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Introdução
� Modal rodoviário
•principal meio de transferência de cargas no Brasil

Metodologia
 

Objetivos
� Avaliar a cabotagem como uma alternativa ao transporte rodoviário 

para transferência de cargas de uma empresa do setor animal  do 
estado de São Paulo ao seu centro de distribuição em Fortaleza. 
Para isso, foram comparados os custos totais das operações 
considerando: 1) Valores de fretes nas modalidades rodoviário e 
cabotagem; 2) Transit time; 3) Nível de serviço; 4) Custo de 
manutenção do estoque de segurança.

Conclusões
O caso estudado monstrou que a cabotagem pode ser uma 
alternativa ao frete rodoviário para a transferência de cargas do 
interior de São Paulo a Fortaleza. Apesar do transit time ter grande 
relevancia na cadeia logistica, para a operação estudada esta 
variável não apresentou grandes impactos pois os embarques 
ocorreram a cada 45 dias aproximadamente. Considerando o custo 
anual de manutenção dos produtos de acordo com suas categorias e 
quantidades por modal, bem como o valor de frete e seguro para 
transferências das cargas, na cabotagem temos uma economia de 
29%.
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Esquema 1 - Fluxograma ilustrando as etapas metodológicas empregadas no trabalho. 
Foram utilizados dados reais das vendas no ano de 2018.

� Desvantagens do modal rodoviário
•Grandes distâncias a serem percorridas em condições variáveis;
•Alto custo do frete impactando significativamente no custo logístico;
•Maior incidência de furtos, roubos, acidentes e avarias da carga.

Figura 1 - Distribuição percentual dos principais modais de transporte de cargas 
no ano de 2015.
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