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RESUMO 

O objetivo do estudo é fazer uma análise comparativa entre uso de frota própria e frota 

terceirizada à luz dos impactos de custos provocados pela edição da Lei 12.619/12. Dada a 

característica de ser um segmento com alto grau de pulverização e tendente a um mercado de 

concorrência perfeita as empresas devem ter na gestão de custos um fator competitivo. Trata-

se de uma pesquisa exploratória, descritiva e qualitativa, delineada sob a forma de estudo de 

caso único. A coleta de dados deu-se por entrevistas realizadas com gerentes da empresa e 

análise documental. A análise dos dados coletados compreendeu a simulação de rotas e custos 

para situações antecedentes e posteriores ao advento da Lei 12.619/12. Os principais 

resultados sinalizam que, sob a ótica econômica e após a citada lei, a frota terceirizada 

mostra-se economicamente mais vantajosa do que o uso de frota própria. Apesar disso, e 

consistente com a teoria, recomenda-se que a decisão leve em consideração o melhor trade-off 

custo x qualidade. 

 

Palavras-chave: Logística Empresarial. Transporte Rodoviário de Cargas. Terceirização. Lei 

12.619/12.  
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1  INTRODUÇÃO 

O modal rodoviário é o meio de transporte de cargas de maior predominância no 

Brasil, sendo o principal elemento de interação entre as fontes produtoras e o mercado 

intermediário ou consumidor, com representatividade de 61,1% da matriz de transporte de 

bens (CNT, 2013). De maneira geral, é também o responsável pela maior parte dos custos 

logísticos, tanto nas organizações, quanto na participação dos gastos logísticos em relação ao 

Produto Interno Bruto (PIB) nas nações em desenvolvimento (FLEURY, WANKE, 

FIGUEIREDO, 2007). 

Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT, 2013a), há um total de 

826.075 transportadores em sua base de dados do Registro Nacional de Transportadores 

Rodoviários de Cargas (RNTRC), entre empresas, cooperativas e transportadores autônomos. 

Essas categorias disputam entre si, um mercado com tendência à concorrência perfeita, uma 

vez que há um grande número de empresas e um grande número de clientes. De maneira a 

minimizar os efeitos dessa concorrência, as empresas buscam diferenciar-se estabelecendo 

vantagens competitivas em relação aos seus concorrentes. Segundo Porter (1989, p.2), a 

vantagem competitiva resulta “do valor que uma empresa consegue criar para seus 

compradores e que ultrapassa o custo de fabricação pela empresa”. Ainda segundo o autor, 

por meio da execução de atividades estrategicamente importantes de maneira mais acessível 

ou melhor que os concorrentes é que uma empresa obtém vantagem competitiva. Para tanto, é 

fundamental a reavaliação de processos e a busca de novas estratégias de gestão, de forma a 

atender o mercado cada vez mais exigente por serviços de melhor qualidade ao menor custo 

possível.  

No intuito de atender a demanda desse mercado e garantir competitividade, muitas 

transportadoras têm optado pela terceirização de suas atividades, ou seja, celebram contratos 

com autônomos ou empresas de pequeno porte, que por sua vez passam a trabalhar com 

exclusividade para essas empresas, seja utilizando veículos de sua propriedade ou usufruindo 

de equipamento da empresa contratante, sob regime de comodato. Há ainda a possibilidade de 

contratações esporádicas, vinculadas a um pagamento por viagem (VALENTE; 

PASSAGLIA; NOVAES, 2001). 

O advento da Lei 12.619 de 2012, cuja função é regular e disciplinar a atividade do 

motorista profissional, despertou a necessidade maior de gestão, uma vez que para o 

cumprimento da lei as empresas terão impacto nos seus custos e em sua operação. Dessa 

forma, faz-se necessário uma reavaliação dos custos, entre outras formas de analisar a melhor 

alternativa entre manutenção de frota própria ou terceirizada.  

Diante do contexto apresentado, o presente estudo tem por objetivo desenvolver e 

disponibilizar um instrumento de análise que revele sua contribuição em auxiliar na tomada 

de decisão dos gestores das empresas transportadoras rodoviárias de cargas. Assim, o 

problema de pesquisa pode assim ser descrito: quais as vantagens e desvantagens econômicas 

da terceirização de atividades em uma empresa de transporte de cargas, considerando o 

advento da Lei 12.619/12? 

O estudo contribui com a academia na exploração da temática proposta neste estudo. 

Ademais, os resultados alcançados por meio desta investigação podem servir de parâmetro 

para a tomada de decisão de outras empresas do transporte de cargas com características 

semelhantes à qual se constituiu lócus de estudo para esta investigação. Há também a 

contribuição em acrescentar estudos científicos sobre os impactos de custos da citada lei, 

talvez ainda não discutidos com a profundidade e amplitude que o tema requer.  
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O presente trabalho está estruturado em cinco seções sendo a primeira essa introdução.  

A segunda Seção traz a fundamentação teórica abordando o conceito de logística e traçando 

um panorama geral acerca do transporte rodoviário de cargas no Brasil. Em seguida, na 

terceira Seção, são descritos os aspectos metodológicos utilizados nesta pesquisa, no que 

tange a sua classificação, coleta e tratamento dos dados, além das limitações ao método do 

estudo de caso, seguido da caracterização da empresa objeto deste estudo. Na sequência são 

apresentados e analisados os dados coletados para desenvolvimento do estudo, à luz da 

análise e interpretação da Lei 12.619/12 e suas implicações no transporte rodoviário. Na 

quinta Seção evidencia a conclusão do estudo. Por fim, são apresentadas as principais obras 

utilizadas no desenvolvimento da pesquisa. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil 

O transporte de cargas representa para a maioria das indústrias a atividade logística 

mais importante, uma vez que absorve, em média, de 1 a 2/3 dos custos logísticos (BALLOU, 

1993). Apesar dos diversos modais, o transporte rodoviário se sobressai com uma participação 

de 61,1% da matriz de transporte de bens (CNT, 2013). De fato, dada a pouca disponibilidade 

de modais e à facilidade com que abrange o território nacional, o transporte rodoviário é o 

mais utilizado para a transferência de cargas no Brasil. Essa modalidade tem destaque na 

economia do país, já que é responsável pelo escoamento de grande parte da produção nacional.  

Observa-se que as cooperativas (CTC) são sociedades simples, regidas por uma 

legislação específica (Lei no 5.764/71), que divergem das empresas tradicionais por não haver 

relação de subordinação, ou seja, todos os cooperados são donos do negócio, possuem os 

mesmos direitos e poder de decisão. Segundo dados da Organização das Cooperativas 

Brasileiras (OCB, 2012), o ramo do transporte, do qual fazem parte tanto o transporte de 

cargas quanto o de passageiros, obteve um crescimento de 7% entre os anos de 2010 e 2011. 

Ressalta-se, todavia, que a OCB não apresenta nesse Relatório de Gerência e Monitoramento 

uma análise detalhada acerca da representatividade do transporte de cargas (Figura 1). Assim, 

conforme dados ANTT (2012), o transporte rodoviário de cargas e composto de cinco 

elementos: Autônomos (TAC), Empresas (RTC), Cooperativas (CTC) e, dentre os autônomos 

há a subdivisão entre Independente e Agregado. 

Segundo a ANTT (2013-a), 84,22% dos transportadores registrados são autônomos, 

ficando as empresas 15,74% do total e as cooperativas apenas com 0,04%. Isto corrobora a 

afirmação de Valente, Passaglia e Novaes (2001), acerca do significativo papel dos 

autônomos na economia do país. Todavia, são as empresas de transporte que detém a maior 

quantidade de veículos, aproximadamente 54% do total, conforme apresentado na Tabela 1.  
 

Tabela 1 - Transportadores registrados 

Tipo de Transp.  
Número de 
Registros  

%  Número de 
Veículos 

% Veículos/Registros 

Autônomo 695.701 84,22 873.477 45,43 1,3 

Empresa 130.041 15,74 1.035.058 53,83 8 

Cooperativa 333 0,04 14.188 0,74 42,8 

TOTAL 826.075 100,00 1.922.723 100,00 2,3 

Fonte: ANTT (2013-a) 
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Valente, Passaglia e Novaes (2001) afirmam que uma das formas de terceirização 

ocorre quando algumas empresas permitem que seus agregados, mediante o pagamento de 

uma taxa simbólica, utilizem seus semi-reboques, assumindo a partir de então os custos com 

manutenção e pneus. 

 
2.2 Aspectos Gerais da Terceirização 

Quanto às vantagens e desvantagens da terceirização de frotas, Rodrigues (2007) elege 

como principal vantagem a transformação de um ativo imobilizado em capital de giro e 

redução de custos com manutenção e seguros. Para Valente, Passaglia e Novaes (2001) a 

terceirização é conveniente em mercados que apresentam incertezas consideráveis quanto 

demanda por serviços, uma vez que não é possível ampliar ou reduzir imediatamente a frota 

própria. Mclvor (2005) ratifica ao entender que a terceirização permite resposta mais rápida às 

mudanças no mercado.  

Para Ballou (1993), um dos principais motivos que levam à opção pela frota própria é 

a obtenção de menores custos e melhor desempenho na entrega, uma vez que um melhor 

acompanhamento da utilização dos veículos acarreta em menos caminhões e 

consequentemente custos operacionais enxutos.  Rezende (2007) complementa, elencando 

como motivos: (a) a organização não estar disposta a compartilhar conhecimento ou expor 

estratégias e sim apenas gerenciar e avaliar o processo sem interferir na rotina; (b) a empresa 

não ter garantias de que serão mantidos os mesmos padrões de manutenção da frota e 

qualidade no atendimento ao cliente, colocando em risco a sua imagem; (c) muitas empresas 

possuírem uma frota antiga, que atende suas necessidades e já está depreciada. Apesar dos 

gastos com manutenção, isso faz com que seu custo seja relativamente baixo e o valor de 

venda dos veículos é menor, prejudicando a amortização na compra de veículos novos.  

Por outro lado, Rodrigues (2007) cita como desvantagem da terceirização o fato da 

empresa confiar a um terceiro o serviço prestado ao seu cliente, o que demandará um rigoroso 

sistema de controle e qualidade. Esta perspectiva é ratificada pela visão de Benzecry e 

Nazário (2009) ao afirmarem que a utilização de terceiros nem sempre garante a oferta de um 

serviço com o nível de qualidade necessário. Contudo, apesar das desvantagens apresentadas, 

no Brasil há uma grande utilização do serviço de terceiros, sendo que aproximadamente 83% 

das maiores empresas privadas não possuem frota própria e em torno de 90% das 

organizações que possuem frota também utilizam serviços terceirizados para atender suas 

necessidades. (FLEURY, 2006-a). Um dos fatores de decisão pela terceirização é a grande 

concorrência do setor, principalmente dos transportadores autônomos, que impulsionam os 

preços dos fretes para baixo (FLEURY, 2006-a).  

 

Tendo em vista as vantagens e desvantagens elencadas acerca da terceirização de frota 

nas transportadoras de carga, sinalizações há que outros critérios que devem ser levados em 

conta no processo de decisão sobre o investimento em ativos ou contratação de terceiros. 

Para Valente, Passaglia e Novaes (2001), grande parte das transportadoras não tinha na 

gestão de custos uma das suas prioridades. Porém, atualmente, o interesse pelo controle dos 

custos tem aumentado de forma considerável, demonstrando que o seu conhecimento é 

necessário para o sucesso das atividades. Esse conhecimento é insumo para subsidiar diversas 

ações gerenciais, destacando-se: (a) investimentos alternativos entre operar uma nova linha ou 

expandir as atuais; (b) locação ou compra de uma frota; (c) momento certo de renovação da 

frota; (d) selecionar veículo mais adequado para a operação; (e) justificar a necessidade de 
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reajuste de tarifa; (f) desenvolver atividades internamente ou comprar de terceiros; (g) avaliar 

a l situação da organização e analisar medidas eficazes para fortalece-la frente à concorrência. 

Decidir utilizar frota própria ou ativos de terceiros é a segunda decisão estratégica 

mais importante no transporte, atrás apenas da escolha acerca do modal a ser utilizado. Além 

do custo e qualidade do serviço, esse processo de decisão deve considerar também a 

rentabilidade financeira destas duas alternativas (FLEURY, 2006-a). Valente, Passaglia e 

Novaes (2001) explicam que a frota configura, com exceção no caso de ser própria, a 

grandeza da organização, uma vez que é por intermédio de seus veículos que ela aufere 

receitas, desenvolve serviços e expande seus negócios. Assim, a frota é o mais importante 

equipamento da empresa dada a sua relação com a atividade-fim (VALENTE; PASSAGLIA; 

NOVAES, 2001). 

Segundo Bertaglia (2003), no que diz respeito à decisão de possuir uma frota própria, 

além dos custos totais devem ser analisados o nível de serviço oferecido ao cliente, 

flexibilidade, controle dos ativos, habilidades administrativas, recrutamento, treinamento e 

por fim o retorno do investimento. Ainda segundo Bertaglia (2003), as empresas que possuem 

frota própria precisam adotar práticas que as mantenham competitivas no mercado, e isso se 

dá, também, por conhecer e controlar seus ativos, no intuito de reduzir custos.  

Para Ballou (1993), o serviço prestado pelo terceiro deve ser avaliado com base no 

balanço entre seus custos e desempenho. Para o autor, a opção pela contratação de terceiros 

tem como aspectos relevantes as negociações de frete, documentação, auditorias e 

consolidação de fretes. Já para o transporte próprio, questões como o despacho, 

balanceamento da carga e roteirização devem ser gerenciados com cautela (BALLOU, 1993). 

Fleury (2006-a) atribui ao processo decisório algumas características da operação e do 

setor, das quais se destacam: (a) tamanho da operação: quanto maior for, maior a vantagem de 

se utilizar frota própria, dada as economias de escala e à sofisticação que as operações exigem 

quanto a tecnologia e gestão. Isso acaba reduzindo a atuação das empresas de pequeno porte 

tanto em equipamentos quanto em equipes especializadas; (b) competência gerencial interna: 

planejamento, operação e controle são decisivos para o desempenho da empresa. De nada 

adiantam os recursos, se a empresa não possui capacidade interna de gestão; (c) 

competitividade do setor na região onde opera: há situações em que a empresa fica 

impossibilitada de terceirizar suas operações pela dificuldade de encontrar um prestador de 

serviços apto para manter a custo e a qualidade exigida. 

 Para Benzecry e Nazário (2009), a decisão sobre a propriedade da frota pode ser 

realizada de forma segmentada, ou seja, pode ser diferente para algumas rotas ou grupos de 

clientes, buscando reduções de custo e garantindo ou aumentando o nível de serviço. Todavia, 

Valente, Passaglia e Novaes (2001) já alertavam quanto à utilização dessa prática em 

situações que o prazo de entrega é fundamental, pois os veículos de terceiros podem perder 

em velocidade média devido a problemas de manutenção por quebras inesperadas, menor 

controle de condições de segurança, entre outros fatores.  

Conforme já tratado, são diversos os fatores que impactam nos custos do segmento de 

transporte rodoviário de cargas. A edição da lei 12.619/12, tratada na seção seguinte, provoca 

impactos adicionais nesse sentido. 

 

2.3 Lei 12.619/12 e Custos do Transporte Rodoviário de Cargas 

A Lei 12.619/12, que regulamenta e disciplina a jornada de trabalho e o tempo de 

direção dos motoristas profissionais do transporte rodoviário de cargas e passageiros foi 
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publicada no Diário Oficial da União, alterando a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e 

o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) (ABTC, 2012).  Conforme o artigo 1º, parágrafo 

único, da referida Lei: 

Logo em seu Art. 1º o alcance da Lei 12.619/12 refere-se tanto ao motorista 

profissional empregado quanto ao motorista autônomo. À primeira vista, segundo Machado e 

Goldschmidt (2012) pode parecer que a lei exclui os motoristas profissionais autônomos, 

entretanto, ao analisar sistematicamente o diploma legal, verifica-se sua pertinência à eles, 

uma vez que o artigo 5º introduz diversos dispositivos no CTB (art. 67-A e art. 67-C; art. 230, 

XXIII), cuja aplicação se dá tanto aos motoristas empregados quanto aos autônomos. Moraes 

(2012) corrobora afirmando que a expressão “jornada de trabalho” está se referindo aos 

motoristas empregados e “tempo de direção” refere-se a empregados e autônomos.  

Assim, a jornada de trabalho dos motoristas profissionais, antes considerada como 

exceção por se enquadrar no artigo 62, inciso I, da CLT que dispõe acerca de atividades 

incompatíveis com a fixação de horário de trabalho, passa a ser a mesma dos demais 

trabalhadores, ou seja, deve estar em consonância com o artigo 7º, inciso XIII, da 

Constituição Federal (CF) que estabelece “a duração do trabalho normal não superior a oito 

horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução 

da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho” (BRASIL, 1988).   

Conforme estabelecido no Art. 2º, Inciso V da Lei, o controle é de responsabilidade do 

empregador, e deve ser realizado de maneira fidedigna.  

Com base no artigo acima, infere-se que o controle da jornada é um direito do 

motorista empregado, ao passo que para o motorista autônomo torna-se um dever. Todavia, 

deve ser considerado o conflito de interesses que ocorre na relação entre o terceiro e a 

empresa contratante, uma vez que, por ser responsável pela sua renda, o motorista 

independente poderá não cumprir as regras de tempo de direção estabelecidas pela 

transportadora, motivado por diversos fatores como pressa para retornar ao domicílio, 

necessidade de captar cargas, entre outros. 

Outra questão relevante trazida pela Lei versa sobre a incidência de horas extras. Para 

Machado e Goldschmidt (2012) trata-se de uma grande mudança, já que anteriormente a 

profissão de motorista era excluída dessa possibilidade. Quanto às horas extras, a Lei 

estabelece em seu artigo 235-C que além da jornada diária determinada pela CF é admitida 

prorrogação da jornada por mais duas horas. Além disso, deve ser contado todo o tempo que o 

motorista estiver à espera e descanso. Há também o intervalo mínimo de uma hora para 

refeição, além de repouso diário de 11 horas para cada 24 trabalhadas e descanso semanal de 

35 horas. Determina também que as horas extraordinárias e noturnas serão pagas com 

adicionais de lei específica. Isso também ocorrerá com o tempo anormal de espera. 

Para viagens de longa distância, definidas pelo Art. 235-D da Lei como “aquelas em 

que o motorista profissional permanece fora da base da empresa, matriz ou filial e de sua 

residência por mais de 24 horas” deverá ter 30 minutos para descanso a cada quatro horas de 

tempo ininterrupto. O Art. 235-E prevê, além do citado acima para viagens de longa distância, 

a aplicação de regras conforme a característica da operação do transporte a ser realizado. Por 

exemplo, nas viagens com duração superior a uma semana o descanso semanal será de 36 

horas por semana trabalhada. Algumas exceções são previstas na Lei. Por exemplo, o 

fracionamento do descanso semanal em 30 mais seis horas. Há também, situação em que o 

tempo que exceder a jornada de trabalho e que o motorista esteja em descanso, situação em 
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que as remuneração será à razão de 30% da hora normal. A estas questões mais relevantes 

outras de menor impacto são encontradas no corpo completo da lei. 

De acordo com o Departamento de Custos Operacionais, Estudos Técnicos e 

Econômicos (DECOPE) (2012) o surgimento da lei afetará tanto as relações de empresa 

versus empregado, quanto o formato de trabalho dos profissionais autônomos e os negócios 

que envolvem o setor de transporte, uma vez que as operações sofrerão aumentos 

consideráveis em seus custos, devido à redução do número de viagens mensais, necessidade 

de aumento na quantidade de veículos, entre outros aspectos. Ademais, com a jornada de 

trabalho controlada sob pena de rigorosas fiscalizações, os prazos de entrega, contratualmente 

firmados, deverão ser reajustados. 

De acordo com Gemignani e Gemignani (2012), o controle de jornada e gozo dos 

períodos de descanso trazidos pela Lei em comento tratam-se de normas de ordem pública, 

que visam proteger, além do trabalhador, os terceiros que trafegam nas ruas e rodovias 

brasileiras. Todavia, há de se considerar a necessidade de evitar a concorrência desleal, em 

função da diferença dos custos que serão sustentados por quem efetivamente cumprir a 

legislação.  

É evidente que os reflexos da Lei serão distintos nas mais diversas operações do 

transporte rodoviário de cargas, visto a particularidade de cada segmento, o que o torna de 

difícil mensuração. Porém, são imediatos no que tange aos custos operacionais e prazos de 

entrega (DECOPE, 2012). Assumindo algumas premissas o DECOPE desenvolveu 

estimativas dos impactos em custos para algumas situações específicas. Tais projeções não 

são aqui apresentadas por estarem fora do foco de se estudar uma situação específica e real. 
 

3  METODOLOGIA 

3.1 Procedimentos Técnicos Utilizados 

Quanto aos procedimentos referentes à coleta de dados, tem-se que o framework das 

vantagens e desvantagens da terceirização elaborado pelos autores com base na revisão da 

literatura, pela qual se identifica os principais custos envolvidos na atividade de transporte 

rodoviário de carga (FURASTÉ, 2008).  

Ademais, utilizou-se a pesquisa documental como meio de coleta de dados, a partir da 

análise de relatórios da empresa e notas fiscais de compra, no intuito de levantar dados para 

mensurar os aspectos econômicos que envolvem o processo de terceirização, considerando a 

Lei 12.619/12. Dados e informações complementares foram obtidas mediante entrevista 

realizada com o diretor operacional da empresa, configurando-se assim um estudo de caso, 

definido por Yin (2010, p. 39) “[...] uma visão empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes.” A elaboração de um 

protocolo do estudo de caso foi elaborado de forma a definir-se sua abrangência, 

profundidade, procedimentos técnicos, aceitação da empresa após apresentação do plano e 

estabelecimento, por ela, de condições básicas para realização da pesquisa. 

 

3.2 Limitações do Método 

 No presente estudo a principal limitação foi não poder fazer exame in loco a respeito 

da questão de pesquisa. Uma segunda limitação foi a impossibilidade de efetuar-se qualquer 

averiguação dos dados fornecidos, apesar do processo de auditoria interna existente na 

empresa. Assim, a coleta de dados limitou-se à entrevista e análise documental. Apesar dessas 
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limitações, e dada a disponibilidade de análise documental e entrevista com gestor da empresa, 

entende-se que essas limitações não inviabilizam o estudo.  

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

4.1 Entidade Objeto da Pesquisa 

Desde 1890, quando foi fundada por August Kuehne e Friedrich Nagel, a 

multinacional suíça-alemã vem crescendo e hoje é uma das líderes mundiais em logística. No 

Brasil há 50 anos, a empresa possui atuação em mais de trinta localidades em todo o país, 

integradas a uma rede global de 1.000 escritórios, em mais de 100 países e mais de 63 mil 

colaboradores (KUEHNE-NAGEL, 2013).  

Com mais de 120 anos de história, a Kuehne-Nagel ocupa posição de vanguarda a 

partir de fatores como tradição, seriedade, tecnologia e inovação, fortalecendo parcerias e sua 

proximidade com clientes e o mercado. Em 2011, o Centro Logístico Eichenberg, uma das 

empresas mais respeitadas no setor de logística no Brasil foi integrada ao grupo com o 

objetivo de complementar e reforçar ainda mais as soluções end-to-end, fortalecendo as 

operações domésticas da Kuehne-Nagel Brasil, bem como o transporte rodoviário de cargas à 

nível nacional e internacional (KUEHNE-NAGEL, 2013). 

 
4.2 Análise dos Dados 

Para esse estudo de caso, foi adotada uma operação específica da empresa, cujo foco é 

o atendimento aos países do MERCOSUL.  Foi feito o levantamento dos dados documentais 

para verificação das principais rotas, com respectivas distâncias entre os pontos de origem e 

destino. Informações complementares foram dadas pelos respectivos gerentes de Frota e 

Operacional entrevistados. As informações foram localizadas a partir de dados históricos no 

sistema informatizado da empresa e demais relatórios fornecidos pelos entrevistados, 

compreendendo o período de janeiro a dezembro de 2012. 

Na análise, assumiu-se um cenário com as seguintes premissas: (a) transporte 

rodoviário de caminhão sider efetuado com exclusividade, no qual um único produto é 

transportado e não existe ponto intermediário de carregamento e descarregamento ao longo do 

percurso, com serviço de lotação completa; (b) para o cálculo dos custos operacionais da frota 

própria foi considerada a frota atual da empresa, cujos cavalos mecânicos já estão totalmente 

depreciados; (c) a velocidade média e os tempos de carregamento e descarregamento são 

iguais para todas as rotas, sendo 60 km/h e 6 horas, respectivamente; (d) o tempo do veículo 

parado em fronteira foi considerado e os dados foram obtidos por meio de uma média extraída 

de relatórios de controle de produtividade. Quantidade de dias estimado para cada rota: (1) 

Rota 1: 4 dias; (2) Rota 2: 6 dias; (3) Rota 3: 2 dias; (4) Rota 4: por ser uma rota nacional, não 

possui tempo em fronteira; (5) Rota 5: 4 dias; (6) Rota 6: 2 dias. (e) os impostos não serão 

considerados no cálculo. A Tabela 2 apresenta os dados complementares. Nesta primeira parte 

não serão considerados os efeitos das Lei 12.619/12. 
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Tabela 2 - Dados dos percursos 

Rota Origem Destino
Tipo de 

veículo
Carga

Km por 

rota

Viagens/

mês

1 Porto Alegre Buenos Aires Carreta Consolidado 1.366 44

2 Porto Alegre Chile Carreta Consolidado 2.452 4

3 Porto Alegre Montevidéu Carreta Consolidado 875 12

4 Porto Alegre São Paulo Carreta Consolidado 1.145 10

5 São Paulo Buenos Aires Carreta Consolidado 2.255 9

6 São Paulo Montevidéu Carreta Consolidado 1.941 7  
      Fonte: Dados da Pesquisa 

 

4.2.1 Custos Operacionais da Frota Própria 

São apresentados a seguir (Tabela 3) os custos operacionais de cada rota. O modelo de 

custeio terá como base o sugerido pelo DECOPE, com algumas adaptações para este estudo 

de caso, uma vez que a empresa considera o rastreamento e inspeções no cálculo do seu custo 

fixo. Conforme afirmado por Lima (2006) para um correto custeio, é necessário analisar a 

operação, de forma a considerar outros custos que porventura façam parte dela.  

. 
Tabela 3 – Custos Fixos e Variáveis por rota 

1 2 3 4 5 6

791,67R$      791,67R$      791,67R$      791,67R$      791,67R$      791,67R$      

237,50R$      237,50R$      237,50R$      237,50R$      237,50R$      237,50R$      

86,51R$        86,51R$        86,51R$        86,51R$        86,51R$        86,51R$        

657,08R$      657,08R$      657,08R$      657,08R$      657,08R$      657,08R$      

50,83R$        50,83R$        50,83R$        50,83R$        50,83R$        50,83R$        

3.021,86R$  3.021,86R$  3.021,86R$  3.021,86R$  3.021,86R$  3.021,86R$  

134,00R$      134,00R$      134,00R$      134,00R$      134,00R$      134,00R$      

Total do custo fixo mensal 4.979,45R$   4.979,45R$   4.979,45R$   4.979,45R$   4.979,45R$   4.979,45R$   

0,3976R$      0,3976R$      0,3976R$      0,3976R$      0,3976R$      0,3976R$      

0,8312R$      0,9004R$      0,8312R$      0,8644R$      0,8312R$      0,8312R$      

0,0964R$      0,0964R$      0,0964R$      0,0964R$      0,0964R$      0,0964R$      

0,0145R$      0,0145R$      0,0145R$      0,0145R$      0,0145R$      0,0145R$      

0,0300R$      0,0300R$      0,0300R$      0,0300R$      0,0300R$      0,0300R$      

Total do custo variável por km 1,3697R$      1,4389R$      1,3697R$      1,4029R$      1,3697R$      1,3697R$      

Custo da diária 199,18R$      199,18R$      199,18R$      199,18R$      199,18R$      199,18R$      

Custo do Km 1,3697R$      1,4389R$      1,3697R$      1,4029R$      1,3697R$      1,3697R$      

Depreciação (semi-reboque)

Remuneração do Capital (semi-reboque)

Licenc. IPVA, Seg Obrig. e outros

Lavagens

Seguro do Casco

Custo do(s) Motorista(s)

Manutenção

Combustivel

Pneus

Lubrificantes

Inspeções

Rastreamento

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

  

Para o cálculo da depreciação, devido ao fato dos cavalos mecânicos da empresa 

estarem totalmente depreciados a época de coleta de dados, considerou-se somente o valor 

dos semirreboques, adquiridos em maio de 2012, por decisão do gestor de frota. O método 

adotado foi o linear e a vida útil do bem estimada em 10 anos, conforme indicado por Lima 

(2006). Para remuneração do capital, foram considerados juros de 6% ao ano, baseado na 

variação da Taxa Selic, e um período de utilização do equipamento de 24 meses.  

 Os demais valores foram extraídos de relatórios da empresa. O fato de possuir uma 

frota homogênea, ou seja, todos os veículos de mesma marca, modelo e ano de fabricação, faz 

com que o custos de licenciamento, IPVA, e seguro sejam iguais em todos os percursos. Além 
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disso, os custos com salário e encargos dos motoristas também não alteram, uma vez que 

todos são remunerados com base no cargo de motorista carreteiro internacional, com encargos 

sociais estimados pela empresa em 99,2%.  

 Para mensuração dos custos variáveis, foram extraídos dados dos relatórios do sistema 

de controle de frota da empresa e notas fiscais de compra de peças e serviços. A manutenção 

foi calculada com base na média mensal de gastos divididos pela quilometragem rodada no 

mesmo período. Para os itens de pneus, lubrificantes e lavagens, efetuou-se uma média dos 

valores pagos por meio das notas fiscais de compra, divididos pelo respectivo intervalo de 

troca ou vida útil, no caso dos pneus. 

Como pode ser verificado na Tabela 3, somente o valor de combustível sofre variação 

nas rotas, pois os preços por litro de combustível variam de um Estado para outro, bem como 

a média de quilômetros por litro, já que algumas rotas possuem mais declives que outras. Por 

fim, tem-se um valor de diária do veículo, isto é, parado ou rodando o veículo custa para a 

empresa R$ 199,18 por dia, calculado para  25 dias. Já o custo do quilômetro rodado varia de 

uma rota para outra. A rota 2 é a que possui o maior custo variável, devido à autonomia média 

por litro ser a mais baixa dos seis percursos analisados.  

 Além dos custos fixos e variáveis (Tabela 2), é necessário considerar também 

os custos administrativos, indiretos e necessários para manter o sistema empresa. Para cálculo 

utilizou-se o método de Lima (2006), cujo rateio se dá pela frota total. Os custos tem 

apresentação sumária, por exigência da empresa. Utilizou-se como critério a média dos gastos 

mensais dentro do período determinado. A soma de todos os valores, divididos pelos 102 

veículos da empresa, (cavalos mecânicos e semirreboques), resultou no custo fixo unitário de 

R$ 653,00. Com base no Quadro 1 estabeleceu-se o custo operacional da viagem (Tabela 4). 

 
Quadro 1: Custos Indiretos 

Salários, encargos e benefícios

Material de consumo

Comunicação

Manutenção , conservação e limpeza

Viagens e estadia

Despesas diversas

Total de veículos (cavalo mecânico + Semi reboque) 112

Custo Indireto por veículo 653,00R$     
  Fonte: Dados da Pesquisa 

 
Tabela 4: Custo operacional por viagem e rota 

1 2 3 4 5 6

Quantidade de viagens (mês) 4,3                  2,6                  7,1                  7,9                  3,1                  4,1                  

Custo Fixo Direto 4.979,45R$  4.979,45R$  4.979,45R$  4.979,45R$  4.979,45R$  4.979,45R$  

Custo Fixo Indireto 1.306,00R$  1.306,00R$  1.306,00R$  1.306,00R$  1.306,00R$  1.306,00R$  

Total 1.464,21R$   2.401,64R$   882,96R$      793,16R$      2.050,26R$   1.521,08R$   

Distância (km) 2.732             4.904             1.750             2.290             4.510             3.882             

Custo variável 1,37R$          1,44R$          1,37R$          1,40R$          1,37R$          1,37R$          

Total 3.742,02R$   7.056,37R$   2.396,98R$   3.212,64R$   6.177,35R$   5.317,18R$   

Custo Operacional da Viagem 5.206,23R$   9.458,01R$   3.279,93R$   4.005,81R$   8.227,60R$   6.838,26R$    
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Conforme apresentado na Tabela 4, o custo operacional por viagem é obtido pela custo 

fixo médio por viagem (na situação 1): R$ 4.979,45 + R$ 1.306,00) / 4,3 = R$1.464,21. 

Adiciona-se a isso o custo variável: 2.732(distância) x R$ 1,37 custo por KM = R$ 3.742,02. 

Chega-se assim ao custo operacional da viagem total de R$ 5.206,23 para a Rota 1. 

  

4.2.2 Custos do Transporte Terceiro Agregado (Independente) 

O motorista autônomo recebe por viagem, baseado em uma tabela de frete, de acordo 

com a origem e destino. Para as rotas selecionadas tem-se os valores constantes da Tabela 5: 

 

 

 

 

 

Tabela 5: Tabela de Frete 

Rota Origem Destino
Tipo de 

veículo

Custo por 

viagem 

1 Porto Alegre Buenos Aires Sider 3.864,00R$      

2 Porto Alegre Chile Sider 7.840,00R$      

3 Porto Alegre Montevidéu Sider 2.912,00R$      

4 Porto Alegre São Paulo Sider 2.464,00R$      

5 São Paulo Buenos Aires Sider 5.376,00R$      

6 São Paulo Montevidéu Sider 4.704,00R$       
           Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Na Kuehne-Nagel, a relação com agregado ocorre por um contrato de prestação de 

serviço. O contratado já possui cavalo mecânico e recebe um semirreboque sob regime de 

comodato. Ele assume os custos com manutenção corretiva e pneus, sob uma taxa simbólica 

de 8% sobre o valor do frete de cada viagem. A empresa arca com a manutenção preventiva, 

licenciamento e inspeções legais mais depreciação e remuneração do capital (Tabela 6). 
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Tabela 6: Custos Fixos e Variáveis do semirreboque 

Valor

Depreciação 791,67R$          

Remuneração do Capital 237,50R$          

Licenciamento e inspeções 18,41R$            

Total do custo fixo mensal 1.047,58R$       

Manutenção Preventiva 0,04R$              

Total do custo variável por km 0,0416R$          

Custo da diária 41,90R$            

Custo do Km 0,0416R$           
     Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Os valores de depreciação e remuneração permanecem os mesmos da frota própria, 

pois o equipamento é de mesmo modelo e ano. Nota-se, redução significativa nos custos fixos 

e variáveis dado que por ser o cavalo mecânico de responsabilidade de um terceiro, os custos 

com contratação de motorista, IPVA, licenciamento, seguro, rastreamento e inspeções são 

eliminados. Há, portanto, redução de custos variáveis: combustível, pneus, lubrificantes e 

lavagens. Na Tabela 7 constam os valores de cada semirreboque por rota . 

Observa-se (Tabela 7) que a rota 2 apresenta o maior custo fixo em relação às demais, 

uma vez que possui menor produtividade, ao contrário da rota 4 que, por realizar maior 

quantidade de viagens no mês, tem seu custo fixo diluído. Em resumo, apresenta-se (Tabela 8) 

o custo total da frota agregada no qual, a partir do valor de frete pago para cada percurso, 

descontou-se 8%, referente à utilização do semirreboque, adicionando os custos operacionais 

da empresa.  
 

Tabela 7: Custo Operacional do semirreboque 

1 2 3 4 5 6

Quantidade de viagens (mês) 4,3                  2,6                  7,1                  7,9                  3,1                  4,1                  

Custo Fixo Direto 1.047,58R$  1.047,58R$  1.047,58R$  1.047,58R$  1.047,58R$  1.047,58R$  

Custo Fixo Indireto 653,00R$      653,00R$      653,00R$      653,00R$      653,00R$      653,00R$      

Total 396,15R$      649,78R$      238,89R$      214,60R$      554,71R$      411,54R$      

Distância 2.732             4.904             1.750             2.290             4.510             3.882             

Custo variável 0,04R$          0,04R$          0,04R$          0,04R$          0,04R$          0,04R$          

Total 113,65R$      204,01R$      72,80R$        95,26R$        187,62R$      161,49R$      

Custo Operacional por viagem 509,81           853,79           311,69           309,86           742,33           573,03            
   Fonte: Dados da Pesquisa 
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     Tabela 8: Custo do Agregado 

Rota
Custo por 

viagem
Taxa de 8%

Custo 

Operacional
Custo Total

1  R$      3.864,00  R$         309,12  R$         509,81  R$      4.064,69 

2  R$      7.840,00  R$         627,20  R$         853,79  R$      8.066,59 

3  R$      2.912,00  R$         232,96  R$         311,69  R$      2.990,73 

4  R$      2.464,00  R$         197,12  R$         309,86  R$      2.576,74 

5  R$      5.264,00  R$         421,12  R$         742,33  R$      5.585,21 

6  R$      4.704,00  R$         376,32  R$         573,03  R$      4.900,71  
        Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Com base nos dados da Tabela 8, verifica-se que o desconto de 8% não é suficiente 

para cobrir os custos com o equipamento. Todavia, essa opção torna-se atrativa para a 

empresa, uma vez que oferece redução de custos se comparada com a frota própria, obtendo a 

vantagem da exclusividade oferecida pelo TAC-agregado. 

 

4.2.3 Comparativo Frota Própria x Tac-Agregado e Tac-Independente 

 A seguir, são apresentados os custos operacionais de cada alternativa, de maneira a 

verificar qual a mais vantajosa para a empresa. 

  
Tabela 9 - Comparativa de Frota Própria, TAC-Agregado e TAC-Independente 

Rota

Demanda 

mensal 

(viagens)

Quantidade 

de viagens 

por veículo

Quantidade 

de veículos 

necessários

Frota Própria Agregado Terceiro

1 44 4,3 10  R$       5.206,23  R$       4.064,69  R$       3.864,00 

2 4 2,6 2  R$       9.458,01  R$       8.066,59  R$       7.840,00 

3 12 7,1 2  R$       3.279,93  R$       2.990,73  R$       2.912,00 

4 10 7,9 2  R$       4.005,81  R$       2.576,74  R$       2.464,00 

5 9 3,1 3  R$       8.227,60  R$       5.585,21  R$       5.376,00 

6 7 4,1 2  R$       6.838,26  R$       4.900,71  R$       4.704,00  
      Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Observa-se pela Tabela 9, construída a partir dos dados das Tabelas 4, 8 e 5, que 

economicamente o transporte terceirizado é a melhor opção dentre as alternativas analisadas e 

para todas as rotas selecionadas. 

 A seguir, os mesmos cenários serão simulados, considerando agora o advento da Lei 

12.619/12, no intuito de verificar seu reflexo no custo do transporte rodoviário de cargas. 

 

4.3 Implicações da Lei 12.619/12 no Custo do Transporte Rodoviário de Cargas 

Na quantidade de viagens a lei traz reflexo de 57% (Tabela 10), dado que o período de 

condução do motorista reduziu de 14 para 8/horas dia. Outros fatores (velocidade operacional, 

tempo de carregar, descarregar, parada em fronteira e quilometragem) não alteram.  

 



 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

14 

 

Tabela 10: Reflexo da Lei na quantidade de viagens 

Rota Antes Depois

1 4,3 2,5

2 2,6 1,5

3 7,1 4,1

4 7,9 4,5

5 3,1 1,8

6 4,1 2,4  
                         Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Com a redução do número de viagens/mês, os custos operacionais da frota própria 

aumentam (Tabela 11), pois, os custos fixos permanecem no mesmo nível anterior à lei, 

porém, com a redução na produtividade dos veículos, os custos se elevam (Tabela 12).  

 
Tabela 1: Reflexo da Lei 12.619/12 no custo operacional da Frota Própria 

1 2 3 4 5 6

Quantidade de viagens (mês) 2,5                  1,5                    4,1                  4,5                  1,8                  2,4                  

Custo Fixo Direto 4.979,45R$   4.979,45R$    4.979,45R$   4.979,45R$   4.979,45R$   4.979,45R$   

Custo Fixo Indireto 1.306,00R$   1.306,00R$    1.306,00R$   1.306,00R$   1.306,00R$   1.306,00R$   

Total 2.562,37R$   4.202,87R$     1.545,17R$   1.388,04R$   3.587,95R$   2.661,89R$   

Distância 2.732              4.904               1.750              2.290              4.510              3.882              

Custo variável 1,3697R$      1,4389R$        1,3697R$      1,4029R$      1,3697R$      1,3697R$      

Total 3.742,02R$   7.056,37R$     2.396,98R$   3.212,64R$   6.177,35R$   5.317,18R$   

Custo Operacional da Viagem 6.304,39R$   11.259,24R$  3.942,15R$   4.600,68R$   9.765,29R$   7.979,07R$    
Fonte: Dados da pesquisa 

  
Tabela 12: Comparativo dos custos da frota própria antes e depois da Lei 12.619/12 

Rota km Viagens/mês Custo/Viagem Viagens/mês Custo/Viagem
Reflexo no 

custo

1 2732 4,3 5.206,23R$       2,5 6.304,39R$       21,09%

2 4904 2,6 9.458,01R$       1,5 11.259,24R$    19,04%

3 1750 7,1 3.279,93R$       4,1 3.942,15R$       20,19%

4 2290 7,9 4.005,81R$       4,5 4.600,68R$       14,85%

5 4510 3,1 8.227,60R$       1,8 9.765,29R$       18,69%

6 3882 4,1 6.838,26R$       2,4 7.979,07R$       16,68%

ANTES DA LEI DEPOIS DA LEI

  
  Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A Tabela 12 mostra que o aumento dos custos com a nova lei aumentou 18% em 

média, em todas as rotas analisadas. Nas rotas internacionais de longa distância, observa-se 

um incremento na média de 20%, o que se aproxima do estudo do DECOPE (2012) situado 

em 29,32%. Essa diferença percentual se dá pelas especificidades diferenciadas nos estudos. 

Basicamente essa diferença decorre da variação do tipo de rota analisado e outros aspectos 

operacionais de cada empresa. Quanto ao custo com o semirreboque observa-se, a partir dos 
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dados da Tabela 13, um aumento também devido à quantidade de viagens que serão efetuadas 

no mês. Os impactos do novo custo por viagem para a frota agregada constam da Tabela 14. 

 
Tabela 2: Reflexo da Lei 12.619/12 no custo operacional do semirreboque 

1 2 3 4 5 6

Quantidade de viagens (mês) 2,5                  1,5                    4,1                  4,5                  1,8                  2,4                  

Custo Fixo Direto 1.047,58R$   1.047,58R$    1.047,58R$   1.047,58R$   1.047,58R$   1.047,58R$   

Custo Fixo Indireto 653,00R$      653,00R$        653,00R$      653,00R$      653,00R$      653,00R$      

Total 693,27R$      1.137,12R$     418,06R$      375,54R$      970,75R$      720,20R$      

Distância 2.732              4.904               1.750              2.290              4.510              3.882              

Custo variável 0,0416R$      0,0416R$        0,0416R$      0,0416R$      0,0416R$      0,0416R$      

Total 113,65R$      204,01R$        72,80R$         95,26R$         187,62R$      161,49R$      

Custo Operacional da Viagem 806,92R$      1.341,13R$     490,86R$      470,81R$      1.158,36R$   881,69R$       
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Tabela 3: Reflexo da Lei no custo por viagem da frota agregada 

Rota
Custo por 

viagem
Taxa de 8%

Custo 

Operacional
Custo Total

1  R$    3.864,00  R$     309,12  R$       806,92  R$    4.361,80 

2  R$    7.840,00  R$     627,20  R$    1.341,13  R$    8.553,93 

3  R$    2.912,00  R$     232,96  R$       490,86  R$    3.169,90 

4  R$    2.464,00  R$     197,12  R$       470,81  R$    2.737,69 

5  R$    5.264,00  R$     421,12  R$    1.158,36  R$    6.001,24 

6  R$    4.704,00  R$     376,32  R$       881,69  R$    5.209,37  
               Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nota-se (Tabela 15), que com o aumento do custo operacional a diferença entre o 

desconto efetuado pela empresa e o que ela tem de custo com o semirreboque aumentou. Se 

comparada à frota própria, tem-se um reflexo bem inferior, da ordem de 7%.  

 
Tabela 4: Comparativo dos custos da frota agregada antes e depois da Lei 12.619/12 

Rota km Viagens/mês Custo/Viagem Viagens/mês Custo/Viagem
Reflexo no 

custo

1 2732 4,3 4.064,69R$       2,5 4.361,80R$       7,31%

2 4904 2,6 8.066,59R$       1,5 8.553,93R$       6,04%

3 1750 7,1 2.990,73R$       4,1 3.169,90R$       5,99%

4 2290 7,9 2.576,74R$       4,5 2.737,69R$       6,25%

5 4510 3,1 5.585,21R$       1,8 6.001,24R$       7,45%

6 3882 4,1 4.900,71R$       2,4 5.209,37R$       6,30%

ANTES DA LEI DEPOIS DA LEI

 
 Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em nova comparação das três modalidades de frota, observa-se na Tabela 16 que a 

terceirização representa ganhos que chegam a R$ 4.389,29 (5) quando relacionados com a 
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frota de propriedade da empresa. Já com relação ao agregado, a maior diferença foi de 

R$ 713,93 (2). A Tabela 17 traz um resumo dos custos de cada um dos cenários simulados. 

 

 

Tabela 16: Comparativo frota própria, agregada e terceira após a Lei 12.619/12 

Rota

Demanda 

mensal 

(viagens)

Quantidade 

de viagens 

por veículo

Quantidade de 

veículos 

necessários

Frota Própria Agregado Terceiro

1 44 2,5 18  R$    6.304,39  R$    4.361,80  R$    3.864,00 

2 4 1,5 3  R$  11.259,24  R$    8.553,93  R$    7.840,00 

3 12 4,1 3  R$    3.942,15  R$    3.169,90  R$    2.912,00 

4 10 4,5 2  R$    4.600,68  R$    2.737,69  R$    2.464,00 

5 9 1,8 5  R$    9.765,29  R$    6.001,24  R$    5.376,00 

6 7 2,4 3  R$    7.979,07  R$    5.209,37  R$    4.704,00  
        Fonte: Dados da pesquisa 

 
Tabela 17: Resumo dos cenários simulados 

Rota Km
Viagens/

mês
Própria Agregado Terceiro

Viagens/

mês
Própria Agregado Terceiro

1 2732 4,3  R$ 5.206,23  R$ 4.064,69  R$ 3.864,00 2,5  R$    6.304,39  R$    4.361,80  R$    3.864,00 

2 4904 2,6  R$ 9.458,01  R$ 8.066,59  R$ 7.840,00 1,5  R$ 11.259,24  R$    8.553,93  R$    7.840,00 

3 1750 7,1  R$ 3.279,93  R$ 2.990,73  R$ 2.912,00 4,1  R$    3.942,15  R$    3.169,90  R$    2.912,00 

4 2290 7,9  R$ 4.005,81  R$ 2.576,74  R$ 2.464,00 4,5  R$    4.600,68  R$    2.737,69  R$    2.464,00 

5 4510 3,1  R$ 8.227,60  R$ 5.585,21  R$ 5.376,00 1,8  R$    9.765,29  R$    6.001,24  R$    5.376,00 

6 3882 4,1  R$ 6.838,26  R$ 4.900,71  R$ 4.704,00 2,4  R$    7.979,07  R$    5.209,37  R$    4.704,00 

DEPOIS DA LEIANTES DA LEI

 
  Fonte: Dados da pesquisa 

 

Destaca-se que com a diminuição da produtividade dos veículos, para atender a 

demanda total de viagens por mês, há um aumento na necessidade de frota, ou seja, tomando 

como exemplo a rota 1, demonstrada na Tabela 18, se antes eram necessários 10 veículos para 

atender a demanda de 44 viagens por mês, com a Lei 12.619/12 essa necessidade passa a ser 

18. Esse fato reflete nos valores mensais gastos com frota própria e frota agregada.   

  
Tabela 18: Necessidade de Frota 

Antes Depois

1 44 10 18

2 4 2 3

3 12 2 3

4 10 1 2

5 9 3 5

6 7 2 3

Rota
Demanda 

(viagens/mês)

Quantidade de veículos

 
       Fonte: Dados da pesquisa 
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Com base nos dados econômicos analisados até o momento, pode-se dizer que a 

terceirização é a melhor opção econômica para a operação analisada neste estudo, tendo sua 

vantagem intensificada com o advento da Lei 12.619/12. Dessa forma, confirmou-se o 

benefício de Mclvor (2005) acerca da redução de custos, tendo em vista que os valores pagos 

aos terceiros se mostraram mais atrativos quando comparados à frota própria e agregada.  É 

de se supor que essa mudança de custos e lucros deve ensejar repactuações contratuais de 

forma a mitigar os riscos. Deve-se considerar que o fato da Lei 12.619/12 atribuir ao tomador 

do serviço a responsabilidade pelo controle da jornada de trabalho dos motoristas, expõe a 

empresa contratante ao risco da corresponsabilidade, caso a contratada não cumpra com sua 

obrigação e/ou não tenha condições de arcar com uma possível indenização.    

 Embora pareça contraditória a afirmação de Mclvor (2005), que elencou como 

vantagem a redução de custos de um lado e como desvantagem o risco de aumento deste, não 

é possível descartar essa hipótese, uma vez que o sucesso da terceirização dependerá da forma 

como será conduzida. Em um primeiro momento poderá gerar benefícios, mas, no longo 

prazo, se mal administrada e não se considerar os aspectos de controle destacado no 

referencial teórico poderá trazer resultados inesperados. Por esse motivo, o controle da 

realização das operações e dos custos envolvidos deve ser constante, de maneira que os 

gestores tenham como identificar e eliminar possíveis ineficiências. 

Tendo em vista as vantagens e desvantagens elencadas, pode-se inferir que a frota 

agregada, com o advento da nova lei, é uma opção interessante, uma vez que possibilita a 

redução de custos em relação à frota de propriedade da empresa, associada a outros fatores 

como comprometimento com a qualidade do serviço, uma vez que, conforme afirmado por 

Valente, Passaglia e Novaes (2001) , sua utilização permite que a empresa exija do contratado 

seus padrões de serviço. Todavia, exige controle permanente, que pode ser efetuado por meio 

da implantação de indicadores de desempenho financeiros e não-financeiros, de forma a medir 

não só os itens mensuráveis, como os não mensuráveis.  
 
5 CONCLUSÃO 

 A realização estudo teve como objetivo geral identificar vantagens e desvantagens da 

terceirização de atividades em uma empresa de transporte rodoviário de cargas, considerando 

o advento da Lei 12.619/12. Com base nessa questão, o trabalho buscou elencar e discutir os 

fatores críticos de sucesso acerca da terceirização, bem como analisar e interpretar a lei, no 

intuito de, a partir do estudo de caso realizado identificar o ônus econômico do processo de 

terceirização quanto à frota de caminhões própria, agregada e terceira.  

A partir da análise de dados, constatou-se que, em termos econômicos, a terceirização 

total da frota seria a opção mais vantajosa para a empresa em ambos os cenários analisados, 

ou seja, antes e depois do surgimento da Lei, sendo que posterior a sua publicação essa 

vantagem se intensifica, uma vez que os custos operacionais da frota de propriedade da 

empresa aumentaram em média 19% e da frota agregada em média 7%.   

Contudo, foram identificadas na literatura diversas vantagens e desvantagens acerca da 

terceirização de serviços, que devem ser consideradas na tomada de decisão, de forma a 

verificar o trade-off das alternativas. Dessa forma, foi possível identificar que para a empresa 

estudada, a melhor alternativa é a utilização da frota agregada, pois além de possuir menor 

custo se comparada à frota própria, infere-se que tem vantagens em relação ao motorista 

independente no que diz respeito à garantia da qualidade do serviço, já que seus padrões são 
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os mesmos exigidos para a empresa, especialização, diminuição dos riscos a serem 

administrados, sem contar na exclusividade do transporte que o agregado oferece.  

Dessa forma, tem-se que o presente trabalho atingiu seus objetivos, pois as vantagens 

e desvantagens da terceirização foram identificadas e consideradas na análise para escolha da 

melhor alternativa de contratação, já considerados os reflexos da Lei 12.619/12 nos custos 

operacionais levantados.  

 Como sugestão para futuras pesquisas considera-se relevante expandir esse estudo 

assumindo-se outras operações e formas de realiza-las, assim como outras determinações da 

nova lei, no intuito de trazer novas contribuições para essa temática. Ainda em futuras 

pesquisas de análise trade-off parece interessante mensurar o nível de serviço oferecido ao 

cliente pela frota própria das transportadoras de cargas, uma vez que se trata de um diferencial 

apontado por diversos pesquisadores do tema. 
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