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Resumo 



Este trabalho tem como objetivo constituir e implementar um plano de ações para redução do               
custo de frete em uma grande empresa multinacional do setor químico localizada na região de               
Campinas-SP. O desenvolvimento do projeto se deu através da utilização da metodologia            
DMAIC combinada com uma revisão bibliográfica sobre os temas de gerenciamento e custos             
de transportes e contratação de frete. 

Abstract  

This work aims to constitute and implement a plan of actions to reduce the cost of freight in a                   
large multinational company of the chemical sector located in the region of Campinas-SP. The              
development of the project took place using the DMAIC methodology combined with a             
bibliographic review on the themes of transportation management and costs and freight            
contracting. 

1. INTRODUÇÃO 

O Brasil passa por uma das maiores crises econômicas de sua história. A necessidade de               
redução de custos se torna cada vez mais evidente e essencial para a sobrevivência das               
organizações. A gestão de grandes empresas está se atualizando e novas ideias e             
oportunidades estão surgindo. É o momento de se analisar o P&L (Profits and Losses) de ponta                
a ponta para determinar onde estão os maiores custos para, neles, focar esforços, projetos e o                
pouco investimento disponível. 

Um dos maiores custos da maioria das grandes multinacionais do Brasil está, sem dúvida, no               
último elo da cadeia: a entrega para o cliente. Vivemos em um país que possui uma matriz de                  
transportes dominada pelo modal rodoviário. Segundo dados da CNT (2013), o transporte            
rodoviário tem a maior participação, com 61,1% das cargas, seguido do ferroviário com 20,7%              
e aquaviário com 13,6%, representando 95,4% de toda a carga transportada no contexto             
brasileiro. Este perfil vai na contramão da eficiência energética e, consequentemente,           
econômica. Segundo o ILOS (2012), em 2012, dos 11,5% da representatividade do custo             
logístico em relação ao PIB, o transporte significava cerca de 7,1%.  

1.1 Objetivo 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a situação atual e propor um conjunto de ações                
que impactem significativamente a relação frete/venda de uma empresa multinacional do           
setor químico localizada na região de Campinas/SP, utilizando ferramentas de gestão de            
projetos, DMAIC, Seis Sigma e técnicas de negociação de frete. A meta atual da companhia é                
reduzir esta relação de 2,76% para 2,6% em 1 ano. 

1.2 Problema da Pesquisa 

O problema abordado neste trabalho é bastante pertinente na empresa retratada nos dias             
atuais, pois o frete tem grande representatividade nos seus custos e o departamento de              
transportes acabou de passar por uma grande restruturação, o que dá margem à introdução              
de novas ideias, projetos e uma abordagem totalmente remodelada, visando à consecução dos             
resultados esperados em curto período de tempo. 

1.3 Justificativa e Relevância 

O propósito do gerenciamento do frete é atender ao cliente com um nível de serviço adequado                
e com o menor custo possível. Para que isso ocorra, os fornecedores devem ser escolhidos               
adequadamente e devem-se possuir ferramentas que analisem o melhor formato de           



transporte - LTL (Less Than a Truck Loaded) x FTL (Full Truck Loaded) x Frota Própria. Com tal                  
avaliação e a escolha de um plano adequado, espera-se conseguir reduções de custo na casa               
dos milhões de dólares em um ano, impactando diretamente o COGS (Cost of Goods Solds), um                
dos indicadores mais importantes da área de Operações Industriais da empresa em questão,             
trazendo mais rentabilidade e lucratividade. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo, faz-se uma discussão de temas que foram julgados como importantes para o              
desenvolvimento e entendimento das ideias contidas neste trabalho. Os tópicos para discussão            
estão divididos da seguinte maneira: 

● Transporte rodoviário. 
● Decisões sobre Propriedade da Frota 
● Política de Consolidação de Cargas (FTL x LTL) 
● Técnicas de Negociação de Fretes 

2.1 Transporte rodoviário 

Segundo NOVAES (2004), existem basicamente cinco modais de transportes de carga:           
rodoviário, ferroviário, aquaviário, dutoviário e aéreo. O transporte rodoviário é o mais            
utilizado entre os modais no Brasil. Segundo as estatísticas da CNT (Confederação Nacional de              
Transporte) do mês de setembro de 2005, o modal rodoviário possuía participação de 61%,              
como pode ser visualizado na Tabela 1. Isto ocorre por ser um dos mais simples e rápidos                 
dentre seus pares. Porém, este modal apresenta um elevado consumo de combustível            
(tonelada de óleo diesel por quilometro transportado) quando comparado com outros modais.            
Segundo a CNT(2005), o consumo ao se transportar 1 tonelada por 1000 Km no modal               
rodoviário é de 15 litros, valor muito maior do que os do ferroviário e hidroviário, 6L e 4L                  
respectivamente. 

De acordo com Lima (2003), o transporte rodoviário de carga no Brasil chama a atenção por                
faturar o equivalente a 10% do PIB e movimentar 2/3 da carga total do país. Por outro lado,                  
destaca-se por ser palco de vários conflitos e impasses, quase sempre por um motivo comum:               
o valor do frete. Isso acontece em virtude do alto grau de pulverização desse setor, que opera                 
com mais de 800 mil transportadores autônomos, 40 mil empresas transportadoras e 50 mil              
transportadores de carga própria. Isso acaba repercutindo no aumento da oferta de serviços             
de transporte rodoviários e, assim, a concorrência faz com que preços sejam reduzidos ao              
máximo possível, chegando, muitas vezes, a valores inferiores a seu preço de custo. 

Como todos os modais, o rodoviário possui vantagens e desvantagens. Entre suas vantagens,             
podem ser citadas: a maior disponibilidade de vias de acesso, possibilidade de serviço             
porta-a-porta, embarques e partidas mais rápidos, embarques de pequenos lotes, facilidade de            
substituir o veículo em caso de quebra ou acidente, além de maior rapidez na entrega.               
Algumas desvantagens podem ser listadas: maior custo operacional e menor capacidade de            
carga, nas épocas de safras provoca congestionamento nas estradas, e desgasta           
prematuramente a infraestrutura da malha rodoviária, devido ao alto peso concentrado nos            
pneus das carretas que circulam pelas estradas. 

O comparativo de custos pode ser observado na figura 1. No Brasil, a distribuição física ainda é                 
feita preferencialmente durante o dia, congestionando as principais artérias das cidades,           



aumentando os índices de poluição, produzindo um desempenho medíocre e acelerando o            
desgaste das frotas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Comparativo de custos por modal. Fonte: (ILOS,2012) 

2.2 Custos e Tarifas no Transporte Rodoviário 

2.2.1. Composição de Custos no Transporte Rodoviário 

Segundo Ballou (2006), o transporte rodoviário apresenta custos fixos mais baixos em relação             
ao demais modais, pois as empresas não são proprietárias das rodovias nas quais operam, o               
veículo representa uma pequena unidade econômica e as operações em terminais não exigem             
equipamentos dispendiosos. Seus custos variáveis, no entanto, tendem a ser elevados porque            
os custos de construção e manutenção das rodovias são cobrados dos usuários na forma de               
impostos sobre os combustíveis, pedágios e taxas por peso-milhagem. 

No que diz respeito aos custos de veículos, caso a frota seja própria, em que a própria empresa                  
realiza a operação de transporte, existem custos fixos associados ao fator tempo, que             
independem da utilização do veículo, assim como variáveis, que são relacionados ao fator             
distância e são proporcionais à utilização do veículo (Faria, Costa, 2007).  

Os principais custos fixos que podem ser associados ao transporte rodoviário são: 

● Salários: gastos mensais com salário de motoristas e ajudantes dos veículos, incluindo            
salário-base, benefícios e encargos sociais; 

● Manutenção (em caso de oficina própria): gastos mensais com salários dos           
colaboradores responsáveis pela manutenção dos veículos, incluindo benefícios e         
encargos sociais; 

● Depreciação dos veículos: corresponde à perda de valor do ativo, destinada à            
reposição do veículo no final de sua vida útil, em função do desgaste pelo uso e/ou                
ação do tempo; 

● Taxas e Tributos: correspondem aos valores de licenciamento, IPVA, vistoria do           
tacógrafo e seguro DPVAT, que o proprietário do veículo deve recolher para que seja              
permitido transitar; 

● Seguro do veículo: corresponde a um prêmio anual pago à seguradora para            
ressarcimento de eventuais sinistros ocorridos com o veículo; 

● Seguro de equipamentos: de forma semelhante ao seguro do veículo, é pago um             
prêmio anual à seguradora para ressarcimento de eventuais sinistros ocorridos com os            
equipamentos; 



● Custo de Remuneração do Capital (custo de oportunidade): corresponde ao ganho que            
seria obtido no mercado financeiro, caso o capital investido na frota e nos             
equipamentos de transporte não fosse utilizado nestas aquisições. 

Para os custos variáveis, tomando-se por base a quilometragem percorrida pelos veículos,            
podemos associar: 

● Peças, acessórios e material de manutenção: gastos mensais com peças, acessórios e            
materiais de manutenção, que são rateados pela quilometragem rodada a cada mês            
pelo veículo; 

● Combustível: é o gasto efetuado com combustível a cada quilômetro percorrido pelo            
veículo; 

● Óleos lubrificantes: é o gasto correspondente à lubrificação do veículo e é composto             
de dois segmentos principais: lubrificação interna do motor e o sistema de transmissão             
do veículo; 

● Pedágios: é o gasto correspondente à utilização e conservação das rodovias           
privatizadas; 

● Lavagens e graxas: são os gastos correspondentes à lavagem e lubrificação externa do             
veículo; 

● Pneus: são os gastos referentes à rodagem dos pneus utilizados no veículo, incluindo a              
sua compra, substituição de câmaras, protetores, recauchutagens e recapagens. 

Segundo Faria e Costa (2007), é importante ressaltar que esta classificação depende da             
operação da empresa, bem como da ocorrência do fato gerador do custo. Por exemplo: se o                
motorista possuir um rendimento mensal, o mesmo será classificado como custo fixo;            
entretanto, se este mesmo profissional for também remunerado por quilometragem, o custo            
passará a ter um componente variável em sua composição. 

Na composição final do custo de frete, podem figurar também algumas taxas e tributos,              
conhecidos também como Generalidades, desde que não incluídas nas despesas          
administrativas e de terminais. Muitas delas são bastante antigas e continuam fazendo parte             
dos “usos e costumes” do setor, mesmo após o aperfeiçoamento dos critérios técnicos de              
cálculo de custos. A finalidade das taxas sempre foi cobrir riscos anormais, serviços de              
documentação ou tributos específicos, necessários à realização do transporte e que não estão             
relacionados com o volume ou o peso do bem transportado. Como tal característica (não estar               
relacionada a peso ou volume, por exemplo) dificulta a inclusão dessas despesas no frete-peso,              
a solução encontrada foi a instituição de taxas capazes de ressarcir a empresa desse tipo de                
custo (NTC, 2014). 

Dentre estes custos, destacam-se: 

● Custo de permanência de carga (armazenagem): ocorre quando existe a necessidade          
da armazenagem de cargas, devido à permanência desta com o transportador; 

● Custo de devolução de mercadorias: este custo ocorre em casos onde a mercadoria            
acaba sendo devolvida ao destinatário; 

● Reentrega: são custos adicionais para cada tentativa de entrega da mercadoria; 
● Custo de estadia do veículo: são custos gerados quando o veículo permanece parado            

além de seu tempo limite; 
● Custos de Restrição ao Trânsito: são os custos existentes em casos de restrição à              

circulação de veículos de transporte de carga e/ou à própria atividade de carga e              
descarga em determinados municípios. 



Segundo Novaes (2004), o administrador deve sempre estar atento ao fato de que muitos              
fatores determinam variações substanciais nos custos do transporte rodoviário ou na sua            
composição. Dentre eles, destacam-se: 

● A quilometragem desenvolvida: o custo por quilômetro diminui à medida que o veículo             
roda, pois o custo fixo é dividido pela quilometragem. Contudo, deve-se observar o uso              
da velocidade econômica de operação do veículo, pois o aumento da velocidade pode             
influenciar no consumo de combustível, de pneus e de manutenção, suprimindo a            
vantagem obtida com a nova quilometragem; 

● O tipo de tráfego: é de senso comum que o desgaste do veículo e o gasto com                 
combustível são maiores na cidade do que em áreas não urbanas; 

● O tipo de via: o custo também varia em função do tipo de estrada por onde o veículo                  
irá trafegar. Isto engloba superfície de rolamento, condição de conservação das           
estradas, topografia, sinuosidade, etc.; 

● A região: dependendo da região de atuação do transporte, os salários, impostos e             
preços de combustível podem ser diferentes; 

● O porte do veículo: um fator de redução do custo por tonelada/quilômetro            
transportado é a maior capacidade do veículo, desde que bem aproveitada; 

Diante da constante busca por competitividade por que passam as empresas, surge a figura do               
operador logístico como opção responsável pela operação de transporte das empresas           
(terceirização). Neste contexto, o custo do transporte terceirizado é calculado tendo como            
base as características da carga, as distâncias percorridas (relação peso/distância) e também a             
densidade (relação peso/volume). Neste tipo de operação, o custo é classificado como variável             
pela empresa contratante do serviço de transporte. 

2.2.2. Composição de Tarifa de Frete Rodoviário 

A tarifa de transferência do transporte é composta basicamente por cinco parcelas, que             
buscam ressarcir, de forma equilibrada, o transportador das despesas realizadas com a            
prestação do serviço, e são elas: frete-peso, frete-valor, GRIS, taxas e pedágio. 

● Frete-peso 

O frete-peso é a parcela da tarifa que tem por finalidade remunerar o transporte do bem entre                 
origem e destino. Inclui tanto custos diretos quanto custos indiretos, como custos operacionais             
do veículo, despesas administrativas e de terminais, custo de gerenciamento de risco, custo de              
capital e taxa de lucro operacional. A soma destes constitui o custo operacional, que é               
especifico para cada transportadora e para cada tipo de serviço. (NTC, 2001).  

● Frete-valor 

Comumente conhecido como ad-valorem, o frete-valor, outro componente tarifário, é          
fundamental para o equilíbrio entre custos e receitas. Proporcional ao valor da mercadoria             
transportada, tem como finalidade, resguardar o transportador dos riscos de acidentes e            
avarias envolvidas em sua atividade. (NTC, 2001).  

● GRIS 

O gerenciamento de risco (GRIS) trata-se de uma alíquota sobre o valor da mercadoria,              
necessária para cobrir despesas relacionadas com o gerenciamento de riscos ligados a roubo             
de cargas, inclusive seguro facultativo de desvio de carga. (NTC, 2001).  



● Pedágio 

O custo do pedágio é cobrado por eixo e, geralmente, varia de um posto para o outro. Para se                   
chegar ao custo total de pedágios no percurso, é preciso somar os pedágios por eixo do                
percurso e multiplicar o resultado pelo número de eixos do veículo. Isso significa que,              
independentemente de sua posição no itinerário, todos os clientes pagarão igualmente por            
todos os pedágios. (NTC, 2001).  

● Taxas  

A finalidade das taxas é cobrir riscos anormais, serviços de documentação ou tributos             
específicos, necessários para a realização do transporte e que não estão relacionados com o              
volume e o peso da mercadoria. (NTC, 2001). 

2.3 Decisões sobre Propriedade da Frota 

A opção pela propriedade da frota sempre foi uma das decisões estratégicas de transporte              
mais importantes vivenciadas por empresas de diversos setores. Segundo FLEURY (2004),           
existem muitas empresas no mercado que prestam serviços de transportes, como operadores            
logísticos e transportadores autônomos, a um custo atrativo. 

Quanto maior for o tamanho da operação, maior a propensão à utilização de frota própria, em                
função das grandes economias de escala geradas pela operação do transporte. Porém, alguns             
pontos importantes devem ser levados em consideração no caso da propriedade de frota ser              
uma opção a ser estudada: 

● O custo de aquisição/leasing, bem como o de renovação da frota, é alto e deve ser                
calculado com atenção; 

● Custos de manutenção devem ser considerados levando-se em conta que, com o            
passar dos anos, eles vão aumentando progressivamente, junto com o envelhecimento           
da frota; 

● Para o gerenciamento da frota (manutenção, entregas, baixa e controles de notas            
fiscais) deve-se ter uma equipe administrativa; 

● Muitos clientes possuem requisitos especiais de entrega (paletização, necessidade de          
ajudantes) ou longas filas de espera, o que torna a frota própria pouco vantajosa              
quando comparada com uma transportadora que tem o conhecimento do negócio e            
possui o transporte como principal produto; 

● Quando se trata de grandes clientes atacadistas, as filas de espera para entrega são              
longas. Como a frota própria só transporta mercadorias da empresa a qual pertence,             
acaba não sendo tratada como prioridade no recebimento como uma grande           
transportadora, que carrega em seu veículo entregas dos diversos clientes que atende. 

2.4 Política de Consolidação de Cargas (FTL x LTL) 

As duas formas de transporte de carga mais utilizadas, segundo NOVAES(2004), são a carga de               
lotação, quando o carregamento do veículo é completo, ou seja, é carregado totalmente com              
um certo lote de remessa, e carga fracionada, quando não se carrega o veículo completamente               
e a capacidade restante é compartilhada com outros embarcadores. A carga de lotação             
também é conhecida pela sigla FTL e a carga fracionada, pela sigla LTL. 

 

 



2.4.1 LTL 

As cargas fracionadas consistem em enviar pequenas remessas de mercadorias cujo volume,            
para um cliente, uma origem e um destino, não é suficiente para lotar um veículo. Assim,                
cargas de diversos clientes são agregadas e transportadas conjuntamente. 

 Conforme Novaes (2004), as etapas do serviço de carga fracionada são as seguintes:  

● Coleta da mercadoria no depósito do cliente;  
● Transporte da mercadoria até o centro de distribuição local da transportadora;  
● Descarregamento e verificação (rotulagem e triagem das mercadorias);  
● Distribuição local com entrega da mercadoria ao cliente final.  

Ainda segundo o autor, o serviço de carga fracionada caracteriza-se por ter muitas passagens e               
operações intermediárias que levam ao aumento dos tempos de viagem e acarreta o não              
cumprimento do prazo de entrega dos produtos, além de elevar os custos com o transporte               
desta carga. Esses itens confirmam as observações feitas por Reis (2001), que afirma que a               
empresa que for executar este tipo de serviço deve manter filiais organizadas, com terminais              
estruturados, para processar e redistribuir as cargas para diversos territórios em diversas            
regiões. 

2.4.2 FTL 

Segundo NOVAES (2004), o serviço de lotação completa é o modelo onde a carga é colocada                
nas instalações do embarcador e transportada, no mesmo veículo, para o depósito do             
destinatário, sem passar pelo depósito da transportadora. 

Para empresas que possuem grandes volumes de cargas e necessitam de maior rapidez na              
entrega ou recebimento de suas entregas, este modelo de frete é bastante utilizado e consiste               
na contratação de uma carreta (ou veículo menor) exclusiva para o transporte de materiais de               
um único cliente. Em alguns casos, pode-se acordar com o transportador o modelo onde se               
realiza mais de uma entrega na mesma rota. Toda a capacidade cúbica do equipamento fica               
disponível somente para o contratante, sem compartilhamento de espaço com outros           
embarcadores de frete e sem transbordo da carga em depósitos intermediários. 

2.5 Negociação de Frete 

Dependendo do setor onde cada empresa atua, o frete terceirizado pode ser contratado de              
maneiras distintas. No meio onde a empresa em questão está inserida, existem duas principais              
práticas de contratação e negociação de frete e ambas devem estar dentro das práticas legais               
vigentes e se enquadrar na política de compras globalmente estabelecida: 

● Negociação Spot 

A negociação é realizada individualmente com cada transportador na região atendida por ele,             
conforme a necessidade de redução de custos do embarcador ou aumento repassado pelo             
fornecedor (aumento de combustível/pedágio, entre outros). Normalmente, se dá próximo ao           
fim da vigência da tabela de frete e se finaliza com percentuais de aumento ou redução                
acordados entre as partes. 

 

 



● Bid 

O termo Bid (lance, em inglês) é utilizado para processos de compras onde os fornecedores são                
convidados a apresentarem lances para o fornecimento de determinado produto/insumo ou           
serviço. 

Quem possui cargas (mercadorias) para serem transportadas organiza uma lista de prestadores            
de serviços registrados, dotados de determinadas qualificações e características estabelecidas          
para o transporte, e os convidam para que deem lances, aos moldes de um leilão, do valor pelo                  
qual estão dispostos a transportar. Vence quem oferecer o menor valor. 

Antes de iniciar um Bid, deve-se realizar uma prospecção dos fornecedores participantes.            
Muitas técnicas são utilizadas pelo time de compras para tal, mas todas devem levar em               
consideração as regras de ética e política de fornecedores vigentes. 

Após a escolha, o perfil de carga e as rotas a serem oferecidas (LTL ou FTL) são apresentadas                  
para o grupo participante. Em seguida, é realizada uma análise comercial (comparativo de             
valores) e uma avaliação técnica (visitas aos armazéns e consultas com clientes atuais das              
transportadoras vencedoras).  

Devido à escala, este modelo oferece maiores possibilidades de economia no custo de frete. 

Porém, é importante salientar que não basta apenas avaliar a contratação do frete meramente              
pelo seu custo. É necessário também considerar fatores qualitativos, como nível de serviço             
exigido e percebido pelo cliente, entre outros. Segundo Biaso et al. (2008), tem-se critérios              
estabelecidos para seleção e negociação com transportadores e operadores logísticos. Estão           
entre eles a confiabilidade de cumprir o que foi acordado (prazo de entrega e coleta,               
segurança, preço e disponibilidade), preço, flexibilidade (comercial e operacional), saúde          
financeira, qualidade do pessoal operacional, processo de negociação e política de           
consolidação de cargas. 

2.6 Metodologia DMAIC 

O projeto que é material de estudo deste trabalho, foi definido seguindo os passos do DMAIC                
(sigla para os termos Define, Measure, Analyse, Improve e Control)  

O DMAIC é um roteiro para desenvolver melhorias em processos ou produtos e faz parte das                
práticas do Lean Seis Sigmas, que tem como meta melhorar um processo existente na              
empresa. Um projeto DMAIC é efetivo, também, para aumento da produtividade, redução de             
custos, melhoria em processos administrativos e outros afins. Seus passos são explicados a             
seguir: 

2.6.1 Definir 

Na primeira etapa do DMAIC, a meta e o escopo do projeto deverão ser claramente definidos                
(Werkema, 2002). São analisados os requisitos e as necessidades do cliente. A identificação do              
processo crítico definirá a escolha do projeto que será desenvolvido. 

Nessa etapa deverá ser discutido qual é o problema, o resultado desejado ou oportunidade              
detectada. Para isso, uma clara identificação do que se deseja resolver deve ser realizada.              
(Terner,2008) 

Nessa etapa de definição, geralmente é utilizado um método para registro dos passos iniciais              
do trabalho conhecido como Project Charter (Werkema, 2002). Este documento representa           



uma espécie de contrato firmado entre os integrantes da equipe de execução do projeto e a                
empresa, que tem os seguintes objetivos: 

-Apresentar o que é esperado da equipe no tocante aos indicadores relacionados ao problema              
e às metas esperadas 

-Manter a equipe sincronizada com os objetivos da empresa 

-Manter a equipe dentro do escopo definido do projeto 

2.6.2 Medir 

A medição trata da documentação do processo atual, validando como ele é medido e              
estabelecendo uma linha base com relação à performance. Algumas ferramentas importantes           
neste processo são os gráficos de tendência, controle e Pareto, fluxogramas, e ferramentas de              
medição de capabilidade do processo.  

2.6.3 Analisar 

Na fase analisar, são levantadas as principais entradas do processo e as causas e efeitos. Nesta                
fase também são realizados cruzamentos estatísticos para determinar se há relações de causas             
e efeitos. 

2.6.4 Melhorar (Improve) 

Nesta fase do DMAIC, são aplicadas as melhorias nas causas dos problemas. Para isso, é               
importante trabalhar próximo às pessoas que estão no desenvolvimento do produto e            
processos. 

Aqui, o documento mais importante a ser elaborado pela equipe é o Plano de Ação. Nele                
devem constar, no mínimo: 

a) Ação a ser adotada (com base nas fontes de variação identificadas durante a fase de 

Análise); 

b) Responsável por cada ação; 

c) Data prevista de implementação; 

d) Data de emissão do documento e data de revisão; 

e) Se possível, um indicador de acompanhamento da ação. 

É nesta etapa que ocorrem os testes da melhoria antes da implementação 

2.6.5 Controlar 

Esta fase tem vários objetivos. Sendo assim, a equipe do projeto deverá: 

● Documentar as mudanças 

No DMAIC, é preciso documentar as mudanças ocorridas. Neste momento, é reavaliado todo o              
mapa de melhorias definido anteriormente e, o que antes era proposta, agora é a implantação               
real. Devem ser documentados desde novos procedimentos no uso de máquinas até mesmo             
novas programações de manutenção. 



● Realizar o monitoramento Contínuo 

Uma rotina de monitoramento deve ser estabelecida para que o projeto seja acompanhado,             
para assim garantir que o alcance da meta seja mantido ao longo do tempo. Uma ferramenta                
que pode ser usada neste momento é o Controle Estatístico de Processo. Com esta              
ferramenta, é possível analisar e acompanhar variações na produção. É importante demonstrar            
como fazer o monitoramento para todos os envolvidos na operação e posteriormente            
documentar todo o procedimento e os responsáveis pelo acompanhamento no dia-a-dia. 

● Montar e ministrar treinamentos e compor as instruções de trabalho 

Para garantir que mudanças de processo não fiquem restritas às pessoas, mas sim aos próprios               
processos, é necessário criar instruções de trabalho claras e treinamentos de reciclagem dos             
envolvidos na frequência correta. 

3. MÉTODO 

Esta é uma pesquisa aplicada, baseada em estudo de caso, em que, para se obter o objetivo de                  
redução de frete, foi aplicado o roteiro DMAIC no desenvolvimento das melhorias, seguindo as              
etapas abaixo e citadas na figura 2: 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fluxo do DMAIC 

3.1 Definir 

Nesta etapa foram feitas reuniões de brainstorming que culminaram na priorização dos            
problemas a serem atacados e a composição de um Project Charter, onde foram definidos o               
time do projeto, o escopo e a meta principal: Redução do Custo de Frete. 

3.2 Medir 

Esta etapa se iniciou com a composição dos mapas de processo de contratação de frete e de                 
seleção de tipo de frete (FTL x LTL). 

Nesta fase, foram definidos os resultados a serem medidos para que o problema fosse              
visualizado. Decidiu-se pela análise do histórico de frete/venda dos últimos 16 meses que será              
então comparado com os próximos meses. A principal saída desta definição foi uma carta de               
controle. 

3.3 Analisar 

Nesta etapa, foram definidas as causas fundamentais do problema prioritário, associado à            
meta definida na etapa anterior, para então serem avaliadas as razões para a existência do               
problema. 



Escolheu-se, por exemplo, analisar a escolha do frete FTL x LTL e novas possibilidades de               
método de contratação de frete. Algumas das ferramentas utilizadas nesta fase foram FMEA             
(Failure Mode, Effect and Analysis) e Diagrama de Causa Efeito. 

 

 

3.4 Melhorar(Improve) 

Nesta fase foi criado um plano de ação utilizando as decisões e análises das fases anteriores.                
Foi escolhido, por exemplo, o líder para cada ação e cronograma de atividades, através da               
metodologia 5W1H (definida pela sigla em inglês, - What (o que), Who (quem), When              
(quando), Where (onde), Why (porque) e How (como). 

Aqui também foram realizados os testes com as melhorias a serem implementadas, para então              
se analisar se os resultados esperados foram alcançados. 

3.5 Controlar 

Para se controlar este projeto, foram utilizadas 4 ferramentas: 

-Plano de Controle: onde foram definidos como entradas/saídas o objetivo do valor do             
frete/venda e a acuracidade de entrega, por exemplo, bem como as especificações, planos de              
reação e modo de medição. 

-Matriz RACI: através desta ferramenta foram elencadas todas as atividades necessárias para o             
projeto se mostrar eficaz e continuar trazendo resultados, sendo os seus responsáveis            
devidamente consultados, impactados e informados. 

-Capacidade Final: o resultado do projeto de forma gráfica, que mostrará a cada mês como               
está se comportando o maior indicador que será impactado pelo projeto. 

-Treinamento: toda a equipe envolvida na operacionalização das melhorias e utilização das            
novas ferramentas e métodos foi treinada. Foram também escritos os chamados Padrões de             
Trabalho. 

4. APLICAÇÃO PRÁTICA 

4.1 A Empresa 

A empresa em questão atua em diversos mercados no Brasil e no mundo. Seu principal               
segmento é o químico e os principais clientes são do mercado industrial, totalizando mais de               
33.000 clientes que, mensalmente, efetuam cerca de 20000 pedidos dos mais de 12.000 itens              
produzidos. 

No tocante especificamente a frete, a empresa possui um perfil extremamente pulverizado,            
atendendo desde indústrias e distribuidores até pequenos comércios e consumidores finais. 

São mais de 21.000 entregas por mês, sendo que cerca de 82% delas ocorre através de                
transportes no modelo fracionado. Em apenas cerca de 18% dos casos, o transporte é              
realizado através do frete de lotação, ou seja, quando o veículo vai totalmente carregado até o                
destino. 

4.2 Definir 



O primeiro passo do projeto foi uma reunião de abertura e inicialização, onde todos os times                
envolvidos (Finanças, Projetos, Logística e seus respectivos líderes) se reuniram em um dia de              
definição de metas, Brainstorming e priorização de oportunidades e problemas (gaps)           
relacionadas ao objetivo de redução do percentual do frete/venda. De todas elas, ao fim do dia                
duas foram priorizadas: 

- Estudo e análise do Processo de Contratação do Frete 

- Análise da utilização de FTL x LTL e seu impacto no frete 

Também foram definidos os objetivos de redução e analisado todo o histórico de variação dos               
reajustes do frete repassados pelos fornecedores, como também dos índices de mercado            
(IGPM, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Evolução dos Principais indicadores e seu relacionamento com o índice de reajuste do 
Frete na Empresa 

Analisando o gráfico da figura 3, é possível perceber que anualmente a tendência do frete é ser                 
impactado negativamente pelos índices do mercado, ou seja, se nada for feito haverá             
aumentos anuais. A linha em amarelo contida no gráfico diz respeito ao que os              
transportadores veem sinalizando como tendência de reajustes, já que estão há 3 anos sem              
repassar aumentos de custos. 

Nesta mesma linha, conclui-se também que se não forem implementadas novas ideias “fora da              
caixa”, e a empresa continuar adotando a estratégia de negociações individuais de frete,             
dificilmente conseguirá contrabalançar os iminentes aumentos de custo. 

Assim, foi possível definir todo o time e as principais entregas, e escrever o Project Charter,                
onde se pode resumir em um só documento a meta do projeto e o valor ótimo dela, o escopo                   
do projeto, os defeitos e dores e também palavras-chave, como mostrado na figura 4. 



 

Figura 4: Contrato do Projeto 

 

4.3 Medir 

Foi mapeado o processo de contratação de frete, como se pode ver na figura 5, e definidas as                  
principais possíveis falhas. 

As duas principais falhas detectadas foram: 

-Historicamente, as negociações são feitas individualmente com cada transportadora; 

-Não é facultada à transportadora a possibilidade de atender mais de uma região; 

Figura 5: Mapa de processos da Contratação de Frete – Estado Atual 

 

Foram levantados os dados da representatividade do frete FTL sobre o frete total e definidas               
as metas de aumento a serem atingidas. 

Também foi mapeado o processo de análise de cargas para a seleção e captura de               
oportunidades de consolidação em cargas diretas, onde as principais deficiências detectadas           
foram: limitar o frete lotação a somente uma entrega; o cálculo do frete ser feito somente no                 



momento da emissão do manifesto, impossibilitando simulação e comparação, e a inexistência            
de uma ferramenta capaz de analisar e simular o frete antes da emissão do manifesto. 

Na fase medir, foram ainda levantadas as principais métricas do projeto: a representatividade             
do frete lotação sobre o frete total, que pode ser vista na figura 7, e a relação frete/venda,                  
apresentada na figura 6. O período escolhido foi de março de 2015 a junho de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Relação Frete/Venda no período escolhido para o Baseline 

Analisando a primeira figura, é possível observar que o frete/vendas oscila bastante, mas             
nunca ultrapassa mais de 0,3% para cima ou para baixo de sua média de 2,76%, valor                
considerado alto quando comparado a outras subsidiárias da empresa. No México, por            
exemplo, este valor gira em torno dos 1,7%. 

Já na figura 7, que mostra a representatividade do frete lotação sobre o frete total, é possível 
perceber que este valor nunca ultrapassa os 20%, sendo que em grandes indústrias brasileiras 
dos setores químico e de consumo, este valor beira os 50%. Como citado na revisão 
bibliográfica, o custo do frete lotação é muito menor que o do fracionado, ou seja, quanto 
mais este número subir, maior será a redução de frete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Representatividade do Frete FTL/ Frete Total 

4.4 Analisar 

Em relação a este tema, foi levantada a possibilidade de se estudar e negociar junto às áreas                 
comerciais da empresa em questão e das transportadoras sobre a hipótese de se permitir mais               



de uma entrega na mesma viagem de carga direta, prática que não era viável no início deste                 
projeto. 

Figura 8: Comparativo entre entregas se feitas no FTL x LTL 

Na figura 8 é possível analisar o estudo que foi feito comparando o frete fracionado com o                 
frete lotação, usando como exemplo uma viagem com origem em Sumaré e com destino a               
Davinópolis. No frete fracionado, devido aos transbordos para consolidação necessários no           
trajeto, o tempo total até entrega foi de 11 dias e o valor do frete de R$ 18.964,00, mais que o                     
dobro do valor de frete da viagem de lotação, que ainda teve menos da metade do tempo                 
necessário para entrega, levando apenas 5 dias. Isso mostra que quanto mais a empresa              
conseguir oportunidades para migrar do frete fracionado para o frete lotação, mais economia             
terá e ainda trará aumento de nível de serviço e consequentemente aumentando a satisfação              
do cliente. 

Benchmarking e busca por soluções de mercado 

Buscaram-se operações semelhantes e oportunidades com várias ferramentas de mercado,          
tentando encontrar alguma que analisasse e propusesse sempre o melhor formato de            
transporte, visando trazer as reduções de custo desejadas. Mas, pela complexidade do            
mercado em questão, com enorme gama de produtos e clientes, nenhuma solução foi             
considerada eficaz, pois não atendia à maior parte dos requisitos estabelecidos, como é             
possível ver na figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 9: Busca por soluções de mercado 

4.5 Melhorar (Improve) 

As duas macro-ações definidas foram o desenvolvimento interno de uma ferramenta de            
fomento ao frete FTL e a realização de um Bid de frete. 

4.5.1 Desenvolvimento de Ferramenta para Captura de Oportunidades FTL 

Ao avaliar as opções já conhecidas do mercado, pode-se concluir que nenhuma            
atenderia as necessidades da empresa sem que houvesse um alto valor de investimento em              
customização. Dessa maneira, buscou-se uma solução mais funcional elaborada por meio de            
recursos próprios da empresa (funcionários), que foi o desenvolvimento da aplicação na            
linguagem VBA (Visual Basic for Applications).  

A opção pela linguagem VBA se deveu à sua flexibilidade, facilidade e usabilidade. Esta              
linguagem está diretamente integrada com a ferramenta Excel, que é um dos mais importantes              
programas de computador utilizados no meio profissional. 

Assume-se que o acesso à ferramenta da linguagem VBA não é crítico e é              
relativamente de fácil utilização, o que possibilita o rápido desenvolvimento e manutenção. A             
linguagem VBA precisa de poucas linhas de código para resolver um problema de um aplicativo               
que, caso feito por outra linguagem, teria muito mais complexidade. O ambiente de             
desenvolvimento de VBA já vem integrado ao aplicativo que se quer automatizar, enquanto             
que outra solução necessitaria a instalação de um software extra no computador. O Office já               
vem integrado na maioria dos computadores de empresa, e a linguagem VBA é extremamente              
simples de ser aprendida. 

Além de se evitar o custo de desenvolvimento/compra de uma solução através do             
desenvolvimento interno, foi possível absorver as necessidades da empresa de uma maneira            
mais precisa, permitindo que fosse feita a simulação do frete e que se analisasse também a                
possibilidade de mais de uma entrega em uma mesma carga direta. 

 

● Entradas chave para funcionamento da ferramenta 



 

Figura 10: Desenvolvimento da solução em VBA 

Como mostrado na figura 10, ao se iniciar o desenvolvimento da solução, o primeiro passo foi                
a definição dos dados de entrada na ferramenta de cálculo. Foram eles: 

● Tabelas de frete: As tabelas LTL e FTL devem ser registradas para melhor avaliar as               
oportunidades. No caso de tabelas FTL, são necessários os valores por destino e por              
tipo de veículo; 

● Dados mestre do produto; 
o Dimensões (comprimento, largura e altura); 
o Peso; 
o Incluindo Se é Item Volumoso e, caso seja, seu respectivo fator de conversão             

para Peso Equivalente; 
● Dados mestre do cliente; 

o Endereço de entrega; 
o Requisitos Especiais (na base de dados oficial); 

● Entregas a realizar; 
o As entregas devem ser adequadamente montadas; 
o Destino, peso agregado e cubagem agregada; 
o Lógica do desenvolvimento da ferramenta; 

Tabela 1: Composição das Entregas Disponíveis 

● Posicionamento Geográfico das Entregas (Automatizado): 
o Com base na Latitude e Longitude registradas  
o Com base na Distância de Estrada da Origem 



Tabela 2: Entregas com Posicionamento Geográfico 

 

Avaliação de todas as possíveis combinações de entregas até três destinos (Automatizado) 

Tabela 3: Combinações de entregas 

 

 

 

 

 

 

● Procedimento 

Para a utilização da ferramenta, é possível definir um passo a passo: 

1. Características de FTL (cálculo de Peso agregado, Valor de Fatura, Volume) para            
todas as combinações possíveis; 

2. Definições FTL baseadas em restrições. Definição do veículo mais adequado para           
essa quantidade de Peso e Cubagem para cada combinação possível; 

3. Cálculo FTL do valor de frete baseado no veículo individual mais caro entre todos              
os destinos na combinação simulada de entregas; 

4. Avaliação do valor. O FTL simulado é mais barato que a soma dos valores de LTL                
simulados?  

5. Para todas as combinações identificadas como uma oportunidade (valor FTL <valor           
LTL), avaliação de consistência geográfica; 

Como a empresa em questão não possui um TMS ou uma ferramenta geográfica, foi              
necessário desenvolver uma lógica própria. Para tanto, foram usadas a trigonometria e            
algumas premissas para criar uma lógica que atendesse todas as necessidades. 

Abaixo, é possível visualizar um exemplo prático da lógica da ferramenta: 

Em um exemplo real, pode-se avaliar uma combinação de duas entregas           
originadas em Sumaré: uma com destino a Curitiba (PR) e a outra indo             
para Porto Alegre (RS). Ambas poderiam ser combinadas para fazer um           
único FTL, com duas entregas. 



O primeiro passo é identificar a distância do maior destino. Neste caso, de acordo com o                
Google Maps, a distância entre Sumaré e Porto Alegre utilizando a BR-116 e BR-101 é de 1.229                 
km. Em nosso banco de dados, a distância entre as duas cidades é de 1.233 km (uma diferença                  
aceitável). Figura 11: Trajeto de duas entregas saindo de Sumaré 

 

O segundo passo é, baseando-se na latitude e longitude, definir uma linha            
reta da origem para o destino final. 

Uma vez que esta linha reta não é sempre uma boa representação do real              
trajeto utilizado, encontramos um índice que é o resultado da relação           
"distância estrada / distância linha reta". Este índice será utilizado como           
um fator de correção para todos os próximos cálculos. 

Figura 12: Linha reta entre Sumaré à entrega final 

Em seguida, é adicionado o possível destino intermediário, Curitiba. Agora, são acrescentadas            
três novas linhas à equação: 

● Da origem ao destino Intermediário; 
● Do destino intermediário ao destino final; 
● Do destino intermediário ao "ponto mais próximo da linha reta          

original" (linha perpendicular); 

Figura 13: 3 Novas Linhas 

Ao se fazer isso, pode-se dividir a primeira linha reta em dois sub trechos independentes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Divisão da linha 

Por fim, tem-se 5 segmentos que compõem todas as possibilidades          
de se deslocar da origem para o destino final passando pelo destino            
intermediário: 

 
Estas são as combinações possíveis: 

● Método 1: a; b; b; a’ 

● Método 2: a; b; c’ 

● Método 3: c; b; a’ 

● Método 4: c; c’ 



Figura 15: Combinações de trajetos 

O próximo passo é calcular as distâncias dessas possíveis combinações e compará-las com a              
linha reta original. Para isso, é aplicado o Índice "distância de estrada / distância de linha reta"                 
a esses métodos para se ter a distância de estrada teórica para cada método. Caso o valor seja                  
muito discrepante, entende-se que o método utilizado não é o apropriado. Se pelo menos um               
dos métodos tem uma distância adicional que é aceitável (menor que 5%) este é selecionado e                
passa-se ao próximo passo de análise. 

De acordo com o Google Maps, a distância percorrida para esta combinação é de 1.229 km. Em                 
nosso estudo, os resultados para cada método seguem abaixo: 

Tabela 4: Resultado por método 

Método Distancia (km) Variação do Google 

Método 1 1,385 11,46% 

Método2 1,313 5,66% 

Método3 1,315 5,83% 

Método4 1,243 0,03% 

De acordo com a amostra analisada (mais de 100 casos), há sempre pelo menos um método                
que varia menos de 5% quando comparado ao Google. 

Após definido que dois destinos estão no mesmo trajeto, é feita a simulação do frete               
fracionado e comparado ao frete lotação com mais de uma entrega. 

Neste ponto, o analista tem dados suficientes para fazer a análise final e definir qual das                
possíveis oportunidades irá utilizar. A prioridade é sempre para os maiores valores de             
oportunidade (LTL - FTL). Nos exemplos mencionados anteriormente, utilizando o método           
citado, foram obtidas duas oportunidades reais, com clientes localizados em Curitiba, Porto            
Alegre, Campo Grande, Campinas e Canoas. 

Tabela 5: Comparativo de Custos por Tipo de Frete 

Cidade Cliente Peso(kg) Eq. Peso 

(kg) 

Cubagem 

(m³) 

Valor Frete  
(LTL) 

(R$) 

Valor 
Total LTL 

(R$) 

Valor FTL 

(R$) 

Economi

a 

(R$) 

2 B 458 458 0.85 228 

3,14

4 
2,141 

1,002 
3 C 952 1,598 5.02 542 

4 D 1,227 4,620 16.56 2,374 



1 A 7,346 7,346 26.47 6,406 
9,55

8 
4,234 

5,324 1 E 930 6,873 23.28 3,152 

No exemplo mostrado pela tabela 5, a combinação de 5 entregas em duas viagens FTL               
trouxe mais de seis mil reais de economia, quando comparado com o frete lotação. 

Para que tudo isso funcionasse, teve de ser desenhado um processo para            
operacionalizar o uso da ferramenta, designando os horários e os responsáveis por cada fase              
do processo, como mostrado na figura 16. 

Figura 16: Desenho do Processo 

● A Ferramenta 

A ferramenta finalizada é apresentada nas figuras a seguir. Na figura 17 é possível visualizar a                
tela inicial, onde os botões de atualização dão início ao processo de simulação e comparação               
de frete . Já a figura 18 mostra um exemplo de simulação de frete onde se compara o frete de                    
vários veículos no lotação contra o fracionado e também mostra a tela de simulações com 3                
entregas, utilizando a localização geográfica dos municípios para se fazer as combinações. 

 

Figura 17: Tela Inicial da Ferramenta 



Figura 18: Exemplos de simulações de frete 

4.5.2 Execução de um BID para a contratação de Frete Rodoviário Doméstico Nacional 

● Definição da Estratégia 

Uma das partes mais importantes na negociação de frete é a estratégia. A decisão do grupo foi                 
realizar, pela primeira vez na história da empresa, um BID de compra de frete rodoviário (tanto                
para lotação quanto para fracionado). Ficou definido então que as etapas, os prazos e os               
responsáveis seriam, conforme tabela 6: 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6: Ações e Prazos BID Frete Rodoviário 

Etapa Prazo Área Responsável 

Levantar Perfil de Carga 
01/06/201
6 Logística 

Definir Transportadoras Participantes 
01/06/201
6 

Logística/Compra
s 

Enviar perfil para Transportadoras 
01/06/201
6 Compras 

Enviar cotações de frete 
15/06/201
6 Transportadoras 

Analisar e comparar primeiros resultados 
21/06/201
6 Logística 

Estabelecer target de redução 
24/06/201
6 

Logística/Compra
s 

Enviar Target para Transportadoras 
25/06/201
6 Compras 

Cotação final transportadoras 
01/07/201
6 Transportadoras 

Comparação final e análise dos resultados 
07/07/201
6 

Logística/Compra
s 

Análise e qualificação técnica de novos parceiros 
10/07/201
6 Logística 

Divulgação de Vencedores 
15/07/201
6 Compras 

Implementação Faseada das Transportadoras (1) 
01/08/201
6 

Logística/Compra
s 

Implementação Faseada das Transportadoras (2) 
01/09/201
6 

Logística/Compra
s 

Implementação Faseada das Transportadoras (3) 
01/10/201
6 

Logística/Compra
s 



● Seleção de Fornecedores 

Além dos atuais prestadores de serviço da empresa, foram selecionados novos potenciais            
transportadores reconhecidos como referência de mercado por revistas e instituições          
especializadas no assunto, como “Top do Transporte”, Revista Exame, página logweb, além de             
diversas pesquisas de mercado com clientes e fornecedores que atuam em mercados            
semelhantes com os da empresa em questão, como mostrado na figura 19. 

 

Figura 19: Seleção de Fornecedores Participantes no Processo de BID 

 

● Levantamento do Perfil de Carga 

Foi extraído do sistema uma base de dados com todas as entregas feitas desde maio de 2015                 
até abril de 2016, contendo dados do município destino, peso cubado e valor de nota fiscal. Foi                 
definido também um padrão para que todas as cotações viessem de tal maneira, que fosse               
possível uma rápida simulação e análise dos dados e resultados. 

 

● Definição dos Objetivos do BID 

Foram definidos dois objetivos adicionais ao processo de BID, além da redução de frete: 

1- Melhoria de Nível de Serviço: 

A proposta que consideramos tem uma redução média ponderada de 14,8% no tempo de              
entrega comparado ao nosso SLA (Service Level Agreement) atual 

Além disso, espera-se um aumento no nível de acuracidade de entrega de 96,6% para 97,8% 

2- Redução de Número de Fornecedores 

Reduzir de 12 para 9, o número de fornecedores de frete LTL 

5. ANÁLISE DE RESULTADOS 

5.1 - Principais Resultados 

Algumas das principais mudanças percebidas no processo são mostradas na figura 20, onde             
pode-se verificar importantes alterações de processo, como redução de fornecedores LTL e            



aumento de fornecedores FTL, aumento do número de entregas possíveis em uma mesma             
viagem, entre outras. 

 

Figura 20: Quadro comparativo entre os cenários de antes e depois das ações 

Logo no primeiro mês após o Bid, o uso da ferramenta de otimização de lotação foi                
potencializado pelos valores reduzidos de frete em conjunto com a análise de 3 entregas na               
mesma viagem. No terceiro mês pós implementação, como mostrado na figura 21, a             
representatividade do frete lotação sobre o frete total já passava dos 23%, mais de 4 p.p.                
acima dos 18,8% da média dos meses anteriores a julho de 2016. Além disso, após o BID,                 
foram selecionados e implementados 9 fornecedores, sendo 1 novo na operação, reduzindo 3             
fornecedores quando comparados aos 12 que atuavam anteriormente, trazendo ganhos          
operacionais e redução de documentação para a operação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Representatividade do Frete Lotação sobre o Frete Total (Em valor – R$) 

Paralelamente ao frete lotação, o frete fracionado também começou a sofrer uma redução             
progressiva de valores conforme o plano de implementação foi ocorrendo. No mês de             
novembro, o percentual já mostrava um comportamento bem abaixo do baseline até que no              



mês de janeiro de 2017 atingiu o menor valor dos ultimos 24 meses, fazendo a média cair de                  
2,76% para 2,60%, o que, em um custo total na casa de milhões de reais, representa grande                 
economia, como mostra a figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Relação Frete/Venda 

Mas, sem sombra de dúvidas, este projeto ganhou grande visibilidade graças ao expressivo             
resultado financeiro. Com média de 180 mil reais por mês de economia, devido às reduções de                
valor de frete FTL, possibilidade de consolidação com três entregas no mesmo veículo e à               
ferramenta de oportunidades de lotação, o projeto deverá encerrar seus doze meses de             
reporte com mais de 2 milhões de reais de redução na conta de frete de vendas domésticas,                 
como mostrado no gráfico da figura 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Redução de Custo Reportada 

5.2- Melhoria de Nível de Serviço 

É difícil estimar este resultado, já que o ERP da empresa em questão não realiza este                
tipo de medição, mas é sabido que o frete FTL tem um tempo de entrega muito mais curto                  



quando comparado a um LTL. Dessa forma, podemos assumir que podemos obter entregas             
muito mais rápido após o aumento da representatividade do FTL sobre o frete total. 

A empresa em questão está passando por uma reformulação do seu SLA com os              
transportadores. Então, não é possível quantificar o aumento do desempenho geral de            
entregas após a entrada de novos fornecedores, mas isso também foi evidente através da              
redução de reclamações de clientes por atrasos. 

5.3- Adaptações ao “Mundo Real” 

Quando se implementa este tipo de projeto em uma empresa com cadeia de             
suprimentos extremamente complexa, é esperado que adaptações que não estavam          
planejadas sejam necessárias. 

Um exemplo que ocorreu neste estudo de caso, foi que, em uma rota específica do               
centro-oeste, foi necessário dar um passo para trás e voltar a utilizar a transportadora que               
operava antes do Bid, mesmo sabendo-se que ela possuia um custo quase 40% superior ao da                
vencedora. Isso ocorreu porque a transportadora anterior possuia um conhecimento grande           
da região em questão e quarteirizava o transporte com motoristas locais extremamente            
experientes. Já a nova transportadora decidiu tentar atender com sua própria frota, o que              
trouxe atrasos e problemas de atendimentos aos clientes. 

Outros casos interessantes ocorreram com a ferramenta de lotação e o fomento do             
frete tipo FTL. Com novas transportadoras realizando o transporte para grandes clientes, a             
empresa descobriu que estes clientes possuim requisitos de transporte que eram de ciência             
apenas das transportadoras, como agendamento, paletização, entre outros, que, apesar de           
serem cobrados, não eram cadastrados e controlados. Isso gerou devoluções nas primeiras            
entregas, mas alertou a empresa de que era necessário se abrir outro projeto focado em               
coletar requisitos de clientes, já que esta é uma informação que não pode ficar em posse de                 
um fornecedor. 

5.4- Conclusões 

Após todo um trabalho de mais de 6 meses feito na empresa e muitas lições               
aprendidas, ficou claro que o primordial para o resultado e sucesso do projeto foi o trabalho                
em parceria entre Compras e Logística. Foi a primeira vez que essas duas áreas trabalharam               
desta forma, e provavelmente isso não deve mudar, pois os resultados continuam surgindo             
com o passar do tempo. 

A maneira de se pensar no frete como estratégia de atendimento e não mais apenas               
como um custo, também foi um fator importante que trouxe, além dos resultados financeiros,              
aumento de nível de serviço e satisfação do cliente. 

E, por último, mas não menos importante, em dias onde a terceirização é sempre uma               
opção e a competitividade por menor custo entre as grandes multinacionais está cada vez mais               
acirrada, trabalhar com o frete de forma saudável, conservando os custos no menor nível              
possível, é vital para se manter à frente. 

E, para que todo o projeto ocorresse de forma estruturada, desde a definição dos              
objetivos até a aplicação do plano de ações e o monitoramento dos resultados, foi essencial a                
utilização de uma metodologia como o DMAIC, que, além de oferecer diversas ferramentas             



extremamente funcionais e eficazes, fornece um passo-a-passo claro e bem definido para se             
atingir os resultados desejados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras – Chave: Gestão de Frete, Torre de Controle, Modais de Transporte, FTL, LTL, Frota               
Própria, BID, Consolidação, Redução de Custos com Frete 
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