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1. RESUMO 

A abordagem deste trabalho é discorrer sobre o transporte terceirizado para locomoção de 
colaboradores, tendo como um dos seus principais objetivos, aumentar a qualidade e a produtividade 
em busca de obter um diferencial competitivo e de viabilidade. Este foi feito um estudo de caso onde 
se encontra descrições de conceitos e fundamentos sobre terceirização de transporte, quais as 
vantagens e desvantagens de se terceirizar a locomoção de colaboradores até a empresa. Para 
fundamentação do trabalho utilizam-se bases bibliográficas como conceitos de livros e artigos da 
internet. A forma de pesquisa é explicativa, qualitativa, com dados coletados de uma empresa do 
ramo agrícola no interior de São Paulo. Foi possível observar que a maior parcela dos custos 
logísticos de uma empresa é devido ao sistema de transporte, que também é uma das principais 
funções logísticas e tem papel fundamental no nível de serviço ao cliente. Devido á preocupação das 
empresas com a redução dos custos e da qualidade do serviço ao cliente, iniciativas como a 
terceirização, principalmente do setor de transportes, surgiram para gerar economia de escala e 
conduzir, de forma mais eficiente, as operações logísticas nas organizações.  

 

2. INTRODUÇÃO 

Terceirização ou Outsourcing é uma forma de organização estrutural que 

permite a uma empresa privada ou governamental, transferir a outra suas 

atividades-meio, proporcionando maior disponibilidade de recursos para sua 

atividade-fim, reduzindo a estrutura operacional, diminuindo os custos, 

economizando recursos e desburocratizando a administração para as empresas. Em 

alguns contextos distingue-se terceirização de outsourcing. Geralmente, ambos os 

conceitos estão intimamente ligados à subcontratação. 

No início a prática era conhecida como contratação de serviços de terceiros, 

principalmente de mão-de-obra, tendo como objetivo contratar terceiros para 

trabalhar e ter ganho de qualidade, eficiência, especialização, eficácia e 

produtividade da atividade principal da empresa e os itens acessórios ficariam por 

conta da empresa contratante. 

A maior causa do aumento da terceirização no Brasil e no mundo tem relação 

com a diminuição dos custos com funcionários, pois o custo para as empresas 

acaba sendo menor quando se contrata mão-de-obra de terceiros, diminuindo 

eventuais gastos como: direitos trabalhistas, indenizações e problemas 

de segurança do trabalho. 

 

3. OBJETIVO 

 

O objetivo geral deste trabalho visa analisar a redução de custos pela 

terceirização do transporte de colaboradores. 

 



4. METODOLOGIA 

 

Neste trabalho foi feito um estudo de caso onde se encontra descrições de 

conceitos e fundamentos sobre terceirização de transporte, quais as vantagens e 

desvantagens de se terceirizar a locomoção de colaboradores até a empresa. Para 

fundamentação do trabalho utilizam-se bases bibliográficas como conceitos de livros 

e artigos da internet. A forma de pesquisa é explicativa, qualitativa, com dados 

coletados de uma empresa do ramo agrícola no interior de São Paulo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Nos dias de hoje, as empresas que fornecem transporte aos seus 

colaboradores optam pela terceirização desse serviço, tendo como objetivo oferecer 

qualidade com custos mais baixos, e lucro maior. As consequências são vantajosas, 

uma delas é ao não precisar se sujeitar ao engarrafamento ou a utilização de 

transporte público, o colaborador não passará por momentos de stress, e 

consequentemente a produtividade deles se tornaram mais otimizadas e produtivas. 

Outra vantagem está na pontualidade de cada um e a diminuição no tempo de 

percurso. 

A definição de terceirização por Santos (2002) e Giosa (1993) é um processo 

pela qual a empresa repassa atividades para terceiros, estabelecendo uma relação 

de parceria, e concentrando-se apenas em tarefas essencialmente ligadas ao 

negócio em que atua. 

Para Cavanha filho (2001), o planejamento e execução da cadeia de serviços 

que planeja, orienta e controla o fluxo produtivo, presando pela eficiência e 

efetividade do fluxo de pessoas, bens e serviços relacionados do ponto inicial ao 

ponto final, tem como fator chave a logística. 

Sendo assim, para uma empresa que trabalha em turnos, 

proporcionartransportes aos colaboradores, gera despesas operacionais. Uma 

alternativa para isso seriaa terceirização deste serviço. Terceirizando,os resultados 

se tornam visíveis,como os benefícios que terá em relação á economia de custos, 

pois o controle se torna mais fácil pelo contrato preestabelecido com a 

transportadora, que arcara com a contratação de motoristas e manutenção dos 

veículos. 



Destaca-se Ballou (1993) que a aquisição de frota própria é uma alternativa a 

considerar-se diante da contratação de serviços terceirizados, onde se espera um 

melhor desempenho operacional, maior disponibilidade e capacidade de transporte, 

além da redução de custos. Porém ocorre um sacrifício da flexibilidade financeira em 

função do investimento ou de um compromisso contratual de longo prazo para 

aquisição dos veículos. 

 

“Diante do processo de modernização por que passam as empresas, em 
decorrência de competitividade, tanto no que se refere á capacitação 
tecnológica quanto á qualidade dos produtos e serviços oferecidos, surgiu á 
figura dos operadores logísticos, que podem vir a responsabilizar – se pela 
operação de transporte de uma empresa (terceirizado).” (Faria e Costa, 
2007, p. 92). 

 

Para Cabral (2002), a expressão terceirização tem como origem uma ligação 

ao termo outsourcing, pois seu significado é a relação com a possibilidade de suprir–

se de fontes externas. 

A terceirização de transportes tem como finalidade reduzir os custos da 

empresa, tendo assim mais oportunidade de investir no seu segmento. As vantagens 

encontradas são varias, a começar pela redução de despesas e racionalização de 

atividades e processos. Contratar serviços de terceiros eleva o grau de execução 

das atividades, criando mais valor à organização, assim elimina possíveis problemas 

comportamentais e estruturais, reduzindo o quadro de funcionários e níveis 

hierárquicos, potencializando a competitividade entre empresas, garantindo ganhos 

de especialidade, qualidade, eficiência e produtividade. 

Diferentes podem ser as razões para a terceirização, pois ela pode 

representar a redução de custos, a busca da necessidade de aumentar o know-how 

adicional ao já existente na empresa contratante, a perseguição de maior agilidade 

operacional, além da redução de atividades que não fazem parte do core business 

da organização.AUBERT; RIVARD; PATRY (2003). 

Para Bertaglia (2006), a decisão de operar ou não com frota própria, tem que 

levar em conta vários fatores, como nível de serviço ao cliente, flexibilidade, 

controle, habilidades administrativas e retorno do investimento. Empresas 

possuidoras de veículos próprios, segundo ele, precisam seguir práticas importantes 

para manterem-se competitivas no mercado. 



Um problema encontrado em relação a isso é a falta de controle sobre as 

atividades terceirizadas, pois o contado deverá ser constante com a frota pelo fato 

de ser terceirizado. Deve – se ter um acompanhamento do serviço e cobrança por 

parte do contratante que visa à redução de custo.Para se obter a contratação deve – 

se elaborar um contrato com todas as especificações esclarecidas, para evitar assim 

a obrigação de manter veículos indesejáveis, afetando assim a satisfação e conforto 

dos colaboradores. 

        Para Faria e Costa (2007), os custos de transporte deveriam ser 

observados sob duas óticas: a do usuário (contratante) e a da empresa operadora 

(que possui frota própria). Na ótica do usuário (contratante), quando a empresa 

terceirizada as operações de transporte (ou parte dela), os custos de transportes são 

variáveis. Na ótica da empresa operadora (com frota própria), o custo de transporte 

tem uma parcela fixa e uma parcela variável. 

 

“Os custos variáveis podem ser objetivamente identificados aos produtos, já 
que possuem a natureza de custos diretos a unidades de produtos. Os 
custos fixos, por sua vez, serão distribuídos aos diversos produtos por meio 
de algum critério de rasteio” (Guerreiro, 2011, p. 21). 

 

A terceirização é uma atualidade do momento, pois grande parte das 

empresas prefere a contratação de terceiros para uma melhor gestão, permitindo a 

empresa, obter novas formas para maximizar suas margens reduzindo os custos. 

De acordo com Ballou (2006), se tratando de transporte, não se sustenta uma 

distribuição precisa entre os custos fixos e variáveis, todos os custos são 

parcialmente fixos e parcialmente variáveis, e a distribuição de elementos de custos 

a uma ou outra dessas classes depende de uma perspectiva individual. 

 

“Um custo de oportunidade retratada quanto a uma pessoa (empresa), 
sacrificou de remuneração por ter tornado a decisão de aplicar seus 
recursos em determinado investimento alternativo, de risco 
semelhante”.(Assaf Neto e Lima, 2009,p. 316). 

 

A empresa terceirizando transforma os custos fixos em variável, melhorando o 

processo produtivo, pois transfere numerário para aplicações em tecnologias e em 

novos produtos. Deve-se considerar que a baixa intensidade na utilização de 

veículos, que acontece primeiramente com ônibus, eleva substancialmente o custo 



do quilometro rodado, visto que os custos fixos embutidos são altos, se mantêm 

constantes, mesmo sem a efetiva utilização dos veículos. 

Especificamente sobre transporte de passageiros, de acordo com varredura 

em dados levantados pela revista especializada em transportes, Technibus (2005), 

podem ser destacados os seguintes custos:  

 

Custos fixos: 

 1. Depreciação operacional;  

2. Remuneração do capital;  

3. Salário do motorista;  

4. Licenciamento e Seguro obrigatório (DPVAT); 

 5. Seguro facultativo;  

6. Despesas administrativas.  

Custos variáveis: 

 1. Combustível; 

 2. Pneus, Câmaras de ar e Recapagens; 

 3. Manutenção (peças e mão de obra); 

 4. Lubrificantes do motor e da transmissão;  

5. Lavagem e lubrificação. 

 

6. ESTUDO DE CASO 

 

O estudo foi realizado em uma empresa que atua no ramo agrícola, localizada 

no interior de São Paulo.Há anos essa indústria fornece transporte para seus 

colaboradores que moram em cidades vizinhas, para essa locomoção é utilizada 

uma frota terceirizada. Desta forma avaliamos os custos benefícios que a empresa 

acarreta com essa transação. 

Há pouco tempo á empresa passou por uma troca de transportadora, pois a 

empresa que realizava os serviços começou a apresentar algumas falhas de 

qualidade de serviço. Os ônibus constantemente quebravam nas 

estradas,demorando muito tempo para chegar ao destino, deixando os 

colaboradores cansados e estressados, assim prejudicando no desempenho. 

Houve uma troca de transportadora, atualmente o resultado dessa troca, se 

observa pelo desempenho dos colaboradores, com a nova frota ocorrem raramente 



falhas no transporte, pois a manutenção é constante, não prejudicando os horários 

estipulados da empresa. 

Os ganhos com essa troca se observam também no resultado econômico da 

empresa, com a qualidade oferecida, o custo benéfico se torna bastante favorável, 

como os gastos que a empresa deixa de ter com manutenção da frota e impostos 

que existe sobre os veículos.  

. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho observa-se que a utilização de frotas de transportes 

terceirizados para transporte de colaboradores é viável para a empresa, pois o gasto 

com transporte próprio é bem mais alto do que com o terceirizado, o custo com a 

frota própria poderia ser utilizado para a contratação de uma frota de terceiros, além 

de não ter preocupações com despesas de motorista, combustíveis, entre outros. 
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