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ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO

OBJETIVO DA AULA: 
Conhecer como funciona a organização dentro de um sistema de transporte.

2.1 Seleção do Transportador: Próprio ou Terceiros?

2.2 Administração do Transporte Contratado de Terceiros

2.3 Transporte Próprio.
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ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO

Considerações Iniciais

A administração de tráfego ou de transportes é o braço operacional da
função de movimentação realizada pela atividade logística. Sua principal
responsabilidade é garantir, todo dia, que as operações de transporte sejam
executadas eficaz e eficientemente. A ênfase situa-se na movimentação de carga
e não no tráfego de passageiros ou no deslocamento de bens domésticos, que
também podem ser responsabilidade da administração de tráfego.
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2.1. Seleção do Transportador: Próprio ou Terceiros?

• Um gerente de transportes deve confrontar-se
inicialmente com a seleção do operador que
vai transportar as mercadorias da empresa.

• A escolha dá-se geralmente entre o uso do
serviço de terceiros ou de frota própria. O
serviço de terceiros, especialmente aquele
prestado por transportadoras regulares, deve
ser avaliado com base no balanço entre seus
custos e seu desempenho.

Aula 2 – ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO

Figura: https://veltec.com.br/frota-propria-ou-terceirizada/
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• Existem muitos tipos de serviços oferecidos. Por exemplo:

- Uma transportadora rodoviária pode oferecer rotas regulares (compartilhadas
por diversos usuários) ou viagens exclusivas (sob contrato de um único usuário ou
grupo de usuários).

- Uma ferrovia pode operar serviços regulares, especiais ou expressos.

• A escolha não é uma questão de selecionar a alternativa de mínimo custo dentre
os transportadores ou de mínimo custo dado certo requisito de desempenho. O
gerente de transporte deve observar também os efeitos indiretos dessa escolha.

• Ou seja, o modal mais barato é geralmente aquele mais lento e que necessita do
maior lote de movimentação.

Aula 2 – ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO
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• Utilizar esse modo de transporte pode
acarretar elevados níveis de estoque
em ambas as pontas da operação,
assim como aumenta o estoque em
trânsito (também chamado de
“estoque em pipeline”), gerando
maiores custos de inventário. A
melhor alternativa seria balancear os
custos de estoque com os custos de
transporte, de forma a encontrar o
mínimo custo total.

Aula 2 – ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO

https://veltec.com.br/frota-propria-ou-terceirizada/custos-frota/
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Exemplo:

1. Um gerente de tráfego pode escolher entre transporte aéreo e caminhões para
entregar peças de computador produzidas na fábrica de componentes localizada
em Denver, Colorado, para a facilidade de montagem final em Asheville, Carolina do
Norte.

Dados:
- As peças valem $ 30.000 por caixa
- A fábrica montadora necessita de 100 caixas por mês para atender sua programação da

produção.
- A entrega aérea exige um lote mínimo de cinco caixas ao frete de $100 por caixa, com

tempo de trânsito de um dia.
- O lote mínimo para o transporte rodoviário é de 20 caixas ao frete de $ 10 por caixa, com

tempo de trânsito de quatro dias.
- Os custos de manutenção de estoque equivalem a 25% do valor médio do produto ao ano.

Aula 2 – ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO
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Note que, apesar de o transporte terrestre ser de dez vezes mais barato que o aéreo,
este último tem menor custo total devido aos efeitos dos custos de manutenção de
estoque.

Aula 2 – ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO

Classe de custo Fórmula de custo Aéreo Rodoviário

Transporte D x F 1.200 x 100 = 120.000 1.200 x 10 = 12.000

Estoque na fábrica de 
componentes

ECQ/2 0,25 x 30.000 x 5/2 = 18.750 0,25 x 30.000 x 20/2 = 75.000

Estoque na fábrica de 
montagem final

ECQ/2 0,25 x 30.000 x 5/2 = 18.750 0,25 x 30.000 x 20/2 = 75.000

Estoque em trânsito ECtD/365 0,25 x 30.000 x 1 x 1.200/365 = 24.657 0,25 x 30.000 x 4 x 1.200/365 = 98.630

Custo total anual $ 182,157 $ 260,630

F = Frete do transporte, $/caixa.
E = Custo anual de manutenção do estoque, %/ano.
C = Valor unitário do produto, $/caixa.
D = Necessidade anual do produto, caixas.
t = Tempo de trânsito, dias.
Q = Tamanho do lote de entrega, caixas.
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A seleção do melhor modo de transporte exige a compreensão do que ocorre com
os estoques em ambos os lados do canal de entregas.

 Se o lote mínimo de transporte por de cinco caixas, o estoque máximo disponível
por parte da fábrica de componentes deve ser de cinco caixas, de forma a viabilizar
a entrega.

O estoque máximo na planta de montagem deve ser também de cinco caixas, pois a
entrega é descarregada na hora.

O estoque médio em ambas as fábricas pode ser estimado como a metade do seu
estoque máximo. O estoque em trânsito será o tamanho do lote de entrega
multiplicado pela fração de tempo no ano que a carga está em trânsito.

Aula 2 – ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO
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2.2. Administração do Transporte Contratado de Terceiros

2.2.1. Negociação de Fretes

2.2.2. Auditoria da Cobrança de Fretes

2.2.3. Monitoração e Serviço Expresso

2.2.4. Pequenas Cargas

Aula 2 – ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO
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2.2. Administração do Transporte Contratado de Terceiros

• A administração da função de transporte contratado de terceiros é diferente
da movimentação realizada por frota própria.

• Para serviços contratados, a negociação de fretes, a documentação, a
auditoria e consolidação de fretes são assuntos relevantes.

• Para transporte próprio, o despacho, o balanceamento de carga e a
roteirização são outros assuntos que devem ser gerenciados.

Aula 2 – ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO

12



• Muitas vezes o gerente de tráfego deve administrar uma mistura de transporte
próprio e de terceiros. Inicialmente, consideremos a administração do transporte
contratado de terceiros.

2.2.1. Negociação de Fretes

Negociar fretes favoráveis com os transportadores é atividade que costuma
consumir boa parte do tempo do gerente de tráfego.

 Fretes publicados por transportadores nunca devem ser considerados como fixos.
Muitos deles são valores médios derivados de condições médias. Portanto, se o
gerente de transporte considera que existe uma condição que favorece as
circunstâncias operacionais, este é o caso de solicitar redução nos fretes.

Existem pelo menos quatro ocasiões típicas onde fretes menores podem ser
negociados com as transportadoras.

Aula 2 – ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO
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2.2.1. Negociação de Fretes

Quatro ocasiões típicas onde fretes menores podem ser negociados com as
transportadoras:

i. Competição

- Quando existem diferenças significativas entre os fretes de modais ou serviços de
transporte diferentes, o gerente de tráfego pode usar a ameaça de mudança para
outro transportador para obter fretes mais favoráveis.

- O transportador pode considerar mais conveniente trabalhar com menores
margens de lucro para manter o cliente.

- Entretanto, este método só funciona quando sua empresa tiver boa alavancagem
com o transportador e este considerá-la como cliente importante.

Aula 2 – ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO
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2.2.1. Negociação de Fretes

ii. Produtos semelhantes

- Quando existe diferença nos fretes entre dois produtos essencialmente similares
que se movem na mesma rota, podendo inclusive ser o caso do mesmo
transportador, o gerente de transporte pode argumentar que seu produto merece
ter o mesmo frete.

- Os produtos devem ser semelhantes em termos de peso, volume, fragilidade e
risco.

- A comparação com produtos similares também pode ser útil quando não existe o
frete específico do produto.

Aula 2 – ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO
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2.2.1. Negociação de Fretes

iii. Maior volume de carga

- O gerente de tráfego pode argumentar que fretes menores podem resultar em
maior volume de carga para o transportador, pois a empresa usuária fica mais
competitiva.

- Redução no frete pode ser conseguida se o lucro total para o transportador for
maior do que o conseguido com o frete original.

- Desta forma, tanto a companhia usuária como o transportador beneficiam-se
com a diminuição nas taxas de frete.

Aula 2 – ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO
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2.2.1. Negociação de Fretes

iv. Grandes volumes

- Um dos melhores argumentos para redução de fretes é oferecer para o
transportador volume substancial de carga em troca de menores preços.

- Esta diminuição pode ser justificada com base no maior fluxo transportado entre
localizações específicas.

- O transportador pode conceder a redução se for possível demonstrar que todos
os seus custos podem ser cobertos e que isto não criaria problemas com outros
clientes, que poderiam desejar o frete reduzido mas que não têm o mesmo
volume de tráfego para justificá-lo.

Aula 2 – ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO
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2.2.2. Auditoria da Cobrança de Fretes

• Transportadores contratados têm a responsabilidade de não cobrar a mais ou
a menos por serviços prestados aos seus usuários.

• O gerente de transportes deve ficar particularmente atento para que sua
empresa não seja cobrada acima do combinado. Erros nos cálculos de fretes
podem ocorrer devido ao uso de tabelas incorretas, de descrições ou pesos
errados de produtos ou de roteiros equivocados.

• Não raro grandes companhias geram até 750 mil entregas por ano e mesmo
baixas taxas de erros no faturamento dos fretes podem resultar no
pagamento em excesso de somas consideráveis.

Aula 2 – ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO
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2.2.2. Auditoria da Cobrança de Fretes

• Departamentos de transportes devem conferir suas faturas de fretes. Este
esforço pode ser justificado pelos erros que serão descobertos e pelas
devoluções esperadas.

• As companhias são agora auxiliadoras pelo uso de elaborados programas de
computador para roteirização e cálculo de fretes. Mas a empresa pode contratar
uma agência externa para auditar as faturas de transporte. Este terceiro pode
trabalhar por uma percentagem dos sobrefaturamentos que encontrar.

• Este último arranjo é particularmente atrativo para o gerente de tráfego, pois
nada será pago caso não se encontre faturamento em excesso não sendo
necessário alocar mão-de-obra interna para executar a auditoria.

Aula 2 – ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO
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2.2.2. Auditoria da Cobrança de Fretes

• Além dos fretes cobrados em excesso, a auditoria inclui a verificação de
pagamentos duplicados para os transportadores. Isto pode ocorrer quando
o transportador cobra tanto o remetente como o destinatário da
mercadoria, na origem e no destino da entrega.

• Além disso, a companhia de transporte pode enviar uma segunda fatura,
que seria paga pela empresa usuária após o pagamento da primeira.

Aula 2 – ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO
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2.2.3. Monitoração e Serviço Expresso

• O gerente de tráfego precisa saber onde está uma carga que se encontra em
trânsito. Isto acontece quando existe atraso na entrega de uma carga, prometida
para uma data determinada e cujo cliente está ansioso pela sua pronta recepção.

• A monitoração de cargas normalmente faz parte do serviço oferecido por
transportadores para os seus usuários.

• Serviço expresso é executado pelo departamento de tráfego quando se deve
movimentar um carregamento mais rapidamente que o usual. Transportadores
podem providenciar serviço expresso de carga com ou sem acréscimo nas tarifas
normais.

Aula 2 – ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO
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2.2.4. Pequenas Cargas

• O gerente de tráfego fica geralmente procurando alternativas que possam
reduzir o dispêndio total de transportes para a companhia.

• As pequenas cargas representam uma oportunidade para isto. Elas têm fretes
que são proporcionalmente maiores que os fretes para carregamentos
maiores, isto é, têm fretes unitários maiores.

• Caso pequenos carregamentos sejam consolidados em cargas maiores,
podem-se conseguir substanciais reduções de custos. Quanto menor o
tamanho do carregamento, maior o benefício da consolidação.

Aula 2 – ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO
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2.2.4. Pequenas Cargas

• Há, entretanto, uma desvantagem típica em consolidar cargas. Agregar
maiores quantidades para entregá-las de uma única vez significa que alguns
pedidos deverão ser mantidos em espera. Isto pode piorar o nível de serviço e
causar alguma perda de receita para a empresa.

• Encontrar o ponto de equilíbrio é justamente uma decisão do gerente de
transporte.

Aula 2 – ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO
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2.3. Transporte Próprio

Aula 2 – ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO

2.3.1. Rota ou Plano de Viagem

2.3.2. Roteirização e Programação de Veículos

2.3.3. Despacho de Veículos

2.3.4. Sequenciação de Roteiros

2.3.5. Balanceamento de Viagens com e sem Carga
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2.3. Transporte Próprio

• Uma empresa adquire meios de transporte pela compra ou pelo aluguel de
equipamentos. Nem todos os modais se prestam para o controle próprio.

• Poucas companhias consideram conveniente comprar ou alugar oleodutos e
ferrovias. Outras realmente possuem seus próprios navios e aviões, usados
principalmente para a movimentação de carga.

• Geralmente, a empresa que controla seu próprio transporte é aquela que
comanda uma frota de caminhões. Portanto, nossa atenção será dirigida
primariamente aos problemas associados com operações rodoviárias.

Aula 2 – ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO
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2.3. Transporte Próprio

• Uma das principais razões para possuir ou alugar uma frota de veículos é
obter menores custos e melhor desempenho na entrega do que seria
possível através do uso de transportadoras convencionais.

• O gerente de tráfego geralmente concentra-se nas decisões de utilização da
frota. Melhor utilização traduz-se em menos caminhões e em menores
custos operacionais. Algumas das decisões mais comuns encontradas no dia-
a-dia operacional são discutidas nesta seção.

Aula 2 – ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO
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Aula 2 – ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO

2.3.1. Rota ou Plano de Viagem

• A montagem da rota ou plano de viagem é o
problema encontrado para direcionar veículos
através de uma rede de vias, rios ou
corredores aéreos.

• O movimento pode ser feito pela mínima
distância, mínimo tempo ou por uma
combinação destes. Embora possam-se testar
manualmente várias combinações de trechos
viários, caso o problema envolva muitas rotas
viáveis ou deva ser resolvido frequentemente,
técnicas matemáticas programáveis em
computadores podem ser bastante atrativas.
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Aula 2 – ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO

2.3.1. Rota ou Plano de Viagem

• Um método bem conhecido é o do caminho mais curto, que pode ser calculado
tanto manualmente como por meio de computadores.

Exemplo:

 A Logistics Systems, Inc., desenvolveu um software comercial para organizar rotas de
viagem para caminhões na rede rodoviária que liga os 48 estados contíguos dos
Estados Unidos.

 Este programa (o COMPU.MAP), com a entrada dos pontos de origem e destino,
calcula o melhor plano de viagem possível. Suponha que um carregamento deva ser
roteirizado de Wellesley, Massachusetts, para Phoenix, Arizona. COMPU.MAP produz
a rota com informações necessárias para orientar a viagem.
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Aula 2 – ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO

2.3.1. Rota ou Plano de Viagem

• Um problema de rota também pode envolver múltiplas origens e destinos.

• Deve ser resolvido considerando-se as restrições das capacidades de suprimento
nos pontos de origem (fontes) e das necessidades de produtos nos pontos de
destino (demandas), assim como os custos associados aos diversos caminhos
possíveis.

• É um problema comum, que ocorre ao roteirizar bens de fornecedores às fábricas,
de fábricas aos depósitos e de depósitos aos clientes, sendo um subproblema da
maioria dos problemas de localização industrial. Ele é frequentemente resolvido
mediante procedimentos matemáticos populares, como programação linear. Esses
procedimentos estão facilmente disponíveis em muitos software comerciais.
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Aula 2 – ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO

2.3.2. Roteirização e Programação de Veículos

• Quando uma firma possui frota própria, ela frequentemente encontra o
problema de despachar um veículo a partir de uma base central para uma
série de paradas intermediárias, devendo o veículo retornar então à base
central.

• Tal problema ocorre comumente em rotas aéreas de carga regionais,
operações de entregas de mercadorias, roteiros de ônibus escolar ou de
abastecimento de supermercados a partir de um depósito central.
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Aula 2 – ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO

2.3.2. Roteirização e Programação de Veículos

• O problema de programação envolve:
(1) a determinação do número de veículos envolvidos,
(2) suas capacidades,
(3) os pontos de parada para coleta ou entrega em cada roteiro de um dado

veículo
(4) a sequência das paradas para coleta ou entrega.

• Um problema típico de roteirização, envolvendo muitas paradas e veículos, o
total de roteiros possíveis é astronômico. Por isso, princípios operacionais que
resultem em boas soluções podem ser muito úteis.
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Aula 2 – ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO

Exemplo:

Roteiros formando um desenho que lembre
as pétalas de uma margarida (ou seja onde
roteiros adjacentes não se tocam e nenhuma
das rotas têm caminhos que se cruzam – veja
Figura) representam um roteamento ideal,
no caso de o volume de carga em cada
parada ser apenas pequena parte da
capacidade do veículo.

Figura: Padrão tipo “gota” para roteiros ótimos.
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Aula 2 – ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO

2.3.2. Roteirização e Programação de Veículos

• Bons roteiros geralmente podem ser conseguidos pela aplicação das seguintes
regras:

i. Inicie o agrupamento pelo ponto (parada) mais distante do depósito.
ii. Encontre o próximo ponto, tomando o ponto disponível que esteja mais perto

do centro (centroide) dos pontos no grupo. Agregue esse ponto ao grupo
(veículo), caso a capacidade do veículo não tenha sido excedida.

iii. Repita o passo (ii) até que a capacidade do veículo tenha sido atingida.
iv. Sequencie as paradas de maneira a ter a forma de uma gota d’água.
v. Encontre o próximo ponto, que é a parada mais distante do depósito ainda

disponível, e repita os passos (ii) a (iv).
vi. Continue até que todos os pontos tenham sido designados.
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Aula 2 – ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO

2.3.3. Despacho de Veículos

• Despachar caminhões para apanhar ou entregar mercadorias poderia ser
considerado como um problema semelhante ao da roteirização de veículos.

• A principal diferença com a roteirização é que, nesta última, assume-se que os
volumes de carga e as paradas são conhecidas antes de determinar a
programação.

• Na prática, isto não ocorre sempre. A demanda por transporte pode acontecer
enquanto os veículos percorrem suas rotas. Este é o caso para algumas atividades
bem conhecidas, como táxis, veículos dos Correios que fazem coleta e entrega de
correspondência e viaturas policiais.
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Aula 2 – ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO

2.3.3. Despacho de Veículos

• A chave para este tipo de problema é a capacidade de direcionar os veículos à
medida que a demanda ocorre, de forma a utilizá-los eficientemente. Uma
maneira de fazê-lo é dirigir os veículos à parada mais próxima adequada às
suas capacidades.

• Caso o responsável pelo despacho conheça antecipadamente os volumes e as
paradas, o método apresentado anteriormente para solução do problema de
roteirização pode ser utilizado.
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Aula 2 – ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO

2.3.3. Despacho de Veículos

Exemplo: Um fabricante de produtos químicos industriais transporta suas mercadorias
para os clientes e também recolhe os suprimentos para suas fábricas.
- Os volumes de entrega são emitidos toda manhã. Entretanto, os veículos deixam as

plantas industriais nas segundas e não voltam até a sexta-feira.
- Com base nas necessidades de entregas e recolhimentos da segunda os caminhões são

despachados. Então, após a realização de uma entrega ou de uma coleta, o motorista
telefona para o despachante antes das 11 horas da manhã do dia seguinte, para
receber instruções da sua próxima parada.

- O despachante tenta dirigir o caminhão para a parada mais próxima, desde que a
mesma esteja dentro de um raio de 150 milhas do local onde o motorista realizou sua
chamada. Este procedimento é repetido ao longo da semana.

- O gerente de transporte interessava-se em saber se o despachante estava utilizando
métodos de decisão que resultassem no número mínimo de caminhões e na
quilometragem mínima percorrida.
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Aula 2 – ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO

2.3.3. Despacho de Veículos

Será que o roteiro decidido na terça poderia colocar um caminhão numa
posição ruim para o roteiro da quinta-feira?

 O que aconteceria se um motorista telefona e tem uma parada alocada,
que teria sido melhor se fosse designada para outro motorista que ligasse
logo em seguida?

Você consegue imaginar outros problemas que poderiam acontecer com
este método de despacho?
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Aula 2 – ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO

• Por vezes o gerente de transporte pode estar menos interessado no projeto dos
roteiros e mais na minimização da quantidade de caminhões necessários para
atender uma dada programação.

• Isto exige a sequenciação dos roteiros, de maneira a minimizar o tempo ocioso
no programa e, portanto, a quantidade de caminhões necessária.

2.3.4. Sequenciação de Roteiros

Exemplo: Uma indústria de bebidas envia produtos acabados de sua planta para nove
armazéns.
- Os caminhões são enviados com carga completa e tanto os tempos de viagem como

os de descarga são bastante previsíveis.
- Cerca de 150 entregas (rotas) são programadas semanalmente. A tarefa do

programador era sequenciar estes roteiros de modo que houvesse o menor número
de veículos possível para atender o programa.
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Aula 2 – ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO

• Uma preocupação comum no gerenciamento de uma frota é o balanceamento
das perdas de ida e de retorno. Um caminhão pode partir do seu depósito
totalmente carregado para realizar uma entrega e, após executá-la, retornar
completamente vazio.

• Para melhor utilizar seu equipamento, os gerentes de tráfego conscientizam-se
do uso da viagem de retorno para transportar mercadorias para o depósito,
geralmente a partir dos fornecedores da própria companhia.

• Desde a desregulamentação, as companhias têm passado a operar desta forma.
Portanto, a programação de veículos tornou-se também um problema de integrar
fretes de retorno com a distribuição de produtos.

2.3.5. Balanceamento de Viagens com e sem Carga
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Aula 2 – ADMINISTRAÇÃO DE TRÁFEGO

RESUMO 

- Tentou-se descrever brevemente algumas das decisões que o gerente de tráfego
ou transportes deve enfrentar para cumprir suas responsabilidades na
administração do transporte, tanto contratado de terceiros como próprio.

- Quando são utilizados transportadores contratados, as principais preocupações
estão no uso eficiente deles em negociar os melhores fretes possíveis e na
documentação necessária para iniciar o movimento de mercadorias, que serve
para cobrança dos pagamentos e para estabelecer responsabilidade pelas
mercadorias em trânsito.

- O transporte próprio interessa-se principalmente em programar o uso eficiente
do equipamento (minimizar os custos da firma) e em garantir o nível de serviço
desejado. Diferentes tipos de decisão são tomadas em cada caso.

40



RESUMO

https://veltec.com.br/frota-propria-ou-terceirizada/
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