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RESUMO 
 

  Em um mundo digital no qual cada vez mais as relações, sejam elas 

pessoais ou comerciais, se estabelecem e solidificam através de plataformas de 

integração como as redes sociais e aplicativos diversos, causa estranheza o fato de 

que as relações entre os prestadores de serviços de transportes e seus potenciais 

clientes permaneçam majoritariamente analógicas, com pouco uso da tecnologia 

principalmente para o desenvolvimento de novos negócios e captação de clientes. 

Somam-se à carência de inovação e à digitalização nos negócios de transportes de 

cargas, os antigos e conhecidos desafios do segmento que atua num país com 

dimensão territorial, infraestrutura defasada e dificuldades de acesso às informações 

sobre transportes alternativos e multimodalidade. O objetivo desse projeto é propor e 

analisar a viabilidade de uma plataforma que promova a integração entre 

transportadores e tomadores de serviços de transportes e que adicionalmente dê 

visibilidade de prazos, custos de fretes e modais disponíveis aos clientes potenciais 

enquanto permite aos transportadores, sejam eles de pequeno, médio ou grande 

porte, que divulguem de forma abrangente sua capacidade operacional.      

 

Palavras-chave: Transporte de cargas. Multimodalidade. Plataforma. Negócios.
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ABSTRACT 

 

 In a digital world on which the relationship, either personal or business 

relationship, more and more are established and solidified through integration 

platforms such as social networks and several applications, it causes strangeness the 

fact that the relationship between transport service providers and their potential clients 

remain mostly analogical, with few use of technology especially for developing new 

business and taking clients. Added to this deficiency of innovation and digitalization on 

cargo transport business are the old and known challenges of the segment which 

operates in a country with continental dimensions, obsolete infrastructure and difficulty 

of access to information about alternative transportation and multimodality. The 

purpose of this project is to propose and analyze the viability of a platform which 

promotes the integration between transport service providers and clients and which 

additionally give visibility of time, freight costs and available modals to potential clients 

while allowing the service providers, either small, medium or large businesses, to 

publicize in a comprehensive way, their operational capacity. 

 

Keywords: Cargo Transport. Multimodality. Platform. Business. 
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1 RESUMO EXECUTIVO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

  No atual mundo digital e digitalizado, cuja praticidade e rapidez movem todos 

os tipos de negociação, faz-se necessário introduzir a comercialização da indústria de 

cargas, tão preenchida de velhos paradigmas de vendas.  

A conexão entre transportadores dos mais diversos tamanhos e modais e as 

empresas que precisam transportar suas mercadorias através de uma plataforma 

digital, mostra-se como uma alternativa viável e de curto prazo.  

1.2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

  A carência que o mercado atual possui de conectar de forma rápida e eficaz 

transportadoras e empresas com melhores opções de preço/prazo/modal, justifica a 

análise mais profunda sobre a criação de uma plataforma digital que simplifique ou, 

pelo menos, inicie relações comerciais.  

Para os provedores de soluções em transportes, a plataforma possibilitará 

novos negócios cujos resultados serão além do financeiro como, por exemplo, de 

ganho de escala. 

1.3 OBJETIVOS 

  O objetivo geral deste trabalho é propor uma plataforma integradora de 

soluções para as movimentações de cargas de mercadorias, fomentando negócios 

agregadores de valor aos provedores multimodais além de difundir no mercado uma 

solução integrada para a movimentação de cargas/encomendas. 

 De forma específica, o objetivo desse trabalho é analisar o mercado e entender 

se o projeto de uma plataforma digital específica trará a solução que atualmente se 

faz necessária para a comercialização de cargas. 
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1.4 APRESENTAÇÃO DAS ETAPAS DO PROJETO 

  O capítulo 2 do trabalho consiste em apresentar as bases conceituais que 

serão necessárias para a viabilização do projeto com fundamentação bibliográfica. 

  No terceiro capítulo, é apresentada a metodologia da pesquisa que será 

utilizada. No capítulo 4, será feito o levantamento e análise de todas as informações 

captadas com uma revisão do modelo conceitual. Nos capítulos 5 e 6 será 

apresentada a proposta de solução que, no caso, abordará a criação de uma 

plataforma digital que fomentará a comercialização de cargas e os estudos de 

viabilidade operacional, técnica, estratégica e financeira.  

  Por fim, no último capítulo, serão feitas considerações finais constituídas de 

alertas e recomendações fora do escopo deste projeto, mas que podem ser úteis para 

o bom desenvolvimento do mesmo, além de caracterizarem oportunidades de 

melhoria. 
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2. BASES CONCEITUAIS 

2.1 LOGÍSTICA E TRANSPORTES 
 

  Em um país com extensão continental como o Brasil, toda empresa que atua 

nos processos de produção e comercialização tem na logística uma das suas 

principais preocupações. Isso porque a logística e, principalmente o transporte, 

interferem diretamente no custo final dos produtos. 

  O transporte é considerado o elemento mais importante nas atividades 

logísticas e, por essa razão, as empresas não devem somente escolher a matriz de 

transporte que melhor corresponda aos seus custos, mas também que resulte em 

desenvolvimento para empresa e um melhor nível de serviço. Desta forma, a escolha 

da matriz de transporte facilita a entrada dos produtos em novos mercados, fazendo 

com que as empresas aumentem seu poder de penetração (XAVIER FILHO, 2006). 

  O conhecimento dos vários modais de transportes, bem como o tipo de veículos 

e as cargas adequadas a cada um deles, é fundamental para a criação e 

desenvolvimento da logística adequada. Pode-se considerar o transporte, como a 

atividade mais importante da logística, pois esta é responsável pela maior parte dos 

custos e conduz na possibilidade para agregar valor ao produto (KEEDI, 2001). 

  De acordo com Rodrigues (2007), os elementos mais impactantes aos custos 

logísticos são o tempo e a distância, e por isso, os serviços de transportes contratados 

devem promover qualidade e eficiência no processo, além de estar embasado em 

relações de parcerias, pois estes elementos se relacionam diretamente e determinam 

a formação de estoque e elevação dos custos. 

  Conforme Santos (1995), a formação do preço de vendas é influenciada pelas 

condições do mercado, pelas exigências do governo, pelos custos, pelo nível de 

atividade e pela remuneração do capital investido. O cálculo do preço de vendas deve 

resultar num valor que traga para a empresa a maximização dos lucros, possibilidade 

de manter a qualidade, atender aos anseios do mercado e aproveitar melhor os níveis 

de produção. 

  Segundo Ballou (1995), para a maioria das indústrias, o transporte é a atividade 

logística mais importante, uma vez que ela absorve, em média, de um a dois terços 

dos custos logísticos. A logística, de maneira geral, gera demandas de novos serviços 

de transporte. A evolução da operação de transporte requer, por sua vez, visão 
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estratégica, novos investimentos, ações diferenciadas no mercado competitivo, e 

conceitos de gestão voltados para racionalizar seus serviços. 

  Para Colavite e Konishi (2015), a logística é responsável por gerir o valor de 

tempo e lugar nos produtos, sobretudo, por meio dos transportes, fluxos de 

informações e inventários. Para movimentar materiais e produtos sem direção aos 

clientes e disponibilizá-los, de maneira oportuna, uma empresa submete-se em 

custos, visando agregar um valor que não existia e foi criado para o cliente.  

  É sabido que a logística brasileira é ainda bastante precária e carente de 

planejamento, estratégia, investimento e infraestrutura. O transporte de cargas 

brasileiro possui custos muito altos, com uma infraestrutura precária no modal 

rodoviário, com manutenção da frota e da infraestrutura de baixa qualidade. Apesar 

disto, no Brasil depende-se muito do modal rodoviário pela maioria dos setores, já que 

não aproveitam de outros modais de transporte (ROCHA, 2001). 

  Em seu estudo “A matriz do transporte no Brasil: uma análise comparativa para 

a competitividade”, realizado em 2018, a CNT divulgou acreditar que a fórmula: 

planejamento, desburocratização e investimento precisam ser equacionados. 

  O território brasileiro possui cinco tipos de modais, rodoviário, ferroviário, 

aquaviário, aéreo e o duto viário, que é o menos utilizado. Cada modal se diferencia 

por suas características e custos operacionais próprios, que os tornam mais 

adequados para certos tipos de operações e produtos. 

  Dados de 2018 do IBGE revelam que as empresas de transporte rodoviário de 

cargas, respondem por 38,8% da receita operacional líquida e por 31,8% do Produto 

interno Bruto (PIB) do setor. 

  O transporte rodoviário é mais caro em relação ao ferroviário (3,5 vezes mais 

barato) e hidroviário (6,22 vezes mais barato) além de ter uma vida útil muito menor 

que o ferroviário (20 anos a mais) e que o hidroviário (40 anos a mais), a questão 

energética também deve ser analisada uma vez que tanto o trem (20km) quanto o 

barco (40km) possuem uma autonomia muito maior em relação ao caminhão (6,5km) 

(COLAVITE e KONISH, 2015). 

  De acordo com Andrade (2018), o Brasil tem vivenciado inúmeras 

transformações nos últimos anos, passando do crescimento econômico para uma das 

piores recessões do país. O transporte é um dos pilares básicos do desenvolvimento 
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de um país, e pensar no Brasil sem um sistema de transporte eficiente e robusto é 

mantê-lo estagnado.   

  Assim, conhecendo a extensão do nosso país e os desafios encontrados em 

nossa infraestrutura, é de suma importância analisar minuciosamente as opções de 

modais de transporte e definir a que melhor atende as necessidades de cada negócio, 

com o objetivo de identificar situações onde a multimodalidade pode ser a melhor 

solução. “Todas as modalidades têm suas vantagens e desvantagens e, escolher a 

melhor opção, analisando os custos, características de serviços, rotas possíveis, 

capacidade de transporte, versatilidade, segurança e rapidez é a melhor opção” 

(SERRANO). 

  Silva e Marujo (2012), definem intermodalidade como a movimentação de 

carga utilizando dois ou mais modos de transporte. As principais vantagens da 

intermodalidade estão no melhor aproveitamento da infraestrutura das redes, na 

redução de custos e do consumo energético e no tráfego.  

  Ainda, Silva e Marujo (2012) apontam que os terminais multimodais operam 

geralmente abaixo das suas capacidades instaladas, fato esse que ocorre 

principalmente devido as restrições de disponibilidade e capacidades dos modais. 

Portanto, há grandes oportunidades de melhorias caso a opção de intermodalidade 

seja melhor explorada dentro do país.  

 

“Assim, definir a frequência de atendimento de cada transporte ou 

selecioná-los de acordo com sua frequência pré-existente faz parte da 

estratégia do embarcador. Pode ser mais vantajoso ter a disposição um 

conjunto de modais/transportadoras pertencentes ao seu conjunto 

estratégico, cada um com sua frequência de atendimento e custo e que 

atende a sua necessidade de carregamento do que ter um só meio (no caso 

de modelo de um caminho mínimo) com frequência de atendimento maior, 

porém, com o custo de transporte maior, ou até mesmo um modal com custo 

menor, mas com frequência que não atende a sua demanda.  

Uma estratégia aplicada ao transporte de carga pode ser entendida, 

então, como um conjunto de alternativas que o embarcador possui para 

transportar sua carga. Esta estratégia pode incluir a seleção do modal, a 

frequência de chegada do transporte, como também a seleção dos caminhos, 

onde o tempo de viagem, o tempo de espera e o custo são considerados. A 

escolha de um conjunto estratégico pelo usuário viabiliza o enfrentamento de 
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imprevistos, permitindo que o conjunto de escolhas tomado pelo embarcador 

atinja o custo esperado mínimo, ou muito próximo a ele” (REIS e LEAL, 2014). 

 

  Reconhecer as oportunidades que a multimodalidade nos oferece pode ser a 

solução que muitas empresas buscam para alcançar a competitividade, uma vez que 

o transporte rodoviário, que é intensamente utilizado no Brasil, apresenta algumas 

desvantagens tais como o alto custo de combustível, a insegurança nas rodovias e a 

precária infraestrutura com grande parte das rodovias do Brasil não pavimentadas. 

  Conforme Reis (2014), para conhecer e mensurar corretamente os custos 

envolvidos no transporte rodoviário de uma mercadoria, é preciso analisar todo o 

processo desse serviço, identificando suas etapas e os seus fluxos operacionais. 

Como todas as fases (atividades) estão interligadas, o processo operacional do 

transporte pode ser visto como um sistema, ou seja, uma cadeia sequencial e 

ordenada de operações, que se divide em subsistemas e interage com outros 

sistemas (por exemplo, marketing e finanças), para atingir objetivos comuns. 

  O processo de custeio do transporte rodoviário pode ser dividido em quatro 

etapas:  

a. Definição dos itens de custos – os principais itens de custos do transporte 

são: depreciação dos veículos, salários dos motoristas e encargos, seguro 

do veículo, custos administrativos e custos variáveis como combustível, 

pneus, lubrificantes, manutenção etc. 

b. Classificação dos itens de custos em fixos e variáveis – esta classificação é 

feita com relação à distância percorrida, desta forma todos os custos que 

variam de acordo com a quilometragem serão custos fixos como: salários 

do motorista, depreciação, seguros etc. 

c. Cálculo do custo de cada item – é necessário calcular os custos unitários 

de cada veículo para que se possa custear a rota de coleta ou entregas de 

mercadorias, principalmente em empresas que possuem trucks e carretas. 

d. Custos das rotas por entrega/coleta – uma vez calculado os valores 

unitários de todos os itens de custos é só agrupar os custos fixos e dividi-

los pelas horas trabalhadas para se obter o custo fixo por hora e os custos 

variáveis dividi-los pelos quilômetros rodados para se obter o valor por km. 

Depois disso é só os distribuir nas respectivas rotas. 
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  Segundo Antonio Lauro Valdivia, o avanço tecnológico junto com o cenário 

econômico das últimas décadas fez com que a eficiência dos negócios se tornasse 

um diferencial competitivo para o mercado. A produtividade, de fato, é um dos 

principais fatores que definem nos dias de hoje o sucesso de uma organização. 

  Quando se avalia custos e produtividade do modal rodoviário, 4 (quatro) 

variáveis são consideradas e refletem diretamente neste resultado. São elas: 

✓ Velocidade Operacional – Quanto maior a distância e a velocidade dos 

veículos, mais produtivo será. Necessário investimento em estradas e em 

veículos mais velozes e confiáveis; 

✓ Tempo de carga e descarga – Quanto maior estes tempos, menos produtivo 

será. Para otimizar é necessário investir em quantidade de docas e em 

equipamentos/tecnologia que ajudem o processo de carga e descarga; 

✓ Período de operação do veículo – Quanto mais tempo o veículo rodar 

melhor! Revezamento de motoristas, operação nos finais de semana e 

feriado, boa manutenção dos veículos são ações que favorecem esta 

variável de forma positiva; 

✓ Capacidade de transporte do veículo – Quanto mais espaço e melhor 

encaixe da carga, mais produtivo será. Para alavancar este resultado 

importante investir nos tamanhos adequados dos carros e treinar bem o 

time que carrega os veículos. 

  Devido as últimas mudanças no cenário atual do transporte Rodoviário, o 

tabelamento de frete pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) 

realizado após a greve dos Caminhoneiros trouxe à tona a necessidade de 

alternativas para os clientes no barateamento do custo de transporte e alternativas 

para “não dependência” do modal. O alerta da necessidade de investimentos em 

infraestruturas para que haja equilíbrio e maior integração entre os modais, já refletem 

no aumento crescente dos outros modais, principalmente os modais Ferroviários e 

aquaviário” (ANDRADE, 2018). 

  A integração dos diferentes modais seria ideal para que houvesse um total 

aproveitamento das matrizes, ocorreria a complementação e não a disputa entre os 

modais, fazendo com que o preço do frete reduzisse, os níveis de produção fossem 

estendidos, e os mercados consumidores ampliassem, o que diminuiria os custos das 

mercadorias, favorecendo o crescimento e o desenvolvimento econômico e social 
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(SCHMIDT, 2011). Integrando esse cenário à era da tecnologia que vivemos, é natural 

pensar na utilização da própria tecnologia para facilitar os trâmites e processos de 

transporte e logística. Tal pensamento nos leva à discussão do mercado para 

aplicativos de fretes. 

  Há mais de 5 anos que aplicativos facilitam a vida dos caminhoneiros no Brasil. 

Eles funcionam colocando motoristas cadastrados em contato com cargas que 

precisam ser coletadas e entregues em todo território nacional. Basicamente quando 

alguém precisa enviar uma carga, ela entra no app e após o cadastrado comunica 

quanto quer pagar e começa a receber propostas dos motoristas que estiverem 

disponíveis ou que a rota esteja no curso. Normalmente, todos os pagamentos são 

feitos pelos próprios aplicativos. Importante salientar que não existe evidência que 

outros modais de transporte estejam sendo comercializados através de aplicativos. 

2.2 CANAIS DE MARKETING 
 
 
  Canais de marketing são os meios empregados por empresas para assegurar 

que os produtos e/ou serviços oferecidos sejam comunicados adequadamente ao seu 

público-alvo. Para eleger os canais de marketing adequado às empresas utilizam de 

diversas ferramentas tais como pesquisa de mercado, análise de concorrência, 

estudos que identifiquem o perfil de seus consumidores, dentre outras. 

  Jaffe (2008), pondera sobre o fim do “efeito bebedouro”, ou seja, a atenção, a 

busca por informações e o envolvimento passivo do consumidor diante, por exemplo, 

da televisão (bebedouro), contrapondo a isso um consumidor ativo e proativo, 

consciente de sua atuação. O autor descreve dez características que podem ser 

observadas no comportamento deste consumidor-cidadão, são elas: 

1. Ele é inteligente – para o autor o consumidor é inteligente por possuir 

acesso a uma vasta gama de informações e usá-las como parâmetro 

de análise e conhecimento a priori sobre uma dada aquisição. 

Também é sinal de inteligência a exposição diante de determinadas 

mensagens, “hoje possuem medidores embutidos de autenticidade 

que os ajudam a distinguir entre comunicações, ofertas e promoções 

genuínas e falsificadas. 

2. Ele é emancipado – o fato de ter um grande volume de informação 

dá a este consumidor subsídios para decidir, para inclusive rejeitar 
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proposta equivocadas e dissimuladas. Afinal, ele tem autonomia para 

decidir. 

3. Ele é cético – como tem assistido a sucessivos escândalos 

corporativos, e a uma onda de propagandas enganosas, este 

consumidor tem recebido informações de seus pares contando casos 

semelhantes, portanto, ele tende a desacreditar nas propagandas 

tradicionais que focam benefícios e atributos muita das vezes não 

muito claros ou precisos, o que o leva a confiar mais no boca a boca 

que circula pela rede. 

4. Ele é conectado – a disponibilidade de meios on-line em diversas 

plataformas, ou a convergência dos aparelhos, possibilita “o acesso 

imediato a informações sob demanda, a possibilidade de fazer 

perguntas e receber respostas” (JAFFE, 2008, p.45) em qualquer 

lugar, desde que haja conexão. Aqui temos uma das frustrações, ou 

seja, tenho o aparelho, mas não tenho sinal. Isso tem levado esta 

nova geração de consumidores a buscar conexão nos barzinhos, na 

praia, nos transportes coletivos etc. A falta ou a ausência de conexão 

resulta em uma significativa frustração, diante de uma placa 

indicando Wi-fi zone.  

5. Ele tem pouco tempo – para o consumidor contemporâneo a espera 

significa uma perda de tempo imperdoável para as suas pulsões, 

portanto, a velocidade e a Intercom são bem-vindas em todas as 

atividades. Também devemos inserir aqui o alto volume de 

informação sem solicitação, oriunda da antiga filosofia do funil, 

provocando uma natural reação seletiva diante de discursos alheios 

a esta nova realidade. 

6. Ele é exigente – o consumidor contemporâneo ciente de seu poder 

de negociação e mobilidade em um mercado competitivo, não aceita 

mais a imperfeição, ou a incompetência. Jaffe foca a comunicação, 

compreendida por este consumidor como um direito que deve estar 

a sua disposição sempre que necessário. 

7. Ele infiel – a fidelidade deste consumidor é proporcional ao seu grau 

de satisfação nas relações de troca e de liberdade comunicativa. 

Novamente temos aqui o descontentamento como uma frustração a 

ser eliminada, ou seja, substituída, afinal, busca-se relações 

simétricas em todos os sentidos. 

8. Ele é acessível – este é um ponto positivo para as empresas que 

percebem esse consumidor como alguém que está sempre buscando 

e compartilhando informações. Ele nunca recusa responder, contudo, 

ignorá-lo é perder o mais importante ponto de contato e de 
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relacionamento. Empresas que atuam de forma tímida ou distante da 

dinâmica do mercado virtual certamente não conseguiram 

estabelecer este ponto de contato com este consumidor 

contemporâneo. 

9. Ele está à frente da curva - aqui temos o descompasso entre o 

domínio e o envolvimento com as práticas do ambiente digital, por 

parte de um consumidor conectado, cujo uso dos suportes 

tecnológicos longe de constituir-se em um estranhamento é na 

realidade uma extensão de sua vivência em um ambiente de 

mudanças contínuas. Algumas organizações precisam reconhecer e 

aproveitar esta desenvoltura dos consumidores contemporâneos, 

principalmente das novas gerações, para quem a tecnologia é parte 

integrante de suas vidas como verdadeiras próteses. 

10. Ele é vingativo – diante do excesso de frustrações ele se torna 

agressivo e vingativo. Aqui nos parece que o fato de ser vingativo se 

constitui no desdobramento de sua infidelidade, mencionado no item 

sete. Certamente este consumidor, diferentemente das gerações 

anteriores, tem em suas mãos novas formas de expressar sua 

vingança e isso ocorre muito mais no sentido de fazer justiça e ser 

simétrico ao tratamento recebido. 

 

  Segundo Coughlan et al. (2002: 20) um canal de marketing “é um conjunto de 

organizações interdependentes envolvidas no processo de disponibilizar um produto 

ou serviço para uso ou consumo”. Para Rosenbloom (2001: 296), “um canal de 

marketing, também chamado de canal de marketing, é a rede de organizações que 

cria utilidades de tempo, lugar e posse para consumidores e usuários empresariais”. 

E Iacobucci (2001: 290) afirma que “um canal é constituído de entidades múltiplas 

(empresas, agentes, pessoas) interdependentes, mas que podem ou não ter todos os 

mesmos incentivos para operar da maneira desejada”. 

  Os canais escolhidos afetam as decisões referentes à comercialização do 

produto. A partir da análise da interligação entre os membros do canal, percebe-se 

que o preço estabelecido pela empresa e as decisões referentes à divulgação sofrem 

vinculação entre os membros. As decisões sobre os canais de marketing da empresa 

envolvem compromissos relativamente de longo prazo com outras empresas, o que 

envolve uma necessidade de parceria constante (Kotler, 2000). 
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  Para Corey e Raymond (1991), um sistema de distribuição é um recurso 

externo muito importante, pois representa um compromisso corporativo significativo 

com diversas empresas independentes e com os mercados específicos que elas 

atendem. 

  Os canais de marketing são importantes, pois a luta para manter espaço nas 

prateleiras dos distribuidores é um dos desafios comuns no gerenciamento de canais 

de marketing para todos os tipos de empresas, grandes e pequenas (Bucklin, 1966). 

Os maiores desafios enfrentados no gerenciamento do composto de marketing estão 

nos seus canais, os quais podem ser percebidos até mesmo em empresas com 

grande força em produtos, preço e promoção. 

  Kotler (2000) afirma que os fabricantes obtêm diversas vantagens com a 

utilização de intermediários:  

1. Muitos fabricantes não dispõem de recursos financeiros para comercializar 

seus produtos diretamente;  

2. Em alguns casos, a comercialização direta simplesmente não é viável; e 

3. Os fabricantes que estabelecem seus próprios canais podem obter um 

retorno maior, investindo mais em seu negócio principal, pois se uma 

empresa obtém um retorno de 20% sobre a fabricação e de apenas 10% 

sobre o varejo, não tem sentido pensar em estabelecer um varejo próprio. 

 

  De acordo com Churchill (2000), as tarefas ou funções que objetivam tornar o 

canal mais eficiente e eficaz podem ser divididas em três categorias: transacionais, 

logísticas e de facilitação, sendo executadas por produtores ou por vários 

intermediários, de acordo com a estratégia do canal. Portanto, as principais funções 

dos canais de marketing são:  

 

1) Transacionais (compra e venda de produtos de vários fabricantes 

para gerar trocas, podendo tornar os canais mais eficientes);  

2) Logísticas (movimentação e a combinação de bens em 

quantidades que os tornem fáceis de comprar) e  

3) Facilitação (financiamento de transações, graduação de produtos; 

e coleta de informações de marketing, tornando mais fáceis os 

processos de compra e venda). Produtores e intermediários 

podem trabalhar juntos para criar valor para seus clientes por meio 

de previsões de vendas, análises competitivas e 2 relatórios sobre 
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as condições do mercado, para descobrir o que os clientes 

desejam. 

 

  Para Rosenbloom (2001), os canais de marketing podem variar em dois níveis 

com relação à extensão, pois, produtor ou fabricante vende diretamente a 

consumidores (distribuição direta), até mais de dez níveis, nos quais podem existir 

mais de oito instituições intermediárias entre produtor e consumidores. O que 

Rosenbloom (2001) denomina como canal de dois níveis, Kotler (2000: 512) define 

como “(...) um canal de nível zero (também chamado canal de marketing direto) 

consiste em um fabricante que vende diretamente para o consumidor final”. 

  Projetar um sistema de canal requer analisar as necessidades do cliente, 

estabelecer os objetivos do canal e identificar e avaliar as principais alternativas de 

canal. Após definir seu mercado-alvo e o posicionamento desejado, uma empresa 

deve identificar suas opções de canal, de acordo com Kotler (2000) e Iacobucci (2001). 

Rosenbloom (2002) afirma que a estrutura do canal de marketing tem três dimensões 

básicas, sendo elas: extensão do canal, ou seja, o número de níveis de um canal de 

marketing; intensidade em vários níveis, que se refere ao número de intermediários 

em cada nível do canal de marketing; e, finalmente, os tipos de intermediários 

envolvidos, que são as diferentes espécies de instituições intermediárias que podem 

ser usadas nos vários níveis do canal. Kotler (2000) apresenta três elementos como 

opção de canal, sendo eles: os tipos de intermediários de negócios disponíveis, o 

número de intermediários necessário, e as condições e responsabilidades de cada 

membro do canal. 

  O marketing atualmente é utilizado nas organizações como ferramenta para se 

sobressair no mercado, com intuito de fidelizar e obter lucratividade. Para Las Casas 

(2010), o Marketing consiste numa área de conhecimento que abarca todas as 

atividades relativas às relações de troca/consumo. Relações estas que devem estar 

orientadas para a satisfação das necessidades dos consumidores, a fim de atingir 

determinados objetivos da empresa, sempre levando em consideração o ambiente de 

atuação e o impacto que estas relações podem causar nas pessoas e no seu bem-

estar. 

  Kotler (1998, p. 61) traz outra definição de marketing. Para ele "Marketing é a 

atividade humana dirigida para a satisfação das necessidades e desejos, através de 

processos de troca”. 
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  Para Minadeo (2008), o Marketing desempenha um importante papel na 

conquista e manutenção dos clientes, unindo um desejo de compra do consumidor à 

demanda potencial da empresa. A partir das afirmações feitas na literatura, é possível 

entender que, para que as organizações se mantenham perenes num mercado tão 

competitivo, é imprescindível que elas desenvolvam estratégias de Marketing 

adequadas e de maneira a atrair e atender as pessoas, promovendo sua contínua 

satisfação pelos seus produtos e serviços oferecidos. 

  Os consumidores de hoje querem uma personificação, querem algo exclusivo 

e a internet pode propiciar isso a eles. Segundo Zenone e Buairidi (2002), a internet 

deve ser vista como um ponto de venda, um canal de relacionamento, portanto, uma 

excelente ferramenta para o marketing direto. 

  De acordo com Vaz (2011), não há mais barreiras de tempo e espaço no mundo 

digitalizado, ou seja, o consumidor pode acessar a internet a qualquer hora e de 

qualquer lugar que tenha uma conexão, então as empresas tiveram que se adequar a 

essa nova forma de globalização virtual. 

  Assim, devido à grande e rápida evolução da tecnologia, o meio digital tem se 

tornado um grande aliado às estratégias de marketing desenvolvidas. Há alguns anos, 

as empresas buscam por experiências de comunicação com os seus clientes, por 

meio da Internet, apostando nas vendas virtuais, sem a interação do vendedor e o 

consumidor, no entanto, pode até haver essa interação, porém, o vendedor é virtual e 

não um humano real. Com isso, o marketing tradicional vem dando lugar ao chamado 

marketing eletrônico ou marketing digital, conceito que expressa o conjunto de ações 

de marketing intermediadas por canais eletrônicos como a internet, em que o cliente 

controla a quantidade e o tipo da informação recebida (LIMEIRA, 2003, p. 9). 

  O Marketing Digital, segundo Kotler (2000), é uma estratégia de Marketing 

exclusiva para os meios digitais, principalmente a Internet. 

  Santana (2012) destaca que os 8 P’s do marketing digital consistem em um processo 

cíclico, onde as estratégias são voltadas para plataformas digitais, sendo que eles consistem 

em: 

• Pesquisa – estuda o comportamento dos consumidores a fim de 

direcionar a empresa para um público específico; 

• Planejamento – planeja os meios de se atingir seu mercado-alvo; 
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• Produção – consiste na preparação das tecnologias, estruturas e 

demais ferramentas que irão realizar a comunicação entre os canais: 

cliente e empresa; 

• Publicação – ativação do projeto; 

• Promoção – disseminação de promoções nos canais de 

comunicação virtuais; 

• Propagação – consiste na disseminação das campanhas pelos 

próprios consumidores no sentido de promover a empresa por meio 

da satisfação dos consumidores; 

• Personalização – consiste na fidelização dos clientes e captação de 

novos; 

• Precisão – verificação dos resultados alcançados ao final do ciclo e 

possibilidade de se iniciar um novo ciclo tendo como objetivo 

melhorar a qualidade do processo a partir dos dados coletados. 

   

  Móbile Marketing, segundo Zelf (2002), é uma das estratégias do Marketing 

digital que configura ações de interação com usuários através de dispositivos móveis 

e de celulares. Com isso, as empresas buscam utilizar tal ferramenta com o intuito de 

anunciar seus produtos, serviços e até mesmo brindes, buscando a fidelização de 

clientes e vendas. Os produtos e serviços ofertados podem ser adquiridos diretamente 

a partir da utilização de um dispositivo móvel. 

   De acordo com Vaz (2007), mobile marketing é formado por quatro camadas 

estrategicamente construídas para atender às agências de publicidade de 

propaganda, os fabricantes de celulares, as operadoras de telefonia e os 

consumidores. 

 

2.3 MARKETPLACE COMO OFERTA DE DIFERENCIAÇÃO 
   

 

  Segundo Tapscott (1996), a economia para a era da inteligência em rede é uma 

economia digital. Na velha economia, o fluxo de informação era físico: dinheiro, 

cheques, faturas, notas de embarque, relatórios, reunião face a face, mapas 

fotografias etc. 

  Para Albertin (2018), com a evolução das transações através do comercio 

eletrônico, a busca da criação de valor tem como foco no cliente e a customização 
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dos serviços. Os recursos passam a ser abundantes e uma vez que contamos com os 

recursos de todo ambiente digital, onde conhecimento deixa de ser restrito ao 

ambiente físico, e a internet começa a ser utilizada para criar interações customizadas. 

  O e-commerce veio como modo de auxiliar no contato rápido entre as 

organizações, e assim, com o aumento da utilização de relacionamento eletrônico, 

clientes e fornecedores tendem a eliminar alguns intermediários, diminuir a 

necessidade de interação face a face, e auxiliam algumas empresas como processo 

e mecanismo de controle para garantir compliance entre as partes. 

  Proporcionar através de meio eletrônico uma relação comercial aumenta 

possibilidade de prospecção de novos clientes, proporcionando maior qualidade e 

conformidade nas vendas.  

 Os novos mercados eletrônicos não são mercados de oferta e demanda únicas, 

nem são administrativamente operados por processos hierárquicos de tomada de 

decisão. Os mercados eletrônicos combinam facilidades de tomada de decisão 

administrativa com preços de mercado. 

 Os mercados eletrônicos podem funcionar para criar alocação de mercadorias 

ou serviços, em que oferta e demanda tradicionais atuam de forma pobre. A falha da 

concorrência tradicional pode resultar de idiossincrasia e mercadorias diferenciadas, 

preferências mal estabelecidas. 

 De acordo com a pesquisa UPS Pulse of the Online Shopper 2019, realizado 

pela PwC em parceria com a UPS, multinacional americana de logística, no Brasil, 

95% dos consumidores que compram on-line utilizam marketplace e cerca de 44,1% 

pretendem comprar mais produtos por esse tipo de plataforma nos próximos 12 

meses.  

 O estudo, que avalia os hábitos de compra do consumidor desde a pré-compra 

até a pós-entrega, entrevistou mais de 18 mil compradores on-line em 15 países, 

incluindo Brasil, Estados unidos, Canadá, México, além de países de Europa e Ásia 

(WARREN, 2019). 

Um dos principais desafios estratégicos para empresas de varejo é conseguirem 

ampliar sua relevância por meio da evolução dos modelos de negócio, para que sejam 

integradas ao varejo eletrônico. O crescimento do varejo eletrônico em ritmo superior 

ao do varejo físico como um todo tem sido realidade no mundo nas últimas duas 

https://epocanegocios.globo.com/palavrachave/estados-unidos/
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décadas, fazendo com que a participação das vendas digitais em relação ao varejo 

de lojas físicas cresça progressivamente. 

2.4 COMERCIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA PERSPECTIVA DOS 
TRANSPORTADORES DE CARGAS E DE ENCOMENDAS  

2.4.1 Canais de Vendas 
 

  O canal de venda é o local em que o seu produto ou serviço será apresentado 

ao seu consumidor, permitindo que ele avalie e realize a compra, ou seja, é o meio 

em que se realiza a negociação comercial entre a empresa e o seu cliente. 

  Por conta disso, conhecer o público-alvo do seu negócio e investir em 

estratégias de marketing são pré-requisitos essenciais para que seu canal de venda 

consiga captar e fidelizar seus clientes. 

2.4.2 Vendas Externas 
 

  O canal de vendas externas do transportador de cargas e de encomendas 

tende a suprir as necessidades de contato pessoal sinalizado pelos clientes. 

Entretanto, ele não está necessariamente relacionado ao faturamento ou potencial da 

conta, mas sim, à carência de proximidade e atenção na qual a interlocução presencial 

se faz necessária.  

  Tal canal não é o mais indicado para explorar novos negócios servindo como 

ferramenta importante para gerar negociações somente após o agendamento de 

reunião – o que demanda de uma estrutura de suporte interno para tal feito. 

  Nesse canal de vendas, a qualidade da comunicação faz toda a diferença para 

aproveitar o tempo de forma eficiente e conseguir resultados efetivos. Assim, investir 

na oratória dos representantes da empresa auxilia não só a reforçar a autoridade 

perante os clientes, mas também a fechar mais negócios e acordos, já que a 

persuasão também está incluída nessa habilidade. 

  Além disso, é importante destacar a relevância da linguagem corporal. A 

começar pelas vestimentas, que devem seguir o estilo da empresa visitada e, claro, 

usar o bom-senso para que o cliente não estabeleça uma postura repelente ao 

interlocutor. Apesar de poder existir certa discussão jurídica quanto ao assunto, o 
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empregador pode definir o padrão de vestimenta que será usado no ambiente de 

trabalho ou em visitas a clientes. 

  Interessante também avaliar a produtividade e efetividade do canal de vendas 

externas. O tempo de visitas ou reuniões está diretamente ligado à capacidade do 

interlocutor em apresentar ao cliente as soluções que fazem sentido ao seu negócio. 

A maneira ideal de obter a maior capacidade produtiva possível, parece ainda 

regionalizar as ações de vendas em carteiras comerciais específicas e dentro dessas, 

organizar de modo que as programações diárias sejam próximas umas das outras.  

  Após as visitas, não é incomum que as partes saiam da mesma reunião com 

interpretações bem diferentes sobre o resultado. Para não correr esse risco, é 

importante transmitir um e-mail com o resumo do debatido, valores e condições 

fornecidas, documentando ainda as responsabilidades atribuídas, as tarefas 

delegadas, e todos os prazos estipulados.  

  Há ainda algumas questões que o canal de vendas externo traz e que fazem 

questionar se esse modelo ainda é o mais indicado nos dias atuais, como por exemplo: 

Os profissionais de vendas externas devem comparecer à empresa todos os dias para 

tratar as particularidades do dia anterior e receber orientações sobre o próximo dia? 

Se sim, quantas visitas deixarão de acontecer em razão desta premissa? Cabe falar 

apenas em profissionais que trabalhem em home office? Como dividir a carteira de 

clientes entre os vendedores externos? É correto relacionar escalonamento de 

carreira considerando as características médias dos clientes? 

  Alguns dos questionamentos acima deveriam ser considerados obsoletos, 

considerando os novos modelos de se relacionar com o mercado atual, ainda 

devemos acreditar que quem não é visto, não é lembrado? E quem necessariamente 

precisa ser visto ou lembrado? O vendedor ou a empresa?  

  Por óbvio, o relacionamento interpessoal deve sempre existir, mas o que se 

busca demonstrar nesse trabalho é que tal interlocução pode e deve ser mais 

automatizada e isso, ao contrário de uma frieza corporativa, demonstra a busca pela 

praticidade e redução do tempo de retorno efetivo entre a necessidade identificada e 

a operação efetiva e iniciada e mais, deve atender, adaptando os processos ao novo 

perfil de comprador de transporte. 
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2.4.3 Vendas Internas 
 

  O canal de vendas internas é caracterizado por alta produtividade e por 

resultados efetivos mais rápidos, porém, a técnica deve ser muito apurada, já que a 

equipe não conta com sinais visuais da relação interpessoal e, por isso, a reciclagem 

e investimento em treinamentos deve ser constante. 

  O comprador de serviços que sente conforto em negociar por este canal dá 

indícios claros de que é objetivo e valoriza a praticidade, porém, tais fatores aumentam 

a responsabilidade de manter uma equipe altamente técnica e capaz de reverter sinais 

de compras em negócios. 

  Em alguns casos, dificilmente consegue-se retomar um sinal de compra não 

reconhecido ou mal trabalhado.  

  Por isso a necessidade de manter a equipe sempre muito bem treinada e 

focada em desenvolver muito bem a escuta ativa, dando sentido e valor à dialética. 

  Enquanto empresa, a busca pelo máximo de produtividade de cada profissional 

é fundamental. O tempo médio para fechamento de um negócio por telefone, a 

produtividade relacionada à quantidade de contatos efetivos. 

  Até então, observa-se fundamentalmente dois perfis de compradores: aqueles 

que necessitam “ver a empresa através de um interlocutor (vendas externas) para 

efetivamente comprar os serviços e aqueles que preferem a praticidade da 

interlocução feita por telefone. No entanto, a escolha do modelo de compra parece 

ainda ser algo relacionado às próprias crenças e paradigmas. 

  Se faz necessário estabelecer processos de comercialização para os 

compradores que buscam além da praticidade e objetividade, o dinamismo ideal para 

levar às suas empresas as soluções ao atendimento de suas demandas de transporte, 

das suas encomendas, além de trazer ao mercado, de um modo geral, soluções 

alternativas que possam tonar os processos de contratação, algo mais simplificado e 

dinâmico. 

  Desta forma, é preciso compreender e ampliar a visão de negócio, entender 

que mais canais devem ser criados e com vistas a ser, talvez num futuro próximo, o 

principal canal de utilização de negociação para estes modais. 

 Os canais escolhidos afetam as decisões referentes à comercialização do 

produto. A partir da análise da interligação entre os membros do canal, percebe-se 

que o preço estabelecido pela empresa e as decisões referentes à divulgação sofrem 
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vinculação entre os membros. As decisões sobre os canais de marketing da empresa 

envolvem compromissos relativamente de longo prazo com outras empresas, o que 

envolve uma necessidade de parceria constante (Kotler, 2000). 

2.5 COMERCIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA PERSPECTIVA DOS TOMADORES 
DE SERVIÇOS – EMPRESAS DETENTORAS DAS DEMANDAS DE CARGAS 
E DE ENCOMENDAS  

 

2.5.1 Relações Comerciais e Transações Comerciais  
 

  Em geral, há duas importantes maneiras de fazer negócios, através de relações 

comerciais e transações comerciais. 

2.5.1.1 Relações Comerciais 
 

  Os clientes que buscam as relações, são de fato aqueles que se interessam 

por soluções seguras, de credibilidade a longo prazo. 

  Desta forma, há uma pré-disposição em transmitir informações relacionadas às 

demandas de suas empresas pois há expectativas de conhecer as vantagens 

competitivas oferecidas pelos players.  

  Em certa parte, negociar através de uma interlocução pessoal (vendas 

externas) ou telefônica (vendas internas) é quase que inerente. Mas ainda assim, 

deve-se repensar o modelo, preparando as empresas detentoras das soluções para o 

futuro, onde a “internet das coisas” fará parte da rotina regular em todos os níveis.  

  Segundo Albertin (2018), com a evolução do Comercio Eletrônico, a busca da 

criação de valor tem como foco no cliente e a customização dos serviços. Os recursos 

passam a ser abundantes e uma vez que contamos com os recursos de todo ambiente 

digital, onde conhecimento deixa de ser restrito ao ambiente físico, e a internet começa 

a ser utilizada para criar interações customizadas. 
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2.5.1.2 Transações Comerciais 
 

  Os clientes que buscam as transações comerciais são, em geral, aqueles que 

já mantém uma parceria firmada com outro player e, para determinado caso 

específico, precisarão de alguns diferenciais, como, por exemplo: redução de prazo 

de entrega, redução dos custos da operacionalização e melhor qualidade da entrega 

do serviço. 

  A necessidade de transformar as cotações em comercializações efetivas é 

possível quando as aderências entre necessidade (clientes) e soluções (empresa de 

transporte) são confirmadas. 

  A solução em referência prevê um aplicativo onde o cliente perceba nitidamente 

a técnica e o sentido por trás do frete ofertado, apresentando através de uma 

plataforma responsiva, as melhores opções de preços, prazos e ofertas de 

modalidades de transporte disponíveis que possam ser utilizadas na determinada 

operação.  

  A proposta na qual através de uma pesquisa simplificada ou detalhada, pode 

ser realizada com o melhor aproveitamento do tempo, trazendo rapidez e otimização 

nos processos de captação de informações e melhor empregabilidade dos recursos 

necessários para a realização do processo de uma possível negociação. 

  Contudo, de acordo com as bases conceituais, com uma visão mais 

contundente Joseph Jaffe (2008) em seu livro “O Declínio Da Mídia De Massa”, o autor 

pondera sobre o fim do “efeito bebedouro”, ou seja, a atenção, a busca por 

informações e o envolvimento passivo do consumidor diante, por exemplo, da 

televisão (bebedouro), contrapondo a isso um consumidor ativo e proativo, consciente 

de sua atuação em cuja tipologia podemos encontrar as dez características 

observáveis deste consumidor-cidadão (JAFFE,2008, p.39-54)  
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 
 
 

A metodologia de pesquisa descreve como o projeto será realizado e define 

que tipo de projeto é mais apropriado. Ou seja, ela busca fundamentar o propósito do 

artigo e, através disso se consegue os caminhos para chegar a uma determinada 

conclusão, ou seja, as diretrizes para um fim (ROESCH, 1999). 

Segundo Goldemberg (1999), para a realização de uma pesquisa, é preciso: 

 (a) a existência de uma pergunta que se deseja responder;  

(b) a elaboração de uma sequência de passos que permitam chegar à resposta;  

(c) a indicação do grau de confiabilidade na resposta obtida. 

Após a identificação do que se pretende responder, a adoção de uma 

metodologia adequada irá auxiliar na definição de como se realizará a pesquisa, bem 

como em qual população, universo, amostragem, além dos instrumentos que levarão 

à resposta (SILVA, 2005). 

Este trabalho busca avaliar a atratividade de um aplicativo que unirá a 

multimodalidade de transporte, transportadores de cargas e clientes, como alternativa 

de inovação para a comercialização do transporte de cargas no Brasil.  

Para fundamentação do projeto, foram feitas análises sobre a atual forma de 

comercialização do transporte de cargas com seus canais de vendas (externo e 

interno), além de estudo sobre as relações e transações comerciais sob a ótica das 

empresas que demandam o transporte de cargas e encomendas.  

  Para análise das melhores práticas de mercado, foram realizados dois 

benchmarkings, sendo um de rede de hotéis (hotelaria e hospedagem), e outro 

realizado com plataformas digitais de transporte de pessoas (“uberização”). A escolha 

desses benchmarkings se deve ao fato de o setor de hotelaria e o de transporte de 

pessoas terem sido pioneiros na utilização de plataformas de otimização de buscas 

que facilitam o acesso e a definição da escolha.  

Buscando uma análise mais aprofundada do assunto, realizou-se pesquisas 

com os tomadores de serviços (clientes), assim como os prestadores de serviços 

(transportadoras). As pesquisas foram realizadas em formato de questionário, 

modelos utilizados disponíveis nos anexos, e enviadas por meio eletrônico através de 

um link em aparelho de celular. Os questionários foram enviados em outubro de 2019 

e ficaram disponíveis para respostas por 5 (cinco) dias. 
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Após os resultados das pesquisas realizadas, benchmarking e comparativos 

entre as empresas afins, foram identificadas oportunidades reais para unir as 

demandas de transportes aos provedores de soluções multimodais, proporcionando 

assim as melhores experiências em custo, adequação de modal, pesquisas de 

empresas do setor com abertura para ofertas de ociosidades de serviços, utilizando 

matrizes de relevância. 

Embasando-se desses métodos pode-se considerar que o trabalho de pesquisa 

tem condições de responder de forma consistente às questões propostas. 
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4. LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE INFORMAÇÃO 

4.1 ANÁLISE DO SETOR  
 
  Os conceitos gerais da Indústria 4.0 levam a um cenário futuro muito além de 

tecnológico, mais prático e funcional. Percebe-se uma clara mudança no modus 

operandi em todos os níveis do negócio e uma alteração também no perfil do 

consumidor. 

  No segmento de transportes de variados tipos de cargas e encomendas, não é 

diferente. Tradicionalmente, as formas de se relacionar com o mercado na busca por 

novos negócios em grande parte dos transportadores de cargas se dá através de 

equipes de vendas externas e internas. Este último canal não é tão comum na maioria 

dos players, pois ainda há um conceito que o time interno deve ser apoiador do time 

externo, não focando na efetividade direta dos negócios. 

   Mas, atualmente, tais canais não são suficientes para suprir as necessidades 

e características dos compradores atuais, que além de interlocuções mais 

tecnológicas, buscam soluções alternativas eficientes, rápidas e efetivas e que, 

obviamente, atendam suas demandas. 

  Os consumidores de hoje querem personalização, querem algo exclusivo e a 

internet pode propiciar isso a eles. Segundo Zenone e Buairidi (2002), a internet deve 

ser vista como um ponto de venda, um canal de relacionamento, portanto, uma 

excelente ferramenta para o marketing direto. 

4.2 BENCHMARKING REALIZADO 
 

  Benchmarking é um processo de comparação de práticas, serviços e produtos 

utilizados como instrumento de gestão pelas empresas, embora não possua uma 

definição própria, pois as práticas utilizadas sofrem alterações ao longo do tempo e o 

benchmarking se modifica de acordo com cada empresa e suas metas e métodos de 

trabalho, tornando esse processo individualizado (AVEIRO, 2018). 

  O processo de benchmarking possibilita as corporações conhecerem as 

práticas e procedimentos adotados por seus concorrentes e parceiros, as dificuldades 

encontradas no desenvolvimento de processos, falhas e soluções adotadas e 

consequente análise de melhores práticas do mercado, além de permitir a 
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comparação de performance. Através da análise das informações coletadas, a 

empresa que está praticando esse processo pode analisar o resultado das práticas 

adotadas pelas demais companhias, o que permitirá a tomada de decisões mais 

acertadas, o desenvolvimento de melhores práticas além da estruturação de 

processos mais curtos, eficazes e sustentáveis.    

   Na elaboração desse projeto aplicativo, optou-se por realizar benchmarking 

com empresa do ramo de hotelaria e com usuários (motoristas) de plataformas digitais 

de transporte de passageiros, a fim de reconhecer as principais dificuldades do 

negócio (questão da precificação) além de buscar entender a operacionalização de 

diversas plataformas que unem demanda à oferta.  

 

4.2.1 BENCHMARKING REALIZADO NO RAMO DE HOTELARIA 
 

  Observou-se que o ramo de hotelaria possui rotinas de negócios convergentes 

com a proposta de comercialização desenvolvida nesse projeto. Devido essa 

convergência, optou-se por realizar entrevista com players desse ramo. Assim, foi 

entrevistado um auditor do Slaviero, rede de hotéis nacional, inserida na categoria de 

empresas de médio porte, com média de faturamento anual de R$ 1.300.000,00 (um 

milhão e trezentos mil reais). 

  Atualmente, a rede conta com os seguintes canais para comercialização dos 

seus serviços: site e equipe de vendas. Adicionalmente, o Slaviero dispõe de diversos 

canais de marketing para garantir a divulgação de seus serviços, são eles: revistas, 

patrocínio de filmes (como por exemplo “Polícia Federal: a lei é para todos”) e digital 

influencer.  

  De acordo com a rede, o site é o canal mais acessado e, consequentemente, 

com resultados mais evidenciados. A área comercial da empresa conta com 5 (cinco) 

colaboradores.  

  Recentemente, através de um estudo conduzido pela área de marketing com o 

objetivo de identificar as necessidades atuais dos consumidores e adaptar os serviços 

ao novo perfil do comprador, constatou-se que esses buscam conforto, serviços 

customizados, objetividade e rapidez no atendimento. Desta forma, a rede optou por 

realizar reformas dos apartamentos em geral e adicionar nos apartamentos de maior 

tarifa itens específicos tais como máquina de café expresso e menu de travesseiros 
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afim de agregar maior valor a esses apartamentos. Além disso, o Slaviero investiu na 

reciclagem das equipes através de treinamentos. 

  Foi mencionado também que no ramo da hotelaria há pouca diferenciação nas 

formas de acesso aos serviços, mas a rede tenta facilitar o acesso através de 

parcelamento das tarifas oferecido em seu site. As empresas recebem constantes 

visitas dos executivos de contas para negociar tarifas, facilidades e poder atender de 

forma plena as necessidades dos clientes. Dessa forma, quando há oportunidade de 

receber os clientes, o objetivo é cativar as pessoas com pequenos gestos, buscando 

assim a fidelização do hóspede.  

Ao questionar quais garantias são exigidas pela rede para assegurar a receita 

mesmo quando a prestação de serviços ocorre anteriormente ao recebimento de 

valores, explicitou-se que os clientes são categorizados como particular (pessoas 

físicas) e corporativos (pessoas jurídicas). Exige-se do cliente particular o pagamento 

antecipado, seja ele realizado pessoalmente no momento do check-in ou no momento 

da reserva sempre que essa for realizada através do site da rede ou outro site e/ou 

aplicativo de reservas. Já os clientes corporativos, possuem cadastro com análise de 

saúde financeira junto a rede, assim permite-se a emissão de faturas e caso o cliente 

possua alguma pendência financeira o cadastro é bloqueado até que a pendência seja 

sanada.  

  Foi abordada também a possibilidade de utilização de um aplicativo que 

conecte demandas reais com serviços prestados, cuja aderência (financeira e de 

perfil) fosse antecipadamente validada, e o auditor da rede reforçou que tal ferramenta 

seria de grande valia, por ser uma forma mais prática e simples para atingir o objetivo 

principal que é a geração de receitas, foi ressaltado também que no segmento dos 

serviços é de suma importância ter uma garantia do pagamento. 

  Quanto a definição do perfil do cliente, percebe-se que é muito útil ao 

departamento de marketing no desenvolvimento de estratégias para atingir o público 

alvo de maneira mais eficaz, garantindo então a economia de recursos valiosos como 

o tempo e dinheiro. Constatou-se através da entrevista que a inovação é parte 

fundamental do negócio, já que os hóspedes são selecionados de forma natural 

através das próprias abordagens estruturais. A customização do atendimento, que 

proporciona ao hóspede a sensação de “estar em sua própria casa” é um fator 

altamente relevante para que haja recorrência de reserva.  
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  Sendo assim, está claro que devemos apresentar em nosso aplicativo, uma 

comunicação eficaz, objetiva e ,sobretudo, que seja adaptada ao segmento dos 

tomadores de serviços (pagantes dos fretes) para que desta forma o app, por si só, 

seja o canal escolhido pelos compradores que buscam alternativas seguras para o 

transporte de suas encomendas/cargas. 

4.2.2 BENCHMARKING REALIZADO COM PLATAFORMAS DE “UBERIZAÇÃO” 
 

  Atualmente, nota-se o surgimento de diversas plataformas que promovem a 

aproximação entre prestadores de serviços (detentores da oferta) com clientes 

potenciais (detentores da demanda). Tais plataformas proporcionam essa 

aproximação de uma forma mais ágil, objetiva e impessoal, possibilitando que o cliente 

potencial tenha acesso a diversas informações, incluindo preço, de diversos 

fornecedores ao mesmo tempo e sem a necessidade de um contato pessoal. Observa-

se que o consumidor atual é adepto a esse tipo de ferramenta e durante o 

desenvolvimento desse projeto, entendeu-se que esse modelo de ferramenta pode 

ser utilizado também para promover a aproximação e comercialização entre clientes 

e fornecedores dos serviços de transportes.  

  A fim de compreender o mecanismo e modo de funcionamento desse tipo de 

plataformas foram realizadas entrevistas e análise dos processos adotados por alguns 

players, exposto abaixo:  

 
Quadro 1 - Quadro comparativo de respostas 

 

Tipo de Serviço 
Transporte em carros 

particulares / taxis 
Serviços relacionados a 

viagens 

Entregas de 
encomendas 

/refeições 
Serviços Gerais 

Players Uber, 99, Cabify) 
Decolar, Trivago, Booking, 

AirBnB) 
Uber Eats, Rappi, 

Loggi 
GetNinja, Helpie, 
Maria Brasileira 

Qual o escopo 
da plataforma? 

São empresas de tecnologia 
que estão transformando a 
maneira como pessoas se 

movimentam. Elas conectam 
usuários e motoristas 
parceiros por meio de 

aplicativos. 
 

É uma plataforma de 
tecnologia que conecta 

motoristas parceiros com 
usuários (pessoas que 

precisam se locomover de 
carro). 

São "agências" on-line, cuja 
plataforma tecnológica permite 
a uma grande quantidade de 

prestadores de serviços 
turísticos (o(s) 

“Fornecedor(es)”) oferecer e 
comercializar seus serviços aos 

usuários ou locar imóveis 
próprios. 

São plataformas 
que conectam os 

clientes que 
precisam de uma 

entrega a um 
mensageiro 

disponível. É a 
ponte entre cliente 

e mensageiro. 

São plataformas 
que ligam 

profissionais de 
serviços gerais 
diversos aos 
clientes que 
precisam de 
determinado 

serviço. É possível 
contratar diarista, 

encanador, 
marceneiro, 
professor, 

cabeleireiro, 
assistência técnica, 

buffet, DJs, 
consultoria, 
eventos etc. 
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Tipo de Serviço 
Transporte em carros 

particulares / taxis 
Serviços relacionados a 

viagens 

Entregas de 
encomendas 

/refeições 
Serviços Gerais 

Players Uber, 99, Cabify) 
Decolar, Trivago, Booking, 

AirBnB) 
Uber Eats, Rappi, 

Loggi 
GetNinja, Helpie, 
Maria Brasileira 

Qual o 
mecanismo 

utilizado? Como 
é feito? 

Por meio de um aplicativo de 
Smartphone o usuário/cliente 

insere local de partida e 
chegada e escolhe a 

segmentação do serviço 
(simples, conforto, espaço, 
luxo). Em seguida, o app 
procura o motorista mais 

próximo para que ele realize 
a corrida. O valor já é 

calculado de imediato e o 
cliente já tem ideia do custo 

do serviço. 

Por meio de site ou aplicativo, 
os usuários podem procurar 

informações sobre vendas de 
passagens, passeios, viagens e 

excursões, nas modalidades 
aérea, aquaviária, terrestre, 

ferroviária e conjugadas, 
assessoramento, planejamento 

e organização de atividades 
associadas à execução de 

viagens turísticas ou 
excursões, bem como a 

organização de programas, 
serviços, roteiros e itinerários 
de viagens, individuais ou em 

grupo, organização de 
programas e serviços relativos 

a viagens educacionais ou 
culturais e demais serviços 
turísticos (o(s) “Serviço(s) 
Turístico(s)”), comparar e 

reservar as referidas ofertas em 
tempo real, e adquiri-las 
separadamente ou em 
conjunto, montando e 

gerenciando sua própria 
viagem, em conformidade com 

as suas necessidades 
pessoais. 

Através de um 
site/app o 

mensageiro (moto 
ou bicicleta) mais 

próximo ao local da 
coleta é 

direcionado para 
atender o serviço e 
realizar a entrega. 
Pode ser entrega 
de um almoço, de 

um produto 
comprado online ou 
a necessidade de 

transferir um 
documento, por 

exemplo. 

Através de 
aplicativo ou site na 

web, o sistema 
busca pelo menos 
três profissionais 

próximos a você e 
eles entrarão em 

contato para passar 
o orçamento. 

Como capta 
clientes e 

prestadores? 

Campanha forte de marketing 
on e offline. Promoções e 

descontos em eventos, datas 
comemorativas ou quando o 

sistema percebe que o 
usuário não está fazendo uso 

recorrente do serviço. 

Campanha forte de marketing 
on e offline. Promoções e 

descontos em eventos, datas 
comemorativas ou quando o 

sistema percebe que o usuário 
não está fazendo uso 

recorrente do serviço. Usou de 
mailing para divulgar 

promoções. 

Captação de 
entregadores 

através do site com 
cadastro rápido 

para motos e vans. 
Para captar 
usuários as 

empresas buscam 
oferecer a entrega 
para um serviço já 

contratado, 
exemplo seria um 
jantar comprado 

online. Além disso, 
taxas acessíveis 
fazem com que o 

cliente use o 
serviço de coleta e 

entrega como 
alternativa. 

Maior 
/divulgação/propag
anda é através dos 

sites de buscas 
quando o cliente ou 

usuário escreve 
palavras chaves 

que remete a 
prestação do 

serviço. 
Comumente usam 
o Google Ads®. 

Como seleciona 
os prestadores? 

Para ser um motorista 
parceiro é necessário que o 
interessado seja motorista 
profissional – ou seja, que 

tenha carteira de habilitação 
com autorização para exercer 
atividade remunerada (EAR). 

 
É necessário fazer um 

cadastro no site e então 
passar por uma checagem de 
informações e de segurança. 

 
Os motoristas precisam 

contar com um carro sedã de 
luxo, com banco de couro, ar-
condicionado e quatro portas 
para atuar na categoria luxo e 

um modelo compacto, 
também com ar-condicionado 

Através de cadastro no site e 
validação pelos critérios de 

cada empresa. 

 
É necessário fazer 
um cadastro no site 
e então passar por 
uma checagem de 
informações e de 

segurança. 

A seleção depende 
do tipo de serviço, 
mas em geral não 

existe 
comprometimento/r

esponsabilidade 
por parte da 

empresa no serviço 
prestado. 
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Tipo de Serviço 
Transporte em carros 

particulares / taxis 
Serviços relacionados a 

viagens 

Entregas de 
encomendas 

/refeições 
Serviços Gerais 

Players Uber, 99, Cabify) 
Decolar, Trivago, Booking, 

AirBnB) 
Uber Eats, Rappi, 

Loggi 
GetNinja, Helpie, 
Maria Brasileira 

e quatro portas, para atuar 
nas demais categorias. 

Como repassa 
receita? 

O motorista/prestador recebe 
o pagamento semanalmente 

Negociado com cada 
fornecedor 

Por serviço 
prestado. 

Prestador recebe 
pagamento por 

serviço prestado e 
tem descontado o 

percentual do 
aplicativo 

Qual a 
rastreabilidade? 

Toda a corrida pode ser 
acompanhada pelo app 

através de sinal de GPS e 
internet. Desde o momento 

que o motorista aceita a 
corrida até o pronto final de 

chegada. O 
acompanhamento da corrida 
pode ser compartilhado com 
outra pessoa (que pode estar 

longe). 

Consumidor consegue 
acompanhar o tramite da 

transação apenas. 

Total. O cliente 
consegue 

acompanhar pelo 
mapa todo o trajeto 

a partir do 
momento que o 

mensageiro aceita 
a coleta/entrega. 

Quase nula. 
Apenas o histórico 
da quantidade de 
vezes que prestou 

serviço e algum 
comentário de 

usuário. 

Qual o valor 
agregado? 

(Pontos 
positivos para 

as partes) 

Para o motorista/prestador: 
Trabalha como autônomo, 

quanto mais dirigir maior será 
a remuneração, escolha do 

horário de trabalho, fácil 
inscrição. 

 
Para o usuário: utilização de 

carro apenas quando 
necessário, redução de 
custos de manutenção. 

Para o fornecedor: mais um 
canal para oferecer os serviços. 

 
Para o usuário: capacidade de 
efeito comparativo, descobrir 

novos passeios, ficar sabendo 
de promoções. 

Para o mensageiro: 
Possibilidade de 
realizar entregas 

quase que 24 horas 
no dia. 

 
Para o usuário: 

Rapidez nas 
entregas e serviço 

customizado. 

Para o prestador: 
consegue chegar 
em clientes que 

não possuem seu 
contato direto, 

podem entrar em 
negociação on line, 

criam 
relacionamento. 

Para os que 
possuem trabalho 
fixo, serve como 
um complemento 

de renda nas horas 
vagas. 

 
Para o consumidor: 
encontram todos os 

serviços em um 
único lugar e, 
normalmente, 
recebem pelo 

menos 3 
orçamentos para 

efeito comparativo. 

Qual o valor 
repassado ao 

prestador? 

São descontados 25% sobre 
o valor de cada corrida 

efetuada pelos motoristas 

Depende da negociação com o 
Fornecedor, mas pode ser um 

percentual da venda ou um 
valor fixo previamente 

acertado. 
 

Nos casos de aluguel de 
propriedades privadas é 

cobrada uma taxa no valor final 
por diária. Em SP média é de 

13%. 

Tabela fixa com 
valores 

proporcionais ao 
serviço e raio de 

distância. 

Em alguns apps o 
prestador é 
cobrado de 

percentual do valor 
do serviço e em 

outros ele compra a 
possibilidade de 

enviar uma 
proposta ao cliente. 
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Tipo de Serviço 
Transporte em carros 

particulares / taxis 
Serviços relacionados a 

viagens 

Entregas de 
encomendas 

/refeições 
Serviços Gerais 

Players Uber, 99, Cabify) 
Decolar, Trivago, Booking, 

AirBnB) 
Uber Eats, Rappi, 

Loggi 
GetNinja, Helpie, 
Maria Brasileira 

O que a 
plataforma, não 

é? 

Não é uma empresa de 
transportes, não é um 
aplicativo de táxi, não 

contrata nenhum motorista e 
não é dona de nenhum carro. 

Não é o fornecedor dos 
Serviços Turísticos e atua 
como intermediadora dos 

produtos turísticos oferecidos 
pelos Fornecedores 

Não se consideram 
empresas de 
motofretista. 

Não são 
responsáveis pelo 
serviço prestado, 
apenas pelo link 

entre os 
interessados. 

Fonte: Os autores (2019) 
 
 

4.3 PESQUISA DE ATRATIVIDADE 
 
  Buscando uma análise mais aprofundada do assunto, e como forma de 

conhecer a disposição do empresariado brasileiro para utilizar uma plataforma digital, 

realizou-se pesquisas com os tomadores de serviços (clientes), assim como os 

prestadores de serviços (transportadoras).  As pesquisas foram realizadas em formato 

de questionário, modelos utilizados disponíveis nos anexos, e enviadas por meio 

eletrônico através de um link em aparelho de celular. Os questionários foram enviados 

em outubro de 2019 e ficaram disponíveis para respostas por 5 (cinco) dias.   

  Os questionários respondidos pelos tomadores de serviços de fretes e pelos 

prestadores de serviços de fretes foram incluídos, respectivamente como Anexos I e 

II.  

4.3.1 PESQUISA COM TOMADORES DE SERVIÇOS 
 
  Foi enviado link para acesso ao questionário para representantes de 54 

(cinquenta e quatro) empresas que utilizam a prestação de serviços de fretes. 

Aproximadamente 94% dos questionados, ou seja, os representantes de 50 empresas 

contribuíram com a pesquisa.    

  Inicialmente, o questionário buscou identificar o faturamento mensal das 

empresas que participaram da pesquisa. O faturamento foi dividido em 04 categorias: 

até R$ 500.000,00, entre R$ 500.001,00 e R$ 1.000.00,00, entre R$ 1.000.001,00 e 

R$ 5.000.000,00 e acima de R$ 5.000.000,00.  
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Figura 1 – Faturamento mensal das empresas 

 

Fonte: Os autores (2019) 
 
   

Segundo a pesquisa, 60% das empresas entrevistadas tem o faturamento 

mensal superior aos R$ 5.000.000,00. 20% dessas empresas faturam mensalmente 

entre R$ 1.000.001,00 e R$ 5.000.000,00, 12% dos entrevistados possuem 

faturamento mensal entre R$ 500.001,00 e R$ 1.000,000,00 e apenas 8% tem o seu 

faturamento inferior ou igual aos R$ 500.000,00. 

  Observa-se que existe um grupo de empresas que pode aderir com maior 

facilidade ao aplicativo (20%, empresas com faturamento de até R$ 1.000.000,00), 

considerando que este grupo não tem grandes contas, e consequentemente contratos 

firmados com transportadoras. A solução do aplicativo viria para aumentar o número 

de prestadores de serviço, aumentando a concorrência a tendência é que o valor do 

frete diminua.  

  Questionou-se também a quantidade de transportadoras que prestam serviço 

aos tomadores de serviço.   

 

Até R$ 
500.000,00

8%

Entre R$ 
500.0001,00 e R$ 

1.000.000,00
12%

Entre R$ 1.000.001,00 
e R$ 5.000.000,00

20%

Acima de R$ 
5.000.001,00

60%

FATURAMENTO MENSAL
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Figura 2 - Demonstração da quantidade de transportadoras que prestam 
serviços as empresas 

 
Fonte: Os autores (2019) 

 

    Observa-se que apenas 10% das empresas entrevistadas utilizam os 

serviços de um único prestador, enquanto 38% contratam de 02 a 05 prestadores para 

atender a suas demandas e a maioria dos entrevistados, 52% das empresas optam 

por contratar mais do que 5 transportadores. 

  Claramente, pode-se observar que 90% dos tomadores de serviços não dão 

exclusividade a distribuição de sua carga o que é relevante para a solução que 

estamos propondo, considerando que o aplicativo proporcionará ao usuário a solução 

com melhor prazo de entrega e preço. 

  O questionário abordou também a conveniência dos canais de interlocução 

disponíveis para comunicação com o transportador. Os canais considerados no 

questionário foram: visita pessoal, acesso a portal/internet, telefone, WhatsApp 

corporativo e aplicativo. 

 

 

 

 

 

Apenas 1
10%

De 2 a 5
38%

Mais que 5
52%

QUANTIDADE DE EMPRESAS
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Figura 3 – Canal de interlocução mais adequado 
 

 

Fonte: Os autores (2019) 

 
  Nota-se que dentre os entrevistados 44% consideram a visita pessoal como o 

canal de interlocução mais adequado, 24% preferem o WhatsApp corporativo, 18% 

acesso a portal/internet, outros 10% comunicação por telefone e apenas 4% elegem 

o aplicativo como o canal de interlocução mais adequado. 

  O resultado deixa evidente que 56% dos entrevistados não querem ter uma 

relação presencial com agentes comerciais, buscam praticidade e rapidez para 

atender suas demandas. Bem como não estão satisfeitos com as soluções 

encontradas no mercado atual. 

  Por fim, o questionário abordou a relevância de um aplicativo que através das 

expectativas de preço e prazo disponibilizasse acessos a multimodalidade de 

transportes aderentes ao negócio.  

  

Visita pessoal; 
44%

Portal internet; 
18%

Telefone; 10%

Whatsaap 
Corporativo; 20%

Aplicativo; 8%

CANAIS DE INTERLOCUÇÃO
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Figura 4 – Utilização do aplicativo como solução de acesso a multimodalidade 

 

Fonte: Os autores (2019) 

 
 
  Dentre os entrevistados, 92% consideram tal solução muito relevante ou 

relevante. Apenas 6% consideram a solução pouco relevante e 2% declararam não 

ter interesse em participar desse tipo de solução.  

  Fica clara e evidente a necessidade de mercado, ter uma solução diferenciada 

que atenda as demandas de forma rápida, segura e com praticidade.  

4.3.2 PESQUISA COM PRESTADORES DE SERVIÇOS  
 

  Foi enviado link para acesso ao questionário para representantes de 36 (trinta 

e seis) empresas que prestam serviços de fretes. Aproximadamente 80% dos 

questionados, ou seja, 29 representantes de transportadoras contribuíram com a 

pesquisa. 

  A exemplo do questionário enviado para os tomadores de serviços, 

inicialmente, buscou-se identificar o faturamento mensal das empresas prestadoras 

de serviços entrevistadas. Para os prestadores de serviços o faturamento mensal foi 

dividido entre as seguintes categorias: Até 10 milhões de reais, entre 10 e 30 milhões 

de reais, entre 30 e 50 milhões de reais, entre 50 e 100 milhões de reais e acima de 

100 milhões de reais. 

 
  

Muito Relevante; 
56%

Relevante; 36%

Pouco releante; 
6%

Não há interesse 
de participar; 2%

UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO
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Figura 5 – Faturamento mensal das Transportadoras 
 

 
Fonte: Os autores (2019) 

 

De acordo com os resultados apresentados na figura anterior, 48,3% das 

transportadoras têm seu faturamento mensal em até R$ 10.000.000, 27,6% tem seu 

faturamento na escala entre R$ 10.000.000 e R$ 30.000.000, 13,8% superior aos R$ 

100.000.000 e 10,3% entre R$ 30.000.00 e R$ 50.000.000.  

Mediante este resultado, o aplicativo tem relevância para vários 

transportadores que não tem um grande faturamento e o poder comercial encontrados 

nos grandes players do setor.  

 Na sequência, o questionário buscou identificar as modalidades de transporte 

nas quais os entrevistados atuam. Foram consideradas nesse questionário as 04 

modalidades com utilização mais recorrentes em nosso território nacional: aéreo, 

ferroviário, marítimo e rodoviário além da multimodalidade.  

 

 

 

 

 

 

 

Até  R$ 
10.000.000; 44%

Entre R$ 10.000.001 e 
R$30.000.000 ; 18%

Entre R$ 
30.000.001 e R$ 
50.000.000; 10%

Entre R$ 
50.000.001 e R$ 

100.000.000; 20%

Superior à R$ 100.000.000; 8%

FATURAMENTO TRANSPORTADORAS 
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Figura 6 – Modal utilizado para o transporte 

 
Fonte: Os autores (2019) 

  
 

Ao consolidar as respostas observa-se que 69% dos entrevistados atuam no 

modal rodoviário, aproximadamente 24,1% atuam na multimodalidade e apenas 6,9% 

atuam somente com o transporte aéreo. 

 Tal resultado reflete a característica já conhecida no país. A flexibilidade do 

modal rodoviário viabiliza assim, o transporte de diversos tipos de carga. Ideal para 

transporte de curtas distâncias e de produtos acabados e semiacabados, produtos 

com valor agregado alto, tais como eletro/eletrônicos. O aplicativo, vem para 

consolidar este modelo de transporte e proporcionar aos operadores um leque de 

maior de clientes. 

 Em seguida, os participantes foram questionados sobre os canais de vendas 

disponíveis nas empresas em que atuam. O questionário apresentou as seguintes 

opções de canais: equipe externa, equipe interna, portal/internet, WhatsApp 

corporativo e aplicativo.  

 

 

 

 

 

Rodoviário; 69%

Aéreo; 6,9%

Multimodal; 
24,1%

MODAL DE ATUAÇÃO
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Figura 7 – Canais de vendas disponíveis nas transportadoras 

 
Fonte: Os autores (2019) 

 
 Nota-se que as equipes internas e externas representam a maior força, com 

os resultados de 79,3% cada uma. Portal/Internet representam 37,9%, WhatsApp 

corporativo 20,7% e aplicativo 6,9%. Nesta resposta os entrevistados poderiam 

escolher mais de uma alternativa. 

O resultado demostra a necessidade de mudança de estratégia por parte dos 

transportadores para atender ao que os tomadores de serviços desejam. Hoje, a força 

comercial dos prestadores de serviço ainda é muito voltada para pessoas e o mercado 

está solicitando atendimento prático e sem contato com pessoas. Fator relevante e 

que contribui para a solução apresentada neste projeto. 

Para encerrar, no questionário os transportadores compartilharam suas 

impressões sobre um aplicativo que através das expectativas de preço e prazo 

disponibilizasse acessos a multimodalidade de transportes aderentes ao negócio. 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe Externa

Equipe Interna

Portal Internet

Whatsaap corporativo

Aplicativo
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79,3%
37,9%

20,7%
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CANAIS DE VENDA



48 

 

Figura 8 – Utilização do aplicativo como solução de acesso a multimodalidade 

 
Fonte: Os autores (2019) 

 
  Todos os entrevistados consideram a solução de um aplicativo muito relevante 

ou relevante para o negócio. Isso mostra que uma solução bem planejada e 

estruturada terá muito mercado para explorar, desde que contribua com soluções 

diferentes as quais o mercado pratica hoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Muito relevante; 58,6%

Relevante; 41,4%

UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO
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5. DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DE SOLUÇÃO  
 

 Após os resultados das pesquisas realizadas, benchmarking e comparativos 

entre as empresas afins, foram identificadas oportunidades reais para unir as 

demandas de transportes aos provedores de soluções multimodais. Proporcionando 

assim as melhores experiências no custo, na adequação do melhor modal e ainda 

dando a possibilidade de realizar pesquisas de empresas com abertura para ofertas 

de ociosidades de serviços através de critérios, inclusive com apoio de uma matriz de 

relevância. 

  Identificou-se carência do mercado consumidor de serviços de uma plataforma 

digital que através de simples pesquisa, de forma intuitiva e objetiva, apresente novas 

opções para o atendimento de demandas e, também, relacionamento comercial. Pois, 

é sabido que os provedores de serviços nem sempre contam com uma estrutura 

comercial ou com ferramentas capazes de difundir a capacidade operativa, nem tão 

pouco a capacidade ociosa, restringindo assim, o fomento de novos negócios e 

aumento de receitas. 

  Assim, apresenta-se como proposta de solução a implementação de uma 

plataforma digital funcional capaz de facilitar a integração entre as demandas e 

soluções, gerando valor para ambas as partes. Uma grande oportunidade seria que o 

aplicativo fosse desenvolvido em parceria com o SEST/SENAT ou outra entidade 

reconhecida pela indústria de transporte com grande banco de dados, e oferecido à 

todas as empresas conveniadas como um diferencial para propagação de seus 

serviços.   

  Essa plataforma digital proposta é baseada na criação de um Aplicativo 

chamado FretApp e teria capacidade de ser utilizado via smartphones, tablets, 

desktops e notebooks. 
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Figura 9 - Tela de abertura do aplicativo 

 

No aplicativo, os usuários poderão fazer seleções com objetivo de facilitar os 

resultados esperados.  

Abaixo, algumas telas que serão vistas:  

Figura 10 - Telas de pesquisa para inserção de informações do aplicativo 
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Dentre as vantagens proporcionadas para os tomadores de serviços pode-se 

citar:  

a) Pesquisas rápidas e assertivas: 

• Tomada de preços com diferentes prestadores em curto espaço de 

tempo; 

• Resultados otimizados contemplando apenas prestadores que 

atendam às necessidades específicas de cada demanda conforme 

definido na solicitação (como: região, tamanho do veículo, 

peculiaridades da carga - carga perigosa, carga perecível, 

farmacêutica etc.); 

b) Agilidade na tomada de decisão: 

• Quadro comparativo na tela do aparelho com as combinações (modal 

mais adequado para a necessidade de prazo registrada, fretes mais 

competitivos ou modais escolhidos); 

c) Redução de custos: 

• Acesso a diferentes preços de fretes e modais; 

• Redução do time de compras (folha de pagamento); 

d) Redução de prazos: 

• Cálculo das melhores rotas (roteirização); 

• Combinação de diferentes modais, além da possibilidade do 

transporte “door-to-door”; 

 e) Acesso à multimodalidade: 

• Visibilidade a modais menos comuns (aquaviário, ferroviário e 

aéreo); 

f) Prospecção de novas parcerias: 
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• Acesso a diversos prestadores de serviços (de grande e pequeno 

porte) aderentes às necessidades evidenciadas. 

• Potencial possibilidade de concretização de transações comerciais 

considerando as aderências entre demandas e soluções, bem como, 

possibilidade de acordos de longo prazo, visto a possibilidade de 

acesso aos ambientes das transportadoras considerando o apelo do 

marketplace. 

g) Pesquisas de prestadores de serviços por região e tipo de atuação;  

• Acesso aos mais diversos perfis de transportadores (capilaridade, 

porte, modal, etc.); 

 Já para o transportador, observa-se as seguintes vantagens:  

a) Possiblidade de utilizar a plataforma digital como marketplace; 

• Será possível que os transportadores tenham seus serviços 

acessados diretamente através de uma página personalizada, uma 

vez que os links para acessos aos respectivos prestadores de 

serviços e/ou sites estarão disponíveis para consulta direto com seus 

clientes; 

 

b) Divulgação da marca e maior visibilidade da marca; 

•  Será possível a divulgação em massa da marca, com a utilização 

dos usuários da plataforma digital, com a garantia dela estar sendo 

divulgada aos prospectos adequados, já que os filtros direcionarão 

as demandas às soluções aderentes.  

 

c) Redução de custos com equipe comercial; 

• As funções do approach, serão substituídas pela automatização, 

já que através da necessidade explícita, as empresas adequadas 

para atenderem as demandas serão evidenciadas através de 

aplicativo, sem custos com folha de pagamento e 

comissionamento de uma equipe comercial, além do aumento 

potencial das chances de fechamentos e conversões em receitas. 
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d) Prospecção de novos negócios gerando aumento de receita; 

• A plataforma será um meio para identificação de prospectos e 

mesmo que determinada transação não seja concluída no 

momento da consulta, os transportadores cadastrados, terão 

acesso ao reservatório de consultas para que possa trabalhar a 

conversão em negócios efetivos, igualmente, aos tomadores de 

serviços. 

 

e) Oferta de fretes e serviços diversos;  

• Os transportadores terão a possibilidade de ofertar seus fretes, 

refletindo assim suas capacidades operativas, bem como terão a 

possibilidade de aprofundar no conhecimento das necessidades 

dos tomadores, adequando assim, os demais serviços 

disponíveis. Utilizando de sua capacidade ociosa, como principal 

oferta, para utilização de atração de novas demandas. 

 

f) Entrada na era digital. 

• A plataforma será o meio capaz de inserir qualquer transportador, 

independentemente de seu porte ou de estar inserido na era 

digital, atendendo assim, a necessidade do perfil atual do 

comprador de serviços de transportes. O transportador poderá 

ser mais competitivo, não somente pela sua estrutura, como 

também, pela qualidade dos seus serviços ou mesmo ociosidade 

no momento da oferta. 

 

5.1 Matriz de Relevância   

  Ao defender ambientes virtuais como canal de comercialização em serviços de 

transporte, é fundamental estabelecer uma matriz de relevância para que seja 

possível a análise das convergências entre necessidades (clientes) e soluções 

(empresa de transporte). 
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 Matrizes são extremamente úteis para classificar necessidades com base em 

critérios determinados, como, por exemplo, relevância e conveniência. A grande 

vantagem de utilizar a matriz é que ela auxilia na avaliação de forma qualitativa e 

quantitativa das escolhas, tornando possível priorizar situações auxiliando na tomada 

estruturada de decisão.  

  Nesse projeto, para que tal análise seja possível, os prestadores de serviço de 

transporte deverão responder a um questionário durante o processo de cadastro. 

Nesse questionário os prestadores divulgarão informações relacionadas a alguns 

critérios como, por exemplo, os relacionados abaixo: 

• Seguro da frota e da carga;  

• Quilometragem, estado de conservação e manutenção da frota; 

• Preço do frete; 

• Capacidade instalada (adequabilidade do modal ao perfil da carga); 

• Prazo de pagamento ofertado; 

• Performance média de entrega; 

• Histórico dos motoristas (análise de risco); 

• Rastreabilidade da carga; e 

• Capilaridade. 

Essas informações serão registradas no banco de dados da plataforma e 

deverão ser atualizadas periodicamente. Tais dados serão utilizados na constituição 

de uma matriz de relevância e conveniência.  

Para a construção da matriz, os usuários serão convidados a classificar essas 

características de acordo com relevância e conveniência com notas de 1 a 9, sendo 9 

mais relevante ou mais conveniente e 1 menos relevante ou menos conveniente, uma 

vez que a percepção de relevância e conveniência poderá variar de acordo com a 

demanda específica de cada usuário.  

Essa classificação não será obrigatória, mas sempre que o usuário optar por 

efetuá-la, o resultado de sua busca trará os transportadores que atendam as 

características classificadas com alta relevância e alta conveniência no topo da 
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listagem, fazendo com que o usuário tenha acesso aos transportadores que melhor 

atendam sua demanda em primeiro lugar na lista de resultados.  

Para o transportador, tal matriz é importante uma vez que a aderência às 

características que o usuário julgar mais relevantes e convenientes agregará valor à 

prestação de serviço e poderá resultar em escolha independente, por exemplo, de 

menor preço ou de menor prazo de entrega.   

A figura a seguir demonstra, como exemplo, a aplicação da matriz segundo os 

critérios acima estabelecidos: 

Figura 11 – Matriz de Relevância 

 

Fonte: Os autores (2019) 

 

5.2 Plano de Negócios 

 

  O objetivo desse capítulo é apresentar o plano de negócios para a criação e 

implementação do aplicativo FretApp, ressaltando os fatores estratégicos, 

operacionais e financeiros que possibilitarão a estruturação do projeto analisado.  
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  Como forma de apresentação o grupo optou por utilizar o business model 

canvas que permite uma visualização geral do aplicativo.    

 

5.2.1 Business Model Canvas 

 

Quadro 2 – Modelo de Negócios Canvas 

Parcerias-chave 

 

 

Transportadores 

 

Entidades ligadas 
ao segmento de 

transportes, cargas 
e encomendas 

Atividades-chave 

Interlocução entre 
demandas e 

ofertas em serviços 
de transporte de 

cargas 

Gestão da 
qualidade dos 

transportadores 

Manutenção da 
plataforma 

Auditoria 

Ações Anti-Fraude 

Oferta de Valor 

Acesso a um 
grande número de 
transportadores em 

um ambiente 
confiável 

 

Acesso a 
multimodalidade 

 

Acesso a muitos 
clientes 

Relacionamento 

SAC 

Sistema de 
Avaliações 

Segmentos de 
Clientes 

Consumidores de 
fretes 

Transportadores 

 

 

Recursos-chave 

Plataforma de 
tecnologia 

Canais 

Website Fretapp 

Aplicativo Fretapp 

SEO (Trafégo 
orgânico em 

mecanismos de 
busca) 

Links patrocinados 

Estrutura de Custos 

Custo de Manutenção da Plataforma 

Custo de marketing/divulgação da Plataforma 

Custo Anti-fraude 

Equipe 

Fontes de Receita 

Comissionamento sobre venda 

Tarifas para ações específicas de marketing 
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6. ANÁLISE DE VIABILIDADE 
 

  Durante o desenvolvimento deste trabalho, além da análise do setor, com o 

estudo dos tipos atuais de comercialização dos serviços e das visões do negócio nas 

perspectivas tanto dos transportadores e quanto dos consumidores do transporte de 

cargas e de encomendas, notou-se uma necessidade urgente de inovação, 

praticidade e rapidez nas relações comerciais de cargas.   

  Com as análises de plataformas e aplicações digitais bem-sucedidas que são 

utilizadas em outros mercados e setores da economia, mas em conceito semelhante 

com a proposta do aplicativo para o setor de transportes, observou-se resultados 

satisfatórios para a demanda encontrada. 

  A plataforma digital trará preferências preestabelecidas no início das consultas 

que visam a atender às expectativas e demandas dos usuários. Junto a isso, a 

facilidade atual na construção de algoritmos e a utilização de matrizes de relevância 

no processamento das informações, são indicadores que permitem afirmar que há 

viabilidade para o desenvolvimento dessa plataforma. 

6.1 Viabilidade Operacional 

  Identifica-se a viabilidade operacional da plataforma digital em referência, 

através da pesquisa realizada com potenciais usuários desta plataforma. Nesta 

pesquisa, 92% empresas que tomam o serviço de frete, consideram a solução do 

aplicativo digital muito relevante ou relevante. Já em relação aos prestadores de 

serviços 100% consideram o aplicativo uma solução de acesso a multimodalidade.  

Outro dado importante é que 56% dos tomadores de serviços, desejam ter o contato 

através de plataformas digitais, sejam elas, internet, WhatsApp corporativo ou 

Aplicativo.  Desta forma, as pesquisas demonstram viabilidade operacional, pois a 

ideia principal é a implementação de aplicativo funcional como facilitador integrando 

demandas e soluções, gerando valor para as partes interessadas. 

 Além disso, sugere-se, essa plataforma digital seja desenvolvida em parceria 

com o SEST/SENAT ou outra entidade reconhecida pela indústria de transporte, e 
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oferecido à todas as empresas conveniadas como um diferencial para propagação de 

seus serviços.  

6.2 Viabilidade Técnica 

Na análise da viabilidade técnica, foi necessário dividir em viabilidade técnica 

para uso da plataforma digital e viabilidade técnica para o seu próprio 

desenvolvimento. 

6.2.1 Viabilidade Técnica para Uso 

  A plataforma poderia ser usada via aplicativo digital de smartphone ou através 

de um site na internet. Para seu funcionamento total é obrigatório o uso de internet 

(3G, 4G ou Wi-fi). 

  No modo online, o usuário conseguiria receber atualizações do sistema, aceitar 

serviços, responder cotações, enviar e receber mensagens para negociação ou direto 

para o cliente, ter apoio de mapas, consultar histórico, entre outros. Já no modo Off-

line, o usuário apenas teria acesso às informações da última atualização, como o 

endereço de coleta ou entrega que foram determinados naquele serviço e telefones 

para contato. O usuário pode inserir novas informações no sistema enquanto off-line, 

mas só serão carregadas quando a conexão de internet for estabelecida (on-line). 

Qualquer aparelho de Smartphone e computadores será capaz de utilizar a 

plataforma, quanto mais veloz, melhor será o rendimento. E a interface do sistema 

será muito simples, para que o usuário não tenha dificuldade em manuseá-lo. 

6.2.2 Viabilidade Técnica Para Desenvolvimento 

Plataformas digitais, aplicativos e sites já são acessíveis para as 

empresas/usuários e esta tecnologia evoluindo diariamente. No mercado, já existem 

várias empresas especializadas neste tipo de produto, o que torna o valor para 

implantação acessível.  

Outro ponto importante é o foco em UX (user experience) que permite a 

facilidade de uso e entende o que o usuário costuma realizar no aplicativo para já 
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questioná-lo se é aquela a ação desejada. Além de realizar a atividade-fim de 

estabelecer relações de venda de frete, pode ser ferramenta para gerar banco de 

dados que se tornará numa informação super útil para novos projetos ou futuras 

inovações do produto, por exemplo.   

Por fim, com relação à legislação, não existem impedimentos para a execução 

deste projeto, desde que respeitada a Lei Geral de Segurança de Dados que entrará 

em vigor em agosto de 2020. 

6.3 Viabilidade Estratégica 
   

  Considerando a perspectiva estratégica da plataforma sugerida, através das 

pesquisas foi identificado que através do mesmo, serão proporcionadas vantagens 

competitivas e de entrega de valor as empresas, uma vez que seu principal objetivo é 

integrar todas as possibilidades de modais existentes no mercado nacional as 

demandas, buscando assim, as devidas sinergias para que as movimentações de 

cargas sejam feitas com a melhor combinação entre: custo, modal e prazo. Além 

disso, foi realizada uma análise criteriosa da solução proposta através da Análise 

SWOT , conforme exposto abaixo: 
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Quadro 3 – Matriz SWOT 

 

 Fonte: Os autores (2019) 

 
 

  Com base nos resultados apontados pela análise SWOT, o grupo identificou o 

estabelecimento de parceria com uma entidade de respeito no mercado de 

transportes, tal como o SEST/SENAT como forma de atuar sobre as principais 

fraquezas e ameaças: recursos financeiros escassos, ausência de carteira de 

transportadores, ferramenta desconhecida e baixa adesão de usuários.  

 Além disso, a fim de mitigar fraquezas e ameaças tais como ausência de 

carteira de clientes, baixa adesão de usuários e ferramenta desconhecida, o grupo 

recomenda a realização de forte campanha de divulgação. 

 Assim o grupo entende que as forças e oportunidades apontadas pela análise 

SWOT superam as fraquezas e ameaças, viabilizando o desenvolvimento da 

ferramenta. 

FRAQUEZAS

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

Ferramenta simples, intuitiva e de fácil utilização 

Responsivo e adaptável a diversos sistemas 

operacionais (Android, IOS, etc)

Recursos Financeiros escaços

Ausência de carteira de transportadores

Ausência de carteira de clientes

Ferramenta desconhecida

Baixa adesão de usuários

Fácil acesso a novos entrantes (poucas barreiras)

Novas Tecnologias

Baixa utilização de tecnologia na rotina das empresas 

de transportes

Volatilidade do mercado
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Crescimento do E-commerce no Brasil

Aumento da capilaridade dos transportadores

Parcerias com empresas interessadas em marketing 

e vendas de serviços de transportes

Parcerias com entidades com grande influência no 

setor de transportes (Ex: SEST/SENAT)

Mobilidade (utilização de celulares e outros 

dispositivos móveis)

Proporciona redução de custo com força de vendas 

aos transportadores

FORÇAS
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6.4 Viabilidade Financeira 

 Para a análise de viabilidade financeira optou-se por detalhar a estratégia geral 

de vendas, política de preços e os custos de desenvolvimento do aplicativo. Após isso, 

o grupo simulou três cenários para projeção dos resultados financeiros. 

6.4.1 Estratégia geral de vendas 

  O aplicativo será disponibilizado para download na Apple Store para os 

usuários do sistema IOS e na Google Play para os usuários do sistema Android, além 

disso, o acesso ao FretApp poderá ser realizado diretamente no site da plataforma. 

6.4.2 Política de preços 

 

  O aplicativo poderá ser baixado gratuitamente, o cadastro dos usuários sejam 

eles tomadores ou prestadores de serviços também será gratuito.  

  A principal fonte de receitas do FretApp será o comissionamento de 2% sobre 

as transações realizados em seu ambiente, custo esse que será arcado pelo prestador 

de serviços. Além do comissionamento, o FretApp oferecerá aos prestadores de 

serviços o acesso a ações de marketing, tais como anúncios patrocinados, a adesão 

a tais ações terá um custo fixo diário ainda pendente de definição pois tais ações serão 

disponibilizadas apenas após a maturação do aplicativo.  

  Para incentivar a adesão os prestadores de serviço terão direito a realizar até 

02 (duas) transações sem qualquer custo. Já para incentivar a adesão dos tomadores 

de serviço, o FretApp terá um sistema de pontos, de acordo com a pontuação os 

usuários terão acesso a benefícios como cupons de desconto. 

 

6.4.3 Investimento Inicial 

 

  Após cotação com fábricas de software chegamos ao valor estimado de R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais) para criação, desenvolvimento e implementação do 

aplicativo conforme detalhamento abaixo: 
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Quadro 4 – Cotação de Custos de Desenvolvimento do Aplicativo 
 

Atividade Valor 

Especificação do Aplicativo R$ 70.000,00 

Identificação das dores, elaboração de briefing com problemas e oportunidades, definição das especificações e 
funcionalidades do aplicativo e criação de protótipo.  

Consultor  Líder – 150 Homem/Hora R$ 35.000,00 

Arquiteto –  150 Homem/hora R$ 35.000,00 

 

Projeto R$ 50.000,00 

Planejamento e estruturação do aplicativo, definição de design e layout, elaboração do modelo conceitual e 
composição de módulos. 

Consultor  Líder – Homem/Hora R$ 30.000,00 

Arquiteto – Homem/hora R$ 20.000,00 

 

Desenvolvimento R$ 100.000,00 

Programação, codificação e desenvolvimento do aplicativo. 

Consultor  Líder – Homem/Hora R$ 45.000,00 

Arquiteto – Homem/hora R$ 32.000,00 

Consultor Técnico R$ 23.000,00 

 

Testes R$ 60.000,00 

Realização de testes de compatibilidade com o sistema operacional, desempenho e velocidade do aplicativo, 
funcionalidade das ações, user experience e user interface 

Consultor  Líder – Homem/Hora R$ 25.000,00 

Arquiteto – Homem/hora R$ 20.000,00 

Consultor Técnico R$ 15.000,00 

 

Entrega R$ 20.000,00 

Finalização, envio para análise das Apple Store e Play Store e lançamento do app. 

Consultor  Líder – Homem/Hora R$ 20.000,00 

 

Monitoramento R$ 0,00 

Monitoramento de feedback dos usuários, correção de possíveis falhas e adequações para aprimorar a experiência 
do usuário (02 semanas)  

Consultor  Líder – Homem/Hora R$ 0,00 
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6.4.4 Resultado financeiro projetado 

  Para calcular o resultado financeiro o grupo se baseou no faturamento médio das empresas prestadoras de serviços de 

transportes indicado durante a pesquisa realizada. O resultado de tal pesquisa apontou que 78% dos entrevistados atingiram 

faturamento médio anual de 10 milhões de reais.  A partir dessa premissa foram construídos 03 cenários: pessimista, conservador 

e otimista.  

6.4.4.1 Cenário Pessimista 

  Nesse cenário considerou-se que apenas 1% das transações que compõe os 10 milhões de reais seriam realizadas através 

do aplicativo, com uma aderência de apenas 150 transportadoras realizando transações no FretApp. Assim o aplicativo atingiria um 

comissionamento de R$ 300.000,00 no primeiro ano. Estimou-se também um crescimento orgânico de 2% ao ano no faturamento 

das transportadoras via aplicativo e, portanto, no comissionamento do FretApp. 

Quadro 5 – Premissas Cenário Pessimista 

Faturamento Médio Transportadoras  R$    10.000.000,00  

% Faturamento no APP 1,00% 

Faturamento Médio no APP/Transportador  R$         100.000,00  

Quantidade estimada de Transportadoras utilizando APP 150 

Comissionamento APP  R$         300.000,00  

Payback (Em anos) 1,7 

TIR  30% 
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Quadro 6 – Fluxo de Caixa Cenário Pessimista 
 

 Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

 0 1 2 3 4 5 

Entradas             

Investimento inicial -R$ 300.000,00            

Faturamento Transações na plataforma    R$ 300.000,00   R$  306.000,00   R$ 312.120,00   R$     318.362,40  R$ 324.729,65  

Saídas             

Despesas e custos fixos    R$ 40.000,00   R$ 40.000,00   R$ 40.000,00   R$ 40.000,00  R$ 40.000,00  

Despesas e custos variáveis    R$ 10.000,00   R$ 10.200,00   R$ 10.404,00   R$ 10.612,08  R$ 10.824,32  

LAIR    R$ 250.000,00   R$ 255.800,00   R$ 261.716,00   R$ 267.750,32  R$ 273.905,33  

IR (34%)    R$ 85.000,00   R$ 86.972,00   R$ 88.983,44   R$ 91.035,11  R$ 93.127,81  

Fluxo de Caixa -R$ 300.000,00   R$ 165.000,00   R$ 168.828,00   R$ 172.732,56   R$  176.715,21  R$ 180.777,52  

Fluxo de Caixa Acumulado -R$ 300.000,00  -R$ 135.000,00   R$ 33.828,00   R$ 206.560,56  R$ 383.275,77  R$ 564.053,29  
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6.4.4.2 Cenário Conservador 

  Para compor o cenário conservador estimou-se um total de 200 transportadores transacionando R$ 100.000,00 por ano no 

aplicativo cada. Com o comissionamento de 2% por transação, o comissionamento do aplicativo atingiria R$ 400.000,00 no primeiro 

ano. Projetou-se também um crescimento orgânico de 2% no faturamento ao longo dos anos.  

Quadro 7 – Premissas Cenário Conservador 
 

Faturamento Médio Transportadoras  R$    10.000.000,00  

% Faturamento no APP 1% 

Faturamento Médio no APP/Transportador  R$          100.000,00  

Quantidade estimada de Transportadoras utilizando APP 200 

Comissionamento APP  R$          400.000,00  

Payback (Anos) 1,3 

TIR  60% 

 

Quadro 8 – Fluxo de Caixa Cenário Conservador 
 

 Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

 0 1 2 3 4 5 

Entradas       

Investimento inicial -R$ 300.000,00       

Faturamento Transações na plataforma   R$ 400.000,00   R$ 408.000,00   R$ 416.160,00   R$ 424.483,20   R$ 432.972,86  

Saídas       

Despesas e custos fixos   R$ 40.000,00   R$ 40.000,00   R$ 40.000,00   R$ 40.000,00   R$ 40.000,00  

Despesas e custos variáveis   R$ 15.000,00   R$ 15.300,00   R$ 15.606,00   R$ 15.918,12   R$ 16.236,48  

LAIR   R$ 345.000,00   R$ 352.700,00   R$ 360.554,00   R$ 368.565,08   R$ 376.736,38  

IR (34%)   R$ 117.300,00   R$ 119.918,00   R$ 122.588,36   R$ 125.312,13   R$ 128.090,37  

Fluxo de Caixa -R$ 300.000,00   R$ 227.700,00   R$ 232.782,00   R$ 237.965,64   R$ 243.252,95   R$ 248.646,01  

Fluxo de Caixa Acumulado -R$ 300.000,00  -R$ 72.300,00   R$ 160.482,00   R$ 398.447,64  R$ 641.700,59   R$ 890.346,60 
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6.4.4.3 Cenário Otimista 

  Na construção do cenário otimista considerou-se que 300 transportadoras realizariam transações no aplicativo com um 

faturamento médio anual de R$ 100.000,00 cada. Nesse cenário o comissionamento do aplicativo atingiria R$ 600.000,00 no primeiro 

ano. Assim como nos outros cenários, foi considerado um crescimento orgânico de 2% ao ano no faturamento das transportadoras 

via aplicativo e consequentemente no comissionamento do FretApp. 

Quadro 9 – Premissas Cenário Otimista 
 

Faturamento Médio Transportadoras  R$    10.000.000,00  

% Faturamento no APP 1,00% 

Faturamento Médio no APP/Transportador  R$        100.000,00  

Quantidade estimada de Transportadoras utilizando APP 300 

Comissionamento APP  R$         600.000,00  

Payback 1 

TIR  90% 
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Quadro 10 – Fluxo de Caixa Cenário Otimista 
 

 
Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

 
0 1 2 3 4 5 

Entradas 
      

Investimento inicial -R$ 300.000,00  
     

Faturamento Transações na plataforma 
 

 R$ 600.000,00   R$ 612.000,00   R$ 624.240,00   R$ 636.724,80   R$ 649.459,30  

Saídas 
      

Despesas e custos fixos 
 

 R$ 80.000,00   R$ 180.000,00   R$ 180.000,00   R$ 180.000,00   R$ 180.000,00  

Despesas e custos variáveis 
 

 R$ 20.000,00   R$ 20.400,00   R$ 20.808,00   R$ 21.224,16   R$ 21.648,64  

LAIR 
 

 R$ 500.000,00   R$ 411.600,00   R$ 423.432,00   R$ 435.500,64   R$ 447.810,65  

IR (34%) 
 

 R$ 170.000,00   R$ 139.944,00   R$ 143.966,88   R$ 148.070,22   R$ 152.255,62  

Fluxo de Caixa -R$ 300.000,00   R$ 330.000,00   R$ 271.656,00   R$ 279.465,12   R$ 287.430,42   R$ 295.555,03  

Fluxo de Caixa Acumulado -R$ 300.000,00   R$    30.000,00   R$  301.656,00   R$ 581.121,12   R$ 868.551,54   R$1.164.106,57  
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6.4.4.4 Comparação dos Cenários 

 

Quadro 11 – Comparativo de Cenários 
 

 Pessimista Conservador Otimista 

Payback (Anos) 1,7 1,3 1 

TIR 30% 60% 90% 

Fluxo de Caixa Acumulado (05 Anos)  R$          564.053,29   R$        890.346,60   R$    1.164.106,57  

 
 

  Analisando os 03 (três) cenários pode-se afirmar que em qualquer dos casos o aplicativo tem um payback no curto prazo 

além de apresentar TIR (taxa interna de retorno) consideravelmente altas. Assim o grupo conclui que o projeto é financeiramente 

viável. 

  Vale ressaltar que a receita considerada na construção dos cenários é referente apenas ao comissionamento, pois ainda não 

há dados suficiente para analisar ou prever a receita que poderá ser gerada com a utilização dos anúncios patrocinados. Portanto, 

pode-se afirmar que a receita do FretApp poderá ser maior do que as previstas nos cenários construídos nesse projeto.  
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 Conforme disposto ao longo desse trabalho aplicativo, para se considerar que 

de fato a comercialização e contratação de fretes faz parte de uma nova era, diversas 

mudanças e adequações se fazem necessárias. Ao longo do desenvolvimento desse 

projeto aplicativo, o grupo buscou encontrar soluções para as principais demandas 

que atualizariam essa comercialização, como: o acesso a multimodalidade, a redução 

custo de frete, a necessidade da inserção da tecnologia nas relações comerciais e no 

processo de contratação de fretes, e principalmente a adequação ao novo perfil do 

consumidor.  

 Com a utilização da plataforma digital proposta, a multimodalidade será mais 

bem difundida, uma vez que os usuários poderão visualizar os diversos modais que 

poderiam atender às suas demandas e identificar quais opções oferecem os melhores 

preços e prazos. Os prestadores de serviços que atuam nos modais menos comuns 

ou mesmo pequenos transportadores terão a oportunidade de divulgar sua 

capacidade e seus serviços a clientes potenciais que dificilmente teriam acesso, 

aumentando, assim, a prospecção de novos negócios. 

 É sabido que o modal rodoviário é o mais comum em todo o território nacional, 

no entanto, outros modais como o ferroviário e aquaviário são menos custosos e 

oferecem maior capacidade, podendo ser mais adequados a determinadas 

demandas. Temos ainda o modal aéreo que, apesar de normalmente ser mais caro 

do que o rodoviário, oferece o melhor prazo e maior segurança.   

 Notou-se também ao longo do desenvolvimento desse projeto, a carência do 

mercado por uma ferramenta que possa unir oferta e demanda com rapidez e 

assertividade. A plataforma digital proposta tem como objetivo principal unir os 

usuários que possuem a demanda e necessitam dos serviços, aos transportadores, 

que tem a capacidade para atendê-la. Por tratar-se de uma plataforma que pode ser 

usada na tela do celular (aplicativo), tablete e/ou computador, garante-se também que 

o usuário tenha acesso às informações a qualquer hora, na palma da mão. 

 Um dos principais diferenciais da plataforma proposta é que além de propiciar 

o elo entre as necessidades e as soluções, será um meio alternativo e eficaz de 
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substituir os velhos padrões e modelos de equipes comerciais existentes dos 

transportadores, quem em geral além de restringir o acesso à real demanda do 

mercado como um todo, não atende ao novo perfil do consumidor que busca cada vez 

menos interação humana em suas relações ou transações comerciais. 

  Outro relevante diferencial da plataforma projetada é garantir que as ofertas 

sejam divulgadas exatamente como as transportadoras oferecem, não atribuindo 

neste momento, nenhuma espécie de monetização dos serviços do APP, não 

afetando as políticas comerciais dos transportadores, bem como o acesso às 

demandas existentes. 

 Por fim, é de conhecimento geral que o consumidor atual é muito exigente, 

cético, conectado, demanda rapidez, customização e clareza, no entanto, apesar 

disso, esse consumidor é/está acessível. O grupo entende que a solução proposta 

atende a esse perfil de consumidor, trazendo, através de uma simples busca, em 

poucos segundos, diversas opções de soluções, além da possibilidade de 

customização através dos filtros e matriz de relevância. 

  O grupo também recomenda que seja desenvolvido um plano de marketing 

para divulgação da plataforma digital e expansão da marca, com auxílio, inclusive, de 

parceira com entidade reconhecida pelo segmento de transporte para que seja 

possível sua maior aderência e abrangência, uma vez que agregará relevante valor 

na dinâmica da comercialização dos serviços de transporte.  
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GLOSSÁRIO 
 

App - É uma abreviação usada para o termo “aplicativo” (que vem do 

inglês application).  

 

Approach – O termo approach, trazduzido do inglês significa maneira de considerar, 

de abordar, de interpretar ou de encarar uma situação, um trabalho, um problema; 

abordagem. 

 

Business Model Canvas - mapa dos principais itens que constituem uma empresa, 

pode ser também uma receita de estratégia, que deve estar sempre sendo revisado 

cada quadrante ao longo do tempo para saber se cada um está sendo bem atendido 

ou se é necessário fazer alteração em algum deles para se conseguir um melhor 

resultado. O mapa é um resumo dos pontos chave de um plano de negócio, mas não 

deixa de excluir um plano de negócio em si, é uma ferramenta menos formal que pode 

ser utilizada com mais frequência no dia a dia. 

 

Compliance - a origem do termo vem do verbo (em inglês) “to comply”, ou seja “agir 

de acordo com uma ordem, um conjunto de regras ou um pedido”.Também tem se 

traduzido o termo “Compliance”, principalmente na mídia, relacionando-o com as leis 

e normas anticorrupção.  

 

Door-to-door - Logística door-to-door é, literalmente, de porta a porta. Através da 

contratação de um operador ou mais operadores, todas as movimentações da carga 

do momento em que sai da sede do contratante até quando chega para descarga. 

 

e-Commerce – É a abreviação de electronic commerce, cuja tradução é comércio 

eletrônico. No sentido amplo do termo, é todo o comércio realizado através de meios 

eletrônicos. 

 

Home Office - é o escritório em casa. É possível trabalhar home office a partir de três 

tipos de arranjo: sendo funcionário de uma empresa (modalidade chamada 

de teletrabalho), sendo freelancer (trabalhando por projetos avulsos) ou 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teletrabalho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Freelancer
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como empresário de uma empresa home based (que tem sua sede em uma 

residência). 

 

Indústria 4.0 - Indústria 4.0 ou Quarta Revolução Industrial é uma expressão que 

engloba algumas tecnologias para automação e troca de dados e utiliza conceitos 

de Sistemas ciber-físicos, Internet das Coisas e Computação em Nuvem.  A Indústria 

4.0 facilita a visão e execução de "Fábricas Inteligentes" com as suas estruturas 

modulares, os sistemas ciber-físicos monitoram os processos físicos, criam uma cópia 

virtual do mundo físico e tomam decisões descentralizadas. Com a internet das coisas, 

os sistemas ciber-físicos comunicam e cooperam entre si e com os humanos em 

tempo real, e através da computação em nuvem, ambos os serviços internos e intra-

organizacionais são oferecidos e utilizados pelos participantes da cadeia de valor.  

 

Payback - significa “retorno”. Trata-se de uma estratégia, um indicador usado nas 

empresas para calcular o período de retorno de investimento em um projeto. Em 

palavras mais técnicas, payback é o tempo de retorno desde o investimento inicial até 

aquele momento em que os rendimentos acumulados tornam-se iguais ao valor desse 

investimento. 

 

Pulsões - designa, em psicanálise, um impulso energético interno que direciona o 

comportamento do indivíduo. O comportamento gerado pelas pulsões diferencia-se 

daquele gerado por decisões, por ser aquele gerado por forças 

internas, inconscientes, alheias ao processo de decisão. 

 

Market Place - Seguindo pela definição ao pé da letra significa “local onde se compra 

e vende bens e serviços”, do inglês Market que significa Mercado e também do inglês 

Place que é traduzido como lugar. Atualmente é bastante utilizado no mundo virtual, 

onde num único site são comercializadas várias lojas/marcas. Funciona muito bem 

para vender varejo e vem sendo cada mais procurada para vender serviços, unindo 

alguém que precisa de determinado serviço e o outro que o realiza. A utilização de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Empres%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Industrial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistemas_ciber-f%C3%ADsicos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet_das_Coisas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Computa%C3%A7%C3%A3o_em_Nuvem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inconsciente
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inovações tais como os aplicativos e marketplace podem ser aplicadas para facilitar a 

integração entre os diversos modais de transporte disponíveis em nosso país. 

 

SWOT - SWOT é um termo em inglês que se refere a um conjunto de quatro palavras: 

“Strengths”, “Weaknesses”, “Opportunities” e “Threats”. Traduzidas para o português, 

elas significam “Forças”, “Fraquezas”, “Oportunidades” e “Ameaças”. O termo, 

portanto, nada mais é do que uma referência a um conjunto de características de uma 

empresa. 

 

Trucks – Caminhões. 

 

User experience - O termo ‘UX’ ou User Experience foi criado pelo norte-americano 

Don Norman, cientista cognitivo e designer, após analisar a falta de interação entre 

usuários e máquinas ou sistemas de computador. É tudo que envolve o modo como 

qualquer usuário interage com o mundo ao seu redor. Na verdade o termo user 

experience é muito amplo, mas quando falamos de marcas, produtos, sistemas e 

serviços, é importante entender que UX não envolve apenas o design do produto e 

seu desenvolvimento. Temos que observar todas as etapas do cliente junto à sua 

marca, desde o primeiro “encontro” até o pós uso ou consumo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA COM TOMADORES DE 
SERVIÇOS 
 
Pesquisa Clientes 
 

Saber sua opinião sobre tal desafio, será muito importante para definição de 
uma estratégia que atenda os interesses do Setor de transportes e seus clientes 
em suas diversas modalidades e necessidades. 

*Obrigatório 

 

Endereço de e-mail * 

 

 

Qual o faturamento mensal da empresa? * 
 
(  ) Até R$ 500.000 
(  ) Entre R$ 500.000 e R$ 1.000.000 
(  ) Acima de R$ 5.000.000 

 

Quantas Transportadoras prestam serviço à empresa? * 
 
(  ) Apenas 1 
(  ) De 2 à 5 
(  ) Mais que 5 

 

De acordo com sua conveniência, qual o canal de interlocução com o 

transportador mais adequado? * 
 
(  ) Visita pessoal 
(  ) Portal/internet 
(  ) Telefone 
(  ) WhatsApp corporativo 
(  ) Aplicativo 

 

Qual sua opinião sobre um aplicativo que através das expectativas de preço e 

prazo disponibilizasse acessos à multimodalidade de transportes aderente ao 

seu negócio? * 
 
(  ) Muito relevante 
(  ) Relevante 
(  ) Pouco relevante 
(  ) Não há interesse em participar  
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ANEXO 2 – QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA COM PRESTADORES DE 
SERVIÇOS 

A Nova era da Comercialização da Industria de Transportes 

Saber sua opinião sobre tal desafio, será muito importante para definição de uma estratégia 

que atenda os interesses do Setor de transportes em suas diversas modalidades. *Obrigatório 

 

Endereço de e-mail * 

 

Qual o modal que sua empresa atua? * 
 
(  ) Rodoviário 
(  ) Aéreo 
(  ) Marítimo 
(  ) Ferroviário 
(  ) Multimodal 

 

Qual o faturamento mensal? * 
 
(  ) Até 10 milhões 
(  ) De 10 a 30 milhões 
(  ) De 30 a 50 milhões 
(  ) De 50 a 100 milhões 
(  ) Superior a 100 milhões 

 

Quantos clientes operantes há na carteira comercial? * 
 
(  ) Até 100 
(  ) Entre 100 e 500 
(  ) Entre 500 e 1000 
(  ) Entre 1000 e 2000 
(  ) Superior a 2000 

 
 

Quais são os canais de vendas disponíveis em sua empresa? * 

 
(  ) Equipe Externa 
(  ) Equipe Interna 
(  ) Portal internet 
(  ) WhatsApp corporativo 
(  ) Aplicativo 

 

Qual a sua opinião sobre um aplicativo que através das expectativas de preço 

e prazo, conectasse a sua empresa às demandas efetivas de mercado? * 

 
(  ) Muito Relevante 
(  ) Relevante 
(  ) Pouco relevante 
(  ) Não há interesse em participar 


