de manutenção, o valor de revenda dos veículos e os 

custos de capitais/depreciação do bem. Além destes, existem outros relacionados ao 

custo de propriedade como os operacionais (pedágio, taxas, documentação etc.) que 

são inerentes também a compra do veículo, mas irrelevantes perto dos primeiros 

citados. A seguir, em gráfico ilustrativo, pode-se verificar a distribuição dos custos 

operacionais médios de um veículo com 900.000km rodados durante cinco anos 

evidenciando os custos onde o condutor é diretamente responsável: 
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Figura 4 – Distribuição dos Custos Operacionais 

 

                                Fonte: GITMAN (2002, p.121), adaptado pelos autores 

 

Pelo gráfico anterior, é possível perceber que o custo de combustível é o de 

maior impacto dentro do TCO de um veículo. Todos os esforços relacionados as 

negociações de preço de combustíveis se mostram como praticamente irrelevantes 

quando se trata de compras de grandes volumes de combustível, por se tratar de um 

grande grupo, uma vez que é esperado que já se tenha alcançado o maior ganho 

possível junto aos fornecedores. Dentro desse contexto, os ganhos de eficiência e 

gestão do tema combustíveis são vitais e cada vez mais relevante para empresas de 

transporte rodoviário de passageiros a fim de manterem sua perenidade e 

longevidade.  

  

Combustível - 44%

Manutenção - 14%

Motorista - 10%

Custos do Capital -
8%

Depreciação - 8%

Pneus - 5%

Seguro - 5%

Indisponibilidade - 5%

Licenciamento - 1%

Financiamento - 0%

Distribuição dos Custos Operacionais
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2. BASES CONCEITUAIS 

2.1. Condução Econômica 

 
Segundo Bogoni e Pinho, (2009 p. 104), a direção econômica é um conjunto de 

técnicas que proporciona a redução do consumo de combustível, o aumento da vida 

útil das peças, maior segurança ao motorista e respeito às normas de trânsito. Acerca 

do tema, a empresa Mercedes Benz (2007), designa que a direção econômica dos 

veículos se trata basicamente de técnicas de direção aplicadas pelo profissional 

motorista, aumentando média de consumo de combustível do veículo. À luz do Manual 

da Volkswagen (apud SILVA, YAMAGUCHI, e GONÇALVES, 2014) são técnicas de 

direção econômica:  

 

Figura 5 – Técnicas de Direção Econômica 

 

 

Fonte: MANUAL VOLKSWAGEM (2009), adaptado pelos autores 

 

Na figura a seguir exemplifica um conta-giros veicular, com o objetivo de ilustrar 

as faixas ideais de rotações por minuto (rpm) de um motor a combustão que refletem 

em uma condução econômica que se dá na faixa verde demonstrada (entre 1.100 e 

1.800 rpm). 

 

Aproveitar a 
inércia do 
veículo; 

Utilizar o tacômetro 
para dirigir;

Trafegar sempre com 
o veículo engrenado;

Efetuar mudanças de marchas 
com rotações ideais;

Utilizar potência do veículo 
somente quando necessário

Guiar com previsão 
de trânsito;

Utilizar corretamente os 
freios;

Não usar acelerações 
intermediárias;

Utilizar o menor 
número de mudanças 
de marchas possíveis;

Manter velocidade 
constante.
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Figura 6 – Conta-giros de um Veículo 

 

 
Fonte: BOGONI (2009) 

 

Ao entendimento de Silva, Yamaguchi e Gonçalves (2014, p. 7):  

 

Uma das grandes dificuldades para os administradores dentro das 
organizações está em diminuir seus custos para a produção e prestação de 
serviços, objetivando aumentar a rentabilidade, não é diferente nas empresas 
de transporte contendo na sua lista de insumos o óleo diesel, que representa 
grande parte de seus custos. Sem grandes perspectivas em larga escala para 
substituição deste, a racionalização é de grande importância pelo fator de 
equilíbrio econômico.  

 
Nesse sentido são necessárias alternativas para diminuir o custo e a direção 

econômica se apresenta com uma solução ao propiciar redução do consumo de 

combustível. Bogoni e Pinho (2009) relatam que este consumo pode variar em até 

30% dependendo da forma como o motorista conduz o veículo. Segundo testes feitos 

pelo Programa Nacional de Racionalização do Uso de Derivados de Petróleo e Gás 

Natural (CONPET) e Arruda Junior (2014, p.53) foram mapeadas as principais 

intervenções para redução do consumo de combustível conforme a tabela a seguir:  
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Tabela 1 – Intervenções para a Economia de Combustível 

 

Literatura Intervenções Economia prevista 

Silva (2007) 
Ecodriving 

Pneus 
Aerodinâmica 

11,4% 

World Bank Brazil (2011) Ecodriving 1,0% 

GTZ (2005) Ecodriving 14,2% 

Rock Mountain Institute 

Ecodriving 
Pneus 

Aerodinâmica 
Peso da estrutura 

12,3% 

World Bank China (2011) 

Ecodriving 
Pneus 

Aerodinâmica 
Peso da estrutura 

23,7% 

I-See (Volvo) Adaptação por GPS 5,0% 

Valtrax Telemetria 10,0% 

Fonte: ARRUDA JUNIOR (2014), adaptado pelos autores 

 

Pode se observar na tabela acima como a condução econômica (ecodriving) 

está presente na maioria das iniciativas de economia de combustível e com índices 

mais elevados, evidenciando que todas as pesquisas realizadas indicam que a 

intervenção para reduzir consumo de combustível precisa atuar sobre a maneira de 

conduzir do motorista (ARRUDA JUNIOR, 2014). 

Bogoni e Pinho (2009) estudaram vícios na condução que o motorista realiza 

de forma automática e sem necessidade, mas que impactam diretamente no desgaste 

dos componentes e provocam consumo de combustível desnecessário, são elas:  

acelerar durante a mudança de marcha ou ao desligar o veículo, esquentar o motor e  

deixar o caminhão ligado e esquentando por longos períodos. 

Nesse sentido Silva, Yamaguchi, e Gonçalves (2014) relatam que para reduzir 

os custos com combustíveis o profissional motorista precisa aplicar o conhecimento 

da técnica de condução econômica, que ao ser repassado por especialistas por meio 

de aulas teóricas e práticas é facilmente compreendido, de forma que dito treinamento 

é tema relevante quando se fala em redução de combustível por meio da condução 

econômica. 
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2.2 Treinamento 

 
A partir de meados da década de 1980 o treinamento de motoristas 

profissionais passou a ser considerado como necessário e estratégico por parte das 

empresas de transporte (BOGONI e PINHO, 2009, p. 29), afinal, as instituições 

começaram a perceber a diferença entre um profissional motorista treinado, com 

impactos não só na redução de custos operacionais ou redução de acidentes, mas 

também como estratégia de retenção dos profissionais (PIGOZZO, 2015). 

Chiavenato (1999, p.295) apresenta, entre outras, a seguinte definição de 

treinamento: “é o processo educacional de curto prazo aplicado de maneira 

sistemática e organizada, através do qual as pessoas aprendem conhecimentos, 

atitudes e habilidades em função de objetivos definidos.” Sendo “uma fonte de 

lucratividade ao permitir que as pessoas contribuam efetivamente para os resultados 

do negócio.”. 

Segundo Bogoni e Pinho (2009) para que os motoristas usem técnicas de 

condução econômica eles precisam ser treinados, e esse treinamento acontece em 

duas fases: uma teórica e outra prática, que são realizadas pelas empresas de 

transporte ou centro de treinamentos especializados, com carga horária a depender 

do projeto pedagógico do curso e conteúdos diversos, mas as questões que se 

referem a condução econômica são muito trabalhadas com o objetivo de diminuir o 

consumo de combustível e desgaste das peças. 

Nesse sentido Pigozzo (2015) relata uma parceria do Grupo Martins com a 

Mercedes Benz do Brasil, que realizou treinamento dos motoristas e de imediato a 

média saltou 5,3 km/l para 6,4 km/l, o que significa uma economia de praticamente 

20%, ou, em miúdos, a redução de 170 mil litros de diesel por ano. Ainda sobre, Silva, 

Yamaguchi e Gonçalves (2014) em seu estudo a empresa implantou um programa de 

condução econômica e treinou todos os motoristas, resultando em melhoria da 

performance do consumo de combustível ao longo dos anos, como observamos na 

tabela abaixo: 
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Tabela 2 – Condução Econômica – Performance de Combustível 

 
 

Ano 
KM 

percorrido 
pela frota 

Quantidade 
de litros de 
óleo gasto 

Média de 
combustível 

km/litro 
Economia (L)  

Economia 
(R$) 

2008 3.126.395 1.305.766 2,39   

2009 3.082.860 1.258.885 2,45   

2010 3.134.396 1.174.390 2,67 102.454 183.653,02 

2011 3.076.084 1.155.216 2,66 103.627 184.526,65 

2012 3.028.129 1.122.401 2,70 113.537 208.777,35 

2013 3.148.558 1.175.829 2,68 109.446 232.125,35 

TOTAL 12.387.167 4.627.836  429.064 809.082,67 

 
Fonte: SILVA, YAMAGUCHI e GONÇALVES (2014) 

 

Segundo Pigozzo (2015) é importante nos treinamentos para os motoristas 

garantir que eles sejam eficientes e aprendam a considerar os princípios da 

Andragogia (ciência da educação dos adultos), quais sejam: autonomia, experiência, 

prontidão para aprendizagem, aplicação da aprendizagem e motivação para aprender 

o porquê – no caso em tela, de se conduzir o veículo de forma que promova economia 

de combustível. 

Como o motorista precisa aprender a tomar decisões, mudar seus comportamentos e 

hábitos de direção, Pigozzo (2015) sugere que seja utilizado no treinamento pelo 

instrutor o método Coaching que se baseia na parceria entre instrutor e motorista, tido 

como processo que incentiva e capacita o profissional condutor a pensar em uma 

solução para o problema, além de realizar o constante acompanhamento e avaliação 
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de sua evolução. Nesse sentido, o método Coaching permite manter a performance 

ao longo do tempo como mostra a figura: 

 

 

Figura 7 - Performance com o Método Coaching 

 

Fonte: EU HERMES PROJECT apud PIGOZZO (2015) 
 

Pigozzo (2015, p. 61) também indica que a formação do motorista aconteça em 

três níveis:  

Estratégico – Envolve o planejamento das rotas, análise de alternativas, 
preparação do condutor e veículo, análise do seu estado psíquico e físico; 
Tático – Inclui as regras legais, da física, da relação do movimento do veículo 
com a via e com os outros; 
Operacional – Está relacionado com todas as operações que permitem 
determinar a direção, velocidade, sinalização etc. 

 
Assim, com uma formação global alocada na condução econômica, cujo 

arcabouço versa não apenas na mera exposição de técnicas, mas, no 

desenvolvimento das potencialidades dos profissionais que, de forma ativa e 

consciente serão capazes de desenvolver respostas que implicarão diretamente em 

performance, segurança e rentabilidade para a empresa. 

2.3 Remuneração 

 
Além de treinar os motoristas, se faz necessário estimular a prática do 

aprendizado e de determinados comportamentos em detrimento de outros; nas 

organizações são utilizados métodos para recompensar pessoas, constituídos de 
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elementos essenciais para incitar a motivação dos funcionários e reconhecer o 

alcance dos objetivos organizacionais e individuais dos profissionais.  

As pessoas trabalham nas organizações em função de certas expectativas e 

resultados. Elas estão dispostas a se dedicarem ao trabalho e às metas e objetivos 

da organização desde que isto lhes traga algum retorno significativo pelo seu esforço 

e dedicação” (CHIAVENATO, 1999, p.220). 

Segundo Silva, Yamaguchi e Gonçalves (2014), na implantação do programa 

de condução econômica na empresa houve resistência dos profissionais em um 

primeiro momento e, em consequência disso, foram elaborados critérios de premiação 

e bônus para as metas alcançadas, resultando numa média de 91% dos motoristas 

recebendo premiação e bônus – no referido estudo não há o detalhamento de valores 

e critérios para a premiação. 

Os prêmios e bônus são classificados como incentivos salariais e são 
programas desenhados para recompensar funcionários com bom 
desempenho, tornando-se elementos que compõem a remuneração total. Na 
medida em que é estimulada uma melhor performance dos motoristas na 
condução econômica e essa performance depende da mudança de 
comportamento e hábitos dos motoristas, faz-se necessário estruturar 
recompensas organizacionais que podem ser financeiras ou não financeiras; 
sendo financeiras, temos, por amostragem, o pagamento de salários, bônus, 
prêmios e comissões, assim como férias, gratificações, adicionais e 
participação nos lucros e resultados; como não financeiras, a oportunidade 
de desenvolvimento, o reconhecimento, a autoestima, a qualidade de vida no 
trabalho, a segurança no emprego, dentre outras, sendo necessário 
considerar todas as recompensas no seu conjunto para determinar um melhor 
plano que atenda os objetivos organizacionais. (CHIAVENATO, 1999). 

Nesse sentido, uma estratégia de redução de consumo de combustível por 

meio da condução econômica implica em treinar os motoristas de maneira efetiva, 

com técnicas que facilitem o aprendizado, além de estruturar recompensas ou uma 

forma de remuneração que estimule o motorista a colocar em prática a capacitação 

ofertada. 

2.4 Combustíveis Fósseis x Alternativos  

O crescimento da deterioração ambiental e o esgotamento dos recursos 

naturais do planeta estão se tornando cada vez mais uma grande preocupação pelos 

segmentos sociais (SIQUEIRA, 2008). A crescente busca por energia tem contribuído 

para o desenvolvimento de sistemas e tecnologias em fontes de fornecimentos, 

principalmente em energias renováveis (MASIERO E LOPES, 2008). Isso gera 

preocupações referentes à infraestrutura de distribuição e regulamentação no 
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crescimento da oferta e demanda em relação à economia, e com isso os 

biocombustíveis na forma de etanol e biodiesel vêm aumentando o interesse de 

agentes econômicos (MASIERO E LOPES, 2008). 

Dentre os biocombustíveis, destaca-se como mais importante o álcool; o 

combustível, extraído da cana de açúcar, é utilizado desde os anos de 1920, contudo, 

somente após o Programa Nacional do Álcool, onde foram substituídos os 

combustíveis derivados de petróleo devido à Crise do Petróleo, ficou definido para o 

setor primário o aumento em sua produção (LEITE E LEAL, 2007). A utilização do 

recurso voltou a crescer em 2003 com a fabricação dos automóveis com motores 

flexíveis e, desde então, houve um crescimento exponencial no consumo, bastante 

promissor no período, mas que, com a crise na produção em meados dos anos de 

2011 e 2012 incorreu na diminuição das atividades, ascendendo adição do etanol à 

gasolina (ROSA, 2015). Segundo dados da FIESP (2013), o consumo do etanol no 

Brasil ainda é crescente: a região sudeste teve um aumento de 147% desde os anos 

2000, por exemplo. Nesta toada, aponta a CONAB (2016) que o Brasil é o maior 

produtor de cana-de-açúcar – produtor de mais de 50% do açúcar comercializado no 

mundo - seguido por Índia e China, mormente, é o maior produtor de etanol deste 

substrato cuja a produção mundial crescera em 4,3%, alcançando 98,3 bilhões de 

litros em 2015. 

Acerca do biodiesel, importa destacar que fora produzido no Brasil com 

bastante insistência no início do PROÁLCOOL, em tentativa de redução do consumo 

e para manter os níveis de produção de derivados de petróleo conforme a capacidade 

das refinarias do país. O processo não obteve sucesso, pois o preço baixo do diesel 

nessa época tornou o projeto inviável e fez com que as atividades se encerrassem. O 

governo brasileiro voltou a ter interesse no biodiesel quando a produção e o consumo 

na Europa começaram a aumentar (LEITE E LEAL, 2006). Neste interim, o Programa 

Nacional de Produção e Uso do Biodiesel - implantado no Brasil em 13 de janeiro de 

2005, a partir da Lei no 11.097/2005, (Lei do Biodiesel), que dispõe sobre a introdução 

do biodiesel na matriz energética brasileira, altera as leis 9478/1997, 9847/1999 e 

10.636/2002, e dá prazos para introdução do consumo de biodiesel na matriz 

energética brasileira, que são de 2% em volume até 2008 e 5% em volume em 2013, 

e que rege vários dispositivos, como alterações nas atribuições da Agência Nacional 

de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) na comercialização dos 
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biocombustíveis (BERMANN, 2008), atualmente boa parte desta lei já foi revogada, 

não possuindo mais validade. 

A utilização do biodiesel representa um ganho ambiental considerável para a 

diminuição das emissões de gases poluentes, isso porque uma quantidade 

significativa do gás carbônico emitido na sua queima é absorvida durante sua 

produção (BERMANN, 2008). 

Podem ser utilizados óleos vegetais de diversas oleaginosas, conforme cada 

região do país para se produzir o biodiesel, que é totalmente renovável 

(GUARDABASSI, 2006). No Brasil, predomina o óleo de soja em sua produção, 

contudo, pode também ser produzido a partir de gordura animal ou reutilização de 

óleos provenientes de frituras e óleos vegetais, como palma, girassol, algodão e 

amendoim (VICHI E MANSOR, 2009). 

Alternativas pensadas por determinadas empresas valem o destaque, como, 

por exemplo, o pesado investimento em meios de energia alternativa e sustentável 

elaborado pela Engie, conhecida no Brasil como Engie Brasil Energia SA. O foco desta 

empresa é a energia elétrica residencial e comercial e realiza também pesquisas para 

diversos outros fins de energia, entre eles, o chamado Gás Natural Condensado 

Veicular (GNV), que, além de reduzir as emissões de CO2 melhorando a qualidade do 

ar, não exige muitas adaptações nos veículos movidos a gasolina e álcool. Um ponto 

negativo deste combustível é que no formato que se utiliza, seu poder energético 

liberado é inferior ao liberado pelas queimas de combustíveis fosseis, dificultando o 

uso para veículos mais pesados e que exigem maior consumo de combustíveis. 

Entretanto, segundo o site da BR Distribuidora, a queima do GNV é considerada o tipo 

de queima mais limpa existente no mercado atual, sendo então, a melhor opção para 

utilização em centros urbanos. 

Segundo Takar (2018), o uso do GNV em veículos pesados já está ocorrendo, 

porém atualmente somente para efeitos de teste. As montadoras conseguiram atingir 

o mesmo torque de um motor a diesel, em veículos a gás e inclusive já possuímos 

veículos pesados com motores a gás rodando pelo país, porém hodiernamente, 

somente a título de demonstração. A falta de produção de veículos com essa 

tecnologia de motor ainda se deve à falta de demanda efetiva no mercado brasileiro, 

tal demanda visualizada atualmente não justificaria uma produção em larga escala. 

Para os mais interessados em adquirir a tecnologia, pode-se recorrer ao processo de 

conversão do veículo, tendo como custo para realização, cerca de 10% a 25% do valor 
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do automóvel. Nesta toada, o Gás Natural Liquefeito é uma alternativa que carrega 

como ponto positivo a energia concentrada maior do que o gás natural comprimido, 

sendo similar ao do carro movido a petróleo. 

 

2.5 Veículos Elétricos  

 

Segundo Ferreira (2019), para solucionar os problemas ambientais trazidos 

pelos veículos à combustão, algumas alterações terão de ser feitas no processo 

produtivo, para que se torne viável a fabricação e comercialização de veículos 

elétricos com custos aceitáveis. A indústria automobilística (e de veículos pesados) 

tem buscado desenvolver sistemas de propulsão de emissão zero, e para isso vem 

desenvolvendo experimentos com base em novas tecnologias relacionadas a 

sistemas elétricos com base em acumuladores de energia (baterias) ou com células 

de combustíveis (como hidrogênio, por exemplo). É fato, porém, que o que alguns 

enxergam como alternativa para diminuir o aquecimento global, pode se transformar 

como fator de empobrecimento de nações com situação econômica estável, pois é 

esperada uma redução significativa na forma tradicional de produção que deverá estar 

restrita à poucos países que além de detentores das novas tecnologias deterão 

volumes de produção que viabilizem a comercialização de veículos elétricos em larga 

escala. Por isso, algumas nações ainda rebatem essa migração para os veículos 

elétricos como a quebra de muitas indústrias e economias, já que o processo de 

produção e os meios que os alimentam aparentam ser menores, simples e exigem 

menos mão de obra para mantê-los, sejam nas montadoras, fábricas, oficinais de 

reparo e boa parte da cadeia tradicional do petróleo como em especial refinarias, 

distribuidores e sua logística de distribuição e até postos de combustíveis. 

Mas, não se pode ignorar que com diversos problemas ambientais agravados 

e novos surgindo a cada dia, torna-se lógico prever que o futuro dos veículos estará 

mais associado as fontes elétricas do que aos combustíveis fósseis. 

Ainda Ferreira (2019), os veículos elétricos estão cada vez mais sendo 

estudados e implementados como alternativa sustentável, além de ambientalmente 

vantajosos para o planeta e para todas as formas de vida nele existentes, haja vista 
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seus reflexos por exemplo no aquecimento global ou na quantidade de doenças 

respiratórias associadas à poluição atmosférica, principalmente nos centros urbanos.  

Até o momento pelo menos seis nações já determinaram prazos para proibir a 

venda de veículos com motor a combustão, a partir de 2040, são elas: França, Reino 

Unido, Áustria, Noruega, Índia e Holanda, sendo esta última com data para 2025. A 

China, maior mercado automotivo do mundo, vem ampliando sua frota de veículos 

elétricos e declarou recentemente que se prepara para proibir a venda de carros 

movidos a combustíveis fósseis, porém, a data ainda será definida.  

Já o Brasil não caminha nesta mesma velocidade. De acordo com a Agência 

Senado (2018), apenas em outubro de 2018 a CAE (Comissão de Assuntos 

Econômicos) aprovou um projeto de lei que proíbe 100% da venda de veículos novos 

movidos a combustão somente a partir do ano de 2060. Essa proposta prevê uma 

mudança gradual: a partir de 2030, onde 90% dos veículos vendidos poderão ter 

tração automotora por motor a combustão. O número passa para 70% em 2040 e para 

apenas 10% em 2050. E por fim, dez anos depois, a proibição será total. O objetivo é 

diminuir o consumo de combustíveis fósseis (como gasolina e óleo diesel) e, 

consequentemente, a emissão de poluentes atmosféricos. O texto altera a Lei 8.723, 

de 1993, que trata da redução das emissões de poluentes por veículos automotores. 

Há alguns meses, foi lançado o programa Rota 2030, que estabelece as bases 

de uma política industrial do setor automobilístico pelos próximos quinze anos. O 

objetivo de um programa como esse deveria ser estimular a modernização do setor a 

longo prazo, e também estabelecer as regras para isenção de impostos para todos 

aquele que superem a meta mínima de eficiência energética e, o veículo elétrico, está 

mais do que relacionado com esse programa. 

Desta forma, o veículo elétrico, aparece como uma real possibilidade a ser 

considerado no presente estudo em que pese as dificuldades relacionadas 

principalmente ao torque x consumo de energia x capacidade do banco de baterias, 

mas já existem estudos que visam melhorar a situação que se apresenta. Segundo 

um estudo da Engie (2016), o valor de uma recarga de um carro com eletricidade, 

custa em média 15 vezes menos do que o seu abastecimento com gasolina para cobrir 

o mesmo percurso, o que mostra interesse financeiro na utilização deste tipo de 

veículo no cotidiano.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8723.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8723.htm
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Um outro ponto importante, é a quantidade de peças móveis associadas à 

propulsão um veículo a combustão e comparada à um elétrico, conforme pode-se 

observar na figura a seguir.  

 

Figura 8 - Motores a Combustão e Elétrico 

 

Fonte: ENGIE (2019) 

 

A diferença na quantidade de peças necessárias em um veículo a combustão 

e um elétrico: o motor da esquerda é de um veículo a combustão e possui mais de 2 

mil partes, dificultando sua fabricação e manutenção ao longo da vida útil do veículo, 

já na imagem da direita vemos um veículo movido a energia elétrica, que possui 

somente 18 partes. 

Com vistas ao desafio de construir um carro com combustível alternativo que 

possua mais força do que carros movidos a gasolina, uma equipe de estudantes da 

ETH Zurich e da Lucerne University of Applied Sciences and Arts desenvolveu um 

carro movido a eletricidade, que quebrou o recorde de aceleração mundial, ao alçar 

100 km/h em 1,51 segundos (anteriormente marca pertencia a um modelo Porsche 

918 Spyder, com uma aceleração de 0 – 100 km/h em 2,2 segundos). Ainda segundo 

Engie (2019), o mercado de ônibus elétrico está aumentando em grandes proporções, 

impulsionado por políticas públicas que privilegiam a sua utilização, a fim de reduzir o 

impacto da poluição nos grandes centros urbanos. Já é possível verificar a estimativa 

de utilização de ônibus elétricos nas linhas municipais em alguns países e regiões. 

Este estudo foi apresentado em 2018 e a expectativa é que em 7 anos (até 2025), os 

ônibus elétricos atinjam 25% da utilização mundial, sendo em 2040, 80% dos ônibus 

mundiais movidos a eletricidade. A figura a seguir representa estes dados: 
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Figura 9 - Projeção de Ônibus Elétricos 

 

Fonte: ENGIE (2019) 

 

Essa expectativa é baseada no fato de que o custo de fabricação de um veículo 

elétrico está caindo de acordo com o aumento dos investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento nessa tecnologia. Portanto, acredita-se que em 2022 os veículos 

elétricos custarão o mesmo que os veículos a combustão e serão facilmente inseridos 

nas vendas, somente carecendo das necessárias adaptações das cidades para 

recebê-los. Em análise, o mercado B2C (Empresa para consumidor), no Brasil já é 

possível vislumbrar em alguns empreendimentos residenciais, voltados para público 

com alto poder aquisitivo, oferta de tomada para veículo elétrico na garagem, porém 

trata-se de uma exceção. Atualmente, a maioria dos consumidores brasileiros possui 

carros híbridos, ou seja, eles possuem motor a eletricidade e a gasolina, oferecendo 

autonomia ao usuário mesmo quando estiver fora do seu local planejado para 

abastecimento. O veículo 100% elétrico ainda é muito caro no Brasil, principalmente 

pela total falta de incentivo dos Governos Federal, Estaduais e Municipais. 

 

2.5.1 Evolução tecnológica das baterias e pontos de recarga 

 

Os veículos com motores a combustão interna possuem a alimentação 

composta basicamente por um tanque de combustível, linhas de combustível, um 

filtro, uma bomba e um sistema injetor, podendo ser um carburador, uma bomba 

injetora ou um sistema de injeção eletrônica. Um tanque de combustível de um veículo 

pode variar bastante de tamanho dependendo do veículo e sua proposta de utilização. 

Levando em consideração um ônibus rodoviário com capacidade para 46 passageiros 

e um tanque de combustível com capacidade de 500 litros, e um consumo médio de 
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3,4 km/l, este veículo tem uma autonomia esperada de cerca de 1.700 quilômetros até 

precisar ser abastecido novamente. A figura a seguir ilustra esse tipo de motor. 

 

Figura 10 - Motor Diesel 

 

 
Fonte: Tribuna do Norte (2016)   

 

Por outro lado, carros elétricos possuem motores alimentados através da 

energia armazenada pelas baterias, que por sua vez também é o componente que 

mais encarece a sua produção, podendo representar de 30 a 50% do valor total do 

veículo, sendo os tipos de materiais mais usados para a produção dessas baterias o 

Lítio, o Níquel e o Sódio. Atualmente, o Lítio é a liga mais utilizada devido ao seu 

menor custo e melhor rendimento. Segundo Miguel Nery, o diretor da Agência 

Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), a produção em larga escala pode 

levar a uma considerável queda desse preço. 
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Figura 11 - Ônibus Elétrico 

 
Fonte: Movimento respira São Paulo (2019)  

 

 

Uma análise despretensiosa das figuras anteriores, permite inicialmente 

perceber a “baixa complexidade” de um veículo com propulsão elétrica, quando 

comparado à um veículo idêntico movido à combustível fóssil. Esta simplicidade 

reflete em menores desgastes, menores perdas de poder energético e 

consequentemente menores custos de operação. O motor a diesel exige 

manutenções mais frequentes, troca de aditivos ou de partes do motor periodicamente 

de acordo com o uso ou com o tempo de desgaste natural, já a manutenção do motor 

elétrico é mais simples, principalmente pela quantidade de peças a mais que o motor 

a diesel possui, tornando o mesmo mais complexo e delicado. 

Segundo Castro, Barros e Veiga (2019), hoje a chinesa BYD lidera a produção 

dessas baterias específicas para carros que ainda estão em desenvolvimento. 

Enquanto isso no Brasil, a fabricante nacional do produto, Moura, já começou estudos 

para a produção de baterias de lítio, as quais possuem duas fases de produção, o 

pack e célula, e pelo planejamento as células serão importadas até a demanda chegar 

em nível suficiente para produção interna.  
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 Contudo, a extração do lítio causa impactos ambientais importantes e que ainda 

precisam ser estudados. Segundo cálculos da FGV, a produção de um carro elétrico 

emite de 15 a 68% mais gases de efeito estufa que a fabricação de um carro a 

combustão. Porém, esse número pode ser recuperado em 18 meses de circulação do 

carro elétrico. Por outro lado, segundo o CEO da Tesla, Elon Musk, para produzir 

500.000 veículos por ano, basicamente precisamos absorver toda a produção de lítio 

no mundo, tornando inviável. 

 

Figura 12 - Produtores de Terras Raras, incluindo o Lítio no Mundo 

 

 
Fonte: Revista Época (2013)  
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No Brasil a maior concentração das reservas de lítio, está na cidade de Araçuaí 

(MG), no Vale do Jequitinhonha, certamente uma das regiões mais pobres do Brasil. 

Novas descoberta feitas a partir de 2017 na mesma região estimam um potencial de 

extração que pode transformar o país em uma das maiores reservas do mundo. O lítio 

é matéria prima essencial para a produção de baterias com alta capacidade de carga 

e rendimento aceitável com custos razoáveis, viabilizando a produção de baterias para 

veículos elétricos em larga escala. 

 Além de serem determinantes para o preço dos automóveis, as baterias se 

tornam a parte mais importante do veículo. Se no veículo a combustão, o desempenho 

do motor é quem diz a autonomia do carro, no modelo elétrico essa autonomia passa 

a ser medida pela quilometragem que o carro está apto a fazer. Ou seja, quantos 

quilômetros uma carga de bateria consegue percorrer. 

 Segundo Engie (2019) é possível dizer que os veículos elétricos já têm 

capacidade de percorrer pelo menos 200 quilômetros com uma carga de bateria, mas 

os planos são de continuar evoluindo e aumentando essa autonomia. Isso porque o 

processo de recarga também vem se aprimorando. 

Com as baterias caminhando para se tornarem cada vez mais eficientes e 

menores, outro material ganha destaque para confecção delas que é o grafeno, uma 

das formas cristalinas do carbono, assim como o diamante e o grafite. De acordo com 

a Samsung (Tecmundo, 2019), as baterias de grafeno armazenam 45% mais energia 

e recarregam cinco vezes mais rápido que as atuais de íons de lítio. Em breve, o 

grafeno deverá ser usado nas baterias de celulares, e depois nas dos automóveis. 

Hoje é possível realizar o carregamento das baterias de veículos elétricos de 

três formas: 

 



 

| 32 | 

Figura 53 - Tipos de recarga para veículos elétricos 

 

Fonte GM (2019), adaptado pelos autores 

 

2.6 Veículos movidos a Hidrogênio e/ou Células de Combustíveis 

 

Os veículos movidos a hidrogênio são uma boa opção para complementar um 

mercado com veículos elétricos. Sendo aqueles, visados para viagens comerciais ou 

veículos mais pesados, devido a maior potência oferecida pelo combustível. Segundo 

Sun e Goh (2019), a China, maior mercado automotivo do mundo, divulgou que uma 

estratégia visando promover de forma ampla a utilização de energia renovável e irá 

incentivar o desenvolvimento do mercado mundial de veículos movidos a hidrogênio. 

A pretensão é utilizar principalmente veículos movidos a célula de combustível de 

hidrogênio e elétricos puros com baterias de lítio. Essas tecnologias juntas poderão 

atender o transporte comercial e particular de uma cidade, visando reduzir a poluição, 

emissão de CO2 e melhorar a qualidade de vida das pessoas. 

 

Segundo FINEP (2019), o Brasil foi o primeiro País da América Latina 

a possuir uma frota de ônibus movido a células de hidrogênio. O 

Projeto Ônibus Brasileiro a Hidrogênio, representa o ponto de partida 

para o desenvolvimento de uma solução mais limpa para o transporte 

público urbano, foi coordenado pela Empresa Metropolitana de 

•Através da tomada convencional (120 ou 240 Volts – 12 Amperes),
onde o veículo atinge 80% da carga em 30 horas. Quando o elétrico
chega a esse nível, automaticamente reduz a tensão energética do
recarregamento para não sobrecarregar a bateria. Então, o tanque
“fica cheio” com mais vinte horas de tomada. Com 100% da carga, a
autonomia de direção é de 250 quilômetros.

•Carga Semi Rápida (240 Volts – 32 Amperes), onde o
veículo atinge 80% da carga em 8h e trinta minutos e 9h
e 30 minutos para 100%.

•Carga Super Rápida (400 – 600 Volts – 120 Amperes),
onde o veículo atinge 80% da carga em 40 a 50 minutos
e 3h a 3 h e 30 minutos para 100%.
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Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU/SP) e dirigido pelo 

Ministério das Minas e Energia (MME). A iniciativa contou com duas 

fontes principais de recursos: R$ 8,4 milhões da Finep e US$ 12,3 

milhões do Global Environment Facility (GEF), aplicados por meio do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

O projeto e a fabricação dos ônibus foram desenvolvidos por um 

consórcio formado por oito empresas nacionais e internacionais: AES 

Eletropaulo, Ballard Power Systems, Epri, Hydrogenics, Marcopolo, 

Nucellsys, Petrobras Distribuidora e Tutto Trasporti.  

A tecnologia utilizada de propulsão é totalmente livre de emissões de 

poluentes, em lugar de dióxido de carbono e outras emissões dos 

carros comuns, somente vapor d’água é eliminado pelo escapamento 

dos ônibus. 

 

Segundo Airproducts (2016) os principais fabricantes de ônibus do mundo estão 

desenvolvendo ônibus movidos a hidrogênio como a plataforma para futuras gerações 

de veículos de transporte. Pode-se imaginar o impacto nos principais centros urbanos 

se os ônibus que movem milhões de passageiros todos os dias de repente se tornam 

silenciosos, eficientes e só emitem água! 

Ônibus elétricos com células de combustível fizeram avanços significativos em 

matéria de desempenho nos últimos anos e atualmente transportam passageiros 

todos os dias. Os EUA, Canadá, Japão, Alemanha, Inglaterra e o Brasil estão dentre 

muitos dos países envolvidos ativamente na implantação e comercialização desses 

veículos. 

Os ônibus HCNG (Hidrogênio e Gás Natural Comprimido) demonstraram redução 

significativa de emissões e partículas em diversos projetos implantados ao redor do 

mundo. O GNC (Gás Natural Comprimido) enriquecido com hidrogênio é um caminho 

para atender às metas de emissões em curto prazo, enquanto permite 

simultaneamente a implantação da infraestrutura de abastecimento de hidrogênio 

para grandes centros urbanos. 

 

2.6.1 Células de Combustível e a produção de Hidrogênio 

 

Segundo Camargo (2004), célula a combustível é um dispositivo eletroquímico 

que transforma a energia química de um combustível (hidrogênio) diretamente em 

energia elétrica. Diferentemente das máquinas térmicas, as células a combustível não 
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utilizam uma etapa térmica intermediária. Portanto, possuem eficiência maior de 

conversão (tipicamente o dobro das máquinas térmicas no atual estágio de 

desenvolvimento). O hidrogênio utilizado pode ser obtido a partir dos combustíveis 

fósseis (petróleo, gás natural, carvão, etc.), eletrólise da água, biomassa, 

decomposição orgânica. Várias tecnologias de células a combustível estão em 

desenvolvimento, algumas já comerciais. 

A partir de 1950, com a indústria espacial, o desenvolvimento tecnológico das 

células a combustível ganhou um grande impulso. A agência espacial americana, a 

NASA, passou a procurar um gerador compacto de eletricidade para fornecer energia 

a bordo das naves espaciais. A escolha recaiu sobre as células a combustível, sendo 

empregadas com sucesso nas missões Apolo (Penner et al. 1995). 

Ainda Camargo (2004), as células a combustível podem ser definidas como 

dispositivos eletroquímicos em que a energia química de um combustível é convertida 

diretamente em eletricidade em corrente contínua de baixa tensão. Assim, as células 

a combustível podem ser definidas como dispositivos eletroquímicos similares às 

baterias, que fornecem eletricidade em corrente contínua a partir de uma reação 

química. No entanto, as baterias precisam ser recarregadas, ao contrário das células 

a combustível, que fornecem energia elétrica indefinidamente enquanto forem 

abastecidas por combustível (hidrogênio) e oxidante (oxigênio). 

A produção de hidrogênio através da reforma a vapor do gás natural é uma das 

formas mais baratas atualmente. Além deste, também é possível a produção por meio 

do metanol, etanol, grandes hidrocarbonetos e biogases em geral, como rejeitos da 

agricultura, esgoto humano e animal. 

 

 

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Metanol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Etanol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrocarboneto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biog%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esgoto
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 
A metodologia é baseada na pesquisa exploratória, descritiva e documental, 

com estudo de caso concreto na empresa de transporte rodoviário JCA, elucidando 

dados levantados em documentos e relatórios gerenciais de passageiros presentes 

nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina.  

Para auxiliar na fundamentação do estudo, será utilizada coleta de dados 

através de pesquisas qualitativas das normas ISO, caracterizadas por serem análises 

primordialmente descritivas de entrevistas, depoimentos e citações que fundamentam 

o ponto de vista explanado pelo pesquisador.  

Além dos pontos citados, será feito benchmarking com, ao menos, uma 

empresa que possua telemetria e gestão de combustíveis passando por cada um dos 

pontos levantados. 

Por fim, será utilizado como referência o atual projeto em andamento no Grupo 

JCA, com vistas a ampliar seu escopo inicial, para que possa incorporar em suas 

soluções atuais as ferramentas telemetria voltadas para as questões de 

monitoramento dos fatores associados ao consumo de combustíveis, para apoiar as 

propostas e soluções levantadas e consequentemente viabilizar a aplicação prática 

deste projeto. 
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4.  LEVANTAMENTO E ANÁLISE DA INFORMAÇÃO 

 

4.1. Benchmarking realizado  

 

No decorrer da pesquisa foram realizados cinco Benchmarkings: [i] MRS 

Logística S.A; [ii] empresa do setor rodoviário; [iii] Mix Telematics; [iv] Veltec e [v] 

empresa de transporte rodoviário urbano. Nos fundamentos a seguir expostos. 

 

4.1.1 MRS Logística S.A 

 

A MRS Logística S.A. é empresa de capital aberto, com fundação em 1996, 

sediada na cidade mineira de Juiz de Fora, com um quadro de cerca de 6.000 (seis) 

mil funcionários. A empresa tem como principal produto o transporte e movimentação 

de carga. As linhas da MRS abrangem a mais desenvolvida região do país, 

interligando as cidades de Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Além de se 

constituir no sistema que une os maiores centros consumidores e produtores do país, 

as linhas da MRS se constituem no acesso ferroviário a importantes portos brasileiros, 

tais como os do Rio de Janeiro, Itaguaí e Santos, além de atender ao terminal privativo 

de embarque de minério de ferro de propriedade da MBR, na Ilha de Guaíba na Baía 

de Angra dos Reis. 

A empresa conta com um programa de remuneração que busca estimular a 

melhoria do desempenho, denominado “Campeonato da MRS” e é composto por 

quatro pilares: Desafio Especial, Rotinas Operacionais, Segurança e Suporte. No pilar 

de Desafio Especial (que representa o esforço ao longo do ano para atingir um novo 

patamar de entrega apresentando ganho financeiro mensurável), uma das metas 

estabelecidas é a economia de diesel que, por sua vez, possui peso mais relevante 

na pontuação. 

Desde a adoção do programa a empresa já conseguiu uma melhora na 

eficiência energética de, aproximadamente, 39%. 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itagua%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Min%C3%A9rio_de_ferro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Angra_dos_Reis
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4.1.2 Empresa do setor rodoviário de São Paulo 

 

Empresa “XPTO”, situada na Região Sudeste do Brasil, possuindo 23 (vinte e três) 

veículos Mercedes Benz em sua frota operacional, com idade média em torno de 04 

(quatro) anos e transportando cerca de 340 mil passageiros por ano. Esta organização 

atua no mesmo segmento das empresas do Grupo JCA, e, por meio do programa de 

reconhecimento vem conscientizando os seus condutores quanto ao consumo de 

combustível e consequentemente atingindo uma redução considerável. 

Atualmente possui 28 motoristas no seu quadro operacional e disponibiliza uma 

receita de 2 (dois) mil reais para distribuir entre os melhores motoristas, onde a 

distribuição ocorre para os 21 melhores, proporcionalmente. 

Até então, o controle e acompanhamento do abastecimento era feito em 

planilhas de Excel e os treinamentos dos colaboradores ficavam por conta dos 

consultores da Mercedes-Benz e dos Instrutores da empresa. No entanto, as 

informações de consumo não eram muito confiáveis, pois dependiam do funcionário 

para fazer o abastecimento corretamente e, através das planilhas, distribuir o 

consumo de cada veículo para os motoristas que dirigiam naquele dia. Esta prática 

trazia muita desconfiança, pois a empresa não teria como saber como, por exemplo, 

em uma rendição, qual dos motoristas é o melhor em questão de consumo, pois a 

média é dividida por dois (para melhor aclarar, nesta época, o máximo que a empresa 

havia atingido era 3,00 km/l, na média). 

Atualmente, a empresa possui um programa de reconhecimento das boas 

práticas de condução atrelada diretamente às informações fornecidas dos dispositivos 

de telemetria, cujos condutores são ranqueados de acordo com a pontuação de suas 

ocorrências. Estes dados são utilizados também nas atividades de manutenção, que, 

possuem papel fundamental na redução do consumo, com priorização nos trabalhos 

preventivos, buscando sanar os defeitos, mormente dos itens que possam 

comprometer a segurança e o consumo excessivo de combustível. 

A evolução da eficiência energética, com a adoção dessas práticas, pode ser 

visualizada no gráfico abaixo: 
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Figura 614 - Evolução do Consumo de Diesel 

 

Fonte: Empresa “XPTO” (2019), adaptado pelos autores 

 

  

4.1.3 Mix Telematics 

 

A MiX Telematics, fundada em 1996, é uma provedora global de soluções de 

gestão de frotas e de ativos móveis. Fornece produtos e serviços para frotas 

empresariais, pequenas frotas e consumidores visando eficiência, segurança, 

conformidade e proteção. Usando o modelo de entrega de Software como Serviço 

(SaaS), a empresa oferece suas soluções para clientes em mais de 120 países em 6 

continentes. Mais de 700.000 ativos móveis (de caminhões e ônibus a vans, carros, 

motocicletas e trailers) estão gerenciados. Além de empregar mais de mil pessoas, 

possui uma rede de mais de 130 parceiros da frota mundial e possui escritórios nos 

Estados Unidos, África do Sul, Reino Unido, Uganda, Brasil, Austrália e Emirados 

Árabes Unidos.  

Os principais serviços para segmento rodoviário de passageiros voltado para o 

a gestão de combustíveis, são o monitoramento do comportamento do motorista e a 

melhoraria da eficiência do uso de combustível. Como principal item do portfólio da 

instituição, foi citado o “MiX FM Premium Telemetry” - solução completa para a gestão 

de frota. Através dessa ferramenta, os clientes aumentam o controle e reduzem a 

ociosidade da frota e, consequentemente, os gastos com combustível. O computador 

de bordo lê o barramento CAN dos veículos e identifica o estilo de direção dos 

motoristas. As principais funcionalidades do sistema são o score de motoristas, o 

controle de paradas, o controle de consumo, a gestão dos motoristas e veículos, a 
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condução segura, a gestão da jornada de trabalho, as informações precisas do 

barramento CAN do veículo, o detalhamento segundo a segundo, os eventos 

programáveis, o robusto software web possui visualização para tablets e 

computadores, o aplicativo para Smartphone e Android e o script para todas as marcas 

de caminhão/ônibus. 

Como importante case de sucesso para a Mix Telematics consiste no grupo 

Itamaracá Transportes (operador de transporte público com sede no Brasil com 247 

veículos), que escolheram a Mix Fleet Manager Premium - solução de gerenciamento 

de frota totalmente abrangente para reduzir o consumo de combustível e as emissões 

de carbono através de uma condução mais eficiente. Com a Mix Telematics, a 

Itamaracá tem uma solução totalmente configurável com a possibilidade de extrair 

vários tipos de relatórios sobre os veículos, estilo de condução dos motoristas e alertas 

em tempo real. Com os resultados, foi possível avaliar o desempenho de cada 

motorista e melhorar o perfil de condução, sendo assim um ponto muito importante 

para o conforto e a satisfação dos passageiros. Desde a implantação, a empresa 

apresentou reduções significativas em sua frota, como por exemplo: 

a) Consumo de combustível - 25% 

b) Avarias nos veículos - 30% 

c) Custos de manutenção - 45% 

d) Acidentes rodoviários - 80% 

4.1.4 Veltec 

 

A Veltec é fornecedor brasileiro de tecnologias embarcadas para telemetria e 

monitoramento com foco na prevenção de acidentes e redução dos custos 

operacionais da frota. Possui 900 clientes, 70 oficinas parceiras cadastradas, 12 anos 

de atuação no segmento e possui como principais clientes a Ambev, a JBS, a Gerdau, 

a Raízen e a Bunge. Seu sistema de telemetria possui funcionalidades voltadas a 

gestão de consumo de combustível que são: 

1. Os indicadores desempenho para apuração de desperdícios invisíveis que 

sobrecarregam as operações por meio de gráficos e tabelas que apontam onde 

e como a empresa está economizando ou perdendo investimento. Os 



 

| 40 | 

indicadores de desempenho oferecem uma visão macro da operação, 

favorecendo o planejamento e adaptação da empresa ao mercado. 

Realizando, também, a análise da produtividade da equipe e identificação de 

perdas por má condução. 

2. Geração de relatórios analíticos com cruzamentos de dados como marca, 

modelo, motorista. Todas as informações levantadas são concedidas em 

gráficos e tabelas interativas que facilitam o entendimento. 

3. Safe Drive - Intervenções para corrigir o estilo de condução dos motoristas em 

tempo real. Geração de exceções e alertas de RPM excessivo e veículos 

parado com o motor ligado por longos períodos. 

4. Ranking de motoristas com base na condução econômica, levando em 

consideração os indicadores de RPM elevado (direção nas faixas amarela e 

vermelha) e Motor Ocioso (veículo parado com motor ligado). O Ranking de 

Motoristas oferece informações para o ranqueamento de condutores, 

programas de premiação e identificação de motoristas que têm necessidade de 

treinamentos mais eficientes sobre condução econômica. Além disso, é 

possível identificar motoristas e veículos utilizados por meio de teclado logístico 

ou leitor de cartão RFID. 

5. Análise de condução econômica com apuração das faixas de rotação do motor 

utilizadas na operação. Informações precisas de hodômetro, velocidade e 

RPM, eliminando aferições manuais. A leitura dos dados da rede CAN é 

realizada por meio da indução eletromagnética, com um dispositivo que 

envolve os fios, dispensando desencapá-los e preservando a garantia do 

veículo. 

6. Medição do Consumo de Combustível, dados de telemetria e consumo de 

combustível direto da rede CAN em apenas um clique. Com essa 

funcionalidade é realizado o monitoramento detalhado do consumo de 

combustível com consolidação das médias por viagem, veículo e motorista. 

A Veltec destacou como principal diferencial e ponto chave de sucesso no seu 

modelo de atuação com os clientes seus processos de implantação e consultoria junto 

ao cliente que passa pelas fases de identificação da necessidade, implantação da 

solução, treinamento, acompanhamento e, por fim, medição e entrega do resultado. 

Tais condutas fazem com que a empresa tenha característica de prestadora de 
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serviços e não vendedora de produtos, o que possibilita maior assertividade e sucesso 

na implantação da telemetria, já que pela Veltec o sucesso da implantação é 

conquistado em sua maior parte pelo processo de acompanhamento e não pelo 

hardware escolhido. 

A empresa apresentou case de sucesso no cliente Rimatur Transportes Ltda. que 

atua no segmento de transporte fretado contínuo e eventual. Identificando as 

necessidades do cliente, foi constatado que a gestão se dava somente por controle 

de escala, não existia monitoramento dos veículos o que dificultava, por exemplo, 

verificar se o carro rodou o que realmente deveria rodar. Não havia localização 

instantânea do veículo para a fiscalização de pontualidade ou correto cumprimento 

dos roteiros estabelecidos, as velocidades só podiam ser verificadas pelos discos de 

tacógrafo e os controles eram feitos manualmente. Implantar um sistema de 

tecnologia avançado que suprisse a necessidade de informações para tomadas de 

decisões rápidas e ajudasse na geração de controles sobre as perdas operacionais e 

custos invisíveis, era essencial para um melhor desempenho da frota, tanto no seu 

aproveitamento físico, como de seus custos de operação. 

A Rimatur, portanto, adquiriu as soluções da Veltec para monitoramento e 

telemetria, além do controle de combustível, que possibilitou reduzir custos com a frota 

e obter informações precisas para tomada de decisões rápidas. Hoje utilizam o 

sistema de uma maneira mais forte. Realizam um projeto de automação de processo, 

onde busca a menor quantidade de interferência humana possível, o ERP da empresa 

está integrado ao sistema de monitoramento e ao controle de abastecimento, 

possibilitando colher as informações de forma eficaz. Existe uma equipe destinada ao 

controle da frota e logística que faz a elaboração e ajustes dos itinerários para os 

clientes e toda a parte de acompanhamento do monitorando. Eles extraem relatórios 

como: carro parado com o motor ligado, excesso de giro de motor, excesso de 

velocidade, desvios de rotas etc. Com esses documentos é possível orientar os 

motoristas, e chamá-los para uma reciclagem de acordo com a forma como conduzem 

o veículo. 
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4.1.5 Empresa de Transporte Rodoviário urbano1 

 

A empresa Unidade de Itaboraí faz parte de um grupo de empresas de 

transporte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e possui em sua frota mais de 

mil ônibus Urbanos e Rodoviários. Em média, sua frota de 285 veículos (distribuída 

em: 45% Urbano sem ar, 24% Rodoviário com ar, 20% Rodoviário sem ar e 11% 

Urbano com ar), roda 2.100.000 km por mês e recebe 700.000 litros de combustível.  

O abastecimento da frota é realizado pelo sistema do CTA Plus - Sistema de 

Gestão de Abastecimento de Frota - onde o abastecedor aproxima um cartão de 

abastecimento no leitor da bomba, digita o número do veículo e anota as informações 

como matrícula do profissional que realizou o abastecimento, data, horário, veículo, 

hodômetro do veículo, inicial e final da bomba no RDK. Caso, por alguma falha técnica, 

algum veículo não seja abastecido, o abastecedor identifica com uma placa indicando 

que “Falta abastecer” e na liberação o veículo é abastecido e disponibilizado para 

Operação. Todos os RDKs são recolhidos no abastecimento e conferidos quanto as 

informações registradas; é feita a importação dos dados do CTA Plus para o sistema 

Transnet (ERP da empresa) onde é realizado a conferência de inconsistências e o 

fechamento do mapa de abastecimento, em seguida da conferência dos dados. Após 

o fechamento do mapa de abastecimento é realizada a conferência dos hodômetros 

dos veículos para garantir que todos os dados foram lançados corretamente pelo 

abastecedor.  

Quanto às boas práticas realizadas pela Empresa, pode-se destacar:  

• A realização de programação para operações do final de semana 

escalando os veículos com melhor desempenho no consumo de 

combustível;  

• A elaboração diária de um Plano de Calibragem com veículos pré-

determinados para que a execução seja realizada no turno da noite (visto 

que é o período onde temos maior número de frota disponível);  

• A disponibilização de um relatório para o líder responsável pela 

manutenção preventiva com dados de consumo de combustível para 

que seja analisado e verificado se há algum problema técnico que possa 

                                                 
1 A Empresa entrevistada pediu sigilo sobre suas informações, desta feita, trataremos como “Unidade de Itaboraí”. 

 



 

| 43 | 

interferir no consumo elevado de combustível (caso haja) ao realizar 

parada programada para o veículo;  

• O contrato com a Michelin para aplicação da ferramenta Frota Certa 

onde garante a redução de custos de geometria do pneu, calibragem e 

combustível;  

• A vedação do acesso do motorista ao controlador do ar condicionado e 

parametrizar temperatura ideal (levando em consideração a estação e 

clima do período) de forma que o ar condicionado não trabalhe 100% do 

tempo armado;  

• O acompanhamento de consumo de combustível por linha, tipo de 

serviço, modelo do veículo e profissional;  

• A Instalação de programa de telemetria para acompanhamento baseado 

em leituras de forma precisa, sendo possível segregar desempenho de 

profissionais que operaram no veículo no mesmo dia;  

• A realização de treinamento para capacitação dos profissionais em 

relação a novas funcionalidades dos veículos recém recebidos na frota 

para sua melhor performance.  

Com isso, a meta para o indicador de Consumo de Combustível que seria de 2,27 

km/L, no mês de agosto [2019] atingiu o resultado de 3,30 km/L. ficando acima do 

esperado. 

 

4.2. A realidade atual da empresa 

 
 

O Grupo JCA vem se aprofundando em sua matriz de custos para entender onde 

e como atuar. O principal custo desse grupo estudado é o custo de mão de obra, o 

que é esperado considerando uma empresa da área de prestação de serviços. 

Segundo Lobrigatti (2004), uma empresa prestadora de serviços é basicamente uma 

empresa que vende trabalho, mesmo considerando que para essa venda, deve ser 

inserido outros materiais como insumo também.  

Existem diversas empresas fazendo estudos e criando regras para viabilizar a 

comercialização de veículos autônomos, possibilitando a redução do custo com mão 

de obra, assim como mostra Chatterjee (2018) em uma reportagem apresentada no 

site Exame. Entretanto foi considerado que devido a morosidade nos processos no 
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Brasil e a importância de melhorar os estudos em relação à segurança desse tipo de 

tecnologia, não teremos uma implementação dessa tecnologia no mercado de transporte 

de grupos maiores de passageiros no curto prazo, portanto desconsideramos esse custo 

na análise.  

O segundo maior custo segundo a análise do gráfico de Pareto é Diesel e 

Lubrificantes, sendo este custo mais de três vezes maior do que o custo com o terceiro 

maior grupo, que é a conta de manutenção. Considerando a relevância deste custo e o 

atual foco do grupo JCA para este tipo de análise, definimos por trabalhar com o custo de 

Diesel e Lubrificantes. A figura a seguir apresenta os referidos dados: 

 

Figura 715 - Custos do Grupo JCA 

 

                                         Fonte: JCA (2019), adaptado pelos autores 
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5. DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DE SOLUÇÃO  

 

5.1.  Proposta de Solução   

 

A proposta de solução para o problema apresentado na melhoria na gestão de 

combustíveis no Grupo JCA tem como ponto central a implantação da Telemetria, que 

como apresentado nos diversos benchmarkings, pesquisas e mesmo na base conceitual, 

possibilita a mensuração e ação sobre os pontos que impactam sobre os principais temas 

que impactam na gestão de combustíveis. 

 

Figura 8 - Pontos de Atuação da Telemetria 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

  

Dentro do bloco de motoristas e trajeto, a telemetria permite, como citado nos 

benchmarkings da MRS e das empresas de transporte rodoviário e urbano de passageiros 

anônimas, a mensuração de todo modelo de condução de motorista avaliando todas as 

variáveis que impactam diretamente o consumo de combustível como faixa de rotação, 

frenagens bruscas, acelerações bruscas, marcha lentas excessivas, excesso de 

velocidade, veículos ligados parados e aderência ao trajeto planejado. Tendo essas 

medições de combustível é possível, com grande assertividade, propor treinamentos ativos 

aos motoristas com demonstrações práticas e medição dos resultados em tempo real, 
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assim como modelos de remuneração variável que incentivem os motoristas a conduzir de 

maneira adequada melhorando assim exponencialmente o consumo de combustível. 

Dentro dessa proposta de solução entende-se que após implantação da telemetria deve-

se implantar, como foi feito no Grupo JCA um modelo de remuneração variável baseado 

nos indicadores de condução que gere a necessidade nos condutores de buscar o 

conhecimento para uma melhor condução. A figura a seguir, apresenta os critérios de 

pontuação do programa do atual do grupo onde o motorista onde o mesmo inicia o mesmo 

com 100 pontos e se não atingir os critérios mínimos estabelecidos para cada item este 

passa a perder pontos, veja que o principal ofensor de pontuação é a não atingimento do 

consumo de diesel. 

 

Figura 97 – Critérios de Pontuação 

 

Fonte: Os autores (2019) 

 

 

Apesar de gerar resultados o programa atual está passando por melhorias devido a 

proposta de solução conectada a telemetria , pois como foi visto ao longo deste TCC, os 

impactos na gestão e consumo de combustíveis não vem apenas do motorista e da forma 

de condução, mas são impactados também das tecnologias de motores, pneus, topografia, 

temperatura entre outros, portanto sem a telemetria associada ao programa não era 

possível entender com assertividade se os impactos do consumo e se as metas estavam 

sendo bem estipuladas para entendimento e melhoria da forma de condução. Após essa 
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análise foi desenvolvido o piloto da proposta de telemetria implantados em uma das 

empresas do grupo, propondo os indicadores apresentados na figura a seguir que 

realmente indicam os pontos de melhoria correlacionados ao motorista.    
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Fonte: Os autores (2019) 

 

 

Tabela 3 – Indicadores de Condução Econômica 
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Julga-se oportuno esclarecer que nos dados constantes na tabela anterior, os eventos 

apontados indicam frenadas bruscas, aceleração bruscas, excesso de velocidade, excesso 

velocidade na chuva, marcha lenta excessiva e marcha lenta excessiva dentro da garagem, 

seguindo as premissas abaixo. Estes parâmetros foram estabelecidos com dados 

coletados do piloto de telemetria e no workshop colaborativo com os condutores 

identificando eventos reais e correlação com estes parâmetros para que todos estivessem 

alinhados destas métricas. 

 

Tabela 4 - Parâmetros utilizados 

 

Fonte: Os autores (2019) 

 

Pode-se observar pelo piloto que após a sua implantação se comparados os dados com 

os mesmos veículos e percursos no ano anterior houve melhoria significativa no consumo 

conforme a figura a seguir: 

 

Figura 18 - Comparativo de Consumo 

 

Fonte: Os autores (2019) 
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Figura 19 – Comparativo de Consumo 

 

Fonte: Os autores (2019) 
 
 

Podemos perceber que o uso da tecnologia de telemetria, associada a um modelo de 

remuneração variável e um programa de treinamento contínuo em cima dos resultados 

gerou uma melhoria acumulada de 0,9% de consumo e depois de estabilizado no último 

mês da amostragem gerou ganhos de 3,3 % de consumo no grupo. Para efeitos de retorno 

financeiro do projeto pode-se projetar dentro do grupo de forma conservadora uma redução 

gradual do percentual de consumo iniciando em 0,5% para primeiro ano de aplicação, 1% 

no ano seguinte e 2% no ano seguinte e após isso uma estabilização neste nível de 

consumo de diesel. Esses dados serão apresentados a seguir na análise de viabilidade 

financeira. 

Analisando apenas o proposto acima já podemos considerar esse modelo de implantação 

de telemetria junto ao um programa de remuneração variável e treinamento solução 

suficiente para problema apresentado que é melhoria do desempenho do consumo de 

combustível dentro do grupo JCA 

 

5.1.1 Proposta de solução: Análise Exploratória Adicional  

 

 Adicional a proposta de solução inicial analisando também todo contexto organizacional 

de possíveis benefícios da utilização da telemetria dentro do Grupo JCA e a tendência de 

entrada de novas tecnologias de geração de energia para veículos de transporte de 

passageiros, citada no capítulo 2.4 desse trabalho, foi realizada uma análise exploratória 

para entender como estender nossa proposta de solução de utilização da telemetria afim 

de aproveitar seu potencial dentro da organização ao máximo, analise a qual está 

representada de forma sintética na figura 20. 
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Figura 20 - Áreas correlatas 

  

Fonte: Os autores (2019) 

 

Nesta análise correlacionamos todos as áreas organizacionais e os possíveis blocos de 

atuação dentro das mesmas, apontando oportunidades que poderiam ser trabalhadas a 

fim de utilizar todo o potencial da implantação de nossa proposta de solução que é 

aplicação da telemetria para a melhoria no consumo de combustíveis. Como demonstrado 

na figura separamos o que dentro do grupo JCA poderia ser feito de imediato com baixa 

complexidade (oportunidades que precisariam de pequenos ajustes de processos ou 

tecnologia para serem implantados) e pontos de média ou alta complexidade que exigiriam 

grandes mudança processuais ou de adequação da tecnologia proposta para que sejam 

implantados.  

Segue relato sintético abaixo das oportunidades citadas acima, afim de melhorar o 

entendimento dos pontos. Sugerimos como continuidade desse trabalho a expansão e 

análise de cada um desses ponto com intuito de aproveitar a solução proposta em sua 

totalidade. 

• Oportunidade 1 - Aproveitar telemetria para o Estudo e Avaliação de veículos com 

novas tecnologias de geração de energia (gás, elétrico, etc.…): Através dados 

capturados da telemetria de real consumo em diversos cenários e operações, 

considerando as variações de preço de combustíveis e valor de compra e venda 

dos ativos mensurar o TCO para viabilizar aquisição de veículos com novas 

tecnologias;  
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• Oportunidade 2 - prevenir quebras imprevistas (Prevenção de SOS): Com dados do 

sistema de telemetria (oriundos da rede CAN dos veículos que indiquem 

antecipadamente possíveis quebras de componentes evitando quebras não 

previstas durante a operação evitando assim deslocamentos desnecessários e 

custos adicionais 

• Oportunidade 3 - medir a performance de veículos: como descrito na proposta de 

solução principal mensurar e comparar performance de diversas marcas e modelos 

de veículos dentro dos cenários operacionais da empresa; 

• Oportunidade 4 - gestão da frota auxiliar: aplicar mesmo conceito de gestão por 

telemetria nos veículos de apoio a operação (veículos de passeio, guinchos etc.); 

• Oportunidade 5 – testes de tecnologias: simular e capturar reais benefícios de novas 

tecnologias como pneus, aerodinâmica ou peso de carrocerias conseguindo ter os 

benefícios reais de aplicação de uma nova tecnologia antes de sua aquisição em 

massa; 

• Oportunidade 6 – medir a durabilidade de itens e avaliar a real durabilidade dos 

componentes dos veículos para posterior avaliação de compra com dados reais de 

sua vida útil; 

• Oportunidade 7 - iniciar gestão ativa de condução e trajeto com motoristas (Centro 

Controle Operacional Ativo): utilizando dados de trajeto, consumo, multas etc em 

tempo real permitindo o alerta, monitoramento e correção das ações com os 

condutores através de comunicação on time com os mesmos; 

• Oportunidade 8 -. prevenir e melhorar a gestão de segurança com dados: com base 

de dados fornecidas pelo sistema de telemetria mapear os possíveis 

comportamentos e sinais da forma de condução do veículo que podem gerar 

acidentes e com isso propor ações imediatas e corretivas para evitar situações de 

risco; 

• Oportunidade 9 – medir com maior assertividade a performance dos motoristas: 

com dados do sistema de telemetria possuir dados como aceleração ou frenagem 

brusca que permitam mensurar com assertividade e clareza o modelo de condução 

dos motoristas, não focando apenas em indicadores de “consequência” como 

média dia ou quebra de componentes; 

 



 

| 53 | 

• Oportunidade 10 – melhorar a gestão e análise de multas: com dados reais mais 

precisos melhorar a identificação das causas das multas tomadas, mapeando as 

situações ocorridas no momento da infração, afim de treinamento dos condutores e 

possível subsídio das multas juntos aos órgãos; 

• Oportunidade 11 - gestão de km: medir a cada segundo com dados do sistema de 

telemetria de forma assertiva, aderência do trajeto planejado x real, evitando 

quilometragem ociosa adicional que por consequência gera desperdícios de 

recursos; 

• Oportunidade 12 - gestão de km/l: melhorar a mensuração da média diesel real dos 

veículos, como avaliado durante o trabalho, os métodos atuais de mensuração 

possuem margem de erro significativa; 

• Oportunidade 13 – melhorar o programa treinamento de motorista: programa de 

treinamento baseados em dados reais da telemetria permitindo melhor efetividade 

das instruções de condução; 

• Oportunidade 14 - melhorar a avaliação do perfil condutor na contratação: com 

utilização da tecnologia proposta elaborar e realizar testes práticos antes da 

contratação dos motoristas com métricas controladas, medindo a real capacidade 

de direção desses candidatos; 

• Oportunidade 15 – realizar controle de jornada pelo sistema de telemetria (controle 

jornada): utilizar sistema de telemetria para controle em tempo real da jornada de 

trabalho dos motoristas evitando discrepâncias real e apontado e retrabalhos de 

digitação de ponto de motorista e eventuais passivos trabalhistas; 

• Oportunidade 16 – desenvolver aplicativo em celular para medir a performance da 

motorista de forma simples e para rápido feedback para os condutores: mensurar e 

informar em tempo real ao motorista eventuais erros de condução para melhoria 

instantânea no modelo de condução; 

• Oportunidade 17 – melhorar o controle de emissão de poluentes com dados reais 

fornecidos pelo sistema de telemetria (meio ambiente): mapeamento dos ganhos 

de eficiência e menor emissão de poluentes correlacionados a tecnologias ou 

formato de condução dos motoristas; 

• Oportunidade 18 – melhor detalhamento dos motivos e causas de acidentes (perícia 

detalhada): assim como em multas, no caso de acidentes conseguir mapear todos 

os eventos ocorridos com veículos antes de um acidente; 
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• Oportunidade 19 - roteirização e aderência ao trajeto: dentro do grupo jca temos 

dois negócios fretamento e turismo que possuem grande diversificação de rotas a 

cada serviço vendido, a oportunidade consiste em conseguir monitorar em tempo 

real a rota planejada e realizada pelos condutores e avisar clientes de eventuais 

imprevistos assim que eles aconteçam, evitando maiores problemas; 

• Oportunidade 20 – estruturar área de engenharia de pré-aquisição afim de utilizar 

todos os dados da tecnologia proposta: utilizando os dados dos testes citados nas 

oportunidades acima (novas tecnologias) avaliar os reais benefícios de aquisição 

de produtos e equipamentos estruturando área de engenharia de aplicações; 

• Oportunidade 21 - gestão de recebimento e abastecimento de combustíveis: 

monitorar eventuais discrepância nos processos de abastecimento e recebimento 

de diesel monitorando o consumo realizado e o recebimento de combustíveis; 

• Oportunidade 22 - duração de viagens: avaliar o real tempo de viagem em diversos 

dias e horários informando o cliente da expectativa mais precisa de chegada ao 

destino. 

 

5.2.  Análise de Viabilidade   

 

Dentro deste capítulo serão feitas as análises de viabilidade técnica, operacional, 

estratégica e financeira da solução inicial proposta para o problema apresentado que é a 

utilização da telemetria associada a um programa de remuneração e treinamento ativo de 

condutores. No tópico de viabilidade operacional foi feito também breve análise sobre uma 

outra proposta apresentada que foi a utilização de combustíveis renováveis. 

5.2.1 Viabilidade técnica  

 

Avaliando a atual situação da empresa e a proposta de solução apresentada 

consegue-se concluir que para ter viabilidade técnica para implantação da solução será 

necessária a revisão da capacidade de armazenagem de dados nos servidores devido à 

alta volumetria, assim como a cobertura de sinal de internet nas localidades de operação. 

Porém entende-se também que o grupo devido a outros projetos já vem providenciando 

esta estruturação o que não geraria nenhum custo adicional ao projeto. 
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5.2.2 Viabilidade operacional  

 
Do ponto de vista operacional o grande desafio da proposta de solução é a mudança 

cultural e acompanhamento dos motoristas no programa de treinamento, pois eles hoje 

não possuem monitoramento intensivo com dados de sua condução. A fim de possibilitar 

essa transformação dentro da análise financeira será proposta uma equipe dedicada para 

treinamento e monitoramento dos motoristas e, dentro do cronograma do projeto, estamos 

propondo programas junto ao RH da empresa para avaliação e atuação no 

acompanhamento individual com motoristas de baixa performance, possibilitando assim 

entender possíveis situações comportamentais que estejam influenciando em sua 

performance de dia a dia. Este programa está em fase piloto e se denomina PAI – Programa 

de Acompanhamento Individual. 

Analisando ainda outra solução proposta, que é a utilização de veículos com 

consumo de combustível renováveis (gás e elétrico), foi construída pelo grupo de trabalho 

a análise SWOT (veículos movidos a combustíveis renováveis x Veículos movidos a Diesel) 

apresentada na figura 21. Na qual é possível observar que esta solução ainda não é viável 

para o atual momento e deve ser estudada conforme a evolução da tecnologia existente, 

assim como sua popularização. 
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Figura 21 - Análise SWOT - Veículos movidos a combustíveis renováveis x diesel 

 
Fonte: Os autores 

 

 

5.2.3 Viabilidade estratégica  

 

Analisando o planejamento estratégico da empresa e a atual situação do segmento 

consegue-se perceber que a proposta de solução está totalmente alinhada com as 

necessidades estratégicas da empresa que busca em um de seus objetivos estratégicos a 

MAXIMA EFICIÊNCIA OPERACIONAL e que está atrelada a grande competição de preços 

e novos entrantes que vem ao longo dos últimos anos reduzindo as margens de atuação 

do grupo. Entendemos que a proposta de solução já faz parte do planejamento estratégico 

atual da companhia e existem indicadores estratégicos como consumo de diesel por 

quilometragem que são diretamente beneficiados pelo projeto. 

 

5.2.4 Viabilidade financeira  

 
Visando verificar a viabilidade e sustentabilidade do projeto, foi calculado os índices de 

rentabilidade e retorno do projeto. 

Como premissas, utilizou-se os seguintes dados: 

 

Forças

• Apoio da sociedade e midia devido a 
redução do impacto ambiental

• Não suscetivél as variações de preço do 
barril de petróleo

Fraquezas

• Não testado em larga escala

• Falta de conhecimento técnico e mão de 
obra qualificada para operarar

• Menor eficiência de consumo por litro 
que a tecnologia tradicional considerando 
equivalência com preço combustível

Oportunidades

• Ser pioneiro e referência em utilização 
de nova tecnologias

• Vantagem competitive em caso de 
aumento exponencial do barril de 
petróelo

Ameaças

• Falta de concorrentes para produção de 
equipamentos (aumento de preços)

•Problemas técnicos ainda não detectados 
(tecnologia recente)
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Figura 22 – Premissas dos Cenários 

 

Fonte: Os autores (2020) 

 

 

  

Tabela 5 – Fluxo de Caixa do Projeto Cenário Otimista 

 

Fonte: Os autores (2020) 

 

Premissas dos cenários

O investimento inicial foi, de acordo com a proposta da Mix
Telematics, R$ 836.500 (considerado pagamento à vista no
T0);

A taxa mínima de atratividade considerada foi de 11%, taxa
comumente utilizada pelo grupo JCA atualmente;

Os custos do projeto foram estimados em R$ R$ 312.052,00
mensais, totalizando R$ 3.744.618,00;

A implementação em toda a frota vai ocorrendo
gradativamente, atingindo 20% da frota a cada mês,
finalizando portanto, 100% da mesma em 5 meses;

A redução de consumo de Diesel vai melhorando
cumulativamente ano a ano.

T -1 2019 2020 2021 2022

Ganho do Projeto 3.638.001 7.214.155   10.729.515 14.185.114 

Custos do Projeto 3.744.618 3.744.618   3.744.618   3.744.618   

Fluxo de Caixa 836.500-    106.617-    3.469.537   6.984.897   10.440.496 

Saldo 836.500-    943.117-    2.526.420   9.511.317   19.951.812 

Fluxo de Caixa do Projeto - Cenário Otimista
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Tabela 6 - Resumo - Cenário Otimista 

 

Fonte: Os autores (2020) 

 

 

No cenário otimista consideramos uma redução de diesel de 1,7%. Com base nisso, o 

payback foi de 1,27 anos, com VPL (4 anos) de R$ 14.704.677 e TIR de 187%. Significando 

que o projeto teria 100% de seu retorno em menos de 1 ano e meio e a partir do terceiro 

ano a empresa somente obteria retornos positivos, já tendo recuperado todo o 

investimento. 

 

Abaixo verifica-se o fluxo de caixa, premissas e retornos do cenário Realista: 

 

Tabela 7 - Fluxo de caixa do projeto - Cenário Realista 

 

Fonte: Os autores (2020) 

 

Tabela 8 - Resumo - Cenário Realista  

 

Fonte: Os autores (2020) 

 

 

Descrição Valor

Redução de Diesel a.a. -1,7%

Investimento Inicial 836.500              

Payback 1,27 anos

TMA 11%

VPL R$ 14.704.677

TIR 187%

T -1 2019 2020 2021 2022

Ganho do Projeto 1.926.000 3.834.667   5.726.155   7.600.620   

Custos do Projeto 3.744.618 3.744.618   3.744.618   3.744.618   

Fluxo de Caixa 836.500-    1.818.618- 90.049         1.981.537   3.856.002   

Saldo 836.500-    2.655.118- 2.565.069-   583.532-       3.272.469   

Fluxo de Caixa do Projeto - Cenário Realista

Descrição Valor

Redução de Diesel a.a. -0,9%

Investimento Inicial 836.500              

Payback 3,15 anos

TMA 11%

VPL R$ 2.423.642

TIR 31%
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No cenário realista consideramos uma redução de diesel de 0,9%. Com base nisso, o 

payback foi de 3,15 anos, com VPL (4 anos) de R$ 2.423.642 e TIR de 31%. Ainda se 

apresentando como um projeto viável de implementação.  

 

Por fim, abaixo verificamos o fluxo de caixa, premissas e retornos do cenário pessimista: 

 

 

Tabela 9 - Fluxo de caixa do projeto - Cenário Pessimista 

 

Fonte: Os autores (2020) 

 

 

Tabela 10 - Resumo - Cenário Pessimista 

 

Fonte: Os autores (2020) 

 

No cenário pessimista buscamos a TIR 0%, o ponto onde o projeto não daria retorno. 

Com base nisso, o payback foi de 4 anos, com VPL de R$ 15.125 e claro, TIR de 0%. 

Significando que o projeto não se tornaria viável. 

  

T -1 2019 2020 2021 2022

Ganho do Projeto 1.593.282 3.174.702   4.744.348   6.302.307   

Custos do Projeto 3.744.618 3.744.618   3.744.618   3.744.618   

Fluxo de Caixa 836.500-    2.151.336- 569.916-       999.730       2.557.689   

Saldo 836.500-    2.987.836- 3.557.752-   2.558.023-   334-              

Fluxo de Caixa do Projeto - Cenário Pessimista

Descrição Valor

Redução de Diesel a.a. -0,7%

Investimento Inicial 836.500              

Payback 4,00 anos

TMA 11%

VPL R$ 15.125

TIR 0%
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
  

O aumento da concorrência e consequente queda nas margens operacionais no 

segmento de transporte de passageiros terrestre, intensificado pela abertura do 

mercado e crescimento de outros modais de transporte concorrentes como o 

segmento aéreo, vem demandando das empresas a busca incessante por máxima 

eficiência operacional para redução de custos. Considerando que o custo com 

combustíveis é o segundo maior custo operacional de uma empresa de transporte 

terrestre de passageiros, e ainda considerando que dentro do custo total de 

propriedade (TCO) de um veículo este é o de maior relevância, nosso trabalho se 

propôs a apresentar soluções de melhoria no desempenho do consumo de 

combustíveis nas empresas de transporte terrestre de passageiro, utilizando o grupo 

JCA para avaliação do modelo. A solução principal apresentada foi a aplicação da 

telemetria associada a um robusto programa de remuneração variável e capacitação 

dos condutores.  Esta proposta de solução tem como embasamento o estudo de toda 

base conceitual do que caracteriza uma condução econômica e seu grande impacto 

dentro consumo de combustível do veículo. Foi observado também dentro dos 

diversos benchmarkings de companhias do setor estão migrando para esta proposta 

de solução como melhor maneira de melhorar o consumo de combustíveis através da 

utilização dos dados obtidos em seus sistemas de telemetrias, associados a 

renovação de métricas de acompanhamento, remuneração e treinamento de seus 

condutores. Observamos também através dos benchmarkings em empresas de 

telemetria, Mix Telematics e Veltec, que a aplicação de telemetria vem sendo aplicada 

de forma intensiva em diversos modais de transporte em todo mundo e já possuem 

cases de sucesso em diversas empresas atingindo exatamente a melhoria no modelo 

de direção de seus condutores. 

 Tendo essas informações teóricas conseguiu-se através de piloto implantado 

em grupo restrito de motorista e veículos do grupo JCA comprovar resultados diretos 

no consumo de combustível em 0,9% em 6 meses de testes como o acompanhamento 

pelo sistema de telemetria e treinamento destes motoristas e além disso uma 

eficiência sendo melhorada gradativamente com o passar dos meses chegando a 

mais de 3% no último mês do teste. Baseados nesse teste e na proposta de solução 

apresentada, que é a expansão deste piloto a todo grupo JCA, foram feitas as 

avaliações técnicas, operacional, estratégica e financeiras, nas quais foi identificado 
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qualitativamente e quantitativamente (VPL, playback e TIR) total aderência e 

viabilidade de expansão da proposta ao grupo. Adicionalmente na solução principal 

foram identificadas diversas oportunidades de utilização da telemetria para melhorar 

outros aspectos operacionais de uma empresa de transporte terrestre de passageiros 

nesse caso o grupo JCA. 

. Outra proposta de solução analisada e considerada não viável ainda é a 

utilização de veículos com combustíveis renováveis, principalmente os veículos 

movido a energia elétrica e o movido a gás natural liquefeito - ambos ainda necessitam 

de maiores estudos, investimentos e talvez até interesse governamental, como 

sugestão de implementação visando a redução do consumo de combustíveis, tem-se 

o veículo elétrico, com a utilização de um sistema de captação dessa energia através 

de placas fotovoltaicas instaladas sobre as estruturas das garagens e dos pontos de 

paradas dos veículos. Porém ao analisar os pontos fortes e fracos de viabilidade 

operacional das energias renováveis para o cenário atual concluímos que está é uma 

solução ainda não aplicável devido a não possuir competividade em diversos aspectos 

como custo, autonomia, confiabilidade, suporte, etc e deveria voltar a ser avaliada 

anualmente conforme a evolução da tecnologia e sua popularização. Ainda vale 

ressaltar como comentário final que a solução principal apresentada com a utilização 

da telemetria possibilitaria uma melhora análise de novas tecnologia com dados mais 

precisos e, portanto, apoiando a futura análise de viabilidade de combustíveis 

renováveis. 

Por fim o estudo realizado deixa como mensagem principal que a utilização 

tecnologia, no caso a telemetria, atrelado a processos bem definidos e a um robusto 

programa de qualificação de colaboradores para ganho de eficiência operacional e de 

custos, como por exemplo a melhoria desempenho no consumo de combustíveis, 

deixou de ser um diferencial e passou a ser questão de sobrevivência para empresas 

de transporte de passageiros terrestre no novo cenário do setor. 
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