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RESUMO 

 

FERREIRA, Cassiana Vieira. Logística de Distribuição: Um diagnostico para 
otimização. 2015. p.37 Monografia. Curso de Administração, Faculdade Católica 
Rainha da Paz, Araputanga, 2015. 

 

 O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma visão geral das funções da 

logística e de que maneira podem ser utilizadas para proporcionar vantagem 

competitiva. A logística trata de todas as atividades de movimentação e 

armazenagem, que facilitam o fluxo de produtos ou serviços desde o ponto de 

aquisição da matéria- prima ate o ponto de consumo final, assim como dos fluxos de 

informação que colocam os produtos ou serviços em movimento, com o proposito de 

providenciar níveis de serviços adequados aos clientes ao menor custo possível. Os 

custos e melhoria da qualidade e do nível de serviços são considerados peças 

fundamental dentro de uma organização, cada vez mais utilizada se tornando peça 

competitiva entre as organizações.  As empresas possuem como objetivos a redução 

de custo, e a logística são considerados dentro de uma organização o custo final do 

produto tornando instrumento para levar vantagem competitiva diante dos 

concorrentes. 

O presente trabalho de Curso propõe que a empresa Coopnoroeste seja eficaz na 

redução de custos logísticos, no tocante do transporte e distribuição dos produtos, 

proporcionando menor custo de produção. A logística de transporte e distribuição 

competente traz maior qualidade, rapidez e eficiência nas entregas, satisfazendo as 

necessidades dos clientes que é o maior foco de todas as organizações. 

 

Palavras-chave: Custos logísticos. Logística de Distribuição. Frota Própria. Frota 

Terceirizada. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

FERREIRA, Cassiana Vieira. Logística de Distribuição: Um diagnostico para 
otimização. 2015. p.37 Monografia. Curso de Administração, Faculdade Católica 
Rainha da Paz, Araputanga, 2015. 

 

This paper aims to present an overview of the logistics functions and administration 

and how they can be used to provide competitive advantage. Logistics deals with all 

the activities of handling and storage, facilitating the flow of ourservices products from 

the point of acquisition of raw material up to the point of final consumption, as well as 

information flows that put the products or services on the move, with the purpose of 

providing adequate service levels to customers at the lowest cost passive.Os costs 

and improving the quality and level of services are considered fundamental parts 

within an organization, used increasingly becoming competitive play between 

organizations. Companies have as objective the reduction of cost and logistics are 

considered within an organization the final cost of the product making tool to take 

competitive advantage in front of competitors. 

This paper proposes that the course Coopnoroeste company to be effective in 

reducing logistics costs, as regards transport and distribution of products, providing 

lower production costs. Transport logistics and competent distribution brings greater 

quality, speed and efficiency in deliveries, satisfying customer needs is the main 

focus of all organizations. 

 

Keywords: logistics costs. Distribution logistics. Peoria fleet. Outsourced fleet 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO..................................................................................................2  

2 CONTEXTUALIZAÇÃO.....………………...................................................................4  

2.1 Histórico da empresa.........................................................................................4 

3 REFERENCIAL TEÓRICO..............................................................................6  

 
3.1 Logística......................................................................................................6  

3.2 Logística de Distribuiçao...........................................................................7  

3.3 Frota.............................................................................................................8 

 

 

3.3.1 Frota Própria............................................................................................8 

3.3.2 Frota Terceirizada....................................................................................10 

3 

 

3.3.3 Vantagens e desvantagens da frota própria e terceirizada.................10  

 
3.4 Custos Logisticos......................................................................................12  

  3.5 Transporte Rodoviario...............................................................................12  

   

 

................................................................................. 
Burnout................................................................................... 
Burnout.................................................................................. 

 3.6 Rotas............................................................................................................13  

    

 
 
 
 
6 
 

 
 

 

 

 
4 METODOLOGIA.............................................................................................18  

 

 

 

4.1 Quanto à abordagem.................................................................................18  

4.2 Tipos de pesquisa......................................................................................19   

4.2.1 Classificação da pesquisa quantos aos seus objetivos.....................19  

 

 

 

16 

4.2.2 Classificação quanto aos procedimentos técnicos adotados...........20 

4.3 Métodos......................................................................................................20 

4.4 Instrumentos de coleta de dados............................................................21 

4.5 Delimitação do universo a ser pesquisado............................................22 

 

 

 

4.6 População e amostra...............................................................................22 

 

 

 
 

 

 

 

 5 ANALISE DOS DADOS...............................................................................23  

 

 

 

 

 

R 

 

 

CONSIDERAÇOES FINAIS............................................................................27 

 

REFERENCIAS...............................................................................................28 

 

 

 

 



2 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A logística vem desempenhando um papel de grande importância nas 

organizações, e é responsável pela movimentação de produtos desde o 

recolhimento da matéria prima, armazenagem até a entrega dos seus produtos ao 

consumidor final. Destaca-se como uma estratégia empresarial que tem como 

fatores a busca por maior produtividade e eficiência, e, ao mesmo tempo, reduzir 

custos melhorando o nível de preços para melhor desempenho dos sistemas de 

distribuição. 

 A logística tem por objetivo tornar disponíveis produtos e serviços no local 

onde são necessários, no momento em que são desejados. Um alto nível de 

competência logística, por exemplo, permite que um fornecedor abasteça o estoque 

de um cliente automaticamente, exatamente no momento em que os produtos são 

necessários. 

Entende-se que a logística é fundamental para qualquer empresa, 

independentemente do seu tamanho ou setor de atuação. Por exemplo, de nada 

adianta fazer uma maravilhosa campanha de marketing, que cria uma imensa 

demanda para o produto, se ele não está disponível onde os consumidores estão 

procurando.  

A logística envolve a integração de informações, transporte, estoque, 

armazenamento, manuseio de materiais e embalagem. Todas essas áreas que 

envolvem o trabalho logístico oferecem ampla variedade de tarefas e oportunidades 

de maximização das operações, aumento do nível de serviço e redução de custos.  

O planejamento da distribuição leva em considerações questões importantes, 

como a integração entre os processos logísticos, a construção de relacionamentos 

com clientes, a elaboração de previsões de pedidos para diminuir incertezas e 

estabelecer regras para casos emergenciais. De forma mais simplificada, para que o 

planejamento seja eficiente deve existir um alinhamento entre as demais áreas da 

organização.  

Após o planejamento, a empresa deve decidir qual o modo mais adequado de 

distribuição de seus produtos, que envolve a escolha entre o uso de transporte 

próprio ou terceirizado. Essa tomada de decisão varia de acordo com o ramo que a 

empresa atua, ou a espécie de produtos que comercializa. 
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O tema esta delimitado nas partes da logística de distribuição da empresa 

COOPNOROESTE- Cooperativa Agropecuária do Noroeste de MT Ltda., que forem 

significativos para mudanças e que permitirem avaliação. Este estudo se justifica o 

como é importante identificar o meio de transporte que oferece maior viabilidade e 

oportunidade de negócios para organização, identificando seus pontos positivos e 

negativos e qual que dar mais resultados. A decisão de obter uma frota é de suma 

importância para organização, pois o nível de investimentos é muito alto, no qual 

este investimento poderia ser direcionado para outras áreas que fazem parte da 

estratégia da empresa. 

 O principal objetivo desse trabalho foi analisar a logística de distribuição da 

frota própria e terceirizada, utilizada pela empresa Coopnoroeste. Já os objetivos 

específicos é pesquisar as vantagens e desvantagens de cada tipo de frota, 

identificar suas operações praticadas pela organização, levantar e analisar custos e 

indicar o meio mais adequado a seguir.  

O presente estudo oferece ao aluno-pesquisador a oportunidade de conhecer 

e avaliar os procedimentos logísticos que são adotados em uma organização e 

desta forma contribui para a evolução do conhecimento individual do acadêmico e 

também da organização, que tem a chance de comparar se o método de distribuição 

utilizando a frota própria e à terceirizada estar de acordo com o que seria ideal para 

o desenvolvimento estratégico da empresa. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

2.1 Histórico da Empresa 

 

  De acordo com o site institucional da empresa www.lacbom.com.br acessado 

em 06.10.2015, a COOPNOROESTE- Cooperativa Agropecuária do Noroeste de 

Mato Grosso Ltda. Foi fundada em 19 de outubro de 1957. A sua sede sempre 

instalada na Av. Sebastiao Francisco de Almeida, nº 45, Bairro São Sebastião, 

Araputanga-MT. Atualmente é administrada pelo Diretor Presidente Sr. Ademar 

Furtado da Silva, Diretor Vice- Presidente Sr. Dejair Aparecido Garcia, juntamente 

com os Conselhos de Administração e Fiscal. 

  As principais atividades de produção são: de lácteos, indústria de ração, lojas 

agropecuárias, conveniências, assistência medica veterinária, agrônomo, e técnicos 

agropecuários. A ideia da Cooperativa nasceu de seu sócio fundador Pe. Emilio 

Celso Duca, que se juntou a um grupo de produtores rurais, que teve como objetivo 

valorizar o principal produto da época que era o arroz. Posteriormente com a 

dificuldade de comercializar o leite houve a necessidade de investir no seu setor 

lácteo. O surgimento do cooperativismo, como empreendimento sócio econômico no 

município refletiu positivamente na economia da cidade. Hoje a empresa 

COOPNOROESTE marca LACBOM é reconhecida em todo estado de Mato Grosso, 

Manaus, Acre, Rondônia, além de ter desenvolvido a pecuária leiteira da região, 

tornando nossa região na principal produtora de leite do Estado de Mato Grosso. 

  A Coopnoroeste abrange uma área de ação e admissão de associados em 

vários municípios do vale de Jauru são eles: Araputanga (a sede), São Jose dos 

Quatro Marcos, Mirassol D’oeste, Curvelandia, Indiavaí, Jauru, Reserva do Cabaçal, 

Gloria D’oeste, Figueiropolis D’oeste, Salto do Céu, Rio Branco, Pontes e Lacerda, 

Cáceres, Porto Esperidião. 

  A importância da Coopnoroeste para o município de Araputanga e região é 

indiscutível, ela promove todos os setores da sociedade, se destaca como geradora 

de empregos, fortalecimento do comercio local, pois é grande contribuinte de 

impostos, além de ser o ponto de referencia da nossa região. Hoje a Coopnoroeste 

emprega em seus departamentos cerca de 350 colaboradores, pagando seus 

encargos e débitos sociais em dia. 

http://www.lacbom.com.br/
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  A Coopnoroeste demostra também a preocupação com o meio ambiente e a 

qualidade de vida da população, desenvolvendo atividades de grande importância 

ambiental, com o reflorestamento e tratamento dos dejetos produzidos pela indústria 

de lacticínios evitando danos a natureza. Portanto a Coopnoroeste trouxe grandes 

transformações locais, regionais e mostra um esforço para ter a participação e a 

integração de todos diante da ação de um empreendimento social, que visa o 

crescimento regional, estadual e nacional. 

  A sua Missão: Agregar valor a produção agropecuária do associado, 

desenvolver alternativas para o seu futuro e fortalecer a marca Lacbom, 

proporcionando o desenvolvimento socioeconômico da região de forma sustentável, 

pautada nos princípios cooperativismos. 

  Seus Valores: Credibilidade e honestidade, transparência, valorização do ser 

humano, ética e cidadania, respeito ao consumidor e ao meio ambiente, 

relacionamento com a comunidade. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Segundo Vergara (2013, pag.29) “Denomina-se referencial teórico o capitulo 

do projeto que tem por objetivo apresentar os estudos sobre o tema, ou 

especificamente sobre o problema, já realizados por outros autores”. 

 

 

3.1 Logística 

 

 Alt e Martins (2001, pag.252) afirmam que “A logística é responsável pelo 

planejamento, operação e controle de todo fluxo de mercadorias e informação, 

desde a fonte fornecedora até o consumidor”. 

 Para Pozo (2009, pag. 13) comenta que “A logística empresarial trata de 

todas as atividades de movimentação e armazenagem que facilitam o fluxo de 

produtos desde o ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto de consumo 

final”. 

 A logística deve atender as necessidades do cliente em termo de tempo e 

lugar, assegurando a disponibilidade do produto ou do serviço, quando e onde o 

cliente deseja. 

 A logística é tomada e considerada como perfeita quando a integração da 

administração de materiais em sua tonalidade e distribuição física dos produtos e 

serviços com a plena satisfação do cliente, o mercado pede e exige logística, os 

consumidores nem sempre residem nas proximidades da produção de bens e 

produtos, e ai a logística é determinante para diminuir a distância entre a produção e 

a demanda. 

 Entende-se por logística o conjunto de todas as atividades de movimentação 

e armazenagem, bem como serviços e informações associados, cobrindo desde o 

ponto de origem ate o ponto de consumo, mais com objetivo de atender os requisitos 

do consumidor, vale ressaltar que: 

 

 

 



7 

 

                                      A atividade de transporte gera os fluxos físicos desses bens e serviços ao 
longo dos canais de distribuição, é responsável pelos movimentos de 
produtos utilizando modalidades de transporte que ligam as unidades físicas 
de produção ou armazenagem até os pontos de compra ou consumo 
(BERTAGLIA, 2005, p.278). 

 

 

3.2 Logística de Distribuição 

 

 Bertaglia (2005, pag.30) salienta que “A distribuição é um processo que esta 

normalmente associada ao movimento de material de um ponto de produção ou 

armazenagem ate o cliente”.  

 Para Alt e Martins (2001, pag.312) “Distribuição, o conjunto de atividades 

entre o produto pronto para o despacho e sua chegada ao consumidor final”. 

 Atualmente alguns autores conceituam logística de distribuição de formas 

distintas, porem com o mesmo objetivo final, que é a distribuição do produto ao 

consumidor final, vale ressaltar que: 

 

 

                                      O processo de distribuição esta associado à movimentação física de 
materiais, normalmente de um fornecedor para cliente. Esse processo 
envolve atividades internas e externas, acompanhadas de documentos 
legais. Podem ser dividido em funções mais nucleares como recebimento e 
armazenagem, controle de estoques, administração de frotas e fretes, 
separação de produtos, carga de veículos, transporte, devoluções de 
materiais e produtos entre outros (BERTAGLIA, 2005, pag. 169). 

 

 Para Bertaglia(2005, pag.170), o processo de distribuição consiste 

basicamente em três elementos globais: recebimento, armazenagem e expedição, 

como podem ser observados nessa sequência lógica. 

 Recebimento: quando o veiculo é aceito para descarregar um produto ou 

material que esta destinada ao armazém, o produto é pesado e contado e são 

comparados com a nota fiscal pra ver se os dados se conferem. 

 Armazenagem: nesta etapa quando os produtos são recebidos, e 

armazenados emlocais específicos para o tipo de cada produto, como 

prateleiras, estantes entre outros. 

 Expedição: depois dos itens serem armazenado em seu local especifica, são 

feitos o processo de pedido aonde são despachado os produtos ao 

consumidor com objetivo de agregar valor ao item. 
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A logística de distribuição ocupa-se sobremaneira com as necessidades do 

cliente é o elo que interliga entre empresa ao cliente, assegurando que o produto 

seja entregue aos seus clientes de forma certa, no lugar certo, no tempo certo e as 

quantidades certas de forma pontual e satisfatória (DIAS, 2010, pag.485). 

 

 

3.3 Frota 

 

 Segundo Bertaglia (2005, pag.291) afirma que “A gestão de frotas é um 

componente importante no processo de administração dos transportes, já que a 

movimentação tem peso significativo na formação dos custos logísticos e na 

qualidade do serviço”. 

 

 

3.3.1 Frota Própria 

 

 Segundo Vargas (2008, pag. 09) a frota própria permite o ganho de 

desempenho operacional melhor, maior disponibilidade e capacidade de transporte e 

menores custos, porem parte da flexibilidade financeira precisa ser conduzida a 

investimentos na capacidade de transporte ou num arranjo contratual á longo prazo. 

 Para Alt e Martins (2009, pag. 407) cita que “possuir os próprios meios de 

distribuição exige imobilização de recursos, grande investimento inicial e 

manutenção constante, o que vem levando as empresas a fazer cada vez mais o 

uso de terceiros”. 

 

A administração do transporte contratado de terceiros difere da 
movimentação realizada por frota própria. Nos serviços contratados, é 
preciso analisar a negociação de fretes, a documentação da empresa e dos 
veículos, a auditoria e consolidação de fretes; na frota própria, devem ser 
gerenciados o despacho, o balanceamento de carga e a roteirização. Com 
relação à frota própria, umas das razoes para a empresa ter ou alugar uma 
frota de veículos é obter melhor desempenho na entrega e diminuir custos. 
(BALLOU, 2007, pag. 139, apud VARGAS, 2008). 
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 A Frota própria da Coopnoroeste é composta por três caminhões trucks 

(carga seca), cinco caminhões trucks (baú), um caminhão bitruck (baú), um 

caminhão toco truck (baú), num total de dez caminhões todos muito bem cuidados 

pelos seus respectivos motoristas e pelo setor transporte. 

 

Tabela 01: Demonstrativos dos Veículos Coopnoroeste 

Tipo de Veiculo                Modelo                Ano                        Tipo de carga        

Mercedes Benz                  L 1418              1990/1991                   Carga Seca 

Mercedes Benz                  L 1418              1993/1993                   Carga Seca 

Mercedes Benz                  L 1618              1994/1994                   Baú 

Mercedes Benz                  L 1620              1996/1996                   Carga Seca 

Mercedes Benz                  L 1620              2000/2000                   Baú 

Mercedes Benz                  L 1318              2008/2008                   Baú 

Mercedes Benz                  L 1620              2004/2004                   Baú 

Mercedes Benz                  L 1620              2009/2009                   Baú 

Volkswagen                      8.150                2009/2010                    Baú 

Mercedes Benz                 Atego 2426       2014/2014                    Baú 

Fonte: Empresa Coopnoroeste 

 

  A Coopnoroeste fica em desvantagens, pois só poderá transportar 

mercadorias de sua propriedade, portanto não pode prestar serviços a terceiros, as 

empresas que transporta carga própria deve ter seus veículos emplacados com 

categoria particular (a placa com fundo cinza e letras pretas). O Transporte de carga 

própria é identificado na nota fiscal dos produtos que tem como emitente ou 

destinatário da própria empresa, entidade ou individuo proprietário do veiculo. 

 Na frota própria existem alguns custos, como encargos salariais, 

combustíveis, peças e serviços, lavagem, pneus, seguros de veículos, diária, gastos 

com alimentação de motoristas durante a viagem, seguro de carga, lubrificação. 
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3.3.2 Frota Terceirizada 

 

 Bertaglia (2005, pag. 129), “o termo terceirização esta relacionado ao 

fornecimento de produtos, bens ou serviço, antes produzido ou executado pela 

própria empresa, a outra empresa ou entidade”. O Autor ressalta que terceirizar faz 

parte da estratégia das empresas, pois permite-lhes focar seus esforços nas suas 

atividades principais, reduzindo os custos, obtendo maior velocidade e buscando 

reduzir ou aumentar a distancia que as separa das empresas concorrentes. 

 Tieppo (2011, pag.35) comenta que “a terceirização é um modelo de 

prestação de serviço que tem como objetivo fazer determinadas atividades 

consideradas não estratégicas com custo menor do que seria feito internamente 

pelas empresas, podendo transferir para terceiros”. 

 Giosa (1997, pag. 32) “a terceirização não tem limites. Desde que a empresa 

se dedique mais a sua vocação, a sua missão, seus esforços tendem a concentrar 

menos na execução e mais na gestão, exigindo qualidade, preço e inovações”. 

 A frota terceirizada da Coopnoroeste é composta por oitenta e cinco 

caminhões trucks carga seca, cada uma com a sua respectiva transportadora. 

 No processo adotado para distribuição de fretes para frota terceirizada, são 

realizados através de rotas planejadas e com preço do frete tabelado. 

  

  

3.3.3 Vantagens e Desvantagens da Frota Própria e Terceirizada 

 

 A frota própria apresenta as suas vantagens e desvantagens, os quais são: 

 

Vantagens da frota própria (segundo Ballou, 2007, pag. 133 apud Vargas, 2008, 

pag.10): 

 Entrega rápida com confiabilidade muito elevada; 

 Manuseio especial da carga; 

 Um serviço que deve estar disponível assim que necessário; 

 Equipamento especial geralmente indisponível; 
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Desvantagens da frota própria, Segundo Vargas (2008, pag.16); 

 Depreciação; 

 Remuneração do capital; 

 Motorista, auxiliares; 

 Seguro do veiculo; 

 IPVA\ seguro obrigatório; 

 Custos administrativos; 

 Combustível; 

 Pneus; 

 Lubrificantes; 

 Manutenção; 

 Pedágio; 

 Frequência de uso; 

 

 Segundo (Leiria, 1991, apud Tieppo, 2011, pag.38) a frota terceirizada 

apresenta as vantagens, que são: aumento na qualidade, redução dos níveis 

hierárquicos, agilidade nas decisões, aumento da produtividade, aumento na 

competitividade, possibilidade de concentrar nas atividades chave, apoiar a 

expansão para novos mercados, acesso a tecnologia de ponta, entres outros. 

 Segundo (Leiria, 1991, apud Tieppo, 2011, pag.40) apresenta as seguintes 

desvantagens com a terceirização, os quais são: 

 

 Dificuldades no aproveitamento dos empregados já treinados; 

 Demissões na fase inicial; 

 Falta de parâmetros de preços nas contratações iniciais; 

 Custo das demissões; 

 Dificuldade de encontrar a parceria ideal; 

 Má administração do processo, possibilidade da empresa perder o controle da 

operação; 

 Não acompanhar os avanços tecnológicos 
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3.4 Custos Logísticos 

 

 Russo (2009, pag. 178), os custos de transportes representam, em media, 

37% dos custos logísticos nas organizações. Isso ajuda a explicar porque, na 

maioria das empresas, o transporte é considerado como atividades mais importantes 

dentro de um sistema de distribuição. 

 

 

3.5 Transporte Rodoviário 

 

 Bertaglia (2005, pag. 283) argumenta que o transporte rodoviário é o mais 

independente dos transportes, uma vez que possibilita movimentar uma grande 

variedade de materiais para qualquer destino, devido a sua flexibilidade, sendo 

utilizado para pequenas encomendas, e curtas, médias ou longas distancias, por 

meio de coletas e entregas ponto a ponto. 

 Para Dias (2010, pag.333) o “transporte rodoviário é o mais flexível deles com 

maiores facilidades de movimentação. É aplicado dentro do mesmo país ou também 

entre outros países”. 

 De acordo com Vargas (2008, pag. 05)o sistema de transportes, é, portanto, 

de importância fundamental na economia. É um setor que cria alto nível de atividade 

na economia e refere-se a um conjunto de trabalho, facilidades e recursos que 

movimentam a economia. 

 Dias (2010, pag. 334) cita que o sistema rodoviário responde hoje pelo 

transporte de 70% a 80% das cargas movimentadas no Brasil, e, sem entrar no 

mérito dos erros e acertos da política brasileira de transportes. O autor comenta 

ainda que, ao utilizar o sistema de transporte rodoviário, é necessário examinar 

algumas particularidades do material a ser transportado e sempre que possível 

adequá-lo com os equipamentos normalmente usados pelas empresas que operam 

o sistema. 

 Segundo Vargas (2008, pag. 06) o modo rodoviário transporta a maior parte 

dos produtos manufaturados, no Brasil, embora seja considerado viável apenas para 

curtas distancias, devido ao custo do frete. 
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 Segundo Silva (2012, pag. 31) o modal rodoviário apresenta suas principais 

vantagens os quais são: maior disponibilidade de vias de acesso; adequado para 

curtas e medias distancias, simplicidade no atendimento, permite entrega porta a 

porta. Comenta ainda que o modal rodoviário também apresenta algumas 

desvantagens, as quais são: fretes mais altos em alguns casos; menor capacidade 

de carga; menos competitivo para longas distancia desgaste da malha rodoviária; 

congestionamentos. 

 

  

3.6 Rotas 

 

  Paulo Roberto Bertaglia argumenta que: 

 

                                      Programas de computadores auxiliam a determinação dos roteiros, 
principalmente aqueles com múltiplas entregas. Os problemas de 
roteirização são bastante complexos, uma vez que apresentam uma 
quantidade grande de variáveis, como tempo de entrega, quantidade a ser 
entregue, números de clientes, diferentes produtos e embalagens, 
diferentes pesos, restrições de entrega, restrições físicas no roteiro para 
determinados veículos, necessidade de equipamentos especiais, diferentes 
formas de recebimento, como elevadores ou plataformas (BERTAGLIA, 
2005, pag. 294). 

 

 

  O autor comenta ainda que a redução de custos e as melhorias no 

desempenho das entregas são benefícios que podem ser obtidos com o uso de 

sistemas especializados, como o sistema de otimização de rotas. Consolidação de 

cargas e otimização de retornos são algumas das características que podem se 

agilizadas com o processo de gerenciamento de rotas. 

  O Custo de viagem é diretamente proporcional ao tamanho da rota, uma vez 

que quando se aumenta a distancia percorrida, aumenta-se além da quilometragem, 

o tempo de viagem. 
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TABELA 02: Rotas Distribuição da Coopnoroeste 

Cidades                                                                                                      População 

ROTA 01 

Cuiabá                                                                                                              580.489 

Várzea Grande                                                                                                  268.594 

 

ROTA 02 

Araputanga                                                                                                          16.047 

São José dos Quatros Marcos                                                                            18.622 

Mirassol D’oeste                                                                                                  26.369 

Curvelandia                                                                                                           5.006 

Rio Branco                                                                                                             5.004 

Salto do Céu                                                                                                          3.502 

 

ROTA 03 

Cáceres                                                                                                               90.518 

 

ROTA 04 

Glória D’oeste                                                                                                        3.023 

Porto Esperidião                                                                                                  11.464 

 

ROTA 05 

Reserva do Cabaçal                                                                                              2.630 

 

ROTA 06 

Indiavaí                                                                                                                  2.543 

Figueiropolis D’oeste                                                                                             3.549 

Jauru                                                                                                                      9.241                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Pontes e Lacerda                                                                                                43.235 

Vila Bela da Santíssima Trindade                                                                       15.274 

 

ROTA 07 

Conquista D’oeste                                                                                                 3.737 

Nova Lacerda                                                                                                        6.052 

Comodoro                                                                                                            19.536 

Campos de Júlio                                                                                                    6.155 

Sapezal                                                                                                                22.665 

Campo Novo dos Parecis                                                                                    31.985 

 

ROTA 08 

Tangara da Serra                                                                                                94.289 

Barra do Bugre                                                                                                    33.700 

Denise                                                                                                                   8.975 

Nova Olímpia                                                                                                       18.965 

Arenápolis                                                                                                              9.699 

Santo Afonso                                                                                                         3.038 

Nova Marilândia                                                                                                     3.107 

Nortelândia                                                                                                            6.048 

 

ROTA 09 

Jangada                                                                                                                 7.925 

Rosário                                                                                                                17.161 

Nobres                                                                                                                 14.959 

Diamantino                                                                                                          21.064 

Alto Paraguai                                                                                                       10.704 

Acorizal                                                                                                                  5.362 
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ROTA 10 

Jaciara                                                                                                                 26.401 

Juscimeira                                                                                                           11.107 

São Pedro da Cipa                                                                                                4.444 

Rondonópolis                                                                                                     215.320 

Pedra Preta                                                                                                         16.674 

 

ROTA 11 

Campo Verde                                                                                                      37.989 

Primavera do Leste                                                                                             57.423 

Paranatinga                                                                                                         21.014 

Poxoréo                                                                                                               16.441 

 

ROTA 12 

Barra do Garça                                                                                                    58.398 

Água Boa                                                                                                             23.551 

Canarana                                                                                                             20.208 

Nova Xavantina                                                                                                   20.399 

 

ROTA 13 

São José do Rio Claro                                                                                         19.052 

Nova Mutum                                                                                                        39.712 

Lucas do Rio Verde                                                                                             57.285 

Tapurah                                                                                                               12.305 

Sorriso                                                                                                                 80.298 

Sinop                                                                                                                 129.916 

Itanhaga                                                                                                                 6.103 

Vera                                                                                                                     10.736 
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Feliz Natal                                                                                                            12.782 

Nova Ubiratã                                                                                                        10.801 

Claudia                                                                                                                11.546 

Santa Rita Trivelato                                                                                               3.036 

Nova Maringá                                                                                                        7.764 

Ipiranga do Norte                                                                                                   6.629 

 

ROTA 14 

Peixoto de Azevedo                                                                                             32.818 

Guarantã do Norte                                                                                               33.929 

Colíder                                                                                                                 31.895 

Alta Floresta                                                                                                        49.991 

Paranaíta                                                                                                             10.844 

Carlinda                                                                                                               10.364 

Nova Santa Helena                                                                                               3.566 

Terra Nova                                                                                                           10.167 

Matupá                                                                                                                 15.443 

 

ROTA 15 

Juína                                                                                                                    39.688 

Brasnorte                                                                                                             17.815 

Fonte: Site IBGE
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4 METODOLOGIA 

 

De acordo com Marconi e Lakatos (2001, pag.105) “A especificação da 

metodologia da pesquisa é a que abrangem maior número de itens, pois responde a 

um só tempo, às questões como? Com quê, onde, quando?”. 

Para elaboração deste trabalho foi utilizado os seguintes procedimentos 

metodológicos de pesquisa.  

 

 

4.1 Quanto a Abordagem 

 

 O Método utilizado no desenvolvimento dessa pesquisa utiliza a abordagem 

qualitativa e quantitativa e tem sua analise centrada na distribuição física dos 

produtos da empresa escolhida para o estudo. 

 Segundo Richardson (2012, pag.79) “A abordagem qualitativa de um 

problema, além de ser uma opção do investigador, justifica-se, sobretudo, por ser 

uma forma adequada para entender a natureza de um fenômeno social”. 

 Já a pesquisa quantitativa trata-se de quantificar as atitudes, preferências, 

comportamentos e opiniões. De acordo com: 

 

                                     O dados devem ser quanto possível, expressos com medidas numéricas. O 
pesquisador deve ser paciente e não ter pressa, pois as descobertas 
significativas resultam de procedimentos cuidadosos e não apressados. Não 
deve fazer juízo de valor, mais deixar que os dados e a lógica levem a 
solução real, verdadeira (MARCONI e LAKATOS, 2009, pag.4). 

 

 Este trabalho conclusão de curso quanto á abordagem apresenta 

características predominantes qualitativas, entretanto apresenta também 

características quantitativas por trabalhar com informações numéricas, porcentagens 

dos custos de cada frota. 
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4.2 Tipos de Pesquisa 

 

 Segundo Marconi e Lakatos (1999, pag.21) os critérios para classificação dos 

tipos de pesquisa variam de acordo com o enfoque dado pelo autor. A divisão 

obedece a interesses, condições, campos, metodologia, situações, objetivos, 

objetivos de estudo etc. 

 Para a classificação do tipo de pesquisa, apresenta dois critérios básicos: 

classificação por objetivos e procedimentos técnicos. 

 

 

4.2.1 Classificação da pesquisa quantos aos seus objetivos 

  

A realização e execução desta pesquisa têm por objetivo identificar qual a 

opção de distribuição ideal a ser praticado pela organização. Assume a forma de 

pesquisa exploratória e explicativa, aonde foram analisados os dados coletados no 

local para obter melhores resultados.  

Severino (2007, pag. 123) salienta que a pesquisa exploratória busca apenas 

levantar informações sobre um determinado objeto, delimitando assim um campo de 

trabalho, mapeando as condições de manifestação desse objeto. 

Gil (2010, pag. 27) ressalta que “a pesquisa exploratória tem como propósito 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explicito ou a construir hipóteses”. 

A pesquisa exploratória buscar levantar informações sobre o objeto e 

familiarizar com os fenômenos delimitando o campo de trabalho. 

Vergara (2005, pag. 47), sustenta que em uma pesquisa explicativa tem como 

foco os motivos que levam a ocorrência de um fato ou fenômeno. Desta maneira 

esclarecendo dados numéricos de resultados da pesquisa exploratória. 

A pesquisa explicativa tem como objetivo identificar fenômenos ou fatores que 

contribuem com a ocorrência, delimitando o campo de trabalho. 
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4.2.2 Classificação quantos aos procedimentos técnicos adotados 

 

Este trabalho conclusão de curso apresenta como um estudo de caso, que foi 

realizado pesquisas bibliográfica com finalidade de esclarecer teoricamente o tema, 

em seguida foi realizada uma pesquisa de campo e levantamento dos dados. 

Vergara (2013, pag. 44) argumenta que “estudo de caso é o circunscrito a 

uma ou poucas unidades, entendidas essas como pessoa, família, produto, 

empresa, órgão publico, comunidade ou mesmo pais”. 

Este método foi adotado, pois o presente estudo foi realizado na empresa 

Coopnoroeste lacbom, com o objetivo de analisar os fatos já existentes na rotina da 

empresa. 

Gil (2010, pag.29) menciona que uma pesquisa bibliográfica é desenvolvida 

com base em autores que já possuem suas obras publicadas. Podendo ser materiais 

impressos, assim como livros, jornais, dissertações, etc. Porem hoje existe outros 

meios de informatizados, como CDs, discos e a mais utilizada na atualidade internet. 

Para realização do estudo de caso, este trabalho conclusão de curso foi 

realizado uma pesquisa de campo, aonde pesquisador foi ate a empresa fez as 

observações dos fatos com interpretação aprofundada da realidade sobre o objetivo 

da pesquisa e em seguida foi realizado levantamento de dados dos arquivos da 

empresa. 

. Vergara (2005, pag. 47) “Pesquisa de campo é investigação empírica 

realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos 

para explicá-lo”.  

Severino (2007, pag.123) relata que na pesquisa de campo, o objeto é 

abordado em seu meio ambiente próprio, em que as coletas de dados são feitas em 

condições naturais sem a intervenção do pesquisador, sendo assim só observada. 

 

 

4.3 Métodos 

 

 Para realização deste trabalho conclusão de curso, o método utilizado foi o 

método dialético.  
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 Segundo Lakatos e Marconi (1991, pag.101) para a dialética, as coisas não 

são analisados na qualidade de objetos fixos, mais em movimento: nenhuma coisa 

esta “acabada”, encontrando-se sempre em vias de se transformar, desenvolver; o 

fim de um processo é sempre o começo de outro. O autor comenta ainda que, por 

outro lado, as coisas não existem isoladas, destacadas uma das outras e 

independentes, mas como um todo unido, coerente. Tanto a natureza quanto a 

sociedade são compostas de objetos e fenômenos organicamente ligados entre si, 

dependendo uns dos outros e, ao mesmo tempo, condicionando-se reciprocamente. 

 

[...] “que o método dialético considera que nenhum fenômeno da natureza 
pode ser compreendido, quando encarado isoladamente, fora dos 
fenômenos circundantes; porque, qualquer fenômeno, não importa em que 
domínio da natureza, pode ser convertido num contra-senso quando 
considerado fora das condições que o cercam, quando destacado destas 
condições; ao contrario, qualquer fenômeno pode ser compreendido e 
explicado, quando considerado do ponto de vista de sua ligação indissolúvel 
com os fenômenos que o rodeiam, quando considerado tal como ele é, 
condicionado pelos fenômenos que o circulam” (LAKATOS e MARCONI, 
1991, pag.101). 

  

 

4.4 Instrumentos de Coleta de Dados 

 

 A definição do instrumento de coleta de dados depende dos objetivos a serem 

alcançados com a pesquisa e do universo a ser investigado. Para coleta de dados 

da presente pesquisa foi aplicado à observação sistemática e não participante. 

 

                                       A observação sistemática é adequada para estudos de caso descritivos. Ao 
se decidir pela adoção dessa modalidade, o pesquisador sabe quaisos 
aspectos da comunidade, da organização ou do grupo são significativos 
para alcançar os objetivos pretendidos. Assim, ele se torna capaz de 
elaborar um plano de observação para orientar a coleta, analise e 
interpretação dos dados (GIL, 2010, pag.121). 

 

  Segundo Marconi e Lakatos (1999, pag.92), argumentam que “na observação 

não participante, o pesquisador toma contato com a comunidade, grupo ou realidade 

estudada, mais sem integrar-se ela: permanece de fora”. 

  Richardson (2012, pag. 261) cita que neste tipo de observação o investigador 

não toma parte nos conhecimentos objeto de estudo como se fosse membro do 

grupo observado, mas apenas atua como espectador atento. 
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4.5 Delimitação do Universo a ser pesquisado 

  

Vergara (2005, pag.53) menciona que: “Sujeito da pesquisa são as pessoas 

que fornecerão os dados de que você necessita. Às vezes confunde-se com 

“universo e amostra”, quando estes estão relacionados com pessoas”. 

 Sendo assim,o universo pesquisado é a Coopnoroeste. 

 

 

4.6 População e amostra 

 

Segundo Marconi e Lakatos (2009, pag. 27) “o universo ou população é o 

conjunto de seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma 

característica em comum”. 

Amostra é uma porção ou parcela, convenientemente selecionada do 

universo (população); é um subconjunto do universo (MARCONI e LAKATOS, 2009. 

pag. 27). 

Marconi e Lakatos (2009, pag. 27) comentam que, o universo ou população 

de uma pesquisa depende do assunto a ser investigado, e a amostra, porção ou 

parcela do universo, que realmente será submetida à verificação, é obtida ou 

determinada por uma técnica especifica de amostragem. 

O processo de amostragem é dividido em dois processos: a probabilística e a 

não probabilística. 

Foi utilizada a amostragem não probabilística utilizando-se o critério de 

amostragem intencional, tendo em vista que esse tipo de amostra possibilita o 

pesquisador a escolher os elementos da sua população, com o fim de serem 

capacitados a responder mais adequadamente suas perguntas. 

 

A característica principal das técnicas de amostragem não probabilística é a 
de que, não fazendo uso de formas aleatórias de seleção, torna-se 
impossível a aplicação de formulas estatistas para o calculo, por exemplo, 
entre outros, de erros de amostra (MARCONI e LAKATOS, 2009, pag.37). 
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5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Tabela 03: Tabela Custo Terceiro 

 CUSTO DE TERCEIRO 

NJU- 4444 - Ano 2005 / CARGA SECA     

 CUSTO  08/2015. 09/2015. 10/2015. 

 LAVAGEM  200,00 200,00 200,00 

 PEDAGIO  50,00 50,00 50,00 

 ALIMENTAÇÃO             200,00              250,00              220,00  

 CHAPA         1.350,00           1.800,00           1.500,00  

 SEGURO DE VEÍCULOS             583,33              583,33              583,33  

 IMPOSTOS E TAXAS(DETRAN)  0,00 0,00 0,00 

LUBRIFICAÇAO 150,00 100,00 125,00 

 CONSERTOS/TROCAS 410,00 630,00 560,00 

 PNEUS E CAMARAS 700,00 80,00 110,00 

 COMBUSTIVEL (R$)          3.389,00           6.408,40           5.646,40  

        

 TOTAL GASTO 7.032,33 10.101,73 8.994,73 

 MÉDIA Km/L  R$3,50 R$3,62 R$3,80 

 KM          3.650,00           7.138,00           6.602,00  

 COMBUSTIVEL (L)          1.043,00           1.971,82           1.737,36  

MÉDIA DE CUSTO R$/km 1,93 1,42 1,36 

 TOTAL GASTO 7.032,33 10.101,73 8.994,73 

 KM  3.650 7.138 6.602 

        

RECEITA       

Quantidade de viagem 9 12 10 

Cada frete médio    10.680,00      14.920,00      13.700,00  

        

Resultado Liquido       3.647,67        4.818,26        4.705,27  

Fonte: Motoristas autônomos 
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Tabela 04: Tabela Custo Frota Própria 

CONTROLE DE GASTOS DIRETO COM VEÍCULO  

Caminhão Branco-carga seca       

JYT 6111 Ano 2005 // COMERCIAL        

 Mercedes Bens 1620  08/2015. 09/2015. 10/2015. 

 KM  3.650 7.138 6.602 

 LAVAGEM  200,00 200,00 200,00 

 SALÁRIOS + encargos + provisões  2.100,00 2.300,00 2.180,00 

 SEGURO DE VEÍCULOS             666,67              666,67  
               

666,67  

 IMPOSTOS E TAXAS        

 LUBRIFICAÇÃO              60,00              145,00  
               

200,00  

 CONSERTOS/TROCAS            300,00              643,00  
               

872,00  

 PNEUS/CÃMARAS            500,00                80,00  
               

100,00  

 DEPRECIAÇÃO            300,00              300,00  
               

300,00  

 COMBUSTIVEL (L)          1.043,00           1.971,82  
            

1.737,36  

 COMBUSTIVEL. (R$)          3.389,00           6.408,40  
            

5.646,40  

 TOTAL GASTO 7.515,67 10.743,07 10.165,07 

MÉDIA DE CUSTO R$/km R$2,06 R$1,51 R$1,54 

 MÉDIA Km/L  3,50 3,62 3,80 

 Despesas de Viagem        

 DESCARGA  2.700,00 3.600,00 3.000,00 

 OUTROS  200,00 320,00 300,00 

TOTAL DESPESAS. C/ VIAGEM  2.900,00 3.920,00 3.300,00 

 TOTAL GERAL GASTO 10.415,67 14.663,07 13.465,07 

 PRODUTO TRANSPORTADO  08/2015. 09/2015. 10/2015. 

QUANTIDADE - KILOS 126.000,00 168.000,00 140.000,00 

VALOR TOTAL 252.000,00 336.000,00 280.000,00 

CUSTO POR KM C/ VIAGEM 2,8536 2,05 2,04 

CUSTO POR KILO TRANSPORTADO 0,0827 0,0873 0,0962 

Fonte: Empresa Coopnoroeste 
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Tabela 05: Comparativo de Custos Frota Própria x Frota Terceirizada 

 

Fonte: Empresa Coopnoroeste 

 

 

Tabela 06: Comparativo de Custos Frota Própria x Frota Terceirizada 

 

Fonte: Empresa Coopnoroeste 

 

 

 

 

 

 

MÊS 08/2015

FROTA TERCEIRO

CUSTO VLR PG

Nº TIPO CAMINHÃO DESTINO QT ENTREGA KM VIAGEM VIAGEM FRETE TERCEIRO

1 CARGA SECA MIRASSOL 3 80 228,29      740,00                  

2 CARGA SECA SALTO DO CEU 15 165 470,84      900,00                  

3 CARGA SECA CUIABA 1 700 1.997,52    1.200,00               

4 CARGA SECA QUATRO MARCOS 4 70 199,75      x 630,00                  

5 CARGA SECA VARZEA GRANDE 1 705 2.011,79    1.200,00               

6 CARGA SECA TANGARA 2 400 1.141,44    1.550,00               

7 CARGA SECA NOVA OLIMPIA 1 380 1.084,37    1.500,00               

8 CARGA SECA CACERES 4 250 713,40      1.200,00               

9 CARGA SECA CAMPO VERDE 1 900 2.568,24    1.760,00               

TOTAL.... 3650 10.415,64  10.680,00             

FROTA PROPRIA

MÊS 09/2015

FROTA TERCEIRO

CUSTO VLR PG

Nº TIPO CAMINHÃO DESTINO QT ENTREGA KM VIAGEM VIAGEM FRETE TERCEIRO

1 CARGA SECA CUIABA 1 700 1.435,00    1.200,00               

2 CARGA SECA JACIARA 2 970 1.988,50    1.780,00               

3 CARGA SECA NOBRES 1 680 1.394,00    1.480,00               

4 CARGA SECA QUATRO MARCOS 3 68 139,40      x 600,00                  

5 CARGA SECA MIRASSOL DOESTE 1 75 153,75      640,00                  

6 CARGA SECA LUCAS RIO VERDE 5 1080 2.214,00    1.930,00               

7 CARGA SECA CACERES 1 230 471,50      900,00                  

8 CARGA SECA JAURU 2 140 287,00      750,00                  

9 CARGA SECA RONDONOPOLIS 1 1100 2.255,00    1.780,00               

10 CARGA SECA CACERES 1 230 471,50      900,00                  

11 CARGA SECA PRIMAVERA 3 1160 2.378,00    1.760,00               

12 CARGA SECA VARZEA GRANDE 1 705 1.445,25    1.200,00               

TOTAL.... 7138 14.632,90  14.920,00             

FROTA PROPRIA
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Tabela 07: Comparativo de Custos Frota Própria x Frota Terceirizada 

 

Fonte: Empresa Coopnoroeste 

 

 

A Coopnoroeste trabalha atualmente com frota própria e terceirizada, tanto da 

coleta de leite in natura e quanto à distribuição dos seus produtos industrializados 

para todo estado de mato grosso e além de outros estados. Mantém um controle de 

transporte e custos da frota própria, já a terceirizada é controlada pela ordem de 

chegada dos motoristas.  

 Baseado na analise realizadas nas tabelas acima, pode-se constatar que é 

viável a empresa terceirizar partes das rotas, o ideal é terceirizar 50% da frota tanto 

da própria quanto da terceira. Para veículos terceiros seriam indicados para rotas 

longas onde há retorno de cargas. Já viagens feitas com destino pertos, como por 

exemplo, Cuiabá é viável o uso da frota própria, pois Cuiabá é a maior fonte de 

abastecimento de matérias para industrialização dos produtos da empresa, aonde 

voltaria carregado, assim reduzindo os custos de produção. 

 

 

 

 

 

 

MÊS 10/2015

FROTA TERCEIRO

CUSTO VLR PG

Nº TIPO CAMINHÃO DESTINO QT ENTREGA KM VIAGEM VIAGEM FRETE TERCEIRO

1 CARGA SECA CUIABA 1 700 1.428,00    1.200,00               

2 CARGA SECA SINOP 1 1370 2.794,80    2.130,00               

3 CARGA SECA CACERES 4 250 510,00      1.200,00               

4 CARGA SECA VARZEA GRANDE 1 705 1.438,20    1.200,00               

5 CARGA SECA SORRISO 1 1200 2.448,00    1.960,00               

6 CARGA SECA PORTO ESPERDIAO 2 324 660,96      1.000,00               

7 CARGA SECA CACERES 1 230 469,20      900,00                  

8 CARGA SECA COLIDER 1 1680 3.427,20    2.870,00               

9 CARGA SECA QUATRO MARCOS 3 68 138,72      600,00                  

10 CARGA SECA MIRASSOL DOESTE 1 75 153,00      640,00                  

TOTAL.... 6602 13.468,08  13.700,00             

FROTA PRÓPRIA
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CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

 Tem-se observado alguns fatores que são decisivos para uma ótima logística 

de transporte, que são: segurança, entrega de seu produto no prazo certo, na hora, 

no local, sem nenhum dano a mercadoria transportada, todos esses fatores auxiliam 

a logística a ser diferenciada de seus concorrentes e a ser competitiva e estar 

presente no mercado de transporte de qualidade, também há um fator 

importantíssimo que são os custos envolvidos na operação. 

 Analisando o mercado competitivo de hoje, pode-se relatar que a empresa 

que gerenciar seus custos logísticos de forma eficaz consegue uma alavancagem e 

uma maior competitividade no mercado, pois a empresa que tem um ótimo 

planejamento usa seus recursos para promover seu crescimento diante do mercado, 

assim seus custos se maximizam diante do desempenho da empresa. 

 Com o trabalho desenvolvido na Coopnoroeste, podem-se observar seus 

processos e como funciona o gerenciamento da logística, é muito gratificante poder 

conhecer e estar presente na empresa, pois tudo foi bem elaborado e planejado. 

 Conclui-se que ao gerenciar os custos logísticos de transporte a empresa terá 

uma grande oportunidade de competitividade diante do mercado pelo fato de saber 

utilizar seus recursos de forma que agregue valor, a empresa também tem como 

fator a sabedoria de gerenciar custos que afetam a jornada de trabalho, utilizando-se 

de ferramentas estratégicas para minimizá-la e com isso obter ganhos e pontos 

positivos para empresa. 

 A empresa esta mais envolvida em seu processo de gerenciamento, pois 

reduzir custos e manter a qualidade é tarefa que a empresa buscar manter com 

qualidade. 
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