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1. RESUMO  

O Brasil apresenta uma ampla rede de sistema de transporte, o que contribui com o 

crescimento econômico do país. Os modais de transportes são: aéreo, aquaviário, 

ferroviário e rodoviário, permitindo as transações de produtos nas regiões. O 

principal modal e com maior taxa percentual no Brasil é o rodoviário. Para uma 

transportadora um dos custos relevante em um sistema de transporte rodoviário é 

em relação a pneus, desde a sua compra e até o seu descarte, o pneu passa por 

várias manutenções preventivas e corretivas como, por exemplo: rodízios, consertos, 

recapagem, alinhamento e balanceamento entre outros serviços. Dentro deste 

contexto, surge este estudo de caso sobre gestão de pneus. Um bom trabalho na 

gestão visa um aumento significativo na vida útil do pneu, que resulta uma redução 

de custo para uma empresa. O objetivo dessa pesquisa é analisar uma gestão de 

pneus da frota de uma transportadora localizada em Marília-SP. Este trabalho será 

dividido por etapas. Na primeira, o objetivo é definido por cadastro dos pneus, por 

exemplo: marca, identificação, (número de fogo, que é considerado como um “RG” 

do pneu), localização de onde o pneu está montado, valor da compra do material, 

sulco inicial do pneu e quilometragem do veículo. Na segunda etapa. O trabalho será 

de coleta de dados: o valor do sulco atual (que poderá ser medido com um medidor 

de sulco ou um paquímetro), a quilometragem que o veículo rodou depois de 

colocado, e se foi feito alguma manutenção. Após essas duas etapas, poderemos 

chegar aos principais objetivos de uma gestão de pneus da transportadora, que é 

saber qual marca de pneu é mais propício para certa viagem ou região, se o tempo 

de vida do pneu foi favorável ou não. E diante dessa analise, pode ser feita uma 

melhoria na gestão como, por exemplo, um plano de ação para manutenções 

preventiva dos pneus, revisões de alinhamento e balanceamento e determinação de 

quilômetros rodados, entre outras. Um bom controle na gestão de pneus visa um 

maior rendimento na vida do pneu e uma redução de custos de manutenção para as 

transportadoras. 

2. INTRODUÇÃO  

A gestão de pneu é um dos tópicos mais importantes no sistema de transporte 

rodoviário. Considerando sua importância no custo de uma transportadora, um bom 

controle seria fundamental para a logística de entregas de determinado produtos e 



regiões, e principalmente por essa importância, a gestão de pneus será tomada 

como objeto de estudo neste trabalho. 

 

3. OBJETIVO  

Neste atual trabalho, o principal objetivo é uma análise e melhorias da gestão de 

pneu de uma transportadora rodoviária localizada em Marilia-Sp, e apontamentos 

dos fatores positivos e negativos que influencia no custo da frota. 

 

4. METODOLOGIA 

Esta pesquisa terá uma metodologia de estudo baseado em levantamento biográfico 

e coleta de dados.  

Os principais dados coletados vão ser: quilometragem, medida do sulco, posição do 

pneu, marca e modelos de pneus. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Costuma-se usar programas de sistema de gestão de pneus, para um melhor 

armazenamento de dados. 

 

5.1 CADASTRO DE PNEUS. 

Nesta etapa, é o primeiro passo para ter qualidade na gestão de pneus. É nela que 

todas informações vão ser cadastradas como por exemplo: número do pneu, marca, 

valor de compra entre outras características que vão ser muito importantes na vida 

final do pneu para calcular o seu custo de vida. Como pode ser analisada na figura 1 

a seguir. 

 

Figura 1: armazenamentos de dados. 

  



Fonte: próprio autor 

5. 2 COLETA DE DADOS. 

Na etapa de coleta de dados, cria-se uma rotina, pode ser controlada por 

quilometragem ou um determinado tempo para a retirada dos dados, como por 

exemplo, o valor do sulco atual. Com isso, ao final do processo de controle de 

pneus, pode se concluir qual marca, qual posição e qual tipo de pneu atende melhor 

as necessidades da empresa de transporte. 

A figura 2 a seguir, mostra layout, e os valores dos sulcos obtidos durante o 

processo de coleta de dados. 

 

Figura 2 : Coleta e importação de dados

 

Fonte: próprio autor. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Diante desse modelo de controle de pneus, foi realizado alguns cadastros de pneus, 

sendo eles de marcas diferentes um dos outros. O resultado foi muito satisfatório, 

pois deu para analisar que alguns custos iniciais no pneu, podem trazer economias 

durante o tempo de vida do pneu. 
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